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Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden de verschillende 

inventarisaties in een nummer van "De Strandloper" te bundelen.  

Evenals voorgaande jaren zal ook deze "Strandloper" in brede kring  

bekend gemaakt worden, zodat veel mensen kennis kunnen nemen van onze 

activiteiten. "De Strandloper" zal gezonden worden aan de pers, college  

van burgemeester en Wethouders, gemeenteraad, bibliotheek e.d. 

Ook zal de plaatselijke artsen "De Strandloper" toegezonden worden  

met verzoek dit blad in de wachtkamer ter inzage te leggen. 

De redaktie dankt alle medewerkers hartelijk voor hun bijdrage aan deze  

dikke "Strandloper". 

Dank zij de "nieters", de "uitleggers" en de bezorgers is het mogelijk  

geworden dit nummer zo kort in het nieuwe jaar uit te laten komen. 

 

Deze "Strandloper" heeft een oplage van 350 stuks 
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BESTUURSMEDEDELINGEN  

 

Filmavond 

Op 17 januari a.s. hebben we samen met "Vogellust" onze jaarlijkse filmavond  

in De Rank aan de Golfbaan te Noordwijk aan Zee. Aanvang 20.00 uur. 

Onze oude vriend Jan P.Strijbos heeft ons laten weten dat hij, gezien zijn 

leeftijd, niet meer naar Noordwijk komt. Wij betreuren dit besluit natuurlijk,  

al hebben we zeker begrip voor zijn beslissing. 

We hebben de heer Jo van Dijk uit Oostzaan bereid gevonden zijn films 

Het Naardermeer en Vogels van het duin te vertonen. 

Een gratis toegangsbewijs is in dit nummer van "De Strandloper" bijgesloten. 

Meerdere toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij: 

   Sigarenmagazijn Vink, Wilhelminastraat hoek Molenstraat  

   Sigarenmagazijn "Piet Hein", Piet Heinstraat 48 

en 's avonds aan de zaal; Prijs ƒ 2,-- per persoon.  

 

Jaarvergadering 

Op vrijdag 7 februari a.s. is er onze jaarvergadering in "De Kuip" aan de 

Zeestraat te Noordwijk-Binnen. 

Naast wat huishoudelijke dingen zoals bestuursverkiezing enz. zal er weer  

film- en diawerk van onze leden worden vertoond (o.a. Vlieland-excursie)  

Goede wijn behoeft geen krans, dit belooft weer wat! 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Bijzondere waarnemingen 

Het verzamelen en in kaart brengen van de bijzondere waarnemingen is in  

andere handen overgegaan. Door drukke werkzaamheden o.a. met de jeugdclub  

heeft de heer Passchier dit werk aan de heer Glasbergen overgedragen.  

Voortaan de bijzondere waarnemingen op de daarvoor bestemde lijsten maande- 

lijks inleveren bij de heer Glasbergen. 

 

Adverteerders 

Dank zij onze adverteerders is het mogelijk gebleken de kosten van 

"De Strandloper" binnen redelijke grenzen te houden. Hartelijk dank daarvoor. 

 

Contributie  

De contributie is voor 1975 niet verhoogd. Waarom zouden we ook met zo'n  

gunstig financieel resultaat. 

Contributie voor leden is ƒ 6,-- per jaar (minimum) 

Contributie jeugdleden    ƒ 3,50 per jaar 

Donatie    ƒ 2,50 per jaar (minimum) 

Abonnement "Vogeljaar"  ƒ 9,-- per jaar 

Steeds weer blijkt dat "De Strandloper" en "Het Vogeljaar" door elkaar  

gehaald worden. 

"De Strandloper" is het blad van onze vereniging en wordt GRATIS aan  

de leden toegezonden. 

"Het Vogeljaar" is een uitgave van Stichting Het Vogeljaar. "Het Vogeljaar"  

is een tweemaandelijks blad voor vogelstudie en vogelbescherming. 

Leden van onze vereniging kunnen zich op dit blad abonneren tegen een  

sterk gereduceerde prijs n.1. ƒ 9,-- per jaar i.p.v.  ƒ 15,--. 

Wilt u a.u.b. deze bladen NIET door elkaar halen, want het kost de secretaris  

en penningmeester veel tijd de toestand weer terug te draaien. 

U bespaart de penningmeester veel werk als u uw contributie of donatie  

gireert op girorekening 2573795 t.n.v. "Vogelbescherming Noordwijk" te  

Noordwijk.  
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Activiteiten 1975 

Ja, wat gaan we in 1975 doen? Op de jaarvergadering zal het programma besproken 

worden. Heeft u zelf ook nog suggesties, graag. We zullen zien of deze  

gerealiseerd kunnen worden. 

Het is helaas zo, dat een groot aantal van onze activiteiten gedaan wordt door 

een kleine groep enthousiaste leden. We hebben dringend hulp nodig. We hebben  

veel wensen. 

Graag zouden we de inventarisatie van de flora goed op gang willen brengen.  

We hebben een aanbod gekregen om de duinen van de Amsterdamse Waterleiding  

op Noordwijks grondgebied te inventariseren op broedvogels. 

We weten nog niets van de paddenstoelen en mossen in Noordwijk, om maar te 

zwijgen over insecten, zoogdieren, vissen, reptielen enz. 

We zouden graag in de toekomst nog iets gaan doen aan een natuurpad. 

Er zijn nog zoveel andere dingen die we graag zouden willen doen of graag  

zouden willen weten, maar door gebrek aan mankracht blijft dit liggen. 

Een te kleine groep mensen houdt zich bezig met te veel activiteiten. Mede  

hierdoor is de gevraagde plantenexcursie naar de Noordduinen niet doorgegaan. 

We zouden graag voor onze leden meer willen doen, maar zonder hulp kan dat niet. 

Wilt u ons helpen. Graag! 

Echt er is voor ieder wel een passende taak te vinden. Dat hoeft echt niet  

op het gebied van de inventarisatie te liggen, maar er zijn genoeg andere  

taken zoals: 

--hulp bij het organiseren van excursies, 

--hulp bij de beheerder van het vogelasiel, 

--hulp bij het oprichten van propagandastands, 

--beheren van propagandamateriaal, 

  enz.  

  enz. 

Graag uw reacties op de jaarvergadering, vrijdag 7 februari in "De Kuip". 

 

 

Ledenbestand: 

Ook 1974 is een goed jaar geweest voor onze vereniging. Het ledenaantal is  

weer fors gestegen. 

Op 31-12-1973 hadden we 242 leden en donateurs 

Nieuwe leden             66 

                        308 

Bedankt: 

Zonder opgaaf van 

 redenen         2 

Verhuizing       5 

Overleden        1        8 

Stand 31-12-1974        300 leden en donateurs 

                        ===   

 

Het aantal nieuwe leden en donateurs is exact gelijk aan het aantal van 1973 

n.l. 66. 

We mogen gerust stellen dat onze vereniging in een behoefte voorziet en dat  

de manier van werken bij velen aanslaat. 

We gaan door op de ingeslagen weg en we zullen onze activiteiten aan de 

omstandigheden aanpassen. 

 

Nieuwe leden 

De  nieuwe leden die in oktober en november 1974 lid zijn geworden en hun 

contributie betaald hebben hoeven in 1975 geen contributie te betalen. 

Om administratieve redenen is het gemakkelijker voor ons dat hun lidmaatschap 

op 1 januari 1975 ingaat. De betaalde contributie is derhalve naar 1975 over- 

geboekt. 

 

         A.Cramer 

         secretaris 
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JAARVERSLAG SECRETARIS   WAT GEBEURDE ER IN 1974 

 

Broedvogelonderzoek Avifauna West-Nederland 

Dit onderzoek werd weer met kracht voortgezet. Een tiental waarnemers heeft zich 

weer voor dit werk ingezet en een flink stuk van onze omgeving op broedvogels 

onderzocht. 

Jammer dat door de Katwijkse groep weinig of niets aan dit onderzoek wordt 

gedaan. 

Ons telgebied strekt zich uit van Hillegom tot Wassenaar. 

Gelukkig hebben zich ook voor 1975 een flink aantal waarnemers aangemeld, zodat 

we goede hoop hebben om ons telgebied binnen de gestelde tijd van 5 jaar af te 

hebben. We wensen deze waarnemers dan ook veel succes. 

Zeetrek 

Ook het afgelopen jaar is er weer veel gedaan aan het observeren van vogels die 

over zee langs trekken. Menig uurtje is er door diverse vogelaars op de omloop  

van de "zeiltent" doorgebracht. 

Asiel 

Veel werk is er weer door de beide heren Hoek en Wim van Duin verricht. Ook in 

1974 werd dikwijls een beroep gedaan op ons vogelasiel. Onze vriend Moerkerk  

die het geheel aan de buitenkant van een nieuwe verflaag voorzag, moet in dit 

verband zeker genoemd worden. 

Voor het verslag van het vogelasiel zie elders in dit nummer. 

Excursies 

Een vast deel van de "evenementen" zijn altijd weer de excursies. Zo hadden we in 

1974: 

13 april naar de Knardijk, 3 mei "Offem", 11 mei Noordduinen (nachtegalenzang), 

3 juni Leeuwenhorst, 13,14 en 15 september Waddenexcursie en 23 november excursie 

(per fiets) naar de AWL-duinen. 

Al deze excursies kregen ruime belangstelling. Het Waddenweekend was met 48 

personen volledig volgeboekt. 

Tentoonstelling 

Van 4 t/m 13 oktober was de tentoonstelling in de Kapel in de Hoofdstraat. Wat 

een gezwoeg en wat een gesjouw, maar ook wat een succes!! 

Een actie onze vereniging waardig!!!! 

De jeugdgroep 

In 1974 kon dan eindelijk de jeugdclub van start gaan. Een flink aantal jongelui 

heeft gehoor gegeven aan de oproep om mee te gaan doen. De heren Passchier en 

Heethuis hebben er handen vol werk aan. We wensen onze jeugdclub dan ook veel 

succes in 1975. 

Koninklijke goedkeuring 

Bij Koninklijk Besluit van 6 mei 1974 is onze vereniging Koninklijk goedgekeurd.  

Eén en ander werd gepubliceerd in de Staatscourant van 14 augustus 1974. 

Contact gemeente 

In steeds toenemende mate is er contact geweest met het gemeentebestuur. In het 

afgelopen jaar werd over de volgende zaken gecorrespondeerd: 

Bespuiting bermen Bronsgeesterweg - Maaien bermen Duinweg - Sloop zwembad 

(Golfbad) en experiment om op deze plaats een natte duinvallei te 

Creëren - Aanleg heemtuin - bouw motel Noordduinen - Mogelijke oplossing 

van paddensterfte door verkeer aan de Kapelleboslaan. 

Dit was in vogelvlucht een opsomming van de voornaamste activiteiten. Veel werk 

is het afgelopen jaar weer verzet. Een woord van dank aan een ieder die tot het 

welslagen van deze werkzaamheden heeft bijgedragen. Met dezelfde bereidheid en 

enthousiasme komen we er ook wel weer in 1975. 

Wij wensen u veel goede uren toe in de vrije natuur. 

 

A. Cramer  
secretaris 
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ONTVANGSTEN 

FINANCIEEL VERSLAG 1974 
 

 

 

ƒ   78,15 

 

 

ƒ 1318,39 

 

UITGAVEN 

Saldo 1-1-1974 Kosten vogelasiel 

Contributies en donaties - 1890,50 Kosten "De Strandloper" -  318,87 

"Het Vogeljaar" -  162,50 Kosten propaganda -  168,75 

Giften -  248,-- Kosten secretariaat -  366,02 

Rente 1973 -   31,86 Betaalde contributies -   76,44 

  Diverse kosten -   15,75 

  Vergaderkosten en kosten  

    excursies -  11,90 

  Saldo 31-12-1974 - 2615,37 

 ƒ 3651,25  ƒ 3651,25 

 =========  ========= 

 

TOELICHTING: 

De verdubbeling van het saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging  

van de contributies en donaties (66 nieuwe leden in 1974 !!!) en "giften".  

Dit blakend gezonde saldo moet echter gecorrigeerd worden met het bedrag  

van ƒ 162,50 van "Het Vogeljaar". Bij het verzenden van de nota van "Het 

Vogeljaar" over november/december is enige vertraging gekomen, zodat betaling 

geschiedt in 1975. 

Giften  

In 1974 zijn een aantal aardige giften ontvangen van mensen of verenigingen 

die onze vereniging een zeer warm hart toedragen en die dit financieel lieten 

blijken. 

Tijdens excursies wordt met de chauffeurs een financiële regeling getroffen  

op basis van het aantal gereden kilometers. Het gebeurt nog al eens dat een 

chauffeur afziet van deze vergoeding. Ook deze bedragen zijn in de post "giften"  

opgenomen. 

Kosten vogelasiel  

In 1974 is de buitenkant van het asiel geschilderd. 

De kosten hebben voornamelijk betrekking op verf, voer en olie voor de verwarming. 

Kosten "De Strandloper"  

Door de groei in het ledenbestand, groeien uiteraard ook de kosten van  

"De Strandloper". 

Dank zij onze adverteerders en door grote zelfwerkzaamheid van de leden  

zijn de kosten binnen redelijke grenzen gehouden. 

Kosten propaganda  

Ook in 1974 hebben we veel aandacht geschonken aan de propaganda. De voorraad 

propagandamateriaal wordt geschat op ± ƒ 125,--. De resterende kosten hebben  

betrekking op stencilpapier, stencils e.d. 

Kosten secretariaat  

Buiten de normale secretariaatskosten zoals postzegels, briefkaarten enz.  

hebben we in 1974 een groot aantal enveloppen met opdruk aangeschaft. 

Betaalde contributies. 

Onze vereniging is lid van de volgende verenigingen: Natuur en Landschap,  

Vogelbeschermingsraad, Behoud Waddenzee, Natuurmonumenten, Vogelbescherming. 

Vergaderingen en excursies 

Kosten jaarvergadering       ƒ 55,-- cr. 

Kosten jeugdclub (overschot van excursie Terschel- 

   ling, die door de deelnemers van  

deze excursie geschonken werd 

aan de jeugdclub)       78,-- cr. 

Excursie Knardijk: Opbrengsten ƒ 135,-- Kosten ƒ  113,60    21,40 voordelig 

Excursie Vlieland Opbrengsten ƒ 2013,-  Kosten ƒ 1913,30    99,70 voordelig 

 

E.Aartse 

Penningmeester 
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DE KLETS-MAAR-RAAK-CLUB 

 

We hebben nu het eerste jaar van ons bestaan achter de rug en een korte 

terugblik is dan ook zeker op zijn plaats. Werkzaamheden Zoals nestkastonder- 

zoek, inventarisatie en de tentoonstelling werden afgewisseld door uitstapjes 

naar o.a. Huize Warmond, Het Heempark te Leiden, Amsterdamse Waterleiding, duin 

en strand. 

Dat "Leeuwenhorst" (Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) daarbij een  

centrale plaats innam was niet vreemd door zijn ligging (dichtbij Noordwijk)  

en afwisselend karakter. Diverse inventarisaties in het verleden toonden al aan 

dat dit voormalig landgoed een grote rijkdom, niet alleen aan vogels maar ook  

aan vogelsoorten herbergt. Bovendien vond hier het nestkastonderzoek plaats. 

Vroeg in het voorjaar de grote schoonmaak hiervan en medio april, mei de  

tellingen van de broedsels (zie elders in dit nummer). 

Het zal niemand verbazen dat een groot deel van onze plannen voor 1975  

opnieuw betrekking hebben op dit terrein. 

Het laatste "kwartaal" van 1974 was het dus zwemmen geblazen. Zoals in het 

vorige nummer van "De Strandloper" te lezen stond, kwam er van de voorgenomen 

trekwaarnemingen niets terecht. We houden dat uiteraard te goed voor 1975. 

Toch zijn we nog even aan de buien ontsnapt, zoals op 19 oktober naar  

de Leidse Waterleiding (per fiets..zeer gezond..), waar zeer weinig vogels  

maar wel 2 spelende wezels te zien waren. 

2 november : duin en strand (brrr...nat en koud) 

23 november : Amsterdamse Waterleiding (eveneens weer per fiets), waar de heer   

  Baalbergen, zoals altijd van het rechte pad afdwaalde en zo voor  

  een leuke verrassing zorgde (ree..!!) 

7 december  : Landgoed "Offem" 

Ook hier leuke waarnemingen waaronder Glanskopjes, Zwarte mees, 

  Boomkruipertjes, Kepen en in het weiland een varken, dat alleen 

  naar de naam "Benno" bleek te luisteren!!! 

21 december : Bezoek Wassenaars dierenpark. Bij de gorilla's was de opwinding  

aan beide zijden van de afrastering groot, vooral toen deze  

doorgaans rustige dieren als reactie op de gekke gezichten van 

de tegenpartij met hun ontlasting begonnen te slingeren. 

Voor het jaar 1975 is het programma weer overvol. 

Te beginnen met 4 januari: schoonmaken van nestaksten in "Leeuwenhorst"  

Voorts willen we dit jaar serieus werk maken van de inventarisatie, waarbij het 

er op aankomt de vogel niet alleen aan zijn uiterlijk maar ook aan zijn zang  

te herkennen. Vooruitlopend daarop zullen we eerst enkele avonden aan de zang  

van de vogels besteden. Daarvoor zullen wat bandjes worden opgenomen met  

geluiden van o.a. Roodborst, Merel, Zanglijster, Koolmees en Fitis. Wanneer 

daarbij ook de nodige dia's worden vertoond, moet het mogelijk zijn in het  

voorjaar een 5-tal soorten aan houding en zang te herkennen. 

De gevorderden gaan min of meer hun eigen weg. Zo zullen Rob de Mooij,  

Peter, Rob en Jos Alkemade ook dit jaar het Vinkeveld onder handen nemen en  

de oudjes van de Kwebbelclub Dick v.d.Oever, Henk van Duijn en Hein Verkade  

het landgoed "Leeuwenhorst" (aan de overzijde van de Gooweg) opnieuw verkennen. 

Gezien de resultaten van deze 2 groepen in het afgelopen jaar, kunnen we dit met 

vertrouwen tegemoet zien. 

Ook Gabriel de Croock en Rob Zuidhoek hebben vergevorderde plannen in  

deze richting maar dan in een deel van Het Zuid-Hollands Landschap. 

