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10 JAAR VOGELCLUB 
 

Een jaar of wat geleden was ik op een receptie van een vereniging die 
tien jaar bestond. Een spreker, ik dacht dat het de toenmalige burgemeester 
van Katwijk, de heer Duiker, was, betoogde daar dat een vereniging oprichten 
en tien jaar draaiende houden niet zo'n toer is. Daarna komt de tijd dat men 
zich waar moet maken. 

Onze vereniging, de "vogelclub" zoals we nog vaak genoemd worden (we be-  
schouwen dat als een erenaam) bestaat dit voorjaar ook tien jaar. 
Begonnen als een groepje mensen dat naar vogels keek, zijn we uitgegroeid 
tot een vereniging die vaste grond onder de voeten heeft gekregen. 

In deze tien jaar is er een grote verandering gekomen in de houding van 
veel mensen ten opzichte van het natuurbehoud. Je kunt je zelfs de vraag stellen 
of we nu ons doel niet bereikt hebben en of we onze vereniging nu niet 
moeten opheffen. Immers iedereen heeft de mond vol van behoud van de natuur 
en ons leefmilieu. Jawel, zolang het geen geld kost tenminste. Zodra er econo-  
mische belangen op het spel staan komt ook nu nog het natuurbehoud op het 
tweede plan te staan. 

Een treffend voorbeeld hiervan zijn de plannen om in Noordwijk tot een 
heempark te komen. Van alle kanten werd dit initiatief lof toegezwaaid, en 
terecht dachten wij. Zo'n heempark kan een goede bijdrage leveren om vooral 
jonge mensen vertrouwd te maken met de natuur om ons heen. Zo’n park, ideaal 
gelegen onder aan de duinvoet van de Prins Hendrikweg, kan ook een fijn park 
zijn voor de wandelende Noordwijker en de gasten. Dit plan dreigt nu van de 
tafel te worden geveegd vanwege het geld. Nu kost zo'n park nogal wat aan 
aanleg en onderhoud. Er is door de dienst gemeentewerken een begroting 
gemaakt waarbij de aanleg op ± ƒ 400.000,-- komt en de jaarlijkse lasten 
op ca. ƒ 50.000,--. Toch zijn wij als bestuur geneigd te zeggen "nou en??" 
Mag zo'n park wat kosten? Wat kost het aanleggen en onderhouden van, om maar 
wat te noemen, korfbal- en hockeyvelden? Terreinen waar een handjevol mensen 
een enkele maal per week gebruik van maken. Ook daar zijn enorme bedragen 
mee gemoeid en terecht vinden wij. Maar waarom geen heempark als dit geld 
kost, veel geld zelfs? De ervaringen uit andere plaatsen (Leiderdorp-Lisse) 
wijzen wel uit dat talloze mensen plezier aan een heempark beleven. 

Goed, het laatste woord is over deze zaak nog niet gesproken. Ook ons klin-  
ken de genoemde bedragen hoog in de oren. Met gemeentewerken willen we ons 
graag buigen over een wat eenvoudiger opzet met meer zelfwerkzaamheid van 
onze leden. Zet u dus alvast maar schrap!!!!! 

Onze bestuurders, B. en W. en de raadsleden, wil ik graag vanaf deze plaats 
met klem vragen de ruimte onder aan de Prins Hendrikweg voor het heempark 
vrij te houden. Een plekje als daar vinden we in Noordwijk niet meer. 

Ja, het is zo met elkaar een heel verhaal geworden over het heempark. Of dit 
nu alles is waar we ons mee bezighouden? Niets is minder waar!! 
Om maar wat te noemen: Onze inventarisaties voor het Atlasproject en de 
Avifauna van West-Nederland gaan onverminderd door. 
Een aantal mensen is bezig aan de inventarisatie van de flora in Noordwijk 
en zal t.z.t. een boekje hierover open doen. 
In maart zullen we weer starten met een cursus, waarover u nog nader zal 
vernemen. 
Activiteiten genoeg voor een volgende tien jaar. 
 
 

W. Baalbergen.  
Voorzitter 
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DE "FLORA VAN NOORDWIJK" 
 

Dat na de "Vogels van Noordwijk" nu gewerkt wordt aan de "Flora van Noordwijk"  
is zonder meer een logisch gevolg. De plannen stonden al lang op stapel en 
aangezien nu ook een sponsor gevonden is, die de financiële last voor de ver-
eniging gaat verlichten, staat niets meer in de weg om dit boekje uit te geven.  
Nu is het uitgeven van de flora niet een kwestie van een paar maanden, maar we 
moeten denken in jaren. Het heeft tenslotte ook jaren geduurd om de gegevens  
door onderzoek en inventarisatie voor de "Vogels van Noordwijk" te verzamelen. 

Voor de "Flora van Noordwijk" zijn al heel wat gegevens bekend, er zijn een  
groot aantal terreinen geïnventariseerd, maar er moet nog veel, heel veel werk 
verzet worden voor de flora enige gestalte kan krijgen. 

Om u een inzicht te geven van de onderwerpen waar in de flora aandacht aan  
zal worden besteed, is hier de "inhoud". Uiteraard is dit een voorlopige inhoud  
en voor suggesties, aanvullingen, verbeteringen enz. is natuurlijk een willig oor. 

1. Inleiding 
2. Indeling landschap en plantengroei: 

a) algemeen 
b)  strand 
c)  duinen te verdelen in; 

--zeereep 
--middenduinen 
--binnenduinrand 

d)  landgoederen, te verdelen in; 
--Offem 
--Nieuw-Leeuwenhorst (Zuid-Hollands Landschap) 
--Leeuwenhorst 

e) estuariumgronden + eventuele resten brakwatervegetatie 
f) weilanden en slootjes 
g) bermen met eventueel slootjes 
h) veenvorming achter Leeweg 
i) ruderale terreinen (afbraakterreinen, bouwterreinen) 
j)  plantengroei dorp (bermen, boomgaten, straatstenen e.d.) 
k)  adventieven 
l) beschermde planten 

3.  Kruidenteelt in Noordwijk, te verdelen in; 
--geschiedenis 
--overzicht van kruiden die er gekweekt werden 
--wat er nu nog over is en wat er gekweekt wordt 

4. Plantengemeenschappen in Noordwijk 
5. Verspreidingskaartjes 
6. kwaliteitskaart van de gemeente Noordwijk  
7. Noordwijkse volksnamen 
8. Lijst van planten met hun vindplaats 
9. Lijst van verdwenen planten 

Uit deze inhoud blijkt wel, dat voor ieder die iets van planten weet, wel wat  
te doen valt. Schrijvers onder ons kunnen misschien een stuk tekst voor zijn of 
haar rekening nemen. 
Ook voor inventarisatiewerk zijn (veel) mensen nodig, maar ook losse waarne- 
mingen zijn van harte welkom. Veel mensen inzetten betekent alleen maar dat  
de flora eerder kan verschijnen. 

Te zijner tijd zullen de fotografen en tekenaars gevraagd worden materiaal 
beschikbaar te stellen of er kan gevraagd worden bepaalde foto's of tekeningen  
te maken. Bij de "Vogels van Noordwijk" waren in de eindfase zeer veel leden  
bij betrokken en dat moet toch ook voor de "Flora van Noordwijk" mogelijk zijn. 

Voor werkzaamheden aan de FLORA VAN NOORDWIJK kunt u zich opgeven bij 
E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
NOORDWIJK 01719-14268 
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JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 1975 
Zoals gebruikelijk ook in dit tiende jaar van het bestaan van onze vereni- 

ging weer een kort overzicht van de voornaamste activiteiten in 1975. 
We begonnen 1975 met een filmavond. Op 17 januari vertoonde Jo van Dijk  

uit Oostzaan voor ons zijn films "Het Naardermeer" en "De vogels van het  
duin". Deze avond werd mede verzorgd door onze vrienden van Vogellust. 

Ook waren er weer de gebruikelijke voorjaarsexcursies zoals naar het  
landgoed "Offem" op 3 mei, de nachtegalenexcursie in de Noordduinen op  
9 mei en de traditionele 2e pinksterdagexcursie naar Nieuw-Leeuwenhorst op  
19 mei. 
Ook was er voor het eerst een plantenexcursie in de Zuidduinen op zaterdag  
7 juni. 
Voor al deze excursies was ruime belangstelling. Ook de plantenexcursie was  
een succes. Zo mogelijk zullen we in de komende jaren nog meer op deze wijze  
te werk moeten gaan, willen we onze mede-dorpsbewoners attent maken op de  
grote waarde van de ons nog resterende natuurgebieden. 