Rest ons niet alleen deze - op eigen benen staanders - maar alle jeugdleden 

veel succes en veel ontspanning in de vrije natuur toe te wensen in 1975 

 

B.Heethuis  

D.Passchier 

 

 

 

-------------- 
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HERSCHEPPING VAN HET VOORMALIGE ZWEMBAD "HET GOLFBAD" TOT EEN VOCHTIGE DUINVALLEI  

 

In de zeereep ten noorden van Noordwijk aan Zee ligt het zogenaamde Golfbad, dat 

in de oorlogsjaren door de Duitse weermacht is aangelegd. Nu het Golfbad vanwege de 

aanleg van een nieuw zwembadcomplex in het middengebied tussen Noordwijk aan Zee  

en Noordwijk-Binnen overbodig is geworden, heeft er zich een goede gelegenheid  

voorgedaan om iets van de oude vochtminnende duinflora te herwinnen. 

Op 17 september 1974 deed het college van Burgemeester en Wethouders aan de 

gemeenteraad het voorstel om het oude Golfbad gedeeltelijk af te breken en vol te 

storten met afval en zand. Op aanraden van onze vereniging werd echter tijdens 

deze gemeenteraadsvergadering voorgesteld om het Golfbad om te vormen in een 

vochtige duinvallei door een gedeelte van de rand af te breken en het zand, dat 

naar onze mening beslist uit de directe omgeving afkomstig zou moeten zijn,  

naar het midden van het bad toe af te laten lopen, opdat er een min of meer 

natuurlijke helling zou kunnen ontstaan. De Gemeenteraad besloot deze suggestie 

in studie te nemen en besloot voorts na te gaan of het bedrag van ƒ 10,000,--, 

aanvankelijk aan te wenden voor de gedeeltelijke sloop van het zwembad, gebruikt 

zou kunnen worden voor deze nieuwe functie. Door de nog steeds voortdurende 

wateronttrekking zijn helaas de meeste vochtige duinvalleien in de omgeving van 

Noordwijk verdwenen, maar op deze wijze zou weer een deel van de vroegere rijkdom 

aan duinflora herwonnen kunnen worden. Ter toelichting zij hierbij nog vermeld,  

dat het zwembad een oppervlakte heeft van ruim 500 m2. 

Na het bovengenoemde besluit van de Gemeenteraad opende het college van 

Burgemeester en Wethouders het overleg met onze vereniging met het doel de uit-

voering van het voorstel met ons verder te bespreken. Voor nader advies nam onze 

vereniging intussen contact op met het Rijksherbarium te Leiden. Uit dit contact  

kwam een aantal waardevolle adviezen naar voren. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 november 1974 werd de Gemeenteraad 

over deze ontwikkeling verder geïnformeerd en er werd tevens gevraagd met de uit-

voering van het initiatief in te stemmen. De Gemeenteraad ging unaniem met het 

voorstel akkoord. Naar verwachting zal reeds binnenkort met de uitvoering van het 

voorstel kunnen worden begonnen. De uitvoering zal geschieden in nauwe 

samenwerking met onze vereniging. 

Het uitgangspunt van ons voorstel is, dat het voormalige zwembad in staat is 

een behoorlijke hoeveelheid water vast te houden, waardoor de wat meer 

vochtminnende duinflora een naar onze mening goede kans zal krijgen. In principe 

is besloten de begroeiing zich spontaan te laten ontwikkelen; er zullen dus geen 

zaden of planten worden ingevoerd. Rond het zwembad zal oorspronkelijk 

duinstruweel worden aangebracht om het instuiven van zand zo veel mogelijk te  

beperken. 

Met de gemeente is overeengekomen, dat onze vereniging het beheer zal krijgen 

over het terrein waarop het voormalige zwembad is gelegen. Ter bescherming van de 

zich nog te ontwikkelen flora zal het terrein zeker nog het eerste jaar voor het 

publiek gesloten blijven. Voorlopig is het voor ons nog even afwachten, wat er 

zich de komende tijd zich zal gaan ontwikkelen. In ieder geval hebben wij ons 

verzekerd van de steun van het Rijksherbarium te Leiden. Wanneer het bad is 

omgevormd tot een duinvallei zijn er namelijk één of meer studenten bereid de 

nodige inventarisaties te verrichten en verder advies te verstrekken. Dit laatste 

zal overigens in nauwe samenwerking met leden van onze vereniging gebeuren. 

 

Drs.C.M.J.Verweij 

 

 

 

-------------- 
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HET VOGELASIEL IN 1974 

 

In het afgelopen jaar werden er 152 vogels gebracht, waarvan er 36 weer in 

vrijheld gesteld konden worden. In tegenstelling tot de laatste drie jaren was 

het aantal olieslachtoffers weer groot; deze trieste groep vogels vormde 1/5 van 

het totaal. Ongetwijfeld is dit voor een groot deel te wijten aan een tanker bij 

IJmuiden, die in december olie op zee loosde. Alleen al in die maand kwamen er 28 

met olie besmeurde vogels binnen wat een fractie is van de in werkelijkheid 

omgekomen vogels. Zoals altijd vormden de Zeekoeten en Zwarte zeeëenden de 

belangrijkste groep. 

Een oplossing voor dit olieprobleem lijkt mij op korte termijn niet mogelijk. 

Al zouden alle bepalingen omtrent het lozen van olie strikt nageleefd worden  

(wat nu beslist niet gebeurt) dan nog zouden bij ongelukken met tankers talloze 

vogels het slachtoffer worden. Alternatieve energie zoals zonne-energie, 

windkracht, is een mogelijkheid, maar de studie hierover verkeert nog in het 

beginstadium. 

Talrijk waren dit jaar weer de vogels met gebroken vleugels. Ook hier is 

meestal weinig aan te doen. Het betreft bijna altijd oude verwondingen die niet 

meer te herstellen zijn. Vogels met b.v. één poot kunnen zich in de natuur vaak 

nog goed redden, maar het vermogen om te vliegen is onmisbaar. 

Zo werden een Jan van Gent en een Knobbelzwaan met gebroken vleugels naar 

Dierenpark Wassenaar gebracht waar ze dan toch nog een enigszins nuttige functie 

kunnen vervullen. 

Een Ransuil en een Velduil beide met gebroken vleugels stierven aan hun verwon-

dingen. De Velduil was van Schiphol afkomstig waar hij tegen een vliegtuig was 

opgevlogen. 

Het aantal jonge nog niet zelfstandige vogels viel erg mee. Het betrof enkele 

Merels, Huismussen, Kieviten, een Turkse tortel en een Gierzwaluw. 

Kieviten behoren tot de z.g. nestvlieders d.w.z. dat ze bijna onmiddellijk na het 

uitkomen van het ei het nest verlaten. Bijna altijd worden deze vogels ten 

onrechte meegenomen omdat er "geen oude vogels in de buurt zijn". Het gebeurt 

echter nooit dat een oude vogel haar jongen in de steek laat. Vooral als zo'n 

nestvlieder alleen is, levert het grootbrengen moeilijkheden op. Ze zijn dan 

steeds op zoek naar hun soortgenoten en herkennen in hun zenuwachtigheid het 

toegeworpen voedsel niet. 

Zoals elk jaar belandden nu ook weer tijdens de trektijd enkele kleine zanger-

tjes in het asiel. Dit jaar waren het Goudhaantjes, een Vuurgoudhaantje, een 

Zwartkop en een Tapuit die door het slechte weer uitgeput ergens in het dorp 

gevonden waren.  

De enige Blauwe reiger, die gelost kon worden, was tegen een auto opgevlogen. Het 

dier was alleen maar wat versuft en kon diezelfde dag weer in vrijheid gesteld 

worden. 

Hieronder volgt een opsomming van de ontvangen en geloste vogels van het 

afgelopen jaar: 

 

 gebracht gelost  gebracht gelost 

Roodkeelduiker    3   - Zeekoet   27   - 

Fuut    1   - Houtduif    3   - 

Dodaars    1   1 Turkse tortel    2   - 

Noordse stormvogel    7   2 Ransuil    1   - 

Jan van Gent    3   2 Velduil    1   - 

Blauwe reiger    4   1 Gierzwaluw    4   1 

Knobbelzwaan    2   1 Kuifleeuwerik    1   1 

Wilde eend    8   6 Spreeuw    3   - 

Bergeend    1      - Kauw    2   1 

Zwarte zeeëend   12     - Zwartkop    1   1 

Fazant    1   1 Fitis    1   - 

Kievit    3   - Goudhaantje    2   2 

Houtsnip    1   1 Vuurgoudhaantje    1   1 

Drieteenstrandloper    1   -  Tapuit    1   1 

Drieteenmeeuw    1   -  Morel    9   3 

Grote mantelmeeuw    1   - Kramsvogel    1   - 

Kleine mantelmeeuw    1   - Koperwiek    1   1 

Zilvermeeuw   12   3 Huismus    2   - 

Kokmeeuw   17   6 Groenling    1   1 

Alk    8   -    
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Op het ogenblik (25 december) voorblijven nog in het asiel: 

Zwarte zeeëend  3 

Zeekoet   2 

Noordse stormvogel 

(donkere fase!!)  1 

Jan Hoek  

Dick Hoek 

 

 

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

 

STOOKOLIESLACHTOFFERS OP HET STRAND 

 

Honderden (?) zeevogels zijn het slachtoffer geworden van ruim 250 ton ruwe olie. 

De olie is in zee terechtgekomen toen een tanker voor de kust van IJmuiden 

scheurde. Deze ramp gebeurde tijdens het stormweer half december. 

Door de zuidwestenwind kwam de olie voornamelijk ten noorden van IJmuiden  

aan het strand. In de olieplakken zaten veel Zeeëenden, Futen, Zeekoeten en  

Alken vast. Ook in Noordwijk werd een niet te verwaarlozen aantal stookolie-

slachtoffers waargenomen. 

De vogels die door de olie werden aangetast, liepen longontsteking op en/of  

kregen olie naar binnen waardoor de ingewanden van de dieren verbrandde. Dit is 

o.a. aangetoond door de heer J.Hoek, beheerder van het vogelasiel, die enkele 

vogels heeft onderzocht o.a. een Roodkeelduiker en een Zeekoet. De vogels vertoon-

den aan de buitenkant geen olievlekken, maar waren toch doodgegaan. Hun magen 

bleken vol te zitten met olie. 

Het is opvallend dat in verhouding meer Zwarte zeeëenden werden geteld dan 

Zeekoeten. Dit is te verklaren doordat Zwarte zeeëenden minder ver uit de kust  

zitten dan de Zeekoeten en zich dus dichter bij de olievelden bevonden. 

Slachtoffers in Noordwijk 

Donderdag 19 december 1974 werden de eerste slachtoffers waargenomen. Vrij- 

dagmorgen telde ik met M.Wiersema vanaf de Duindamseslag 1 km. strand noordwaarts. 

Op deze ene kilometer troffen we 15 Zwarte zeeëenden aan, 3 Zeekoeten en 1 Alk.  

Dat is dus 2 slachtoffers op de honderd meter!! 

Vrijdagmiddag telden we vanaf de eerste oprit in de Noordduinen tot voorbij de 

Langevelderslag. Het aantal was afgenomen tot ongeveer 1 slachtoffer per 100 

meter, waaronder 1 Grote zeeëend. Deze dag hebben we enkele slachtoffers naar  

het asiel gebracht maar, het was toch beter de vogels meteen uit hun lijden te 

helpen. 

We spraken af zaterdag het gehele Noordwijkse strand te inventariseren van 

Katwijk tot de Langevelderslag. Hier volgen de aantallen: 

 

Zwarte zeeëend 10 

Zeekoet  5 

Alk  1 

Merel  1 

Fuut  5 

Grote zeeëend  2 

Jan van Gent  1 

Drieteenmeeuw  1 

 

Bovendien valt nog te vermelden dat alle Drieteenstrandlopertjes die op strand 

en over zee werden waargenomen, een olievlek tussen de poten hadden. En als je 

dan nagaat dat we op vrijdagmiddag zeker 500 drieteentjes waargenomen hebben..... 

Nu was zo'n ramp als deze moeilijk te voorkomen, maar hoeveel schepen lozen 

onverantwoord afgewerkte olie op zee waardoor een zeer groot aantal slachtoffers 

valt onder de zeevogels. 

 

Dick v.d.Oever 

Medewerkende: W.van Duijn, H.van Duijn, L.van Duijn, M.Wiersema en nog  

Vele anderen. 
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INVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" 1974 

 

Evenals voorgaande jaren werd ook dit jaar "Offem" geïnventariseerd, waarbij  

niet alleen de fauna maar ook de flora de aandacht kreeg. 

Dat beide uniek zijn voor Noordwijk en omgeving blijkt wel uit de hieronder 

beschreven resultaten. 

De fauna  

De volgende vogels hebben er gebroed: 

 1974 1973  1974 1973 

Blauwe reiger   1   1 Kauw 15-20  12 

Wilde eend   6   7 Ekster   2   2 

Meerkoet   1   1 Vlaamse gaai   3   2 

Waterhoen   4   2 Koolmees  10   4 

Boomvalk   1   1 Pimpelmees   5   5 

Torenvalk   1?   - Staartmees   1   1 

Bosuil   -   1 Glanskop   2   1 

Houtduif 25-30   ? Winterkoning  15  12 

Turkse tortel   6   7 Roodborst  12   8 

Tortelduif   8   2 Merel  20  15 

Koekoek   1   1 Zanglijster   8   6 

Groene specht   1   1 Zwartkop   5   4 

Grote bonte specht   1   1 Tuinfluiter   8   2 

Boerenzwaluw   3   1 Spotvogel   1   1 

Zwarte kraai   2   2 Fitis  10   6 

Tjiftjaf   5   5 Boomkruiper   2   1 

Vink   1   1 Grauwe vliegenvanger   2   - 

Groenling   2   4 Spreeuw  20  15 

Heggemus   7   4 IJsvogel   1?   - 

Huismus   ?   ? Fazant   2   - 

Ringmus   5   ?    

 

De Blauwe reiger en de Meerkoet blijken vorig jaar toch op "Offem" gebroed te 

hebben, hoewel dit vorig jaar bij het verslag niet vermeld is. 

Hoewel er in het voorjaar soms 11 Blauwe reigers te zien waren, bleef het ook  

dit jaar tot 1 paar beperkt, dat drie jongen grootbracht. 

De Torenvalk werd gedurende het gehele broedseizoen bij een nestkast gezien.  

Van broeden kon echter niets geconstateerd worden. 

De Bosuil heeft dit jaar niet gebroed. Het broedpaar verbleef gedurende de  

winter regelmatig op de hooizolder boven een paardestal. Om de muizen hier  

te bestrijden was gif gestrooid met als resultaat dat behalve de muizen ook  

een Bosuil aan vergiftiging bezweek. Het andere exemplaar werd later nog regel- 

matig gezien. 

Verschillende soorten kleine zangertjes (Fitis, Tuinfluiter, Roodborst) zijn 

nogal in aantal toegenomen. Dit zal vooral te danken zijn aan de uitdunning  

van het bos dat dit jaar is uitgevoerd. 

Van de Grauwe vliegenvanger werden in juli 2 paar met pas uitgevlogen jongen 

gezien. Vorig jaar lieten ze geheel verstek gaan. 

De IJsvogels werden gedurende het gehele broedseizoen waargenomen; de eerste 

waarneming was op 31 maart. Op 18 mei werd bij toeval een nestgang in een  

steile kant van een nog geen één meter brede greppel gevonden. De vogels  

werden tot eind juli in de buurt van dit nest gezien, steeds echter maar  

2 exemplaren. Eenmaal werd een vogel met voer in de bek gezien. Bij latere 

controle van net nest (augustus) werd behalve veel visgraten, ook een ei 

gevonden. Begin december waren er drie IJsvogels op "Offem" gezien. Er is dus 

tenminste sprake van een broedpoging en het is zeker niet uitgesloten dat  

deze toch succesvol is geweest. De vogels waren zeer schuw en voordat ze 

gezien werden lieten ze hun kenmerkende hoge alarmroep horen. 

Hoewel de Boomvalk steeds als broedvogel van "Offem" vermeld wordt, broedt  

hij in werkelijkheid in de directe omgeving. 
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De waarde van het landgoed is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de 

omgeving die nog vrij ongerept is. De weilanden rond "Offem" bijvoorbeeld vormen  

een onmisbaar foerageergebied voor verschillende lijstersoorten en waterhoentjes. 

Buiten de broedvogels werden de volgende soorten nog waargenomen: 

Wintertaling  Goudhaantje 

Slobeend   Bonte vliegenvanger 

Oeverloper   Koperwiek 

Kievit   Kramsvogel 

Scholekster   Gierzwaluw 

Buizerd   Keep 

Wespendief   Sijs 

Sperwer   Putter 

Boomklever   Kneu 

Houtsnip 

 

De flora  

"Offem" vormt een belangrijke schakel in de reeks van landgoederen die aan de 

binnenduinrand gelegen zijn. Over het algemeen is het gebied vrij vochtig, wat 

zijn weerslag vindt in de vegetatie. Behalve inheemse houtige gewassen, komen er 

vrij veel "exoten" voor. Vooral oudere exemplaren zijn fraai ontwikkeld  

b.v. Taxus, Tulpenboom, Ginkgo en Moerascypres. 

Er werden 117 soorten hogere kruidachtige gewassen gevonden. De inventarisatie  

is echter niet volledig, vooral wat de grassen betreft. 

In het voorjaar zijn vooral de z.g. stinse-planten opvallend. Enkele hiervan 

zijn: 

Bosanemoon   - Anemone nemorosa 

Bieslook   - Allium schoenoprasum 

Daslook   - Allium ursinum 

Sneeuwklokje  - Galanthus nivalis 

Knikkende vogelmelk - Ornithogalum nutans 

Gewone vogelmelk  - Ornithogalum umbellatum 

Boshyacinth   - Scilla non-scripta 

Oosterse sterhyacinth - Scilla siberica 

Daslook, Gewone vogelmelk en Knikkende vogelmelk zijn sinds kort officieel 

beschermde planten. Vooral Daslook komt nog talrijk voor veelal in gezelschap  

van Groot hoefblad. 