De Waddenexcursie ging dit jaar op 5,6 en 7 september naar Terschelling.  
De deelnemers hebben ook nu weer ervaren, dat we met ons waddengebied een 
natuurgebied bezitten dat uniek is in de wereld en dat we allen die werken  
voor de bescherming van dit kwetsbare gebied onze steun en medewerking niet  
mogen ontzeggen. 

Met een ploeg van 29 man werd op zaterdagmorgen 8 maart langs de Kapelle- 
boslaan een 2 x 100 m afzetting met vangkisten aangebracht. Dit alles om iets  
te gaan doen aan het elk voorjaar terugkerende probleem van de duizenden 
doorgereden padden. Zoals gezegd 2 x 100 meter, een zeer bescheiden begin.  
De besprekingen met de gemeente om tot uitbreiding van deze bescherming te  
komen zijn nog steeds gaande. 

Ook aan de knotwilgen werd in onze omgeving aandacht besteed. Een 9-tal  
jongeren uit onze vereniging heeft op 11 februari naarstig bijl en zaag  
gehanteerd om de wilgen te knotten langs de oude oprijlaan van Oud-leeuwen- 
horst. 

Begin juni werd door onze vereniging een informatieve wandelroute in  
de Noordduinen aan de Evenementencommissie aangeboden. Aan het samenstellen  
van deze route is door de heer Aartse veel werk verzet. Voor de Duitse ver- 
taling zorgde mevr. Frijlink. 

Ook de broedvogelinventarisatie voor het Atlasproject en de Avifauna  
van West-Nederland werd in onze omgeving voortgezet. Onze omgeving moet u  
niet te precies lezen, want het gebied dat onderzocht is ligt al tegen de 
Haarlemmermeer aan en in het zuiden wordt het begrens door de Maaldrift in 
Wassenaar. Er liggen nog wat vakken die geïnventariseerd moeten worden o.a.  
een stukje bij Sassenheim en in de Haarlemmermeer. We gaan dus het vierde  
jaar in met dit veldonderzoek en het wordt voor de meesten inventariseren ver  
van huis. Vermoedelijk zullen we dit jaar het onderzoek kunnen afsluiten. Onze 
vereniging heeft zich zeker niet onbetuigd gelaten en heeft met ongeveer 12 
waarnemers aan dit project meegewerkt. 

Bij de Waarnemingslijst in De Strandloper, die door de heer Glasbergen 
voortreffelijk in een kaartsysteem verwerkt wordt, komen herhaaldelijk  
waarnemingen van de zeetrekgroep voor. Menig uurtje is er op de zeereep of  
op de tent van ZVN doorgebracht met over zee kijken en de resultaten zijn er  
dan ook naar. 

De jeugdgroep onder leiding van de heren Passchier en Heethuis floreert  
heel goed. Er is volop activiteit in de Kakelclub. De groep breidt zich nog  
steeds uit. 

Onze activiteiten rondom het heempark gaan nog steeds door. In eerste instan- 
tie vindt de gemeente het nogal prijzig, maar we zijn druk bezig hier iets aan  
te doen door b.v. meer zelfwerkzaamheid. We hebben hierover contact met BenW en 
gaan hiermee zeker verder. 
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Op vrijdag 28 november hadden we een dia-avond die georganiseerd werd  
door Arno Bos, medewerker van het Staatsbosbeheer, en sinds enige tijd gestatio- 
neerd in Noordwijk. De heer Eijerman vertoonde een unieke serie dia's over  
het beheer van de Eilandspolder in Noord-Holland. Arno Bos draaide hierna de  
film "De Wadden" van Jan van der Kam. 

Er was ook ditmaal regelmatig contact met de gemeente, waar het padden- 
probleem en het heempark de hoofdschotel vormde. 

Dit was in vogelvlucht weer een overzicht van onze voornaamste activitei- 
ten. Er is ook in 1975 weer flink wat werk verzet. 
Terugzien is goed, maar we willen, met dank aan ieder die gewerkt heeft aan 
natuurbescherming in de ruimste zin, vooruit kijken en dan zien we dat er nog  
veel moet en kan gebeuren op het gebied van natuurbehoud. 
En zo werkend wensen wij u open ogen en een ruime blik voor alles wat leeft en 
groeit. 
 

A. Cramer 
Secretaris 
 

-------------- 
AGENDA VOORJAAR 1976 

VRIJDAG 27 februari 
 
 
 
 
 
 

VRIJDAG 5 maart 
 
 
 

VRIJDAG 12 maart 
 
 

VRIJDAG 19 maart 
 
 

VRIJDAG 26 maart 
 
 

ZATERDAG 27 maart 
 
 

ZATERDAG 13 maart 
 

WEEKEND 3/4 april 
 

ZATERDAG 8 mei 
 

VRIJDAG 14 mei 
 

MAANDAG 7 juni 
 

 

In samenwerking met "Vogellust" zal door de heer  
Ir. Maliepaard, oud-directeur van het Faunabeheer,  
een dia-avond gehouden worden in DE KUIP. Aanvang  
20.00 uur. 
Deze avond bevelen wij u warm aan, want de heer  
Maliepaard is een rasverteller en zijn dia's zijn  
zonder meer uniek. TOEGANG GRATIS.  

We starten in maart weer met een natuurcursus.  
De eerste avond zal de heer Bos van het Staatsbos- 
beheer een algemene inleiding houden over milieu- 
beheer e.d. Deze avond wordt gehouden in de RANK. 

De heer Bas van Leeuwen (u weet wel van de padden)  
zal een avond vullen over de reptielen van duin en  
polder. Deze avond wordt gegeven in VERENIGINGSGEBOUW.  

Hoe determineer je planten? Op veler verzoek zal op deze 
materie worden ingegaan door de heren 
Aartse - van Dijk - Verweij in het VERENIGINGSGEBOUW.  

Vogelcursus. Vogelgeluiden, herkennen van vogels enz.  
Deze avond staat onder leiding van de heer Passchier.  
Deze avond wordt gegeven in het VERENIGINGSGEBOUW.  

Praktijkochtend in Nieuw-Leeuwenhorst. Aan de hand  
van wat geleerd is op de cursusavonden, wordt nu de  
kennis aan de praktijk getoetst. 

Uitbreiding van het rasterwerk aan de Kapelleboslaan  
voor bescherming van de overstekende padden. 

Excursie Schouwen-Duiveland met overnachting in 
Serooskerken. 

Nachtegalenexcursie Noordduinen. Verzamelen 23.00  
ingang Duinweg. 

Vogel- en plantenexcursie "Offem". Verzamelen 18.30  
uur ingang Nieuwe Offemweg. 

Op verzoek is deze excursie naar Nieuw-Leeuwenhorst  
op 2e Pinksterdag weer op de agenda gezet.  
Verzamelen 7.00 uur ingang Dijk en Burg. 

ZIE OOK DE MEDEDELINGEN IN DE PLAATSELIJKE PERS 
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FINANCIEEL VERSLAG 1975 
ONTVANGSTEN      UITGAVEN   
Saldo 1-1-1975.   2615,37 kosten vogelasiel   77,12 
Contributies en Donaties 2319,-- Kosten Strandloper 958,09 
Giften     295,-- Kosten propaganda   60,12 
Rente      118,63 Kosten secretariaat 143,35 
       Kosten excursies en ver- 

 gaderingen   102,75 
       Kosten "Het Vogeljaar"   -,50 
       Betaalde Contributies  60,-- 
       Diverse uitgaven   74,35 
       Saldo 31-12-1975      3781,72 
     5258,--         5258,-- 

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

TOELICHTING 

Contributies en donaties 
Financieel gezien is 1975 een goed jaar geweest voor onze vereniging. Het  
bestuur ziet dan ook geen enkele reden de contributie te verhogen. Een prestatie 
niet waar om in een tijd van voortdurende prijsstijgingen de contributie  
niet te behoeven verhogen!! 

Ledenbestand 
stand 31-12-1974     300 leden en donateur  
nieuwe leden      35 
       335 
geroyeerd wegens contributie- 
schuld     2 
bedankt zonder opgaaf van  
redenen     5 
bedankt wegens verhuizing   3  
overleden     1  11 
aantal leden en donateurs 
per 31-12-1975     324 
       === 
 
Hierbij zijn niet de 19 jeugdleden van de afdeling De Zilk geteld. Deze jeugd-  
leden hebben wel aan onze vereniging contributie betaald en ontvangen ook 
"De Strandloper", maar het is de bedoeling dat deze groep t.z.t. zelfstandig 
wordt. 

Giften 
In verband met de uitgave van de wandelroute in de Noordduinen is van de 
evenementencommissie een gift ontvangen. Deze gift is bedoeld om de vereniging  
te stimuleren het aantal wandelroutes uit te breiden. Er bestaan vage plannen  
om te zijner tijd een wandelroute uit te zetten in de zuid en zuidduinen. 