Behalve deze stinse-planten zijn de volgende soorten kenmerkend voor "Offem": 

Voorjaarshelmbloem - Corydalis solida 

Rankende helmbloem - Corydalis claviculata 

Lelietje van dalen - Convallaria majalis 

Vingerhoedskruid  - Digitalis purpurea 

Robertskruid  - Geranium robertianum 

Penningkruid  - Lysimachia nummularia 

Stekelvaren   - Polystichum spinulosum 

Groot hoefblad  - Petasites hybridus 

Stijve klaverzuring - Oxalis stricta 

Grootbloemmuur  - Stellaria holostea 

Tijmbladereprijs  - Veronica serpyfolia 

Klimopereprijs  - Veronica hederifolia 

Engelwortel   - Angelica sylvestris 

Bosandoorn   - Stachys sylvatica 

Reuze zwenkgras  - Festuca gigantea 

Het is de bedoeling dat in het a.s. seizoen de vegetatie uitgebreider zal worden 

onderzocht, waarbij dan de nadruk op de structuur zal komen te liggen en zo 

mogelijk een vegetatiekartering zal worden gemaakt. 

Hopelijk zal deze inventarisatie ook al bij kunnen dragen tot een positieve 

beslissing omtrent de toekomst van het landgoed "Offem". 

 

Dick Hoek 
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BROEDVOGELS VAN LEEUWENHORST 1974 

 

De inventarisatie werd dit jaar uitgevoerd door de jeugdclub van onze vereni-

ging en omvat alleen het gebied wat wordt begrensd door de Gooweg aan de oost-

zijde, het Westeinde aan de westzijde en het Parkhotel aan de zuidzijde. Het ter-

rein is ongeveer 25 ha groot. 

Hoewel er een leuke lijst van de broedvogels uit voortgekomen is, zal deze  

verre van volledig zijn. Door onvoldoende voorbereiding en kennis alsmede de 

weinige keren (4x) dat Leeuwenhorst hiervoor bezocht werd, waren de oorzaken  

dat deze inventarisatie niet compleet kan worden afgesloten. Niettemin loont  

het de moeite deze gegevens te publiceren, a1 was het alleen maar om het feit  

dat het werkelijke broedvogelbestand wel groter doch niet kleiner kan zijn. 

Met zekerheid zijn vastgesteld een 28 soorten t.w.: 

 

Koolmees (zie nestkastverslag) Winterkoning  5 

Pimpelmees (zie nestkastverslag) Rietzanger  2 

Zwartkop   6 Waterhoen  1 

Tuinfluiter   5 Meerkoet  2 

Tjiftjaf   3 Fuut!!!  1 

Fitis   8 Zwarte kraai  1 

Roodborst   4 Kauw ca.10 

Heggemus   5 Vlaamse gaai  1 

Nachtegaal   2? Glanskopmees  1 

Grasmus   1 Houtduif ca.10 

Spreeuw 20-30 Spotvogel  1 

Merel   10 Tortelduif  2 

Zanglijster   3 Vink  1 

Grote bonte specht   1 Huismus  5 

 

Voorts vermoedden we dat de Groene Specht, Bosuil, Turkse tortel, Staartmees en 

Grote Lijster ook tot broeden zijn gekomen. 

Zoals uit het verslag van de jeugdgroep op te maken valt, zal de inventarisatie 

in 1975 compleet worden afgerond en dan kunnen we een vergelijk trekken met 

eerder verzamelde gegevens. 

 

B.Heethuis 

D.Passchier 

 

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

 

MAK OF ZIEK? 

 

10 April 1974 ontdekte ik tijdens een fietstocht door  

de Noordduinen een Ransuil in het loofhout langs de  

Duinweg. Aangezien ik het dier nooit goed had gezien  

stapte ik van mijn fiets en sloop op het dier toe.  

Tot mijn stomme verbazing bleef hij (of zij) rustig  

zitten. Op ± 3 m afstand van de uil hield ik stil,  

maar hij trok zich niets van mij aan. Daarom besloot  

ik hem nog dichter te naderen totdat ik pal voor hem  

stond. Ik had gelukkig handschoenen aan en langzaam  

stak ik mijn hand uit naar het dier. Toen gebeurde er  

iets ongelooflijks. De uil zette zijn zware poten op  

mijn arm.......Een van de Duitse toeristen die dit  

spektakel bekeek, maakte echter een onverwachte 

beweging en de uil was er van door.......  

 

Hein Verkade 
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BROEDRESULTATEN NESTKASTEN "NIEUW LEEUWENHORST" 

1974 

 

Deze taak was in 1974 in het pakket van de jeugdclub opgenomen. In januari  

werd hier al mee begonnen met het schoonmaken en repareren van de nestkasten.  

Een heel werk dat een tweetal zaterdagen in beslag nam. 

Door het uitgebreide programma wat dat jaar afgewerkt werd, was het niet 

mogelijk meer dan 2 perioden aan het onderzoek te wijden, zodat bijvoorbeeld de 

mogelijkheid van een tweede legsel niet aantoonbaar was. Toch mogen we niet 

ontevreden zijn met de resultaten die werden geboekt. We willen in 1975 

verbetering verkrijgen door het kastenbestand beter aan te passen aan de behoefte 

die blijkt te bestaan. Zo zullen de kleine super-selectieve kasten waarschijnlijk 

alle vervangen worden door de gewone Wageningse kasten waarin vlieggaten van 

verschillende grootten zullen worden geboord. Ook zullen verschillende kasten tot 

begin april worden afgesloten, zodat ook een laatkomer als de Gekraagde 

roodstaart een kans krijgt. 

De twee perioden die besteed zijn aan de controle vallen rond 20 april en 23 mei. 

Van de 38 kasten waren op de eerste datum 24 kasten bezet, waarvan de respec-

tievelijke bewoners er 5 nog niet verder gevorderd waren dan het bouwen van het 

nest. In 1 kast werd een dode Koolmees aangetroffen en twee andere kasten waren 

ingenomen door Spreeuwen, die beide een legsel hadden van 5 eieren. Van de overige 

bezette kasten zagen we dat de Koolmees er 8 en de Pimpelmees er 10 voor hun reke-

ning namen. Blijft er nog 1 kast over die in beslag genomen werd door een Glans-

kopmees. 

Er werden 42 eitjes geteld, maar dat getal geeft een scheef beeld, omdat in vele 

kasten de broeddrift zo hoog gestegen was, dat de bewoners bij ons bezoek alleen 

verstoord opkeken maar geen aanstalten maakten iets van hun kroost in wording te 

laten zien. 

Bij de tweede controle was dit aanmerkelijk gemakkelijker, omdat met 

uitzondering van 1, alle bezette kasten, pulli lieten zien, waarvan de ouders het 

veel te druk hadden met voedsel verzamelen. 

Ondanks het feit dat de 2 Spreeuwen en de Glanskopmees van de eerste telling 

hun nesten hadden laten uitvliegen, was het totaal aantal bewoonde kasten op 

24 gebleven, te weten:  Koolmees 12 x met in totaal 64 pulli, wat neerkomt op 5,8  

pulli per legsel. Hierbij inbegrepen is 1  

Koolmees die ondanks onze smeekbeden niet te ver- 

murwen was even op te staan. 

Pimpelmees: llx met in totaal 89 pulli, wat een gemiddelde 

   oplevert van 8 pulli per legsel. 

Het grote verschil tussen de gemiddelden van de 2 soorten mezen ligt duidelijk 

aan de minder goede resultaten van de Koolmees, die normaal 8-12 eieren moet kun-

nen produceren. 

Voor de echte boekhouders onder de lezers blijft er dan nog 1 niet genoemde 

kast over, maar daar klonk bij aanraking zo'n angstaanjagend gezoem uit op, dat 

verder onderzoek niet geheel vrij van gevaar was. De kast was namelijk bezet door 

een wespennest. 

Rest ons dank te zeggen aan de heer van Dijk van het Zuid-Hollands Landschap 

voor de nodige hulp. 

 

B.Heethuis  

D.Passchier 
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PLANTENINVENTARISATIE "OUD-LEEUWENHORST" 1974. 

 

 

 
 

Acer pseudoplatanus 

Achillea millefolium 

Acorus calamus 

Aegopodium podagraria 

Aesculus spec.  

Alliaria petiolata 

Alnus glutinosa 

Angelica sylvestris 

Anthriscus sylvestris 

Arabidopsis thaliana 

Atriplex patula 

Atriplex hastata 

Ballota nigra  

Bellis perennis  

Betula pendula  

Betula pubescens 

Bryonia dioica  

Caltha palustris 

Capsella bursapastoris 

Cardamine pratensis 

Carduus crispus  

Carex acutiformis  

Carex nigra 

Carex paniculata  

Carex riparia 

Chelidonium majus 

Cirsium arvense  

Cirsium palustre 

Cirsium vulgare 

Convovulus arvensis 

Corydalis claviculata 

Crocus spec. 

Eleonarchis palustris 

  ssp.palustris  

Epilobium hirsutum 

Epilobium palustre 

Equisetum arvense 

Equisetum palustre 

Eranthis hyemalis 

Erigeron canadensis 

Filipendula ulmaria 

(esdoorn)         Galium Mallugo       (glad walstro) 

(duizendblad)   Galium palustre       (moeraswalstro) 

(kalmoes)         Geum urbanum       (nagelkruid) 

(zevenblad)         Glechoma hederacea    (hondsdraf) 

(paardekastanje)   Hyacinthus spec. (hyacinth) 

(look-zonder-look)   Hydrocharis morsus- 

(zwarte els)                    rande (kikkerbeet) 

(gewone engelwortel) Ilex aquifolium       (hulst) 

(fluitekruid)   Impatiens parviflora  (klein springzaad 

(zandraket)         Iris pseudacorus (gele lis) 

(uitstaande melde)   Luzula compestris     (gewone veldbies) 

(spiesbladmelde)   Juncus effuses       (pitrus) 

(stinkende ballote)  Juncus bufonius       (greppelrus) 

(madeliefje)         Lamium album       (witte dovenetel) 

(rum berk)         Lamium amplexicaule   (hoenderbeet) 

(zachte berk)   Lamium purpureum      (paarse dovenetel) 

(heggerank)         Lapsana communis (akkerkool) 

(dotterbloem)   Lemna gibba       (bultkroos) 

(herderstasje)   Leontodon autumnalis  (herfstleeuwentand) 

(pinksterbloem)   Galantbus nivalis (sneeuwklokje) 

(kruldistel)         Ligustrum vulgaris    (liguster) 

(moeraszegge)   Lonicera periclymenum (kamperfoelie) 

(gewone zegge)   Lotus corniculatus 

(pluimzegge)               ssp.corniculatus(rolklaver) 

(oeverzegge)         Lotus uligonosus (moerasrolklaver) 

(stinkende gouwe)   Lychnis flos-cuculi   (echte koekoeksbloem) 

(akkerdistel)   Lycopsis arvensis     (kromhals) 

(kale jonker)   Lycopsis europaeus    (wolfspoot) 

(speerdistel)   Lysimachia nummularia (penningkruid) 

(akkerwinde)         Lythrum salicaria     (kattestaart) 

(rankende helmbloem) Matricaria inodora    (reukloze kamille) 

(crocus)         Matricaria matrica- 

                               rioides  (schijfkamille) 

(gewone waterbies)   Melandrium rubrum      (dagkoekoeksbloem) 

(harig wilgeroosje)  Mentha aquatica        (watermunt) 

(moerasbasterdwederik)Muscari botryoides   (blauwe druifjes) 

(heermoes)         Narcissus spec.        (narcis) 

(lidrus)         Nasturtium micro- 

(winterakoniet)             phyllum      (slanke waterkers) 

(canadeense fijnstraal)Oenanthe fistulosa   (pijptorkruid) 

(moerasspirea)   Orchis praetermissia   (rietorchis) 

 

 

We hebben dit jaar een planteninventari- 

satie gemaakt gecombineerd met een broed- 

vogelinventarisatie, welke u ook in deze  

"Strandloper" kunt terugvinden. 

Wegens tijdgebrek hebben we de soorten  

der Gramineae (familie der grassen) niet  

gedetermineerd en dus ook niet in deze  

inventarisatie opgenomen. 

Het terrein is gelegen ten oosten van de  

Leeweg (zie tekening). 

Hier volgt een overzicht van de inventa- 

risatie in alfabetische volgorde. 
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Orchis praetermissia  

        var.junialis 

Phragmitis australis 

Pinus nigra 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

Polygonum amphibium 

Polygonum aviculare 

Polygonum dumetorum 

Polygonum persicaria 

Potentilla anserina 

Quercus rubur 

Ranunculus acris 

 

Ranunculus repens 

 

Robinia pseudo-acacia 

Rubus spec. 

Rumex acetosella  

Rumex hydrolapathum  

Rumex obtusifolius  

Salic spec. 

Sambucus nigra 

Scutellaria galeri-  

culata  

Senecio vulgaris  

Scirpus maritimus 

Scrophularia nodosa  

Sium erectum 

Solanum dulcamara  

Solanum nigrum  

Sonchus arvensis  

Sonchus oleraceus  

Sorbus spec.  

Sparganium erectum 

Spirodela polyrhiza 

 

Stachys sylvatica 

Stellaria media  

Stellaria palustris 

Taraxacum officinale 

(gevlekte riet- 

        orchis) 

(riet) 

(zwarte den)  

(smalle weegbree) 

(grote weegbree) 

(veenwortel) 

(varkensgras) 

(heggeduizendknoop) 

(perzikkruid) 

(zilverschoon) 

(zomereik) 

(scherpe boter- 

       bloem) 

(kruipende boter-  

       bloem)  

(witte acacia)  

(braam) 

(schapenzuring) 

(waterzuring) 

(ridderzuring)  

(wilg) 

(gewone vlier) 

 

(blauw glidkruid) 

(klein kruiskruid) 

(zeebies) 

(knopig helmkruid) 

(kleine watereppe) 

(bitterzoet) 

(zwarte nachtschade) 

(akkermelkdistel) 

(gewone melkdistel) 

(lijsterbes) 

(grote egelskop) 

(veelwortelige 

         kroos) 

(bosandoorn) 

(vogelmuur)  

(zeegroene muur) 

(paardebloem) 

 
Trifolium pratense    (rode klaver) 

Trifolium repens     (witte klaver) 

Tulipa spec.     (tulp) 

Urtica dioica     (grote brandnetel) 

Urtica urens     (kleine brandnetel) 

Valeriana officinalis (echte valeriaan) 

Veronica catemata     (rode waterereprijs) 

Veronica serpyllifolia(tijmereprijs) 

Veronica hederifolia  (klimopereprijs) 

Ulmus glabra     (ruwe iep) 

Natuurlijk is deze lijst niet helemaal compleet en staat dus open voor aanvullingen.

          

Hein Verkade 

Henk van Duijn  

Dick v.d.Oever 

-------------- 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE "OUD-LEEUWENHORST" 1974 

 

Een inventarisatie op broedvogels van het gebied ten oosten van de Leeweg en 

verlengde Bronsgeesterweg.(zie kaartje bij planteninventarisatie). 

 1973 1974  1973 1974 

Wilde eend 5 18 Zanglijster 1 2 

Knobbelzwaan - 1 Merel 5 13 

Torenvalk - 1 Roodborst 6 9 

Fazant - 1 Bosrietzanger 3 2 

Waterhoen 2 3 Rietzanger       - 1 

Meerkoet 1 4 Spotvogel 1 - 

Scholekster - 2 Zwartkop - 2 

Kievit 2 9 Tuinfluiter - 5 

Watersnip - 2 Fitis 1 6 

Grutto 2 - Tjiftjaf 4 4 

Tureluur 1 1 Koolmees 5 5 

Houtduif ? 14 Pimpelmees 1 2 

Tortelduif - 2 Rietgors 1 2 

Koekoek - 1 Groenling 1 2 

Bosuil - 1 Huismus ? ±45 

Ransuil 1 - Ringmus 6 2 

Groene specht 1 - Spreeuw ? ±25 

Grote bonte specht - 1 Zwarte kraai 2 1 

Boerenzwaluw 8 ±30 Kauw - 4 

Huiszwaluw - 4 Ekster 1 1 

Winterkoning 3 15 Vlaamse gaai 1 1 

Heggemus 2 7    

 

Uit bovenstaande tabel kunt u opmaken dat het aantal broedvogels per soort in de 

meeste gevallen is toegenomen. Eigenlijk is een juiste conclusie niet te trekken, 

omdat in het jaar 1974 de inventarisatie veel intensiever is gebeurd. 

Hier volgen nog enkele korte besprekingen van enkele broedsoorten. 

Watersnip 

Deze vogel is het vermelden als broedsoort zeker waard, daar de Watersnip in de 

omgeving van Noordwijk vrijwel niet als broedvogel voorkomt. 

Koekoek 

Het vaststellen van de Koekoek als broedvogel is niet gemakkelijk, omdat de Koekoek 

zelf geen nest maakt en dus ook niet op een vaste plaats "zingt". We hebben de 

Koekoek als broedvogel genoteerd, maar zijn dus niet helemaal zeker van dit broed- 

geval. 

Bosuil 

Het aantal jongen van deze soort staat niet vast, maar in ieder geval is één jong  

uitgevlogen. 

Torenvalk  

Deze soort heeft dankbaar gebruik gemaakt van de torenvalkkast die enkele jaren 

geleden is opgehangen. Dit paar heeft in ieder geval één jong grootgebracht. 

Nog enkele waarnemingen:  Barmsijs  1 ex.(zingend) 6-4-1974 

Zwarte specht 1 ex.(roepend) 2-2-1974 

Slobeend  paartje regelmatig waargenomen  

   buiten inventarisatiegebied. 

Boomkruiper  1 ex.(roepend) 2-3-1974 

Kuifeend  paartje regelmatig waargenomen  

   buiten inventarisatiegebied. 

We hopen deze geslaagde inventarisatie in het jaar 1975 weer te herhalen. 

 

Henk van Duyn  

Hein Verkade  

Dick v.d.Oever 
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NESTKASTCONTROLE LEEUWENHORST 

 

De kasten zijn in 1974 4 maal gecontroleerd respectievelijk op 12 april, 5 mei,  

2 juni en in juli. 

De bezetting van de kasten was in het begin niet zo best. Dit kwam omdat de kasten 

te laat zijn schoongemaakt. Later herstelde zich dit. 

De super-selectieve kasten waren dit jaar evenals in 1973 slecht bezet, daarentegen 

waren de Wageningse kasten goed bezet. 

Voor het eerst was in 1974 de torenvalkkast weer bezet geweest. Het aantal eieren 

en pulli is niet met zekerheid vastgesteld om te voorkomen dat de valken verstoord 

zouden worden. 

De gemiddelden van ei en pulli lagen in 1974 lager dan in 1973. Oorzaak was het te 

laat schoonmaken van de kasten. 

 

 aantal nesten gem. aantal eieren gem. aantal pulli 

 1973 1974 1973 1974 1973 1974 

Pimpelmees   5   2  8,8  8,5  7,6  8,5 

Koolmees   6   5  8,6  7,-  8,-  6,6 

Ringmus   -   1  -,-  4,-  -,-  3,5 

Torenvalk   -   1  -,-  2,-?  -,-  2,-? 

 

-------------- 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE "BRONSGEEST" 1974 

 

De 'Bronsgeest" is gelegen tussen Gooweg - Provinciale weg no.1 (in aanleg) en 

"Offem" - "Leeuwenhorst". 

De inventarisatie leverde de volgende gegevens op: 

 

 1973 1974  1973 1974 

Wilde eend 12 15 Kleine karekiet 1  1 

Patrijs  1  - Bosrietzanger 2  2 

Fazant  -  1 Spotvogel -  1 

Waterhoen  4  4 Zwartkop 2  - 

Meerkoet  3  5 Tuinfluiter 2  7 

Scholekster  5  7 Grasmus -  2 

Kievit 14 18 Fit is 2 13 

Grutto  1  - Tjiftjaf 1  3 

Tureluur  1  1 Koolmees 4 12 

Houtduif  -  7 Pimpelmees 1  5 

Tortelduif  1  6 Glanskop 1  - 

Turkse tortel  1 10 Staartmees 1  1 

Ransuil  -  1? Boomkruiper -  1 

Grote bonte specht  -  1 Geelgors 2  3 

Veldleeuwerik 17 22 Groenling 2  1 

Boerenzwaluw  ? 16 Putter 1  - 

Graspieper  2  1 Kneu 2  9 

Witte kwikstaart  4  2 Vink 1  1 

Gele kwikstaart  2  3 Huismus ? ±85 

Winterkoning  8 16 Ringmus ?  23 

Heggemus  3  8 Spreeuw ? ±65 

Grote lijster  1  - Zwarte kraai 1  1 

Zanglijster  3  8 Kauw -  1 

Merel  8 18 Ekster 1  1 

Nachtegaal  -  5 Vlaamse gaai 1  2 

Roodborst  3  5    

Ook bij deze gegevens kan hetzelfde gezegd worden als bij de inventarisatie van 

"Oud-Leeuwenhorst": een goede vergelijking van de broedvogels met verleden jaar  

is niet mogelijk. 

Verder dient opgemerkt te worden dat een broedgeval van de Ransuil zeer goed 

mogelijk was vanwege een geschikt broedbiotoop. Ook zijn braakballen van een 

Ransuil gevonden. Deze soort is echter nooit waargenomen en het broedgeval blijft 

dan ook twijfelachtig. 

Enkele algemene waarnemingen: Hop  1 ex. 4-5-1974 

Lepelaar 3 ex. overvliegend 14-4-1974 

Beflijster  1 ex. 21-4-1974 

Henk van Duyn  

Hein Verkade  

Dick v.d.Oever 

-------------- 
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INVENTARISATIE ZUIDDUINEN 

ONTSTAAN:  

De Zuidduinen hebben een roerige ontwikkeling achter de rug. Geen wonder overigens 

omdat door de Rijn en de zee diverse keren het landschap is opgebouwd en weer 

afgebroken. De ene keer werd het landschap door de zee overstroomd en eeuwen later 

veroverde de rivier het land weer op de zee. 

Voor ons is echter het tijdstip zo'n 2500 jaar geleden van belang. De Rijn was 

toen een traag stromende rivier met een brede monding. Het verschil tussen eb en  

vloed was gering en de rivier kon  

grote hoeveelheden zand en slib af-

zetten, zonder dat dit weer direct  

door de zee werd meegesleurd. Op  

de ontstane strandvlakte ontstonden  

wat duintjes. Achter deze dunne 

duinenrij werd het landschap 

gekenmerkt door slikken en schorren dat 

zich uitstrekte tot even voorbij 

Noordwijk-Binnen. Tot in Leiden was de 

invloed van de zee merkbaar. Dergelijke 

landschappen worden nu nog gevonden in 

het Waddengebied en in Zeeland. De 

Slufter op Texel is een wat kleinere 

uitgave van het landschap dat rond het 

begin van de jaartelling rond de 

rijnmond was ontstaan. Door de heersende 

westelijke winden werden de duinen 

keurig oost/west afgezet, dit in 

tegenstelling met de noordduinen waar de 

duinen zuidwest/noordoost lopen. De 

rijnmond slibde echter langzaam dicht. 

In 863 trokken de Noormannen nog via de 

rijnmond plunderend het binnenland in. 

Omstreeks 900 mondde de Rijn niet meer 

bij Katwijk in zee. De Zuidduinen zijn 

niet overal even oud. In de loop der 

eeuwen zijn de duinen vanuit het noorden 

opgerukt totdat omstreeks 900 

aansluiting verkregen werd met de duinen 

ten zuiden van de rijnmond. De oudste 

resten worden aangetroffen in 

Dobbelmannduin (± 2500-3000 jaar oud). 

De jongste duinen worden rond de 

rijnmond gevonden en worden geschat op 

een ouderdom van 1200-1500 jaar. 
 

WAARDE ZUIDDUINEN  

De Zuidduinen zijn enorm kalkrijk. Een stuifgat in de Zuidduinen wordt gekenmerkt 

door vele hele schelpen. In de Noordduinen zijn door de langere werking van 

regenwater op de schelpen de restanten in stuifgaten als gruis te vinden.  

De plantenwereld heeft zich dan ook aan de kalkrijke duinen aangepast. Bomen  

zijn er praktisch niet te vinden. Alleen aan de binnenduinrand komt wat opgaand 

hout voor. In beschutte dellen en op de noordhellingen worden wat lichte 

bosschages gevonden. 

De dennebossen zijn in de jaren zestig omgekapt omdat men bang was voor de 

gevreesde dennescheerder. Een aantal dennen is uit zaad nog opgekomen. Deze dennen 

staan er zo armetierig en kromgegroeid bij, dat dit niets voorstelt. 

De Zuidduinen is een staatsnatuurmonument dat door de Domeinen in 1939 werd 

aangekocht om zijn unieke plantenwereld. We mogen echt wel trots zijn op dit 

gebied, dat door de meesten niet zo waardevol wordt geschat. 

Er zijn bepaalde planten die massaal voorkomen, zoals grote ratelaar, duinroos, 

knikkende silene. Minder opvallend maar in grote aantallen komen voor: 

vleugeltjesbloem, geelhartje en. stijve ogentroost. Zie verder inventarisatie. 
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BOUW ZUIDDUINEN  

Voorwaarden voor het ontstaan van duinen zijn: 

a) constante windrichting 
b) voldoende zand 
c) een langzaam oplopend zandstrand 
Blijft zo'n jong duintje wat langer liggen dan normaal, dan zien we al gauw de 

eerste sprieten van het biestarwegras, door het zand heenkomen. Als het duintje zo 

hoog is geworden, dat het zelfs bij de zwaarste stormen niet meet wegspoelt, dan 

verschijnt helm en aan de lijzijde roodzwenkgras. 

Daarna wordt de vegetatie al gauw gevarieerder met duindoorn en liguster en  

verder landinwaarts de berk. Ieder duin is dus begonnen met een begroeiing van 

 

biestarwegras en in de hoge duinen in 

het binnenland moeten heel diep de res-  

tanten hiervan nog te vinden zijn. 

In de Zuidduinen is dit proces van 

duinvorming nog goed te zien. Eigenlijk 

moet ik zeggen, was goed te zien want 

tijdens de zware najaarsstormen in 1973 

is een groot deel van de duinvoet wegge- 

slagen. Het aanvullen met nieuw zand zal 

wel een paar jaar vergen. Daarna kan pas 

weer begonnen worden met het vormen van 

nieuwe duintjes de z.g. voorduintjes. 

TERREINOMSCHRIJVING  

De inventarisatie betreft voornamelijk 

het terrein van de Domeinen en heeft 2 

jaar in beslag genomen. In het noordwesten 

bij de boulevard bevindt zich een heel 

merkwaardig terrein waar madeliefje en 

speenkruid groeit vlak naast de akker- 

melkdistel, helm en zeeraket. In de oorlog 

stonden hier veel bunkers die door loop-

graven met elkaar verbonden waren. 

Vermoedelijk zijn veel graszoden gebruikt, 

zodat deze plantjes daar nu nog steeds 

voorkomen. Meer naar het zuiden lijkt het 

wel of de duinen van onder de duinen van 

de zeereep opduiken. De vegetatiegrens is 

hier zeer scherp. De helmvegetatie houdt 

plotseling op en gaat dan over in het nor- 

male vegetatiepatroon van de Zuidduinen.  

De duinen zijn vroeger breder geweest, 

Door de zee gedeeltelijk weggespoeld en  

door zand overstoven. U moet het paadje 

maar eens aflopen om een indruk te krij-

gen van het merkwaardige contrast. 

(zie tekening) 

Aan de binnenduinrand komt wat opgaand 

hout voor. Vooral ten zuiden van de Estec 

is deze groengordel aardig ontwikkeld. 

Het toegangspad aan de binnenduinrand is 

rijk aan een keur van wilde planten. Naast 

dit pad is een slootje dat door kwel uit 

de duinen altijd met water staat. Jammer 

dat het een gedeelte van dit slootje 

tijdens de aanleg van het wandelpark van 

de Dr.Mr.W.v.d. Berghstichting is dichtge-  

gooid. 

Tegen het kampeerterrein bij Katwijk 

komt een bosje met wat loofhout voor, dat 

door de intensieve recreatie zichtbaar 

achteruit gaat en vervuilt. 
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De oude aardappelveldjes in het zuidelijk deel van de duinen worden niet meer 

gebruikt en zijn grotendeels door duindoorn overwoekerd. 

Ook de hoge duinen ter hoogte van de Dr.Mr.W.v.d.Berghstichting worden door een 

bijzondere plantengroei gekenmerkt. Ook hier hebben grote bunkers gestaan 

(± 10 jaar geleden ingegraven en met helm afgedekt) met een uitgebreid loopgraven-

stelsel. Deze plaatsen zijn door de bijzondere grondsoort vrij vochtig en zodoende 

vindt men hier dezelfde planten als in de vochtige berm 15 m. lager. 

Het grootste gedeelte van de Zuidduinen bestaat uit droge, hoge duinen waar de 

belangrijkste vegetatie te vinden is op de noordhellingen. Hier is het vrij 

vochtig omdat uitdroging door de zon niet plaats vindt. Op de zuidhellingen groeit 

alleen duinaveruit die de soms extreme hoge temperaturen in de zomer niets doet. 

Omstreeks het middaguur kan in de zomer op een zuidhelling de temperatuur oplopen 

tot 60-70° C !!!!! 

Niet onvermeld mag blijven dat bij iedere toegang aan de landzijde de nodige  

mesthopen, bollenvuil en huisvuil in ruime mate te vinden zijn. 

ALGEMEEN. 

De Zuidduinen is een heerlijk terrein, dat door de meesten niet op zijn waarde 

wordt geschat. De recreatie wordt steeds intensiever en de schade aan de kwetsbare 

zuidhellingen wordt steeds groter. Door helmbeplanting hoopt men de schade eniger- 

mate te beperken. 

In 2 jaar intensief inventariseren ben ik nog nooit gecontroleerd op een toegangs-

kaart. Toch ben ik op de raarste tijden in duin geweest, zowel in de week als in 

het weekend, zowel 's morgens vroeg als 's avonds laat. Een merkwaardige zaak! 

Toeval......of wordt er niet gecontroleerd? 

Laten we ons wel bewust zijn van de enorme rijkdom die we vlak naast de deur  

hebben en alles doen om dit staatsnatuurmonument als het nodig is te beschermen. 

INVENTARISATIE  

Evenals vorig jaar is de inventarisatie opgesteld in volgorde van de families. 

Gebruikt hiervoor is de Flora van Nederland van Heukels en Van Oostroom. 

Ik geef toe dat aan deze opstelling bezwaren kleven, maar ook een lijst waar de 

planten in alfabetische volgorde voorkomen is niet alles. Voordeel van een 

alfabetische lijst is dat deze lijst overzichtelijker is. Voordeel van een opstel-

ling in volgorde van de families is dat de planten die tot een bepaalde familie 

behoren bij elkaar staan. 

Voor iedere betere manier houd ik me graag aanbevolen. 

Ik dank de heer van Dijk voor de kritische beoordeling en de aanvullingen van deze 

inventarisatie. Ook hij heeft menig voetstap in de Zuidduinen liggen, zodat deze 

inventarisatie een vrij nauwkeurig verslag is van de vegetatie. 

Ook zal bij iedere plant een indicatie gegeven worden waar deze plant voorkomt en 

of deze plant zeldzaam of algemeen is. 

                  aaa : zeer algemeen  od. : open duin 

                   aa : algemeen  pl. : plaatselijk 

                    a : vrij algemeen   p : pad 

               z : 

              zz : 

             zzz : 

vrij zeldzaam 

zeldzaam 

zeer zeldzaam 

  w : weg 

 

Paardestaartenfamilie (Equisetaceae) 

Equisetum arvense    - heermoes    p.od.a 

Equisetum fluviatile   - holpijp    p.zz 

(Heermoes komt op het pad zeer algemeen voor.  

 Holpijp houdt meer van vochtige grond. In het  

 slootje een aantal exemplaren) 
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Addertongfamilie (Ophioglossaceae) 

Botrychium lunaria   - maanvaren    od.zzz 

(dit varentje dat niet groter wordt dan 

± 8 cm komt in de Zuidduinen zeer zeld- 

zaam voor. Niet uitgesloten is dat dit  

varentje door zijn geringe grootte gemak- 

kelijk over het hoofd wordt gezien. In de  

AWL-duinen en De Blink is dit varentje plaat- 

selijk zeer algemeen) 

Naaktvarenfamilie (Polypodiaceae) 

Dryopteris filix-mas   - mannetjesvaren   od.zz 

Polypodium vulgare   - gewone eikvaren   od.aaa 

Dennenfamilie (Pinaceae) 
Pinus nigra ssp.nigra   - Oostenrijkse den  od.a 

Berkenfamilie (Betulaceae) 

Betula verrucosa    - ruwe berk    od.zz 

Wilgenfamilie (Salicaceae) 

Populus alba    - witte abeel   od.zz 

Populus canescens    - grauwe abeel   od.pl.a 

Populus nigra     - zwarte populier   od.pl.a 

Populus candicans    - balsempopulier   od.zz 

Salix fragilis     - kraakwilg    od.zzz 

Salix repens    - kruipwilg    pd.od.aa 

Iepenfamilie (Ulmaceae)  

Ulmus carpinifolia   - gladde iep   od.zz 

Brandnetelfamilie (Urticaceae) 

Urtica dioica     - grote brandnetel  p.od.aa 

Urtica urens    - kleine brandnetel  p.od.a 

Duizendknoopfamilie Ipolygonaceae) 

Rumex hydrolapathum    - waterzuring   p.zzz 

Rumex crispus    - krulzuring   p.od.z 

Rumex obtusifolius    - ridderzuring   p.zz  

Rumex acetosella     - schapenzuring   p.od.a 

Rumex acetosa     - veldzuring   p.od.aa 

Polygonum convolvulus    - zwaluwtong   od.aa 

Polygonum dumetorum    - heggeduizendknoop  od.z 

Polygonum amphibium   - veenwortel   p.zz 

Polygonum lapathifolium ssp.pallidum - viltige duizendknoop  p.zzz 

Polygonum persicaria   - perzikkruid   p.od.aa 

Polygonum aviculare ssp.aviculare - varkensgras   p.od.aa 

Ganzevoetfamilie (Chenopodiaceae) 

Chenopodium album    - melganzevoet   w.p.zz 

Atriplex patula    - uitstaande melde  w.p.z 

Salsola kali    - loogkruid    od.z 

Posteleinfamilie (Portulaceae) 

Claytonia perfoliata   - klein winterpostelein  od.aaa 
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Anjerfamilie (Caryophyllaceae) 

Silene conica    - kegelsilene   od.a 

Silene nutans    - nachtsilene   od.aaa 

Melandrium noctiflorum    - nachtkoekoeksbloem  p.zzz  

Melandrium rubrum    - dagkoekoeksbloem  p.od.a 

Melandrium album     - avondkoekoeksbloem  p.od.zz 

Stellaria media ssp.media   - vogelmuur    p.od.aa 

Stellaria graminea    - grasmuur    od.zz 

Cerastium arvense    - akkerhoornbloem   p.od.aa 

Cerastium holosteoides ssp. trivale - gewone hoornbloem  p.od.aa 

Cerastium semidecandrum   - zandhoornbloem   p.od.a 

Sagina procumbens    - liggende vetmuur  p.zz 

Sagina nodosa    - sierlijke vetmuur of 

        Krielparnassia   od.a 

Arenaria seppyllifolia   - zandmuur    od.zz 

Moehringia trinervia      - drienerfmuur   p.od.a 

Wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae) 

Euphorbia heliscopia   - kroontjeskruid   p.zzz 

Ranonkelfamilie (Ranunculaceae) 

Ranunculus ficaria    - speenkruid   p.aa.od.zz 

Ranunculus sceleratus    - blaartrekkende boterbloem p.zz 

Ranunculus bulbosus    - knolboterbloem   p.od.a 

Ranunculus acris     - scherpe boterbloem  p.od.z 

Ranunculus repens    - kruipende boterbloem  p.od.a 

Berberisfamilie (Berberidaceae) 

Berberis vulgaris    - zuurbes    od.pl.a 

Berberis vulgaris var.atropurpurea -     od.pl.a  

Papaverfamilie (Papaveraceae) 

Papaver rhoeas     - gewone klaproos   od.p.z 

Chelidonium majus    - stinkende gouwe   od.p.a 

Fumaria officinalis   - gewone duivekervel  od.pl.a 

Kruisbloemfamilie (Cruciferae) 