Kosten vogelasiel 
Deze kosten betreffen in hoofdzaak het aankopen van verschillende soorten voer. 

Kosten Strandloper 
De kosten van "De Strandloper" zijn t.o.v. 1974 enorm gestegen (1974 ƒ 318,87  
nu ƒ 958,09. 
De grootste boosdoener is hier de papierprijs. De prijs van stencilpapier is 
praktisch verdubbeld om van de gestegen portokosten maar niet te spreken.  
20% van onze leden woont buiten Noordwijk. Geen wonder dat portokosten een 
belangrijke post is in de uitgave van "De Strandloper". Het is duidelijk dat  
al deze kosten extra doorwerken nu de oplage met + 60 exemplaren is verhoogd  
tot 375 stuks. 
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In het afgelopen jaar was het gebruikelijk, dat ieder lid of donateur  
"De Strandloper" toegezonden kreeg. Om de kosten in 1976 wat te drukken  
heeft het bestuur besloten voortaan één Strandloper per gezin te geven.  
Deze maatregel verlaagt de kosten met 10-15%. We hopen dat u begrip heeft  
voor deze maatregel. Natuurlijk is het mogelijk dat verzamelaars van  
"De Strandloper" een exemplaar voor hun verzameling kunnen krijgen. Geef  
dit dan wel door aan de redactie, zodat voortaan met het verzenden hiermede 
rekening kan worden gehouden. 
Dank zij onze adverteerders en door de grote zelfwerkzaamheid van de leden  
zijn de kosten in 1975 toch binnen redelijke grenzen gebleven. Het bestuur  
is u hiervoor zeer erkentelijk. 

Kosten propaganda 
In 1975 is de wandelroute in de Noordduinen gereed gekomen. De lange hete  
zomer noopte niet tot wandelen, maar toch werden 131 routes via de balie van  
de V.V.V. verkocht. (92 in de Nederlandse taal en 39 in de Duitse) 
De aanmaakkosten zoals stencils, papier e.d. bedroegen  ƒ  170,57 
De opbrengst was 131 x 0,90      117,90 

nadelig  ƒ   52,67 
De voorraad wandelroutes is nog vrij groot zodat er de eerste jaren geen kosten 
zijn en alleen maar opbrengsten. 
Ook zijn er in 1975 nog betalingen geweest die betrekking hadden op de in 1974 
georganiseerde tentoonstelling. De totale kosten bedroegen ƒ 108,85 
In 1975 werd voor ƒ 101,40 propagandamateriaal via de vereniging verkocht.  

Vergaderingen en excursies 
In januari werd een filmavond georganiseerd  
in samenwerking met "Vogellust"  
Zaalhuur, aankoop prijsjes voor de verloting,  
kosten Jo van Dijk          ƒ 251,10 
Ontvangen uit kaartverkoop, verloting en  
bijdrage "Vogellust"           185,65 
   

    nadelig  ƒ 65,45 
In 1975 zijn 3 ledenvergaderingen gehouden 
Zaalhuur         80,--  
Kosten film- en dia-avond 28 november 1975   25,--  

    nadelig  ƒ 105,-- 
Excursie Terschelling: 
Ontvangen van 44 deelnemers         1255,-- 
Betaald aan "De Oude Reddingbootschuur", overtocht 
boot, vervoer eiland, diner, chauffeurs, huur busje     1187,30 

voordelig  ƒ  67,70 
blijft nadelig  102,75 
     ====== 

 
De kosten van vergaderingen kunnen in 1976 aanmerkelijk hoger worden.  
Gebruikelijk is lx per maand een z.g. waarnemers bijeenkomst bij een der  
leden thuis te houden. Deze bijeenkomsten, waar ieder lid van harte welkom  
is, worden hoofdzakelijk bezocht door de groep werkende leden. Deze bijeen- 
komsten dragen een minder formeel karakter dan de normale "zaal" bijeen- 
komsten. Vaak worden op deze huisbijeenkomsten de ideeën geboren en  
uitgewerkt. 
Aangezien deze groep aanzienlijk gegroeid is, is het haast niet meer moge- 
lijk deze avonden thuis te houden. Naar passende vergaderruimte zal dan  
t.z.t. uitgezien moeten worden, het geen altijd geld kost. Wel zal geprobeerd  
worden deze huiskamerbijeenkomsten zo lang als mogelijk is in stand te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 – 
 
Ook het contact met de overige leden wordt in 1976-verstevigd. In 1975 is  
er een begin meegemaakt en dat is goed bevallen. In 1976 zullen bepaalde  
avonden worden georganiseerd. 

Contributies 
Onze vereniging is lid van de volgende verenigingen 
--Vereniging tot Behoud van de Waddenzee 
--Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 
--Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 
--Natuur en Landschap 
De tijdschriften die door deze verenigingen worden uitgegeven liggen  
ter inzage in onze bibliotheek p/a Willibrord-Mavo, van Panhuysstraat. 

Secretariaat 
De kosten betreffen voornamelijk kleine uitgaven zoals postzegels, kaarten- 
bakje en systeemkaarten voor de ledenadministratie, stencils, papier e.d. 

Overige kosten 
Dit zijn kleine uitgaven die niet in een van vorengenoemde rubrieken  
zijn onder te brengen. De kosten betreffen o.a. aankoop materiaal t.b.v.  
reparatie nestkastjes, aankopen t.b.v. bibliotheek e.d. 
 

E.Aartse 
Penningmeester 
 

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

CONTRIBUTIE 1976 
De contributie of donatie is voor 1976  
als volgt: 

Contributie ƒ 6,-- (min) 

Donatie ƒ 2,50 (min) 

Jeugdleden ƒ 3,50 

Abonnement "Het Vogeljaar" 10,-- per jaar 

De Stichting "Het vogeljaar heeft i.v.m.  
de gestegen portokosten het abonnement  
op Het Vogeljaar met ƒ 1,-- moeten verhogen. 

N.B. 
Nog steeds klopt het aantal abonnementen 
niet met aantal dat ons door de Stichting 
Het Vogeljaar in rekening wordt gebracht. 
Wilt u a.u.b. Het vogeljaar en De Strandloper 
niet door elkaar halen. Het blad waarin u dit 
leest is de Strandloper en wordt de leden 
GRATIS toegezonden. Ieder jaar weer blijkt 
dat leden deze tijdschriften door elkaar halen. 

Wilt u abonnee worden op Het Vogeljaar, een  
tweemaandelijks tijdschrift voor vogelstudie  
en vogelbescherming, dan maakt u ƒ 10,-- over  
met duidelijk de aantekening erbij dat het  
een abonnement op Het Vogeljaar betreft. 
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DE JEUGDCLUB IN 1975 en 1976 
 

Een terugblik in 1975 leert ons al gauw, dat de jeugdclub allerminst stil  
heeft gezeten. Een veelheid van activiteiten boden voldoende garantie voor  
grote belangstelling bij de jeugd. Activiteiten die de club eenmaal in de  
veertien dagen in de open lucht brengt, waar op een ontspannen wijze de jeugd 
vertrouwd wordt gemaakt met de natuur. Weersomstandigheden spelen daarbij  
een grote rol en in de afgelopen periode was die niet altijd even gunstig (mist  
en regen). 
Ook op de donderdagavonden was het vaak een drukte van belang. Zoals bekend  
is het biologielokaal van de Willibrord-Mavo het trefpunt van de jeugdgroep,  
van waar alle werkzaamheden buitenshuis starten en waar veel binnenshuis 
plaatsvindt. 

In het afgelopen jaar werden daar vele dia's vertoond met o.a. een prach- 
tige serie van Theo van Woerden (we zien hem graag nog eens terug). 
Voorts werden er de gevonden schelpen schoongemaakt en geselecteerd, er werden 
boeken uitgeleend enz. enz. onder kakelen bij het leven!! 

Buitenshuis werd veel plezier beleefd aan de wandelingen langs het strand,  
in het duin, Leeuwenhorst en Offem. 