Teesdalia nudicaulis    - klein tasjeskruid  pd.od.zz 

Thlaspi arvense     - witte krodde   p.zzz 

Cochlearia danica    - deens lepelblad   od.aaa 

Alliaria petiolata    - look-zonder-look  p.zz 

Sisymbrium officinale    - gewone raket   p.od.z 

Sisymbrium altissimum    - hongaarse raket   p.zzz 

Descurainia sophia    - sofiekruid   p.od.zz 

Cakile maritima      - zeeraket    od.aa 

Sinapis arvensis     - herik    p.od.a 

Diplotaxis tenuifolia    - gewone zandkool   od.pl.aa 

Brassica nigra    - zwarte mosterd   p.od.zzz 

Barbarea vulgaris    - gewoon barbarakruid  od.zzz 

Armoracia rusticana    - mierikswortel   od.pl.z 

Rorippa sylvestris    - akkerkers    p.aa 

Nasturtium microphyllum   - slanke waterkers  p.aa  

Cardamine hirsuta    - kleine veldkers   p.od.aa 

Cardamine pratensis ssp.pratensis - pinksterbloem   p.zz  

Capsella bursa-pastoris   - herderstasje   p.od.a 

Arabidopsis thaliana   - zandraket    od.a 

Arabia hirsuta ssp.hirsuta   - ruige scheefkelk  od.z 

Erophila verna    - vroegeling   od.aa 

 

 

 

 

 

 

 



-24- 

 

Tamariskfamilie (Tamaricaceae) - tamarisk    od.zzz 

Tamarix pentandra 

Viooltjesfamilie  VViolaceae) 

Viola canina     - hondsviooltje   od.zz 

Viola arvensis    - akkerviooltje   pd.zz 

Viola tricolor ssp.curtisii  - driekleurig viooltje  p.od.aa 

Hertshooifamilie (Hypericaceae)  

Hypericum tetrapterum   - gevleugeld hertshooi  p.zz 

Vetplantenfamilie (Crassulaceael  

Sedum acre     - muurpeper    od.aaa 

Steenbreekfamilie (Saxifragaceae) 

Saxifraga tridactylitis   - kandelaartje   p.od.aa 

Ribes sanquineum    - rode ribes   od.zzz 

Rozenfamilie (Rosaceae) 

Rubus caesius    - dauwbraam    p.od.aa 

Fragaria vesca    - bosaardbei   od.aa 

Potentilla anserina    - zilverschoon   p.aa.od.z 

Potentilla reptans    - vijfvingerkruid   p.od.aa 

Potentilla recta    - rechte ganzerik   p.zzz 

Geum urbanum    - nagelkruid   od.aa 

Agrimonia cupatoria    - gewone agrimonie  od.zz 

Rosa rubiginosa    - egelantier   od.zz 

Rosa canina     - hondsroos    od.zz 

Rosa pimpinellifolia    - duinroos    od.aaa  

Rosa rugosa     - rimpelroos   od.pl.aa 

Crataegus oxyacantha    - tweestijlige meidoorn  od.zzz 

Crataegus monogyna    - eenstijlige meidoorn  od.z 

Prunus padus    - vogelkers    od.zzz 

Prunus serotina    - amerikaanse vogelkers  od.zz 

 

(De rechte ganzerik heeft niet gebloeid.  

 Deze vrij zeldzame soort heb ik nog nooit  

 bloeiend gezien. Het Rijksherbarium heeft  

 indertijd een exemplaar uit de AWL-duinen  

 voor mij gedetermineerd. 

 Duinroos komt massaal voor, vooral op de  

 vlakke duinen achter de Estec. Op een wind- 

 stille zonnige morgen is de lucht zelfs  

 bedwelmend van de zoetige rozengeur) 

 

Vlinderbloemfamilie (Papilionaceae) 

Ononis repens var.mite    - kruipend stalkruid  p.od.aa 

Medicago lupulina    - hopklaver    p.a.od.z 

Trifolium repens     - witte klaver   p.z.od.zz 

Trifolium pratense    - rode klaver   p.a 

Trifolium arvense    - hazepootje   p.a.od.zz 

Trifolium dubium     - kleine klaver   p.a.od.z 

Trifolium campestre    - liggende klaver   p.z 

Anthyllis vulneraria    - wondklaver   p.od.aa 

Lotus uliginosus     - moerasrolklaver   p.zzz 

Lotus corniculatus    - gewone rolklaver  p.od.a 

Robinia pseudo-acacia    - witte acacia   od.zz 

Vicia hirsuta    - ringelwikke   p.zz 

Vicia cracca    - vogelwikke   p.a.od.zz 

Vicia sepium    - heggewikke   p.zz 
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Vicia sativa ssp.sativa   - voederwikke   p.a 

Vicia sativa ssp.angustifolia  - smalbladwikke   p.od.a  

Vicia lathyroides    - lathyruswikke   p.od.zz 

Lathyrus pratensis   - veldlathyrus   p.a.od.zzz 

Duindoornfamilie (Elaeagnaceae) 

Hippophae rhamnoides   - duindoorn    p.od.aa 

Kattestaartfamilie (Lythraceae) 

Lythrum salicaria    - kattestaart   p.zz 

Teunisbloemfamilie (Onograceae) 

Epilobium palustre   - moerasbastaardwederik  p.zz 

Chamaenerion angustifolium   - wilgeroosje   od.aaa 

Oenothera biennis    - gewone teunisbloem  od.aaa 

Oenothera erythrosepala   - grote teunisbloem  p.w.zz 

 

Na het kappen van de grote dennebossen  

in het noordelijk deel van de Zuidduinen  

kwam gewone teunisbloem en wilgeroosje   

massaal op. Door het droge en koude  

zomerweer heeft de bloei weinig te bete- 

kenen gehad. De meeste planten zijn  

verdroogd. 

 

Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae)  

Malva neglecta    - klein kaasjeskruid  p.od.z 

Vlasfamilie (Linaceae) 

Linum catharticum    - geelhartje   od.aa 

Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae)  

Geranium pusilum    - kleine ooievaarsbek  p.od.z 

Geranium molle    - zachte ooievaarsbek  p.od.a 

Geranium robertianum   - robertskruid   od.z 

Erodium cicutarium ssp.cicutarium  - reigersbek   p.od.aa 

Erodium cicutarium dunense  - duinreigersbek   p.od.aa 

Erodium glutinosum   - kleverige reigersbek  p.od.a 

Vleugeltjesbloemfamilie (Polygalaceae) 

Polygala vulgaris    - gewoon vleugeltjesbloem od.aaa 

Esdoornfamilie (Aceraceae) 

Acer pseudoplatanus   - gewone esdoorn   od.pl.a 

Acer platanoides    - noordse esdoorn   od.pl.a 

Acer rubrum     - rode esdoorn   od.zz 

Acer campestre    - spaanse aak   od.zz 

Kardiriaalmutsfamilie (Celastraceae)  

Euonymus europaeus   - wilde kardinaalsmuts  od.zz 

Klimopfamilie (Araliaceae) 

Hedera helix    - klimop    p.zz 
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Schermbloemfamilie (Umbelliferae ) 

Eryngium maritimum    - blauw zedistel   od.a 

Anthriscus sylvestris    - fluitekruid   p.a.od.z 

Anthriscus caucalis    - fijne kervel   od.zz 

Torilis japonica     - heggedoornzaad   p.zz 

Bunium bulbocastanum    - aardkastanje   od.zzz 

Pimpinella saxifraga    - kleine bevernel   od.a 

Aegopodium podagraria    - zevenblad    p.z. 

Sium erectum    - kleine watereppe  p.aa 

Aethusa cynapium     - hondspeterselie   od.pl.zzz 

Heracleum sphonylium   - bereklauw    p.w.zz 

Daucus carota    - peen    p.w.od.aa 

Pastinaca sativa    - pastinaak    p.od.aaa 

 

Volgens het rapport "zeldzame Nederlandse  

Plantensoorten komt de aardkastanje sinds  

1950 niet meer in de Zuidduinen voor.  

In 1969 heeft de heer van Dijk op een  

Noordhelling nog een 20-tal exemplaren  

gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid  

heb ik achter de Estec ook een exem- 

plaar gevonden. In 1975 zal dit nader  

gecontroleerd warden. 

Hondspeterselie vond ik op een hoop  

vuilnis dat midden in duin was neergegooid. 

 

Sleutelbloemfamilie (Primulaceae) 

Lysimachia vulgaris   - gewone wederik   p.zz 

Anagallis arvensis ssp.arvensis - rood guichelheil)  w.z 

Windefamilie (Convolvulaceae)    

Convolvulus arvensis    - akkerwinde   p.od.a 

Calystegia sepium    - haagwinde    p.zz 

Calystegia soldanella   - zeewinde    od.pl.a 

 

Volgens rapport "Zeldzame Nederlandse  

Plantesoorten" komt de zeewinde maar  

op een paar plaatsen in Noordwijk  

in de zeereep voor. 

 

Ruwbladigen (Boraginaceae) 

Cynoglossum officinale    - hondstong    p.w.od.aa 

Myosotis stricta    - voorjaars-vergeet-mij-nietje od.zzz 

Myosotis arvensis    - middelst-vergeet-mij-nietje p.od.a 

Myosotis ramosissima    - ruw-vergeet-mij-nietje p.od.aaa  

Echium vulgare    - slangekruid   p.w.od.a 

Lycopsis arvensis    - kromhals    p.w.od.a 

Symphytum officinale   - smeerwortel   p.w.zz 

Nachtschadefamilie (Solanaceae) 

Lycium barbarum     - boksdoorn    od.pl.zz 

Solanum dulcamara    - bitterzoet   p.od.a  

Solanum nigrum    - zwarte nachtschade  p.od.a 
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Helmkruidfamilie (Scrophulartafloae) 

Verbascum thapsus  

Linaria vulgaris  

Veronica catenata  

Veronica chamaedrijs  

Veronica arvensis  

Veronica hederifolia  

Veronica persicaria  

Veronica agrestis  

Veronica officinalis  

Euphrasia odontites  

Euphrasia officinalis  

Rinanthus serotinus 

- koningskaars             od.zzz 

- vlasbekje                   od.z 

- rode waterereprijs       p.z 

- gewone ereprijs             p.od.a 

- veldereprijs             p.od.a 

- klimopereprijs             p.od.a 

- grote ereprijs             p.zzz 

- akkerereprijs             p.od.z 

- mannetjesereprijs       p.od.a 

- rode ogentroost             od.pl.aa 

- stijve ogentroost       od.aa 

- grote ratelaar             p.od.aaa 

 

Grote ratelaar komt massaal voor. Tijdens de  

bloei in juni is het gehele duin geel van de  

miljoenen planten. Als de planten uitgebloeid  

zijn en het zaad rijp is, ratelen de zaadjes  

bij een beetje wind in de zaad-doosjes. Het  

geluid doet denken of er stuifzand tussen de  

planten ritselt. 

 

Bremraapfamilie (Orobanchaceae) 

Orobanche purpurea   - blauwe bremraap   od.zzz 

Orobanche caryophyllacea  - walstrobremraap   od.z 

Orobanche picridis   - bitterkruidbremraap  od.aaa 

 

Bitterkruidbremraap komt zeer veel voor.  

Het is geen zeldzaamheid als 4-5 bitter- 

kruidbremrapen parasiteren op 1 bitter- 

kruid. 

Blauwe bremraap, die op duizendblad para- 

siteert, is zeer zeldzaam. In het noorde- 

lijk deel nabij de boulevard een paar  

exemplaren gevonden. 

In 1970 heeft de heer van Dijk dichtbij  

het einde van de boulevard ± 15 exemplaren  

gevonden. 

 

Lipbloemenfamilie (Labiatae)  

Satureja acinos 

Thymus pulegioides 

Mentha aquatica 

Glechoma hederacea 

Prunella vulgaris 

Ballota nigra ssp.foetida 

Stachys palustris 

Lamium amplexicaule 

Lamium purpureum 

Lamium album 

Galeopsis tetrahit 

Teucrium scorodonia 

- steentijm                   od.pl.a 

- grote wilde tijm       p.od.aaa 

- watermunt                   p.z 

- hondsdraf                   p.od.aa 

- brunel                   p.zz 

- stinkende ballote       p.a 

- moerasandoorn             od.pl.z 

- hoenderbeet             p.a 

- paarse dovenetel       p.a 

- witte dovenetel             p.a.od.z 

- gewone hennepnetel       od.pl.zz 

- valse salie             od.z 

Weegbreefamilie (Plantaginaceae) 

Plantago coronopus    - hertshoornweegbree  od.pl.z 

Plantago lanceolata    - smalle weegbree   p.od.aaa 

Plantago major    - grote wegbree   p.a,od.z 

 

Olijffamilie (Oleaceae) 

Ligustrum vulgare    - wilde liguster   p.od.aa 
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Walstrofamilie (Rubiaceae)   

Galium aparine 

Galium palustre 

Galium verum 

Galium hercynicum 

Galium mollugo ssp.mollugo 

Galium x ochroleucum 

- kleefkruid            o.od.a 

- moeraswalstro            p.zz 

- echt walstro            od.a 

- liggend walstro            od.z 

- glad walstro            od.a 

- geelwit walstro            od.pl.zz 

Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae) 

Sambucus nigra  

Viburnum opulus 

Lonicera periclymenum 

Valeriaanfamilie (Valerianaceae) 

Valeriana officinalis  

Valerinella locusta 

Kaardebolfamilie (Dipsacaceae) 

Knautia arvensis 

Komkommerfamilie (Cucurbitaceae) 

Bryonia dioica 

Klokjesfamilie (Campanulaceae) 

- gewone vlier            od.z 

- gelderse roes            od.zz 

- wilde kamperfoelie      od.z 

 

- echte valeriaan            od.a 

- veldsla                  od.zzz 

 

- beemdkroon            od.aa 

 

- heggerank                  p.od.a 

 

- zandblauwtje            od.a 

Composietenfamilie (Compositae)  

Eupatorium cannabinum 

Bellis perennis 

Erigeron canadensis 

Erigeron acer 

Ambrosia artemisiifolia 

Galinsoga parviflora 

Matricaria recutita 

Matricaria matricarioides 

Achillea millefolium 

Artemisia vulgaris 

Artemisia lloydii 

Tussilago farfara 

Senecio jacobeae 

Senecio jacobeae var.flosculosus 

Senecio vulgaris 

Senecio viscosus 

Carlina vulgaris 

Arctium pubens 

Carduus nutans 

Carduus crispus 

Cirsium vulgare 

Cirsium arvense 

Centaurea pratensis 

Lapsana communis 

Hypochaeris radicata 

Leontodon nudicaulis 

Leontodon autumnalis 

Ficris hieracioides 

Tragopogon pratensis ssp.minor 

Tragopogon pratensis ssp.pratensis 

 

 

 

- koninginnekruid 

- madeliefje 

- canadese fijnstraal 

- scherpe fijnstraal 

- alsemambrosia  

- klein knopkruid 

- echte kamille 

- schijfkamille 

- duizendblad 

- bijvoet 

- duinaveruit 

- klein hoefblad 

- jacobskruiskruid 

- jacobskruiskruid 

- klein kruiskruid 

- kleverig kruiskruid 

- driedistel 

- gewone klis 

- knikkende distel 

- kruldistel 

- speerdistel 

- akkerdistel 

- gewoon knoopkruid 

- akkerkool 

- gewoon biggekruid 

- thrincia 

- herfstleeuwentand 

- echt bitterkruid 

- kleine morgenster 

- grote morgenster 

 

p.zz 

p.z.od.zz 

w.p.od.z 

od.zz 

w.pl.a 

p.zz 

p.z 

p.z 

p.od.aa 

p.a 

p.od.aaa 

p.a 

od.zzz 

p.od.aa 

p.od.a 

w.zz 

od.zz 

p.od.zz 

od.pl.zz 

od.p.zz 

p.od.zz 

p.od.a 

p.od.a  

p.zz  

p.od.a 

p.od.a 

p.od.aa 

p.od.aaa 

p.zzz 

p.od.zz  
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Taraxacum erythrospermum  

Taraxacum officinale  

Sonchus oleraceus  

Sonchus asper 

Sonchus arvensis  

Mycellis muralis  

Crepis capillaris  

Hieracium pilosella  

Hieracium umbellatum 

- duinpaardebloem 

- gewone paardebloem 

- gewone melkdistel 

- brosse melkdistel 

- akkermelkdistel 

- muursla 

- klein streepzaad 

- muizeoor 

- schermhavikskruid 

muursla 
p.od.a 

p.od.a  

p.z  

p.w.z 

p.od.aa 

p.lx 

p.od.z 

p.od.aa 

p.od.a 

 

Duinaveruit komt massaal voor op de  

zuidhellingen. Kan goed tegen droogte  

en hitte. Deze plant is in Noordwijk  

beter bekend als duinpest.  

Jacobskruiskruid komt hier normaal  

voor zonder straalbloemen. Voorbij  

Katwijk naar het zuiden toe neemt  

het aantal planten met straalbloe- 

men toe. In het Heen komen beide  

planten op braakliggende terreinen  

regelmatig voor. 

 

Leliefamilie (Liliaceae) 

Allium vineale     - kraailook    p.od.a 

Allium oleraceum     - Moeslook    od.pl.zz 

Tulipa gesneriana    - tulp    p.z 

Asparagus officinalis    - asperge    od.a 

Asparagus officinalis var.prostatus - liggende asperge  od.z 

Polygonatum odoratum    - duinsalomonszegel  p.od.aaa 

Convallaria majalis   - lelietje-der-dalen  od.pl.aa 

 

De tulpen betreffende verwilderde  

exemplaren uit bollenvuilhopen bij  

de ingangen. 