Als eerste fase voor het broedseizoen 1976 werden op twee opeen volgende 
zaterdagen een 35-tal nestkasten in Leeuwenhorst schoongemaakt. Dit gebeurt  
in een uiterst plezierige samenwerking met de heer van Dijk van het Zuid- 
Hollands Landschap, die zich veel moeite getroostte een voor dat doel zeer  
lichte en lange schuifladder te bemachtigen. Ook stonden er weer wat nieuwe  
kasten klaar om oude en vervallen kasten te vervangen. 
Helaas moesten we tijdens deze laatste bezigheid constateren, dat de stormen  
van de afgelopen tijd hun sporen ook hier achtergelaten hadden. Enkele bomen, 
waaronder een slaapboom voor reigers bij de heuvel, moesten het ontgelden. Ook 
waren veel takken afgerukt. 
Temeer een waarschuwing voor iedere bezoeker aan dit bos, dat al zoveel te lijden  
heeft van zoutaanslag, met veel omzichtigheid te betreden. 
Wel kon worden vastgesteld, dat het paartje Blauwe reiger, dat hier vorig jaar  
voor het eerst sinds tientallen jaren tot broeden kwam, met grote vakbekwaam- 
heid hun nest had gebouwd. Het zag er nog ongeschonden uit! 
We zien dan ook wat dit paar betreft het komend voorjaar met spanning tege- 
moet. 

Plannen voor het voorjaar zijn er genoeg, Op 24 januari, dus al voor het ver-
schijnen van dit nummer, gaan we naar Wassenaars Dierenpark. Verder staan er 
bezoeken aan de Amsterdamse- en Leidse Waterleidingduinen op het programma en 
ontbreekt het nestkastonderzoek al evenmin op deze lijst. 
Ook willen we nog eens braakballen van uilen gaan uitpeuteren. Dit hangt echter  
af van het beschikbaar krijgen van ballen, wat helaas steeds moeilijker wordt. 

Voor het overige vormen het strand, duin, bos en de weide het decor voor  
de enthousiaste groep, die opvallend genoeg uit vrijwel evenveel jongens als 
meisjes bestaat. Enkele jaren geleden moesten vooral de meisjes nog wat drem- 
pelvrees overwinnen. Misschien bestond er ook wel de vrees dat deze club een 
verlengstuk van de schoolstudie zou zijn. Maar, niets is minder waar. 

Plezier om de vrije tijd in de "vrije" natuur door te brengen staat op  
de eerste plaats, er wat van opsteken volgt vanzelf. Daartoe wordt ieder meisje  
of jongen van + 13 jaar tot + 16 jaar in de gelegenheid gesteld. 
 

Tot donderdagavond 7 uur in  
de Willibrord-Mavo. 
 

B.Heethuis  
D.Passchier 

 
-------------- 
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INVENTARISATIE VINKEVELD 1975 
 
Ook dit jaar is het Vinkeveld weer geïnventariseerd op broedvogels.  
In vergelijking met het vorig jaar is het aantal broedende vogels toegenomen,  
maar het aantal soorten is verminderd. Verdwenen zijn de Nachtegaal, Tuinfluiter, 
Grasmus, Groenling en de Scholekster. 
Daarvoor in de plaats is dit jaar wel het broeden van de Gele kwikstaart  
vastgesteld. Ook broedde er dit jaar een Torenvalk in een nestkast. 

   1973 1974    1975 1974 
Winterkoning  11   7 Scholekster    -   1 
Fitis     2   2 Spreeuw    3   2 
Tjiftjaf    2   1 Ekster    1   1 
Grasmus    -   1 Koekoek    1   1 
Tuinfluiter    -   1 Fazant    1   1 
Zwartkop    2   1 Patrijs    2   2 
Nachtegaal    -   2 Wilde eend    2   1 
Groenling    -    1 Houtduif    ?   ? 
Ringmus    5   4 Tortelduif    1   1 
Koolmees    1   2 Turkse tortel   4   ? 
Veldleeuwerik   4   3 Gele kwikstaart   1   -  
Merel     2   4 Witte kwikstaart   1   1 
Roodborst    2   2 Torenvalk    1   - 
Kievit    1   1    
 
Opmerkingen:  

Het aantal merels is waarschijnlijk te laag. Op verschillende plaatsen werd 
één keer een merel gehoord. Het totaal aantal broedende paren is waarschijnlijk 
4 à 5. 
Het is niet zeker of er een zanglijster gebroed heeft. Regelmatig werd een 
exemplaar gezien, maar hij werd pas gehoord na half mei toen hij ook overdag veel 
zong. 
Van de tortelduif is het waarschijnlijk dat er een tweede paar gebroed heeft. 
De scholekster, die twee jaar op hetzelfde stukje braakliggend land broedde,  
is verdwenen, waarschijnlijk omdat het land weer in gebruik genomen werd. 
 

Rob de Mooij 
 

-------------- 
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HET VOGELASIEL IN 1975 

Het voorval met de twee ijsvogels was wel de meest merkwaardige gebeurte-  
nis dit jaar. Deze vogels waren tijdens de zomerse hitte, blijkbaar op zoek 
naar enige verkoeling, een slaapkamer binnengevlogen. Zo kon het gebeuren 
dat men bij de beheerder van het asiel, de heer J.Hoek, enige tijd twee ijsvogels 
in een ruime kanariekooi kon bewonderen. Al spoedig bleek dat ze volkomen 
gezond waren en ze werden in vrijheid gesteld bij de vijver van Nieuw  
Leeuwenhorst. Een der dieren bleek als juveniel geringd te zijn op een land-  
goed nabij Voorschoten. 

In januari kwam een achttal stookolieslachtoffers binnen, maar gelukkig 
bleef het totaal van dit soort slachtoffers beperkt. 

Aanzienlijk groter was het aantal meeuwen dat werd binnengebracht. Het 
betrof hier vooral kok-, storm-, en zilvermeeuwen. Ze waren voor een groot 
deel slachtoffer van het verkeer; ook werd bij een aantal botulismeachtige 
verschijnselen geconstateerd. 

Dat het aantal blauwe reigers toeneemt en hun gedrag steeds vertrouwe-  
lijker wordt, bleek ook uit de binnenkomst van een zevental exemplaren van 
deze soort. Ze hadden alle verwondingen van ernstige aard (gebroken vleugels 
e.d.) zodat er niet één in vrijheid kon worden gesteld. 

Dit was ook het geval met de boomvalk, die blijkbaar in een klem had geze-  
ten en een deel van een poot miste. Het dier was hierdoor niet meer in staat 
een prooi te vangen en was blijkbaar zo verzwakt, dat zelfs onmiddellijke 
hulp niet meer mocht baten. 

De andere stootvogels die we ontvingen waren: 
Drie sperwers waarvan er twee in stervende toestand werden binnengebracht. 
Het derde slachtoffer was in Katwijk tegen een glazen scherm gevlogen en kon 
na enkele dagen weer in vrijheid worden gesteld. 
Van de vier torenvalken kon er maar één gelost worden; een ander met blij-  
vend letsel verhuisde naar een dierenarts in Hilversum. 
Een velduil stierf na een week, ondanks de deskundige behandeling van een 
dierenarts. 

Tijdens de trek werden weer enige oververmoeide vogels in het dorp aangetrof-  
fen t.w. een fitis en vijf goudhaantjes, die echter alle weer snel in vrijheid 
konden worden gesteld. 

Ook heeft het asiel twee goudvinken en twee heggemussen gehuisvest, die als 
lokvogel gebruikt werden en door de politie in beslag genomen waren. 
     gebracht gelost      gebracht gelost 
dodaars   1   -  waterhoen   3  2 
noordse stormvogel 1   -  waterral   2  - 
jan van gent  4   -  kievit   1  1 
blauwe reiger  7   -  steenloper   1  - 
tafeleend   1   1  houtsnip   1  - 
kuifeend   2   -  turkse tortel  4  - 
wilde eend       12   6   merel    8  2 
eidereend   5   -  koperwiek   1  - 
knobbelzwaan  1   1  fitis    1  1 
kokmeeuw       24   4  roodborst   1  1 
stormmeeuw       11   4  groenling   1  1 
zilvermeeuw       25   7  goudhaantje   5  5 
kleine mantelmeeuw 2   -  huismus   1  - 
drieteenmeeuw  2   -  spreeuw   6  2 
zeekoet   6   -  ijsvogel   2  2 
alk    2   -  boerenzwaluw  1  1 
sperwer   3   1  koekoek   1  - 
boomvalk   1   -  kauw    3  - 
torenvalk   4   1  zwarte kraai  2  1 
velduil   1   -  vlaamse gaai  2  - 
meerkoet   1   -  bonte vliegenvanger 2  - 
In het totaal werden er dus 166 vogels binnengebracht, waarvan er 45 weer  
gelost konden worden. Bovendien werden er nog veel tamme vogels gebracht, zoals 
duiven, een krielkip, een goudfazant en vrij veel eenden. 
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Bovendien ontvingen we een egel, die weer losgelaten kon worden. 

Een heel ander aspect van het asiel is de tuin die er rondom ligt. Deze  
heeft in de zes jaar dat het asiel nu bestaat verschillende uitbreidingen  
en veranderingen gehad. Met de hulp van o.a. Wim van Duijn is er een aardige 
collectie kruiden en de aanwezige beplanting begint zich nu goed te ontwik- 
kelen. In de afgelopen jaren hebben er al verschillende vogels gebroed zoals  
merel, koolmees, winterkoning en kneu. 
Tot slot nog dank aan de Noordwijkse politie en Rijkspolitie, die vele  
in hun bezit gekomen vogels in het asiel afleverden. 
 

J.Hoek  
Dick Hoek 

 
 

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

NESTKASTENCONTROLE LEEUWENHORST 1975 
 
De kasten zijn dit jaar 3 maal gecontroleerd. 
De bezetting was in het begin van dit jaar beter dan in het vorige jaar, 
dit kwam doordat dit jaar de kasten op tijd waren schoongemaakt. 
De super-selectieve kasten waren dit jaar bij de Pimpelmezen beter in 
trek dan vorig jaar. 
Bij de Koolmees bleef het aantal nesten gelijk, maar de gemiddelden 
van eieren en pulli lagen hoger dan vorig jaar. 
De Ringmus was gestegen van 2 nesten in 1974 naar 5 nesten dit jaar. 
Deze vooruitgang was ook te merken in het aantal eieren en pulli (zie 
hieronder). 
De Torenvalken waren dit jaar ook weer van de partij. Het aantal eieren en 
pulli is niet vastgesteld om verstoren te voorkomen, maar na de broedtijd 
heb ik er 2 onvolwassen Torenvalken waargenomen. 
Van de 19 kasten heb ik aan het eind van het seizoen 1 Wageningse en 
2 super-selectieve kasten niet meer teruggevonden. 
 
soort aantal nesten gemiddeld  

aantal eieren 
gemiddeld  
aantal pulli 

 1974 1975 1974 1975 1974 1975 
Koolmees 5 5     7,--     8,--     6,6    7,3 
Pimpelmees 2 3     8,5     8,6     8,5    8,6 
Ringmus 2 5     4,--     5,4     3,5    5,-- 
Torenvalk 1 1     2,-?     2,-?     2,-?    2,-? 
 
 

H. van Duijn 
 

-------------- 
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INVENTARISATIE VAN DE SOORTEN-PLANTEN, DIE IN DE TWEEDE HELFT VAN 1975 
VOORKWAMEN OP HET TERREIN VAN HET VOORMALIGE ZWEMBAD "HET GOLFBAD" TE 

NOORDWIJK 
---------------------------- 

In "De Strandloper" van januari 1975 werd uitgebreid melding gemaakt van het 
initiatief om op het terrein van het voormalige golfbad een vallei te doen 
ontstaan, waar de wat meer vochtminnende duinflora een nieuwe kans zou kunnen 
krijgen. Daartoe zou het betonnen zwembad in plaats van het af te breken, zoals men 
oorspronkelijk van plan was, gehandhaafd blijven en met zand uit de directe omge- 
ving worden opgevuld. 

Omstreeks maart 1975 vond de zojuist beschreven ingreep plaats en vervolgens is 
dank zij de hulp van een aantal leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe-
scherming aan het terrein voorlopig een wat natuurlijke vorm gegeven. Daar deze 
werkzaamheden wat laat in het seizoen plaatsvonden, is besloten voorlopig niets 
meer aan het terrein te doen om de ontwikkeling van de natuurlijke plantengroei 
niet verder te verstoren. Deze winter echter, nu de natuur wat tot rust gekomen  
is, zal aan de hand van de inmiddels opgedane ervaringen het terrein wat meer aan 
de omgeving worden aangepast en het zal daardoor hopelijk een wat natuurlijker 
aanzien krijgen. Daarnaast moet er nogal wat puin, dat in het terrein is achterge- 
bleven, worden opgeruimd. 

Velen hebben inmiddels de vraag gesteld, wat er tot op heden van het gebied 
terecht gekomen is. Allereerst moet men zich realiseren, dat de ontwikkeling die 
ons voor ogen staat, zich nog over vele jaren zal uitstrekken, voordat het doel, 
te weten een ideale groeiplaats voor de typische vochtminnende duinflora, verwezen- 
lijkt is. 

Niettemin zijn er in de afgelopen 8 maanden waarin het terrein min of meer tot  
rust is gekomen, belangrijke aanwinsten geboekt, die ons de overtuiging hebben  
bezorgd met dit initiatief een goede greep te hebben gedaan. 

Het onderzoek naar de planten, die zich goeddeels in de tweede helft van het afge-
lopen jaar op het gebied hebben gevestigd, vond op een tweetal tijdstippen plaats 
n.l. op 1 juli en 31 augustus 1975. Aan dit onderzoek namen de heer J.van Dijk en  
ondergetekende deel. 

Thans volgt het overzicht van de soorten planten, aangetroffen op het zogenaamde 
golfbadterrein: 
Paardestaartenfamilie (equisetaceae) 
heermoes (equisetum arvense)  

Lisdoddefamilie (typhaceae) 
grote lisdodde (thypha catifolia)  

Cypergrassenfamilie (cyperaceae)  
zandzegge (carex arenaria)  
ruige zegge (carex hirta) 
gewone waterbies (eleocharis palustris) 
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Grassenfamilie (gramineae) 
thimotheegras (phleum pratense) 
zanddoddegras (phleum arenarium) 
engels raaisgras (lolium perenne) 
strandkweek (elytrigia pungens) 
kweek (elytrigia repend) 
zachte dravik (bromus mollis) 
ijle dravik (bromus sterilis) 
helm (ammophila arenaria) 
zandhaver (elymus arenarius) 
rood zwenkgras (festuca rubra) 
echte witbol (holcus lanatus) 
gladde witbol (holcus moilis) 
straatgras (poa annua) 
veldbeemdgras (poa pratensis) 
zachte haver (helictotrichon pubescens) 
kropaar (dactylic glomerata) 
gewoon struisgras (agrostis tenuis) 
fioringras (agrostis stolonifera) 
kruipend struisgras (agrostis canina) 
reukgras (anthoxanthum odoratum) 
riet (phragmites australis) 

Russenfamilie (jyncaceae) 
greppelrus (juncus bufonius)  
trekrus (juncus squarrosus)  
tengere rus (juncus tenuis) 

Leliefamilie (liliaceae) 
kraailook (allium vineale) 
duinsalomonszegel (polygonatum odoratum) 
asperge (asperagus officinalus) 

 

 

 

Wilgenfamilie (saliceae) 
kruipwilg (salix repens)  
geoorde wilg (salix aurita) 

Brandnetelfamilie (Urticaceae) 
grote brandnetel (urtica dioica)  
kleine brandnetel (urtica urens) 

Ganzevoetfamilie (chenopodraceae) 
melganzevoet (chenopodium album)  
rode ganzevoet (chenopodium rubrum) 
spiesmelde (atriplex hastata)  
uitstaande melde (atriplex patula) 

Duizendknoopfamilie (polygonaceae) 
ridderzuring (rumex obtusifolia) 
varkensgras (polygonum aviculare) 
zwaluwtong (polygonum convolvulus) 
perzikkruid (polygonum persicaria) 
veldzuring (rumex acetosa)  
schapezuring (rumex acetosella) 
zeezuring (rumex maritimus) 
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Anjer- en sterremuurfamilie (caryophyllaceae) 
kegelsilene (silene conica) 
nachtsilene (silene nutans) 
liggend vetmuur (sagina procumbens) 
akkerhoornbloem (cerastium arvense)  
vogelmuur (stellaria media) 
dagkoekoeksbloem (melandrium rubrum) 
avondkoekoeksbloem (melandrium album) 

Ranonkelfamilie (ranuncalaceae) 
blaartrekkende boterbloem (ranunculus scelaratu)  
scherpe boterbloem (ranunculus acris) 

Papaverfamilie (papaveraceae) 
kleine klaproos (papaver dubium)  

Familie der kruisbloemigen (cruciferae) 
gewone zandkool (diplotaxis tenuifolia) 
herderstasje (capsella bursa-pastoris)  
engels lepelblad (cochlearia anglica) 
vroegeling (erophila verna) 
zeeraket (cakile maritima) 
akkerkers (rorippa sylvestris)  
look zonder look (alliaria petiolata) 
slanke waterkers (nasturtium microphyllum) 

Kaasjeskruidfamilie (maluaceae)   
klein kaasjeskruid (malva neglecta) 

Ooievaarsbekfamilie (geraniaceae) 
reigersbek (erodium - ) de verschillende species zijn in dit kader nog niet  
                        als zodanig onderscheiden.  
zachte ooievaarsbek (geranium molle) 