 

Narcissenfamilie (Amaryllidaceae)  

Narcissus poëticus   - witte narcis   p.od.pl.a 

Narcissus pseudonarcissus ssp.minor - trompetnarcis   p.od.pl.a 

Lissenfamilie (Iridaceae) 

Iris pseudocorus    - gele lis    p.zz 

Russenfamilie (Juncaceae) 

Juncus effusus     - pitrus    p.a 

Juncus bufonius     - greppelrus   p.od.a 

Luzula campestre     - gewone veldbies   p.od.aa 

Carex hirta     - ruige zegge   p.od.aa 

Carex arenaria    - zandzegge    p.od.aa 

Grassenfamilie  (Graminaceae)  

Bromus mollis 

Bromus hordeaceus  

Bromus tectorum  

Festuca rubra 

Poa annua 

Poa pratensis 

Dactylis glomerata  

Lolium perenne  

Elytrigia repens Elytrigia juncea 

Elytrigia pungens 

- zachte dravik  

- gerstdravik  

- zwenkdravik  

- rood zwenkgras  

- straatgras  

- Veldbeemdgras 

- kropaar  

- engels raaigras  

- kweek  

- biestarwegras 

- strandkweek  

p.od.a 

p.od.aaa 

p.od.a 

od.aa 

p.od.a 

p.od.a 

p.od.z 

p.zz 

p.od.aa 

od.a 

od.a 
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Elymus arenarius  

Hordeum murinum  

Phragmitis australis 

Arrhenatherum elatius 

Koeleria cristata 

Helictotrichon pubescens 

Holcus lanutus  

Holcus mollis  

Aira praecox 

Corynephorus canescens 

Calamagrostis epigejos  

Ammophila arenaria  

Agrostis canina  

Agrostis stolonifera 

Agrostis tenuis 

Alopecurus pratensis  

Alopecurus geniculatus 

Phleum arenarium  

Phleum pratense 

Anthoxanthum odoratum 

Milium scabrum 

- zandhaver 

- kruipertje 

- riet 

- frans raaigras 

- fakkelgras 

- zachte haver 

- echte witbol 

- zachte witbol 

- paashaver 

- buntgras  

- duinriet 

- helm 

- kruipend struisgras 

- fioringras 

- gewoon struisgras 

- grote vossestaart 

- geknikte vossestaart 

- zanddoddegras 

- timotheegras 

- reukgras 

- ruw gierstgras 

od.pl.aaa  

p.a 

p.a 

p.od.z  

od.a  

p.od.a  

p.od.z  

o.p.a  

p.od.a  

od.z 

od.zz  

od.aaa  

p.od.a  

p.od.a  

p.od.a  

p.od.zz  

p.od.a  

od.aa  

p.z 

p.od.a  

p.od.z 

Orchideeënfamilie (Orchidaceae)  

Epipactis helleborine  

Anacamptis pyramidalis  

Listera ovata 

- breedbladige wespenorchis 

- hondskruid 

- grote keverorchis 

od.zz  

od.zzz  

od.lx 

 

Hondskruid is een prachtige orchidee die buiten 

de Zuidduinen alleen nog maar bij Castricum 

voorkomt. De vindplaatsen in Zuid-Limburg 

Hondskruid, dat vroeger in Zuid-Limburg veel 

voor kwam, is vermoedelijk daar verdwenen. 

Geschat wordt dat in de hele Zuidduinen 

(+ 130 ha) 100-150 exemplaren groeien. 

Wel een zaak om daar uiterst zuinig op te 

zijn. Het aantal bij Castricum wordt geschat op 

+ 300, zodat het gehele Nederlandse areaal op 

400-500 planten wordt geschat. 

De plant leeft gelukkig zeer verborgen en als 

men de juiste biotoop niet kent, is het vinden 

van deze orchidee louter toeval. Vindt u er een 

laat hem staan. In een herbarium wordt deze plant 

vuil donkerbruin, zodat men er niets aan heeft. 

Fotografeer liever de plant, maar pas op dat u geen 

jonge exemplaren vertrapt. 

Van de grote keverorchis is in 1972 slechts 1 exem-  

plaar gevonden. Het is niet bekend of deze plant 

in 1973/1974 is teruggevonden. 

          E.Aartse 
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A.J.Quené-Boterenbrood en J.Mennema 
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Wilde planten deel I 

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
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DE AVIFAUNA VAN WEST-NEDERLAND 

De laatste tien jaar zijn van veel delen van Nederland speciale streekavifauna's 

uitgegeven. Zo is nu van alle Waddeneilanden, uitgezonderd Ameland, een boekje 

verkrijgbaar waarin een overzicht van de broed- en trekvogels van het eiland gegeven 

wordt. Grotere boekwerken verschenen over de vogels van de provincie Limburg en 

Noord-Brabant. Het eerst genoemde boek was alleen nog maar een overzicht van wat er 

tot dan toe aan ornithologische waarnemingen in Limburg verzameld was. Bij de 

avifauna van Noord-Brabant werd voor een beperkt aantal soorten een speciale 

inventarisatie uitgevoerd. 

Een grote stap vooruit was de Avifauna van Midden-Nederland. Hierbij werd het 

gehele gebied in een groot aantal telgebieden verdeeld, die zoveel mogelijk op alle 

soorten geïnventariseerd zouden worden. In grote lijnen is men ook wel in deze 

opzet geslaagd. Het valt echter zeer te betreuren, dat de bewerkers een 

nauwkeurigheid suggereren, die in werkelijkheid nooit haalbaar kan zijn. Zo wordt 

het aantal Merels voor dit uitgestrekte gebied geschat tussen 30.300 en 30.900. 

Ook heeft men bij het weergeven van de gegevens niet voldoende gewezen op het feit 

dat deze gegevens verzameld zijn in verschillende jaren. Veel vogelsoorten vertonen 

van jaar tot jaar grote aantalfluctuaties. Bij standvogels kan dit veroorzaakt 

worden door het optreden van een strenge winter. Zo was het aantal broedende Blauwe 

Reigers, Goudhaantjes en Winterkoninkjes in 1964 nog niet de helft van het aantal 

van voor de strenge winter van '62-'63. 

Bij trekvogels treden vaak ook grote schommelingen op. De oorzaken hiervan zijn 

vaak veel moeilijker te achterhalen. Zo werd het afnemen van de Grasmus in verband 

gebracht met de Sahel-droogte. Door slecht trekweer kunnen duizenden vogels veron-

gelukken. Ook de vogelvangst in Zuid-Europa spreekt een woordje mee. Een duidelijke 

lijn zoals voor de standvogels in verband met strenge winters aanwijsbaar is, is 

voor trekvogels vrijwel nooit te geven. 

Voor het bewerken van gegevens heeft dit bijvoorbeeld de volgende consequenties. 

Mijnheer A inventariseert in 1974 het Lisser Bos en noteert daar 35 Winterkoninkjes 

en 28 Roodborstjes. Na de strenge winter van '74-'75 gaat hij "Offem" inventariseren 

en noteert daar slechts 11 Winterkoninkjes en 17 Roodborstjes. Na omrekening van de 

oppervlakte van beide terreinen mag dan niet geconcludeerd worden dat het Lisser Bos 

voor beide soorten een veel geschikter biotoop biedt dan het landgoed "Offem".  

Voor het naast elkaar zetten van trekvogelgegevens moet eerst naar vette en magere 

jaren geïnformeerd worden. Zo bedroeg de stand van de Gele Kwikstaart in 1974 onge-

veer 70% van de stand uit 1973. Het klakkeloos naast elkaar zetten van gegevens uit 

beide jaren, zou kunnen suggereren dat het telgebied dat in 1973 werd gedaan veel 

rijker aan kwikstaarten is dan het getelde gebied uit 1974. 

Bij het weergeven van al het telmateriaal voor de Avifauna van Midden-Nederland is  

men af en toe wel enigszins lichtvaardig over bovengenoemde problemen heengestapt. 

Uit het oogpunt van Natuurbescherming is het van het grootste belang dat zoveel 

mogelijk terreinen kwantitatief geïnventariseerd worden. Bij de protesten van onze 

vereniging tegen de aanleg van een nieuwe slag door de Noordduinen was het van 

groot belang, dat we gegevens hadden over het broedbestand in dat gebied. Zo is 

belangrijk dat elke gemeente weet wat er op haar grondgebied eigenlijk te koop is, 

als het gaat om het vast stellen van bestemmingsplannen. 

Op provinciaal en landelijk niveau doen deze problemen zich natuurlijk ook voor. 

De Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Holland wil ook heel graag het belang 

van natuurgebieden in haar adviezen betrekken. Daartoe heeft ze twee biologen 

aangesteld. Natuurlijk kunnen deze mensen niet alles zelf onderzoeken. Vandaar het 

verzoek van de P.P.D. aan alle natuurbeschermers om zoveel mogelijk aan het 

inventarisatieproject mee te werken. Alle porto- en drukkosten neemt de P.P.D. 

voor haar rekening. Als er in een bepaalde regio geen Vogelwerkgroep actief is, 

dan is de P.P.D. bereid een amateurornitholoog voor twee maanden in dienst te 

nemen om in het onderhavige gebied een broedvogelinventarisatie uit te voeren. Op 

deze manier werden grote delen van Goeree reeds geïnventariseerd. Zo zullen in 

1975 waarschijnlijk wel 5 mensen op kosten van de P.P.D. aan het werk gezet kunnen 

worden in enkele afgelegen gebieden. 

Onze gemeente is ingedeeld in de Regio Leiden. Deze regio telt ruim 60 telgebieden, 

variërend in grootte van 200 tot 500 ha. In 1973 en 1974 werden reeds 26 gebieden 

geheel geïnventariseerd, waarvan onze afdeling er 10 voor haar rekening nam. 
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Ook voor 1975 staat weer een serie telgebieden op het programma. Deze gebieden 

liggen vrijwel alle op de lijn Voorhout-Hillegom. We zouden het erg op prijs  

stellen als de groep mensen die steeds inventariseert, uitgebreid zou kunnen 

worden. Daarvoor is het echt niet noodzakelijk dat men alle vogelgeluiden feilloos 

kan thuisbrengen. Zo is het toch voor ieder van ons mogelijk de zwaluwen en witte 

kwikstaarten in een bepaald gebied te tellen. Ook het vaststellen van Meerkoeten, 

Knobbelzwanen e.d. zal wel voor niemand problemen opleveren. Het opsporen van 

Bosrietzangers, Glanskoppen en Boompieper laat u dan maar aan anderen over. Als u 

eerst eens een jaartje wilt meedraaien met een ervaren inventariseerder, dan kunt 

u zich hiervoor ook opgeven. 

Alle inlichtingen hierover bij:    J.van Dijk 

L.Hellenberghof 32  

Noordwijk aan Zee 

telefoon: 01719-7114  

na 28 febr. 10833 

 

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

 

Medewerking gevraagd inventarisatie 

van dode vogels op Noordwijks strand 

 

Vanaf winter 1966/1967 heeft H.v.d.Linden regelmatig het  

strand gecontroleerd op dode vogels. 

Door studie heeft hij de laatste 2 seizoenen hieraan  

niets meer kunnen doen. 

Het zou jammer zijn als achter dit belangrijke werk  

zonder meer een punt zou worden gezet. Door de dode  

vogels te inventariseren kan men een indruk krijgen  

of het lozen van stookolie inderdaad minder wordt. 

Van september loop ik wekelijks 4 kilometer strand  

af. Helaas vind ik zelf dat deze wekelijkse tocht  

niet voldoende is vooral als het in het begin van de  

week behoorlijk stormt. Zodoende vond ik een aantal  

dagen na een storm alles ondergestoven. 

Graag vraag ik medewerking. Dit is heel eenvoudig  

te realiseren. Een ieder die een dode vogel op  

het strand vindt, moet dit noteren met datum en vind- 

plaats. Om de 250 meter staan er genummerde palen dus  

dit schept geen problemen. Dode vogel daarna in een  

kuiltje begraven, zodat deze niet voor een 2e keer  

geteld wordt. 

Gegevens graag doorgeven aan: 

 

E.Aartse 

Joh.Molegraafstraat 6  

Noordwijk 

te1.4268 

na 28 febr.14268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-33- 

 

DE BROEDVOGELS VAN NOORDWIJK 

Inleiding 

Voor het samenstellen van een avifauna voor Zuid-Holland, waarover elders in dit 

nummer meer wordt gezegd, is in de afgelopen twee jaar het gehele grondgebied van 

Noordwijk op broedvogels geïnventariseerd. Dit biedt een goede gelegenheid een 

overzicht te maken van deze broedvogels. 

In het boekje "De Vogels van Noordwijk", dat in 1973 is verschenen, is aan de hand 

van gedeeltelijke inventarisaties een schatting gemaakt van de aantallen broedende 

vogels. De indruk bestond dat er in Noordwijk nog een belangrijke bestand aan broed- 

vogels is te vinden. De gedetailleerde gegevens die nu zijn verzameld bevestigen  

deze indruk. 

Tevens zijn interessante broedgevallen geconstateerd, die niet bekend waren. Er 

blijkt echter ook uit deze inventarisaties, dat een aantal soorten bezig is vrij 

wel ongemerkt te verdwijnen. 

Het onderzochte gebied 

De gegevens zijn in 1973 en 1974 verzameld, met uitzondering van enkele inciden-

tele broedgevallen die tussen haakjes zijn aangeduid. Deze soorten zijn niet in de 

nummering opgenomen. 

Het overzicht betreft alle geconstateerde broedgevallen op het grondgebied van de 

gemeente Noordwijk. Het gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen dat in de 

gemeente Noordwijk valt, is hier echter buiten gelaten. Hoewel de landgoederen 

"Leeuwenhorst" en "Nieuw-Leeuwenhorst" met de omliggende weilanden voor het 

grootste gedeelte in de gemeente Noordwijkerhout gelegen zijn, zijn deze wel in 

dit overzicht betrokken. 

In onderstaande tabel is het aantal ha. aangegeven waarop dit overzicht betrekking 

heeft: 

Totaal gemeente Noordwijk  3700 ha 

AF Amsterdamse Waterleidingduinen  1070 ha  

2630 ha 

   BIJ Leeuwenhorst e.o.    170 ha 

Totaal 2800 ha 

Deze zijn als volgt in te delen: 

a) duinen (waarvan 110 ha.dennebos) 880 ha 
b) weilanden     235 ha 

c) tuinbouwgronden    835 ha 

d) landgoederen     170 ha 

e) bebouwing en wegen    460 ha 

f) water      130 ha 

g) overige gronden     90 ha  

2800 ha 

 

De geconstateerde broedgevallen 

In de nu volgende tabellen zijn aangegeven: 

1) Het aantal geconstateerde broedgevallen. 
Men moet hierbij bedenken, dat deze gegevens het resultaat zijn van  

betrekkelijke ruwe inventarisaties verricht door verschillende waarnemers  

en die betrekking hebben op één broedseizoen. De mate van betrouwbaarheid is 

bepaald niet te vergelijken met b.v. het "duinonderzoek", dat over een periode 

van 6 jaar in de Noordduinen is gedaan. 

2) Het aantal broedgevallen per 100 ha gerekend over het gehele gebied waarop dit 

overzicht betrekking heeft. 

3) Het gedeelte van deze 2800 ha dat als "Geschikt broedgebied" kan worden 

aangemerkt. Het bepalen van dit gegeven is niet voor elke soort even eenvou-

dig. Van b.v. de Gierzwaluw kan worden gezegd dat deze aan de bebouwing is 

gebonden. 

Voor een soort als de Torenvalk is het bepalen van "geschikt broedgebied" veel 

moeilijker. De Torenvalk broedt in Noordwijk o.m. op de kerktoren en op 
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een landgoed maar ook in een kast in een weidegebied. Toch kan niet worden 

gezegd dat het gehele onderzochte gebied geschikt is als broedterrein voor de 

Torenvalk. De gegevens in deze tabel zijn derhalve niet objectief. Dit geldt 

uiteraard dan ook voor tabel 4. 

4) Het aantal broedgevallen per 100 ha. in het in tabel 3 aangegeven geschikt 

broedgebied. 

 aantal  broedgevallen 

broedge-    per 100 ha.  

vallen 

aantal ha. 

geschikt 

broedgebied 

broedgevallen 

per 100 ha 

geschikt broed-

gebied 

 1. Fuut 

 2. Blauwe reiger 

 3. Wilde eend 

 4. Wintertaling 

 5. Zomertaling 

 6. Slobeend 

 7. Kuifeend 

 8. Bergeend  

 

2           0,07 

1           0,03 

   146     5,21 

3           0,10 

4           0,14 

8           0,27 

5           0,17 

1           0,03 

 

130 

 50  

935  

365  

365  

365  

365  

770  

1,53  

2,00  

 15,60  

0,82  

1,09  

2,19  

1,36  

0,12  

 -  Casarca 

 9. Knobbelzwaan 

1 (1969-1970)-- 

3           0,10 

  --- 

  365 

-,-- 

0,53 
10. Boomvalk 2           0,07 320 0,62 

11. Torenvalk 4           0,14 700 0,57 

12. Patrijs     30     1,07  2020 1,48 

13. Fazant     24     0,85  2020 1,18 

14. Waterral 1          0,03 605 0,16 

15. Waterhoen     88     3,14  1470 5,98 

16. Meerkoet     81     2,89  1470 5,51 

17. Scholekster    102     3,60  1170 8,71 

18. Kievit    233     8,32  1170  19,97 

19. Kleine plevier 1           0,03  1035 0,09 

20. Watersnip 2           0,07 365 0,54 

21. Houtsnip 2           0,07  1050 0,19 

22. Wulp 4           0,14 880 0,45 

23. Grutto     33     1,17 235  14,04 

24. Tureluur     49     1,75  1070 4,57 

25. Zilvermeeuw 1           0,03 770 0,12 

26. Stormmeeuw 1           0,03 770 0,12 

27. Houtduif    230     8,21 330  72,75 

28. Tortelduif     68     2,42 330  20,60 

29. Turkse tortel    126     4,50 680  18,52 

30. Koekoek 7           0,25  1150 0,60 

31. Steenuil 4           0,14  1240 0,32 

32. Bosuil 3           0,10 320 0,93 

33. Ransuil 5           0,17 140 3,57 

34. Gierzwaluw     30     1,07 400 7,50 

--  IJsvogel 1(1965-1974) -- --- -,-- 

35. Groene specht 7           0,25 280 2,50 

36. Grote bonte specht     10     0,35 280 3,57 

37. Kleine bonte specht 1           0,03 280 0,35 

38. Kuifleeuwerik     15     0,53 660 2,27 

39. Boomleeuwerik 3          0,10 840 0,35 

40. Veldleeuwerik    481    17,17  1910  25,18 

41. Boerenzwaluw     40          1,42  1140 3,50 

42. Huiszwaluw     45     1,60  1240 3,62 

--  Oeverzwaluw     14 (1972)   -,-- ---- -.-- 

43. Boompieper     84     3,00   940 8,93 

44. Graspieper     67     2,39  1910 3,50 

45. Witte kwikstaart     73     2,60  1140 6,40 

--  Rouwkwikstaart 2 (1973)   -,-- ---- -,-- 

46. Gele kwikstaart     41     1,47  1140 3,59 

--  Engelse gele kwikstaart     27     0,96  1140 2,36 

47. Grauwe klauwier 4           0,10 870 0,45 
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 aantal Broedgevallen 

broedge-    per 100 ha. 

vallen      

aantal ha,  broedgevallen 

geschikt  per 100 ha 

broedgebied  geschikt 

             broedgebied 

48. Winterkoning   209 7,46 1250 16,64 

49. Heggemus 

49. 

  192 6,85 1250 15,36 

50. Grote lijster 

50. lijster 

7 0,25 1150  0,60 

51. Zanglijster Merel   123 4,39 1150 10,69 

52. Merel   438 15,64 1350 32,44 

53. Tapuit 

54. 

   66 2,35  770  8,55 

54. Roodborsttapuit    24 0,85 1040  2,31 

--  Paapje 2 (1968) -,-- ----  -,-- 

55. Gekraagde roodstaart 5 0,17 1240  0,40 

--  Zwarte roodstart 2 (1974) -, -- ----  -,-- 

56. Nachtegaal    41 1,47 1040  3,94 

57. Roodborst 

57. 

   150 5,35 1250 12,00 

58. Sprinkhaanrietzanger 7 0,25 1040  0,67 

59. Kleine karekiet 

60. 

1 0,03  130  0,76 

60. Bosrietzanger 

61. 

   10 0,35  470  2,12 

61. Rietzanger 2 0,07  370  0,54 

62. Spotvogel    12 0,42  470  2,55 

63. Zwartkop 

Tuinfluiter 

   54 1,92  470 11,48 

64. Tuinfluiter    46 1,64  470  9,78 

65. Grasmus    59 2,10  940  6,27 

66. Braamsluiper  7 0,25 1040  0,67 

67. Fitis   213 7,60 1100 19,36 

68. Tjiftjaf 

Fluiter 

   69 2,46 1100  6,27 

69. Fluiter 1 0,03  330  0,30 

--  Goudhaantje 1(1966) -,--  ----  -,-- 

70. Grauwe vliegenvanger 8 0,27 1150  0,69 

--  Bonte vliegenvanger 1(1968) -,-- ----  -,-- 

71. Koolmees    107 3,82 1250  8,57 

72. Pimpelmees    67 2,39 1250  5,37 

73. Kuifmees 3 0,10  110  2,72 

74. Glanskop 7 0,25 1150  0,60 

75. Staartmees 8 0,27  380  2,10 

76. Boomkruiper 7 0,25  380  1,82 

77. Geelgors    24 0,85 2020  1,18 

78. Rietgors 6 0,21  370  1,62 

79. Groenling 

79. 

  120 4,28 1150 10,43 

80. Putter 9 0,32  380  2,36 

81. Kneu   273 9,75 1350 20,22 

82. Vink    36 1,28  380  9,21 

83. Huismus 

Ringmus 

 2152 76,85  700  307,42 

84. Ringmus   121 4,32 1370  8,83 

85. Spreeuw  1268 45,28 1370 92,55 

--  Wielewaal 1(1971) -,-- ----  -,-- 

86. Zwarte kraai    11 0,39  380  2,89 

87. Kauw    80 2,85  580 13,77 

88. Ekster    36 1,28  580 6,20 

89. Vlaamse gaai    25 0,89  580  4,17 

 

Opmerkingen 

Het is in dit verband niet mogelijk uitgebreid op alle soorten in te gaan. Enkele 

opmerkingen zijn echter wel te maken. 

Fuut : Het onderzochte gebied bevat weinig water. Naast de plas in "Nieuw- 

  Leeuwenhorst" alleen wat vaarten en sloten. Desondanks werden er  

  twee broedende Futen vastgesteld (Bronsgeest en polder Hogeweg). 

Blauwe reiger : Na tientallen jaren broedde er in 1974 weer een paar Blauwe reigers 

in Noordwijk, een vestiging die zich mogelijk nog wel wat zal  

uitbreiden. 
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Casarca : De broedgevallen in 1969 en 1970 betreffen weer waarschijnlijk 

  ontsnapte exemplaren. 

Knobbelzwaan : In hoeverre de broedende zwanen geheel wilde vogels zijn is niet 

  bekend. De broedgevallen betreffen in elk geval geen paren nabij 

  boerderijen of in vijvers. 

Torenvalk : Een paar vestigde zich in een van de opgehangen nestkasten. Een 

  ander paar kwam in 1973 en 1974 na acht jaar weer op de toren  

  van de oude kerk tot broeden. 

Fazant : Er is getracht het aantal vrij in het veld broedende paren vast 

      te stellen. 

Watersnip : De broedgevallen van deze soort waren voor velen een verrassing. 

  Het was tot dus ver niet bekend dat het "blaten" in het onder- 

  zochte gebied nog te horen was. 

Wulp : Ondanks de toenemende recreatie handhaven een viertal broedge- 

  vallen zich op "De Blink" en op het terrein van radio Nora. 

  Het is te hopen dat het openstellen van het z.g. oorlogspad tus- 

  sen deze twee gebieden hierin geen verandering zal geven. 

Grutto : Op het vrij kleine weideareaal dat het gebied rijk is, valt een 

opmerkelijk aantal broedparen te constateren. Vooral de polders  

achter Sancta Maria, de Bronsgeest en de polder Hogeweg zijn rijke 

broedgebieden voor alle weidevogels. 

Ransuil : Het aantal broedparen van deze soort is enorm afgenomen. Een van 

     de oorzaken hiervan is wel het geleidelijk wegvallen van de 

     dennenbossen in de duinen. Een jaar of tien geleden broedden er  

     in de dennen in de Zuidduinen nog een tiental paren. De dennen- 

     bossen in de Noordduinen bieden nog een goede biotoop. Door de  

     sterke recreatiedruk daar neemt de soort echter sterk af. 

IJsvogel : Evenals in 1965 vestigde zich een broedpaar op een van de land- 

  goederen. Het is niet bekend of de jongen zijn uitgevlogen. 

Kleine bonte specht:Het ziet er naar uit dat deze soort zich blijvend op "Nieuw 

       Leeuwenhorst" heeft gevestigd. De laatste jaren werd steeds een 

     broedgeval geconstateerd. 

Rouwkwikstaart : In 1973 werden twee broedparen in bollenland waargenomen. Beide 

     waren gemengde paren met de Witte kwikstaart. 

Gele kwikstaart : In het gebied verhoudt zich het aantal Gele kwikstaarten tot 

  het aantal Engelse gele kwikstaarten als ongeveer 3:2. 

Grauwe klauwier : Het aantal broedparen in de Noordduinen handhaaft zich, ondanks 

de voortschrijdende bebouwing van het Duinpark en het mede daar- 

door toenemende bezoek aan dit stuk duinterrein. 

Tapuit : Het duingebied herbergt een respectabel aantal broedparen van 

  deze soort. De konijnenholen vormen daar goede nestelmogelijk- 

  heden. Vooral op "De Blink" broeden veel Tapuiten. 

Roodborsttapuit : De indruk bestaat dat de soort wat in aantal toeneemt. Zelfs in  

      het villapark in de Zuidduinen en aan de Bosweg werden broedende 

      paartjes gezien. 

Paapje : Het Paapje is één van de soorten die als broedvogel is verdwe- 

      nen. Na 1968 zijn geen broedgevallen meer vastgesteld. Mogelijk 

      is het droger worden van de duinen één der oorzaken. 

Gekraagde roodstaart:In de laatste jaren is de soort als broedvogel enorm in aantal  

        afgenomen, iets dat ook elders in het land werd geconstateerd.  

      Het ziet en naar uit dat we deze vogel spoedig in Noordwijk moeten  

      missen. 
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Zwarte roodstaart : In 1974 werden twee broedgevallen in het in aanbouw zijnde 

   Duinpark vastgesteld. Het is niet waarschijnlijk dat de soort  

   zich blijvend in het onderzochte gebied zal vestigen. 

Fluiter : De soort broedt zeer onregelmatig op verschillende plaatsen. 

  Er komen echter vrijwel jaarlijks broedgevallen in het gebied  

  voor. 

Goudhaantje : Van deze soort werd slechts één maal een broedgeval vastgesteld. 

  Het is echter waarschijnlijk dat het Goudhaantje vrijwel 

  jaarlijks tot broeden komt. 

Geelgors : Het is opmerkelijk dat de soort bijna niet voorkomt ten zuiden 

  Van het dorp. Vrijwel alle broedgevallen zijn in het noordelijk  

  gedeelte van het gebied te vinden. 

Putter : Deze soort heeft zich sinds 1962 in het gebied gevestigd en komt 

  vooral in de omgeving van Sancta Maria tot broeden. 

Slotopmerkingen 

Uit de gevonden gegevens komt naar voren dat er in de omgeving van Noordwijk nog 

enkele rijke vogelgebieden te vinden zijn. Naast de duinen, een gebied met een 

eigensoortige vogelbevolking, zijn vooral de landgoederen voor de vogels van 

belang. "Offem" en "Leeuwenhorst" zijn gebieden die door ligging en betrekkelijke 

rust belangrijk zijn als broedterrein voor veel soorten. 

De ten noorden en ten zuiden van het dorp gelegen stichtingen (Sancta Maria en 

Dr.W.v.d.Berghstichting) zijn wat minder van belang. De weilanden achter Sancta 

Maria echter bieden een goede broedgelegenheid voor veel weidevogels. Dit geldt 

ook voor de polder Hogeweg, die door de ligging vrijwel ongestoord is. Eén van de 

fraaiste stukken die het gebied nog rijk is, is de Bronsgeest. Het is zeer te 

betreuren dat het gebied door de aanleg van een autosnelweg in tweeën is gedeeld. 

Niettemin is het en dit geldt vooral voor het meest oostelijk gelegen stuk, nog 

een waardevol broed- en rustgebied. 

Literatuur: Aartse.E. e.a. 1973 De Vogels van Noordwijk  

Avifauna van Nederland 1970 

v.Dijk,J. ongepl. De Engelse gele kwikstaart als broedvogel in Nederland. 

 

W.Baalbergen 

 

 

 

VOGELINVENTARISATIE VAN HET VINKEVELD 

Van het voorjaar zijn wij begonnen met het inventariseren van "Het Vinkeveld". 

Dit gebied is gelegen ten zuiden van Noordwijk. Het bevat bouwland, bos en een 

randje duin. 

Begin maart zijn we gestart en hoewel het in het begin nog wat moeilijk was, 

ging het later steeds beter. Gewoon even wennen dus. 

We konden ons verheugen op een flink aantal broedvogels. De meeste soorten 

vonden we in de bosrand, die toch maar een zeer klein deel van het gehele gebied 

beslaat. 

Winterkoning 7 Patrijs 2 Zwartkop 1 

Koolmees 2 Ringmus 4 Koekoek 1 

Veldleeuwerik 3 Fazant 1 Grasmus 1 

Roodborst 2 Tjiftjaf 1 Scholekster 1 

Spreeuw 2 Fitis 2 Witte kwikstaart 1 

Ekster 1 Nachtegaal 2 Wilde eend 1 

Merel 4 Tuinfluiter 1 Tortelduif         1 

Kievit 1 Groenling 1 Houtduif en Turkse tortel ? 

 

Van één van de Patrijzen is het nest, dat toen 15 eieren bevatte, uitgehaald. 

Dit najaar hebben we toch weer een flinke koppel gezien. 

In het terrein is ook een torenvalkkast aanwezig. Hieruit hebben wen enkele malen 

een slapend exemplaar opgejaagd. 
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Van de Houtduif en de Turkse tortel is weinig bekend, omdat we hierop in het 

geheel niet gelet hebben. 

Ook is er een paartje parende Pimpelmezen gezien. Dit was echter de enige waar-

neming en daarom is dit niet in de inventarisatielijst vermeld. 

Cor van Duijn, Rob de Mooij,  

Rob Alkemade, Jos Alkemade en  

Peter Alkemade. 

 

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

 

RANSUILEN IN "DE ZUID" 

 

In het vorige winterhalfjaar hebben er aan de landkant een stuk of 7 Ransuilen 

gezeten, gedurende de maanden oktober, november, december 1973 en januari, 

februari en maart 1974. 

Ze gebruikten de enkele dennen die daar tussen de loofbomen staan als dagverblijf. 

Dat was trouwens duidelijk te zien aan de met witte uitwerpselen bespetterde 

takken en grond. Op de helling, lekker uit de wind en ook heel weinig bezoekers 

die ze zouden opjagen. 

De Ransuilen vielen daar dan ook niet op, vooral omdat ze buiten de broedtijd 

zwijgzaam zijn. Hun schutkleur en lichtschuwe leefwijze maken ze onopvallend. 

Als de uilen worden opgemerkt, dan hebben ze de bezoekers altijd al eerder gezien, 

wat ze tonen door het oprichten van de oorpluimpjes en het zich plat tegen de stam 

aandrukken. 

Vorig jaar heb ik alle braakballen van deze Ransuilen verzameld. Ik hoop 

tenminste dat ik ze allemaal heb als andere mensen me niet voor geweest zijn. 

Gemiddeld produceert een uil een braakbal per dag. Dat zou dan in ± 180 dagen 

voor 5 à 7 uilen ten minste 1000 braakballen moeten zijn. Ik heb er in totaal maar 

250 gevonden. 

Nu is het mogelijk dat de uilen de braakballen ook op andere plaatsen tijdens 

hun nachtelijke vluchten uitspuwen of dat deze winter een magere winter voor de 

uilen is geweest. 

Dat het geen goed muizenjaar is geweest, blijkt uit het lage percentage veld- 

muizen. Maar ander voedsel in de vorm van vogels is toch altijd wel voorhanden. 

Hieronder volgt dan de lijst met alle prooidieren die door de uilen genuttigd 

zijn. 

Huismussen 35 Heggemus  1 

Vinken  9 Ondetermineerbare soorten 13 

Lijsterachtigen  8 Veldmuizen 66 

Leeuwerikken  

Kneuen  

 7 

 7 

Bosmuizen  

Bosspitsmuizen 

93 

 5 

Ringmussen  7 Rosse woelmuizen  6 

Roodborstjes  5 Dwergmuis  1 

Spreeuwen  4 Dwergspitsmuis  1 

Goudhaantjes  3 Huismuis  2 

Koolmezen  2 Bruine rat  1 

Groenlingen  2 Jong konijn  2 

  Mestkever  1 

 

 

Totaal 103 vogels 

 177 zoogdieren 

 280 prooidieren 

 === 
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Enige opvallende punten zijn dat het grootste aantal Huismussen in de eerste  

3 maanden geslagen zijn n.l. 26 tegen 9 in de laatste 3 maanden. 

Bij de Ringmussen geldt hetzelfde; 6 zijn er geslagen in de eerste periode en 

maar 1 in de laatste 3 maanden. 

Hetzelfde is te constateren bij de Leeuwerik; 6 in de eerste 3 maanden en 1 in  

de laatste drie maanden. 

Het totaal aantal prooidieren van de eerste drie maanden is vrijwel gelijk aan 

de laatste drie maanden. Zo werden er in de laatste drie maanden meer zoogdieren 

geslagen dan in de eerste drie maanden. 

Als het waar is dat de Ransuilen 4x zoveel prooidieren geslagen hebben als ik 

in de braakballen heb teruggevonden, dan resulteert dit in ongeveer 1120 

prooidieren of wel ± 25 kg. vlees, die de Ransuilen daar op hun winterkwartieren  

genuttigd hebben. 

Als jachtgebied hadden deze uilen de beschikking over de bollenvelden ten 

oosten van "De Zuid", de tuinen en duinhellingen van dit villarijke gedeelte van 

Noordwijk waar nog wel eens een vogeltje of een bosmuis te verschalken was. Ik heb 

ze hier zelf af en toe zien jagen. 

Ook hadden de uilen de zuidduinen tot hun beschikking. Aan jachtterrein heeft het 

ze niet ontbroken. 

Het is te hopen dat de Ransuilen er jaar op jaar weer terug zullen komen, zodat ik 

dan de braakbalonderzoekingen met voorgaande jaren kan vergelijken. 

Laten we hopen dat de Ransuil hier nog lang mag blijven jagen. 

 

W.van Duijn 

 

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

 

OOSTENRIJK 

 

Begin augustus 1974 was ik met mijn familie op vakantie in Walchsee aan het 

gelijknamige meer in de Noordelijke Kalkalpen van Tirol. Eigenlijk duidt het woord 

"Kalkalpen" al op een mooie gevarieerde begroeiing, maar ook wat het de vogels 

betreft, was het er niet mis. 

Het eerste wat je opvalt als je aankomt, zijn toch wel de grote aantallen vrij 

makke Zwarte Roodstaartjes. Ook de Tjiftjaf is er zeer algemeen. De Fitis heb ik 

er niet gezien of liever gezegd niet gehoord. 

Op een wandeling naar de top van de Neuberg, een uitloper van de zeer steile 

"Tamme-Keizer" massief, ontdekte ik bijna bij de top een groepje Waterpiepers bij 

een beekje. Een Waterpieper is een vrij grote grijze pieper, die in Nederland een 

vrij zeldzame wintergast is. 

Een algemene vogel wat hoger in de bergen is de Raaf, die gemakkelijk te 

herkennen is aan zijn grootte, zijn wigvormige staart en het gesuis van zijn 

vleugels als hij vliegt. 

Een andere kenmerkende vogel van het Keizergebergte is de Steenarend. Volgens 

de dorpsmensen moeten er 7 arenden in dat gebergte voorkomen. Dit jaar heb ik er 

helaas niet één gezien, het jaar daarvoor wel verschillende exemplaren. 

Ook in botanische opzicht was de Heuberg een erg interessante berg. Boven op de 

top (± 1600 m) vond ik een plantje van het in de Alpen zeer zeldzame Edelweiss. 

Andere kenmerkende planten waren de grote muggenorchis, het grasklokje, het 

weideklokje, de vrouwenmantel, de wilde margriet en nog vele andere. 

Ook op het gebied van de reptielen viel er veel te zien b.v. vijf soorten 

kikkers en veel salamanders. 