Paardekastanjefamilie (hippocastanaceae) 
witte kastanje (aesculus hippocastanum) 

Esdoornfamilie (aceraceae)  
gewone esdoorn (acer pseudoplatanus) 

Wolfsmelkfamilie (euphorbiaceae) 
kroontjeskruid (euphorbia helioscopia)  

Sterrekroosfamilie (callitrichaceae) 
gewoon sterrekroos (callitriche platycarpa) 

Schermbloemfamilie (umbelliferae) 
wilde peen (daucus carota) 

Familie der vetplanten (crassulaceae) 
muurpeper (sedum acre) 

Teunisbloemfamilie (onagraceae) 
gewone teunisbloem (oenothera biennis) 
kleinbloemige basterdwederik (epilobium 
 parviflorum) 

Kattestaartfamilie (lythraceae) 
gewone kattestaart (lythrum salicaria)  
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Duindoornfamilie (eleagnaceae)  
duindoorn (hippophaë rhamnoides) 

Rozenfamilie (rosaceae)  
dauwbraam rubus caesius) 
vijfvingerkruid (potentilla reptans) 

Vlinderbloemfamilie (papilionaceae)  
gewone rolklaver (lotus corniculatus) 
hopklaver (medicago lupulina)  
witte klaver (trifolium repens)  
kruipend stalkruid (ononis repens)  
wondklaver (anthyllis vulneraria) 

Sleutelbloemfamilie (primulaceae) 
rood guichelheil (anagallis arvensis)  

Windefamilie (convolvulaceae)  
akkerwinde (convolvulus arvensis) 

Nachtschadefamilie (solanaceae) 
zwarte nachtschade (solanum nigrum) 
bitterzoet (solanum dulcamara)  
tomaat (solanum lycopersicum)  
gewone boksdoorn (lycium barbarum) 

 
Familie der ruwbladigen (boraginaceae) 
hondstong (cynoglossum officinale) 
slangekruid (echium vulgare) 
kromhals (lycopsis arvensis) 
smeerwortel (symphytum officinale) 

Helmkruidfamilie (scrophulariaceae)  
vlasbekje (linaria vulgaris) 
grote ratelaar (rhinanthus serotinus) 
veldereprijs (veronica arvensis) 
blauwe waterereprijs (veronica  
anagallis—aquatica) 

Bremraapfamilie (orobanchaceae) 
walstrobremraap (orobanche caryophyllacea) 
bitterkruidbremraap (orobanche picridis) 
blauwe bremraap (orobanche purpurea) 

Familie der lipbloemigen (labiatae) 
witte dovenetel (lamium album)  
watermunt (mentha aquatica) 

Weegbreefamilie (plantaginaceae) 
smalle weegbree (plantago lanceolata) 
hertshoornweegbree (plantago coronopus) 
grote weegbree (plantago major) 

Komkommerfamilie (cucurbitaceae) 
heggerank (bryonia dioica) 

Kamperfoeliefamilie (caprifoliaceae) 
vlier (sambucus nigra)  
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Familie der sterbladigen (rubiaceae) 
echt walstro (galium verum) 
liggend walstro (galium hercynicum)  
kleefkruid (galium aparine) 

Familie der samengesteldbloemigen (compositae) 
echt bitterkruid (picris hieracioides) 
paardebloem (taraxacum) de verschillende species zijn in dit kader nog 
                        niet als zodanig onderscheiden. 
jacobskruiskruid (senecio jacobaea var.flosculesus) 
gewoon duizendblad (achillea millefolium) 
alsemambrosia (ambrosia artemisifolia) 
madeliefje (bellis perennis) 
schermhavikskruid (hieracium umbellatum) 
herfstleeuwetand (leotodon autumnalis) 
bijvoet (artemisia vulgaris) 
bleekgele droogbloem (gnaphalium luteo-album) 
gewone klis (arctium pubens) 
gewone melkdistel (sonchus oleraceus) 
akkermelkdistel (sonchus arvensis) 
speerdistel (cirsium vulgare) 
akkerdistel (cirsium arvense) 
kruldistel (carduus crispus) 

Zoals uit het hierboven staande overzicht blijkt, zijn er nu reeds een  
129-tal plantensoorten aan te treffen op het golfbadterrein, een gebied  
dat nog geen jaar geleden goeddeels braak lag. Dit wekt ongetwijfeld ver- 
wachtingen voor de toekomst. Evenwel moet worden bedacht, dat een aantal soorten 
behoort tot de zogenaamde pioniersvegetatie, een vegetatie, die bij voor- 
keur te vinden is op plaatsen, die telkenmale in beroering worden gebracht.  
Naar verwachting zal een deel van deze vegetatie binnenkort weer verdwijnen. 
Daarentegen komen er vele nieuwe levenskansen voor plantensoorten, die zich  
wat meer in een tot rust gekomen milieu thuis voelen. Kortom, binnen de plan-
tenwereld op het golfbadterrein zullen nog de nodige verrassingen te verwach- 
ten zijn. Het ligt in ieder geval in onze bedoeling ook in de toekomst regel- 
matig verslag over dit terrein uit te brengen. 
 

Drs.C.M.J.Verweij 
 

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

VLIEGRAMP  

In de Noord-Schotse plaats Mackrahanish ontkwam 18 november j.l. een marine- 
piloot van een tweemotorige Brequet Atlantic ternauwernood aan een vliegramp.  
Toen de piloot wilde landen, hadden juist een grote hoeveelheid zilver- 
meeuwen de landingsbaan als rustplaats gekozen. Erg onhandig van ze, want  
+ 300 vogels sneuvelden door de landing. 
Verantwoordelijk is de vliegbasis, want die is ernstig in gebreke gebleven.  
Zij hadden geen toestemming mogen verlenen voor een landing, als de landings- 
baan bezet was door meeuwen. De Brequet Atlantic, een 42 ton wegend onderzee-
bootbestrijdingsvliegtuig van 30 miljoen, liep een schade op van ƒ 300,000,-- 
De 2 motoren van ƒ 1½  miljoen elk, bleven verrassenderwijs onbeschadigd.  
Wel zaten zij vol bloed en meeuwen. Foto's vertoonden complete vogelafdruk- 
ken in romp en remflappen. Enkele 'pechvogels' waren zelfs dwars door het  
metaal gegaan. 
Een erg kostbaar grapje voor de marine. Eén troost: In Amerika brandde er  
door een zelfde ongeluk een vliegtuig compleet uit. 
Als u het mij vraagt, zullen directeuren van vliegtuigmaatschappijen waar- 
schijnlijk geen lid zijn van een vogelvereniging!! 
 

J.Bouwmeester 
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ZEETREKVERSLAG 

Het nu volgende verslag heeft betrekking op de periode 1 september tot en  
met 31 december 1975. In deze periode werd in Noordwijk 213 uren waargenomen.  
De verdeling van deze uren over de 4 maanden is als volgt: 

September 70 uren 
Oktober 51 - 
november 58 - 
december 24 - 

Het aantal waargenomen uren in december toont al aan, dat er in deze maand  
van spectaculaire trek nauwelijks sprake is geweest. Daarbij komt dan nog,  
dat het op doordeweekse dagen zo laat licht wordt, dat er niet meer vóór de  
aanvang van school of werk gekeken kan worden. De temperatuur nodigt in decem- 
ber ook niet uit om in de weekeinden een uurtje langer waar te nemen. 

Het weer 
Het weer kenmerkte zich door een wat onbestendig karakter met een erg rustige 
"stormloze" periode van begin oktober tot eind november. Verder waren er  
vrij veel dagen met kleine stormpjes, die meestal niet harder waren dan wind- 
kracht 7. Opvallend was, dat zodra er een periode met wind uit de noordoost- 
hoek optrad, dit onmiddellijk trek van eenden tot gevolg had. 

Duikers 
Er werden op 30 dagen duikers waargenomen. Alle waarnemingen werden gedaan  
na 3 oktober. De grootste aantallen waren: 
op 29-11 11 ex. zuidwaarts, 5 ex. noordwaarts, l ex. in zee 
   12-12 33 ex. zuidwaarts, 9 ex. in zee 
   14-12 32 ex. zuidwaarts, 5 ex. noordwaarts, 1 ex. in zee 
Dit waren allemaal "duikers". Het onderscheid tussen Roodkeelduiker en  
Parelduiker is in de winter zo gering, dat de dieren wel heel dichtbij moeten 
vliegen of zwemmen om de soort vast te kunnen stellen. Dit gebeurde eenmaal.  
Op 8 nov. streek een Roodkeelduiker recht voor de waarnemerspost in de bran- 
ding neer. Nu was de opgewipte snavel, een duidelijk kenmerk van een zwemmende 
Roodkeelduiker, duidelijk te zien. 
Verder werd op 3 nov. een IJsduiker waargenomen. Een verslag van deze zeld- 
zame waarneming vindt u elders in deze Strandloper. 