Een andere berg die ik verschillende keren heb beklommen, is de ongeveer 1500 

meter hoge Lochnerhorn. Een horn is een berg die aan de ene kant steil is en aan 

de andere kant glooiend. Deze berg was een waar orchideeënoord. Duizenden 

muggenorchissen, rode bosvogeltjes, breedbladige en bruinrode wespenorchissen, 

bergnachtorchissen en keverorchissen (tot 1 meter hoog!!). Wat wel opvalt is dat 

de planten bijna allemaal later bloeien dan in Nederland. 

(zie blz.42) 
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EEN ONVERWACHT BEZOEK IN DE HOGEVEENSE POLDER 

Het was de 28e augustus weer een prachtige zomerse morgen. Alles zag er nog 

fris uit in vergelijking met de vorige dag. Behalve voor de mens is zo'n weertje 

ook behaaglijk voor de vogels. Overal wordt druk voedsel gezocht. 

In het weiland vlak voor mij lopen op een meter of twintig afstand twee 

Kieviten te fourageren. Spreeuwen maken kabaal op de boerderij. Langs de elzen-

haag vliegt een gezinnetje Boerenzwaluw dat op de boerderij is opgegroeid. De 

jongen krijgen rond de bomen de eerste lessen in het vangen van insecten. 

Voortdurend houden de zwaluwen de lucht in de gaten want eenmaal per dag komt  

daar het felle Boomvalkmannetje om voor zijn jongen, die in het bos van Keuken- 

hof zijn uitgebroed, een prooi te slaan. 

Ik houd steeds de lucht in de gaten want 's morgens trekken luid roepend  

de Goudplevieren, Wulpen, Watersnippen en Oeverlopers over. Zo nu en dan rept  

een groepje Regenwulpen of een enkel Witgatje of Groenpootruiter zich hoog  

over de polder in zuidelijke richting. 

En dan de jonge Torenvalken die hun eerste vliegoefeningen houden. Steeds  

weer duiken ze naar de grond en vliegen dan met een stokje of iets dergelijks  

weer op. Het is een aangename afleiding om naar de vogels te kijken vooral  

als je aan het werk bent (tot groot ongenoegen van de baas). 

Mijn aandacht wordt getrokken door twee Kieviten die zojuist nog rustig  

in het weiland liepen. Onder luid geschreeuw duiken ze vlak naast me de hoge 

planten in. De Spreeuwen vliegen ook op en vormen schetterend een grote opeen-

gehoopte wolk in de lucht. Daar tussendoor is de schelle alarmkreet van de 

zwaluwen te horen. De lucht is nu vol vogels. Dit voorspelt de nadering van een 

stootvogel en ik tuur dan ook in alle richtingen, maar zie er zo gauw geen een. 

Fabelachtig toch dat de vogels zo snel een vijand zien naderen, terwijl ik nog 

helemaal niets zie. 

Van achter de boerderij hoor ik de roep van het Boomvalkje, maar deze is  

niet de directe aanleiding van de vogelangst. Onder de Boomvalk vliegt een 

tweemaal zo grote stootvogel, ongeveer ter grootte van een Kraai. Als ze recht  

op mij aanvliegen zie ik dat het een Havik is. 

Behalve de Boomvalk volgt ook de Torenvalk de Havik. Dat zij de aanwezig- 

heid van de rover niet op prijs stellen, blijkt wel als de Boomvalk plotseling 

hoogte wint en luid roepend met een straaljagerachtige duikvlucht op de Havik 

neerduikt. Hij herhaalt dit wel achtmaal terwijl het Torenvalkje de Havik van 

achteren belaagt. Maar behendig draait de Havik zich iedere keer net op tijd  

op zijn rug en slaat naar zijn belagers. Door met een snelle vlucht de elzen- 

bossen van het landgoed Keukenhof in te duiken weet de havik zich van zijn 

achtervolgers te bevrijden. Dan keert de rust weer en de vogels raken weer  

in hun normale doen. 

Na dit fascinerende "luchtgevecht" vraag ik mij af, waarom een Havik, die  

toch een standvogel is, zich omstreeks deze tijd ver van zijn broedgebied  

ophoudt. Er is nog geen enkele vorstperiode geweest of geen sneeuw gevallen. 

Het was voor mij niet de eerste keer dat ik in deze omgeving een ontmoe- 

ting had met de Havik. In de winter van 1970/1971 zaaide een Havik "dood en 

verderf" op de fazantenvoerbanen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Maar  

toen was het berekoud en lag er een dik pak sneeuw. 

J.Bouwmeester 

 

HOP IN NOORDWIJK 

Na onze wekelijkse inventarisatie van het landgoed "Oud-Leeuwenhorst"  

gingen wij op 10 mei niet zoals gewoonlijk over de Gooweg naar huis  

maar over de Bronsgeesterweg. Er werd een Vlaamse gaai opgemerkt...  

een Vlaamse gaai?...welnee, het was een Grote Bonte specht. Maar ook 

daar was niet iedereen het mee eens. We volgde de vogel met onze 

kijkers. Wie schetst echter onze verbazing toen de vogel ging zitten  

en zijn prachtige kuif opwaaide. Nee het kon niet missen. Het was 

een Hop. 

Dick v.d.Oever 

M.Wiersema  

H.Verkade 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 

 

Enkele soorten bergwild, waaronder Gems, Auerhoen, Korhoen, Rode patrijs, Hazelhoen 

en Alpensneeuwhoen, genieten sinds augustus 1974 in Frankrijk volledige bescher-

ming. De maatregel is gedurende drie jaar van kracht. Koop en verkoop in welke 

vorm dan ook - eveneens in patés en conserven - is verboden......  

(Artis) 

 

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

 

Rond Antarctica is een nieuwe bedreiging van de visstand in de oceanen aan  

het ontstaan. Hier wordt namelijk druk geëxperimenteerd met de vangst van plank-

ton. In dit gebied leefden vroeger grote aantallen walvissen van dit plankton.  

Nu deze walvissen bijna uitgeroeid zijn, meenden sommige onderzoekers, dat de 

ontstane overschotten best door de mens konden worden gebruikt. Later zag men in, 

dat er ook natuurlijke compensaties kunnen ontstaan (groeiende vogelstand,  

andere vissoorten etc.). Daarom is men het er nog lang niet over eens hoeveel 

plankton de visindustrieën jaarlijks kunnen vangen zonder op een uitroeiing van 

dit plankton af te stevenen. De moeilijkheid is alleen om tot sluitende inter- 

nationale afspraken te komen. De hulpbronnen van de zee zijn onbeschermd door 

het ontbreken van een geschikte wetgeving en een goed controleapparaat......  

(Heidemij) 

 

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

 

Een kinderboerderij in Eindhoven wordt sinds kort bewaakt door een koppel  

ganzen. BenW van Eindhoven hopen dat de vogels de boerderij zullen behoeden  

voor verdere nachtelijke vernielingen. Dit systeem is niet nieuw. In het jaar 800 

na Chr. werd het Romeinse Capitool door ganzen gewaarschuwd tegen een overhoedse 

aanval van de Barbaren......  

(A.D.) 

 

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

 

Het voormalige REM-eiland op vijf mijl uit de kust voor Noordwijk heet sinds  

deze zomer "Meetpost Noordwijk". Rijkswaterstaat heeft het eiland, dat tien jaar 

geleden werd geplaatst voor illegale televisie-uitzendingen, zodanig hersteld  

en aangepast, dat het thans nagenoeg geschikt is voor het doen van metingen in  

zee en in de lucht. De gegevens zullen in de toekomst radiografisch doorgeseind 

warden aan onze vuurtoren. Vandaar zullen ze telefonisch doorgegeven worden 

aan de controlepost van Rijkswaterstaat te Hoek van Holland ...... 

(Volkskrant) 

 

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

 

Vrijgelaten of ontsnapte sledehonden beginnen in het Zuidpoolgebied een gevaar  

te vormen voor de pinguïns, die een gemakkelijke prooi voor de verwilderde roof-

dieren zijn. Men heeft reeds ervaren dat de honden in staat zijn zonder verzor- 

ging door de mens de Antarctische winter te overleven ...... 

(Artis) 

 

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

 

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de onrustbarende toename van het 

stropen, met name in Brabant en op de Veluwe. Men wil zo snel mogelijk de 

"Vliegende Brigade" uitgebreid zien om beter toegerust te zijn in de strijd tegen 

de stropers. 
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Sinds enkele jaren staat de vliegende brigade, op voet van oorlog met voor niets 

en niemand terugdeinzende Brabantse stropers. De oorlogsverklaring werd ingeleid 

toen het onbevoegd voorhanden hebben van een vuurwapen werd veranderd van over-

treding in misdrijf. Voorheen stond op het illegaal wapenbezit een geldboete. Nu 

kan er gevangenisstraf voor worden gegeven. Afkomstig uit vrijheidslievende 

milieus is de hedendaagse stroper bijzonder allergisch voor tralies. Daarom zal 

hij ook proberen de veldpolitie te slim af te zijn. Kruisen ze elkaars pad, dan 

doet de stroper steevast een koelbloedige poging tot doodslag door op de agenten 

in te rijden. Ook politiehonden zijn tegenwoordig niet meer veilig. Het is 

herhaaldelijk voorgekomen dat zij gewoon zijn neergeschoten. 

Niet alleen in het veld moeten de jachtopzichters en de veldpolitie voor hun  

leven vrezen. Ook privé kent de stroper geen grenzen. Is een stroper een gevoelige 

klap toegebracht door een vliegende brigade, dan schrikken sommigen er allerminst 

voor terug wraak te nemen. Werd er vroeger bijna uitsluitend gestroopt in sommige 

seizoenen (Kerst, Nieuwjaar), nu loopt het wild het hele jaar risico. Vooral in 

het voorjaar lopen hoogdrachtige reegeiten groot gevaar. Want onze stropers zijn 

namelijk bijzonder gebrand op de reeds volgroeide, maar nog ongeboren reekalveren. 

Die brengen zeker zo'n driehonderd gulden per stuk op. En dan staan ze te pronken 

in de hal van de een of andere "natuurliefhebber"......  

(Arnh Crt., Telegraaf) 

 

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

 

Duizenden Brandganzen richten op Schiermonnikoog grote schade aan op het grasland 

van de boeren. Zij ploegen het land om en vreten het kaal. Pogingen de vogels te 

verdrijven met een soort knalkanon liepen op niets uit. De Brandgans is in Neder-

land een beschermde vogel en er mag zodoende niet op worden gejaagd. Een gelegen- 

heid waarbij een schadevergoeding van de overheid wel op zijn plaats zou zijn......

            (A.D.) 

 

Samengesteld door  

Leen van Duyn 

 

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

 

 

(vervolg van blz. 39 OOSTENRIJK) 

Dit zie je beter naarmate je hoger de berg opklimt. Ook de klokjes waren hier 

natuurlijk aanwezig zoals het grasklokje, het weideklokje en het ruige klokje.  

Van deze laatste soort valt nog te vermelden dat ook de witte vorm daar aan- 

wezig was. 

Andere planten die ik met mijn geringe botanische kennis kon determineren  

waren o.a. wilde marjolein, de engbloem, de monnikskap, ramischia en de blaas-

silene. 

Tenslotte nog het meer. Tijdens een roeitocht ontdekte ik drie Temmincks 

strandlopers die daar waarschijnlijk een rustpauze hielden op hun trektocht  

naar het zuiden. Ook een paar Slechtvalken lieten zich op klaarlichte dag  

boven het drukbezochte meer zien, evenals een Buizerd. 

In het meer bevonden zich ook slangen, die zich vooral 's morgens en  

's avonds wel bij de oever waagden. 

Uit dit stukje blijkt wel dat zeker voor een plantenliefhebber Oostenrijk  

een zeer interessant land is. 

 

Hein Verkade  
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WAARNEMINGEN  

FUUT  2 ex. 13-10 Z.H.L. L.van Duijn 

 17 ex.  3-11 over zee,zuidwaarts   L.van Duijn/ H.Verkade 

NOORDSE PIJL-

STORMVOGEL 

 

 1 ex. 
 

 8- 9 

 

over zee,zuidwaarts 
 

L.van Duijn 

GRAUWE PIJL- 

STORMVOGEL 

 

 1 ex. 
 

27-10 

 

over zee,zuidwaarts    L.v.Duijn/D.v.d.Oever 

JAN VAN GENT  3 ex.  7- 9 over zee,noordwaarts L.van Duijn 

  1 ex. 24- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

  7 ex. 20-10 over zee L.van Duijn 

  1 ex. 26-10 over zee L.van Duijn 

  1 ex.   2-11 over zee,noordwaarts H.Verkade 

AALSCHOLVER  1 ex. 20- 8 over zee,noordwaarts H.Verkade 
  1 ex.  3-11 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

  1 ex.  3-11 over zee L.van Duijn 

LEPELAAR  1 ex. 20- 8 over zee,noordwaarts H.Verkade 

SMIENT  1 ex.  2-11 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  3 ex.  1-11 over zee,noordwaarts L.van Duijn 

SLOBEEND 15 ex. 13-10 Z.H.L. L.van Duijn 

BRILDUIKER  1 ex.  3-11 over zee,zuidwaarts      H.Verkade/L.v.Duijn 

  5 ex. 23-11 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

  3 ex. 24-11 over zee,zuidwaarts L.v.Duijn 

GROTE ZEEEEND  7 ex. 23-11 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

  2 ex. 30-11 over zee,zuidwaarts L.v.Duijn 

ZWARTE ZEEEEND 15 ex. 24- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
 38 ex. 10-10 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

 18 ex.  3-11 over zee,noordwaarts H.Verkade 
 61 ex. 24-11 over zee L.van Duijn 

EIDEREEND  1 ex.  3-11 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

  4 ex.  1-11 over zee,zuidwaarts L.van Duijn 

  1 ex.  3-11 over zee,zuidwaarts L.van Duijn 

MIDDELSTE ZAAGBEK 31 ex. op 1,3,10,24,30-11 over zee,zuidwaarts v.Duijn/Verkade 

GRAUWE GANS 17 ex.  3-11 over zee,zuidwaarts      H.Verkade/L.v.Duijn 

ROTGANS 11 ex. 26-11 boven zee J.van Dijk 

WILDE ZWAAN  1 ex. 31-10 v.d.Berghstichting     L.v.Duijn/Bouwmeester 

KLEINE ZWAAN 30 ex. 29-10 Boerenburg,zuidwaarts J.van Dijk 

BUIZERD  1 ex. 26-10 overvliegend Offem A.Cramer 

SPERWER  1 ex. 21- 9 Noordduinen L.v.Duijn 

  4 ex.  2-11 Noordduinen                 Glasberen/Cramer 

  1 ex.  3-11 A.W.L. Aartse 

BRUINE KIEKENDIEF   1 ex. 20- 8 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

BLAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 24-11 A.W.L. J.G.Vink 

VISAREND  1 ex. 20- 8 A.W.L. H.Verkade 

  3 ex. 22- 9 A.W.L. H.Verkade 

ROODPOOTVALK  1 ex. 23-10 Noordduinen            H.v.Duijn/D.v.d.Oever 

TORENVALK  1 ex.  2-11 Noordduinen         Aartse/Cramer/Glasbergen 

  1 ex. 30-11 overvliegend Duinpark Cramer 

GOUDPLEVIER 33 ex. 24- 8 achter Offem           L.v.Duijn/Bouwmeester 

MORINELPLEVIER  1 ex.  4- 9 boven zee,zuidwaarts J.van Dijk 

  



-44- 

 

BOKJE  1 ex. 26-10 polder Puik en Duin J.van Dijk 

HOUTSNIP 1 ex. 23-10 overvliegend De Klei Cramer 
 1 ex. 24-11 overvliegend Zuidduinen Cramer 

 1 ex. 24-11 Noordduinen J.van Dijk 
 1 broedgeval Noordduinen in 1974 L.v.Duijn 

WULP 4 broedgevallen De Blink in 1974 L.v.Duijn 

REGENWULP 5 ex.  8- 9 over zee,zuidwaarts L.v.Duijn 

 1 ex. 21- 9 over zee,zuidwaarts L.v.Duijn 

OEVERLOPER 1 ex. 25- 8 Noordzijderpolder L.v.Duijn 

ZWARTE RUITER 1 ex. 13-10 Z.H.L.                   LvDuijn/Bouwmeester 

GROENPOOTRUITER 1 ex. 22- 9 A.W.L. H.Verkade 

PAARSE STRANDLOPER 1 ex. 23-11 over zee,zuidwaarts             H.Verkade 

KLAPEKSTER 1 ex. 24-10 Noordduinen                 HvDuijn/DvdOever 

 1 ex. 26-10 Noordduinen dood gevonden Aartse/Cramer/Glasb 

FRATER 12 ex. 26-10 Polder Puik en Duin J.van Dijk 
 1 ex. 28-11 Hellenberghof J.van Dijk 

 15 ex. 17-11 Zuiddduinen Cramer 

KEEP             ± 50 ex. 12-10 Noordduinen, bij meertje Glasbergen 

GEELGORS 1 ex. 26-10 Noordduinen                Cramer/Glasbergen 

SNEEUWGORS 1 ex.  3-10 Noordduinen M.Gielen 

 1 ex. 14-10 Noordduinen H.v.Duijn 

 1 ex. 22-10 Noordduinen                 HvDuijn/DvdOever 

 3 ex. 24-11 over zee                    HvDuijn/H.Verkade 

 18 ex. 26-11 strand J.van Dijk 

 1 ex. 29-11 boven zeereep                CvDuijn/HvDuijn 

 1 ex. 30-11 strand L.v.Duijn 

 

 

J.Glasbergen 

 

  Om te onthouden 

   

  Filmavond Jo van Dijk op vrijdagavond 17 januari 1975 in 

  De Rank aan de Golfbaan. Aanvang 20.00 uur. 

  Leden en donateurs gratis. 

  Gratis toegangsbewijs in deze Strandloper bijgesloten 

 

  Jaarvergadering op vrijdag 7 februari 1975 in "De Kuip" 

  Aan deze Zeestraat te Noordwijk-Binnen. 

  Film- en diawerk van leden. 

 

  Girono. 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk" 

Joh. Molegraafstraat 6 te Noordwijk voor overmaken van 

Contributie en donatie. 

(zie blz.2) 
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