Futen 
De Fuut werd op 44 dagen waargenomen, verspreid over de gehele periode. Zodra  
er wat vorst optrad, waren er groepen zwemmende Futen in zee aanwezig. Verder  
werd de Roodhalsfuut op 12 dagen waargenomen, welke voornamelijk in oktober  
en november vielen. 
De belangrijkste waarnemingen zijn: 
Fuut 24-11 23 ex. zuidwaarts, 1 ex. noordwaarts, 90 ex. in zee 

 9-12 14 ex. zuidwaarts, 1 ex. noordwaarts, ± 100 in zee 
   18-12  2 ex. noordwaarts, ± 160 ex. in zee 
Roodhalsfuut  9-11  3 ex. over zee noordwaarts 
   23-11  3 ex. noordwaarts, 3 ex. in zee 
Dodaars  24-11  1 ex. in zee 

Stormvogels 
Deze zijn alleen waargenomen bij windkracht 7 of meer en bij een meestal  
westelijke windrichting. 
De belangrijkste waarnemingen zijn: 
Pijlstormvogel  13-9 1 ex. noordwaarts 

 3-10 1 ex. zuidwaarts 
Noordse stormvogel 29-12 1 ex. dood op strand 
Noordse pijlstormvogel 13-9  2 ex. zuidwaarts, 3 ex. noordwaarts 

28-9  2 ex. zuidwaarts 
Grauwe pijlstormvogel Op 13 en 26 september en op 3 en 4 oktober resp. 

1, 1, 4 en 1 ex. zuidwaarts 
'stormvogeltje'   9-9  1 ex. zuidwaarts 
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Jan van gent 
Tot half oktober werden vrijwel dagelijks Jan van genten waargenomen. Hierna betroffen de 
waarnemingen meestal maar 1 ex. per uur. Enige regelmaat in het voorkomen van de Jan van gent 
voor onze kust leek niet aanwezig. Bij alle weertypen en windrichtingen werd hij waargenomen. 
Op 28 september bijvoorbeeld stond er een westenwind, windkracht 7. Die ochtend werden er 39 
ex. waargenomen. De volgende dag was er bijna geen wind en het was mistig, het zicht bedroeg 
ongeveer 300 meter. Vanwege deze mist bleef ik (helaas!) in mijn bed liggen Er werden 100 ex. 
waargenomen, waarvan 86 ex. in één kwartier. Dit toont weer eens aan, dat je vaak voor 
verrassende, niet te voorspellen waarnemingen kunt komen te staan, wanneer je geregeld over 
zee kijkt. 
Er werden op 40 dagen Jan van genten waargenomen. De belangrijkste waarnemingen 
zijn: 
      2-9   36 ex. noordwaarts 
     22-9  4 ex. zuidwaarts, 6 ex. noordwaarts, 5 ex. ter plaatse foeragerend 
     28-9 38 ex. zuidwaarts, 1 ex. noordwaarts 
     29-9 96 ex. zuidwaarts, 4 ex. noordwaarts 
      3-10 16 ex. zuidwaarts, 23 ex. noordwaarts 
      6-10 18 ex. zuidwaarts, 2 ex. noordwaarts 

Eenden 
Voor de eenden waren er enkele geweldige trekdagen te zien. Dit waren 11 en  
23 oktober en 8 en 9 november, dagen met een lichte noordoostelijke tot ooste- 
lijke wind, soms met wat vorst. Op deze dagen werden vele soorten eenden waarge- 
nomen, waarbij de Eidereenden en de IJseenden wel de meest opvallende waren. 
De waarnemingen waren: 
Wintertaling 
 
 
Pijlstaart 
 
Smient 
 
 
 
 
Slobeend 
 
 
Krakend 
 
Toppereend 
Kuifeend 
Tafeleend 
 
 
Brilduiker 
 
 
IJseend 
 
 
Eidereend 
 
 
 
 
Zwarte zeeëend 
 
 
Grote zeeëend 
Grote zaagbek 

gedurende 41 uren waargenomen met als hoogste aantallen: 
16 ex. op 2, 11 en 20 september 
20 ex. op 21 oktober. 
Op 7 dagen waargenomen in kleine aantallen (maximum 
8 ex. op 14 september, 
Op 22 dagen waargenomen, voornamelijk in de periode 
half september - half oktober. 
Hoogste aantallen: 7-9  30 ex. zuidwaarts 
                 11-10  31 ex. zuidwaarts, 4 ex. noordwaarts 
                 23-10 101 ex. zuidwaarts, 10 ex. in zee. 
11-10  4 ex. noordwaarts 
23-10 32 ex. noordwaarts, 10 ex. in zee 
8-11  2 ex. zuidwaarts 
Op 20 en 25 september 2 ex. zuidwaarts 
Op 11 okt. 2 ex. noordwaarts 
20-10 1 ex. zuidwaarts 
Op 13 dagen waargenomen, meestal maar enkele ex. per uur. 
Op 10 dagen waargenomen, grootste aantallen: 
11-10 51 ex. noordwaarts 
16-12 32 ex. noordwaarts 
 8-11 22 ex. zuidwaarts, 38 ex. noordwaarts 
Op 21, 22, 23, 24 november resp. 4 ex. zuidwaarts, en 7 
noordwaarts, 13 ex en 1 ex. zuidwaarts 
23-10 2 ex. zuidwaarts, 2 ex. noordwaarts 
 8-11 3 ex. noordwaarts, 1 ex. in zee 
22-11 1 ex. zuidwaarts 
Regelmatig waargenomen, vooral in november, met als top- 
dagen: 
 8-11  24 ex. zuidwaarts, 62 ex. noordwaarts 
 9-11 312 ex. zuidwaarts, 314 ex. noordwaarts 
10-11 19 ex. zuidwaarts, 79 ex. noordwaarts 
Regelmatig waargenomen tijdens de gehele periode. Topdagen 
 7-9  326 ex. zuidwaarts, 12 ex. noordwaarts 
 4-10 140 ex. zuidwaarts, 2 ex. noordwaarts 
Geregeld waargenomen on kleine aantallen 
Eén waarneming, op 22-11 4 ex. noordwaarts 
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Middelste zaagbek 
 
Nonnetje 
Bergeend 

Gedurende de maanden oktober en november regelmatig 
waargenomen in kleine aantallen. 
Eén waarneming op 8-11 2 ex. noordwaarts  
Tot eind november regelmatig waargenomen. 

Ganzen 
Grauwe gans  29-9 4 ex. zuidwaarts 

9 en 10 okt. resp. 10 ex zuidwaarts en 1 ex. noordwaarts  
1 en 12 december, resp. 8 en 18 ex. zuidwaarts 

Kolgans Op 9-11  90 ex. zuidwaarts 
Op 23-11 22 ex. zuidwaarts 

Rotgans  Op 16 dagen waargenomen, meestal in oktober. Topdagen: 
       11-10 106 ex. zuidwaarts, 45 ex. noordwaarts en 1 ex. op strand. 
 
Jagers 
Tot half oktober werden zo goed als dagelijks jagers waargenomen. Het betrof  
hier in de meeste gevallen Kleine jagers of 'jagers'. Dit zijn vogels, waarvan  
aan het silhouet en manier van vliegen wel vastgesteld kan worden dat het  
een jager is, maar waarvan door slechte lichtomstandigheden of verre afstand niet 
de soort vastgesteld kan worden. 
In tegenstelling tot voorafgaande jaren kwam er in november geen trekgolf van 
Middelste jagers. Het bleef beperkt tot enkele incidentele waarnemingen. 
'Jager'  op 11 dagen waargenomen, maximaal 3 ex. per uur   
Kleine jager Op 34 dagen waargenomen met als hoogste aantallen: 
     3-9  1 ex. zuidwaarts, 11 ex. noordwaarts, 2 ex. in zee 

13-9  11 ex. zuidwaarts, 3 ex. noordwaarts 
26-9  4 ex. zuidwaarts, 4 ex. noordwaarts 

     3-10 11 ex. zuidwaarts, 1 ex. noordwaarts  
Middelste jager   1-10  1 ex. zuidwaarts 

 9-10  1 ex. noordwaarts 
Grote jager  Eén waarneming, op 22-10 1 ex. noordwaarts. 

Meeuwen 
Van de meeuwen zijn de Kok-, Storm- en Zilvermeeuw elk uur wel aanwezig. Deze 
worden door de meeste waarnemers nauwelijks serieus geteld en genoteerd. Voor- 
al de Kokmeeuw schijnt echter wel degelijk weg te trekken naar het zuiden. Dit 
blijkt uit de vaak grote aantallen (tot 300 ex. per uur) naar het zuiden  
vliegende vogels. 
Drieteenmeeuwen werden dit najaar erg weinig waargenomen, hoewel de goede wind 
(storm uit het noordwesten) wel enkele malen aanwezig was. De waarnemingen  
bleven beperkt tot enkele incidentele exemplaren. 
De belangrijkste waarnemingen waren: 
Dwergmeeuw   Op 17 dagen waargenomen met als topdagen 

25-9 10 ex. zuidwaarts 
29-11 11 ex. zuidwaarts, 1 ex. noordwaarts 

Drieteenmeeuw  Op 12 dagen waargenomen. 
Grote burgemeester 2 waarnemingen; 14-10 2 ex. zuidwaarts 

     8-11 1 ex. noordwaarts 

Sterns 
De Grote stern werd tot 11 oktober dagelijks waargenomen in vaak grote aan- 
tallen (soms tot 100 ex. per uur). Dit gold ook voor de "noordse stern/visdief" 
Zwarte sterns, die in het najaar nooit talrijk zijn boven zee, trokken door  
van 20 tot 30 september, tot maximaal 7 ex. per uur. 
De Dwergstern werd op 2 dagen waargenomen, op 17 september en 4 oktober, even- 
als de Lachstern, 3 september 1 ex. op strand zittend en op 4 oktober, 2 ex. 
zuidwaarts. 

Steltlopers 
Voor de steltlopers is het najaar niet de meest interessante tijd, omdat de  
trek naar het zuiden heel geleidelijk gaat, ook vaak 's nachts, zodat er over  
zee van een gerichte trek nauwelijks sprake is. 
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In december waren de Drieteenstrandloper, meestal op het strand foeragerend,  
en de Scholekster de meest algemene steltlopers. Zodra het vroor kwam de Kieviten 
trek op gang. Tijdens de (schaarse) dagen met lichte vorst trokken Kieviten  
naar het zuiden in vrij grote aantal1en (tot 120 ex. per uur). 
Zilverplevier  
Goudplevier  
Bontbekplevier  
Strandp1evier  
Steenloper  
Watersnip  
Houtsnip 
Wulp 
Regenwulp  
Rosse grutto 
 
Oeverloper  
Tureluur 
 
Groenpootruiter 
Kanoetstrandloper 
 
 
Paarse strandloper  
Bonte strandloper 
 
Kemphaan 
Krombekstrandloper 
Witgatje 

Op 15 dagen waargenomen, meestal in september. 
20-9 4 ex. zuidwaarts 
Op 18 uren waargenomen, maximaal 5 ex. per uur. 
 1-11 1 ex. zuidwaarts 
Geregeld waargenomen in kleine aantallen. 
Op 6 dagen waargenomen, max. 39 ex. zuidwaarts op 1-10 
 9-11 1 ex. oostwaarts, kwam recht uit zee. 
Op 10 dagen waargenomen, max. 5 ex. zuidwaarts op 22-9 
 5-10 2 ex. zuidwaarts 
Op 8 dagen waargenomen in september en oktober met als 
hoogste aantal 11 ex. zuidwaarts op 17-9 
Op 25 september 1 ex. zuidwaarts 
 2-10 6 ex. zuidwaarts 
 9-11 1 ex. noordwaarts 
Op 16 en 27 september 1 ex. zuidwaarts  
Op-16 dagen waargenomen. Hoogste aantallen: 
Op 3 en 8 oktober resp. 15 ex. zuidwaarts en 13 ex. 
noordwaarts 
 1-10 1 ex. op strand 
Tot eind november regelmatig waargenomen in kleine aan- 
Tallen.  
20-9 4 ex. zuidwaarts 
Op 13 en 17 september ,resp. 3 en 2 ex, zuidwaarts  
Op 1-12 1 ex. noordwaarts. 

Alken 
Er werden dit najaar in vergelijking met voorgaande jaren zeer veel alkachti- 
gen waargenomen, vooral op de dagen met noordoosten wind (ook goede eendentrek).  
Zij werden langs de gehele kust waargenomen. De Hondsbosse Zeewering was als  
altijd het beste punt om te tellen. Het hoogste uurtotaal bedroeg hier 163 ex., 
tegen Noordwijk 19 ex. Het was opvallend, dat bijna alle alkachtigen naar het 
noorden vlogen. Misschien kwam dit doordat zij de Atlantische Oceaan en de  
Noordzee door een storm uit noordelijke richting uit de koers gewaaid waren  
en na de storm weer naar hun noordelijker gelegen foerageergebieden trokken.  
Ook de Alk en de Zeekoet zijn op enige afstand zeer moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. Zij worden dan ook meestal aangeduid met 'alk/zeekoet'. Enkele  
malen vlogen zij zo dichtbij, dat de soort vastgesteld kon worden. 
De waarnemingen waren: 
'Alk/zeekoet'  8-11  4 ex. noordwaarts 

 9-11  4 ex. zuidwaarts, 5 ex. noordwaarts 
22-11 41 ex. noordwaarts 
Op 4 dagen werd nog 1 ex. waargenomen. 

Alk   Op 9-11 1 ex. noordwaarts en 2 ex. in zee 
Zeekoet  Op 8 en 14 november resp. 3 en 1 ex. noordwaarts. 

Aalscholvers 
De Aalscholver werd op 6 dagen waargenomen; op 29-9 6 ex. zuidwaarts,  
10-10 2 ex. zuidwaarts en 20-11 2 ex. zuidwaarts. Verder 1 ex. op 9-11 10-11  
en 1-12. 
De Kuifaa1scholver werd eenmaal waargenomen op 1-12 en eenmaal werd er een  
dood exemplaar op het strand gevonden (29-12). De Kuifaalscholver blijkt op  
het ogenblik in de havens langs de kust regelmatig te zien te zijn en hier ook toe 
te nemen. De laatste jaren verbleven er vooral tussen de pieren van IJmuiden enkele 
exemplaren. Nu (begin januari 1976) zitten er 12! 
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Verder zagen wij ook nog geregeld stootvogels langs liegen, zowel in noorde- 
lijke of zuidelijke richting als recht uit zee. Vooral Velduilen komen gere- 
geld recht uit zee aanvliegen, zeer waarschijnlijk uit Engeland. Zij zijn dan  
vaak zo moe, dat zij in de zeereep gaan zitten uitrusten. Deze waarnemingen  
staan vermeld in de algemene waarnemingenrubriek. 
 
De waarnemers in deze periode waren: 
W.Baalbergen - J.van Dijk - E.van Hall – R.de Mooij – A.Ruigrok - H.Verkade - 
M.Wiersema - en ondergetekende 
 

Leen van Duijn 
 
 

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

EEN PERFECTE AANPASSING 

Een nauwe leefgemeenschap tussen twee organismen. 

Microscopisch kleine, kogelronde, groene algen en zwammen verweven  

zich zo nauw met elkaar, dat ze samen op één enkele, geheel nieuwe 

plant lijken. Zo onscheidbaar is deze natuurlijke samenwerking  

dat men het zo ontstane dubbelorganisme Zelfs een eigen naam  

gaf: Korstmos. 

Hoe buitengewoon voordelig voor beide partijen de korstmos- 

symbiose is, is reeds of te leiden uit de plaatsen waar ze  

groeien. Waar noch groene al noch paddenstoel zou kunnen bestaan,  

zijn ze samen in staat te groeien en te gedijen op kale stenen, 

loodrechte rotswanden, uitgedroogde boomschors of zuiver zand,  

zelfs binnenin stenen, in klimatologisch meest ongunstige gebieden,  

in de hoogste regionen van het hooggebergte en in het noordpool- 

gebied. 

Hoe werken de beide partners samen? 

Een laag groene kogelalgen wordt nauw omsponnen door de draden  

van de zwam. De zwam kan zelfs onvruchtbare rotsen chemisch  

afbreken. Ze leveren de algen door deze eigenschap belangrijke, 

bruikbare mineralen. Bovendien houden ze nog waterdamp vast. De  

groene algen bouwen met behulp van water, licht en lucht suiker  

op en voeden daarmee van hun kant de zwam. Deze unieke samenwer- 

king maakt de beide partners in hoge mate onafhankelijk van de  

meeste milieufactoren. Ze vormen een uitzonderlijke aanpassing 

van extreme levensvoorwaarden. 

Uit: De plant als bouwmeester 
     van Felix R.Paturi 
 

Mevr. A.v.d.Oever-van Vliet 

 
-------------- 
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BROEDVOGEL- EN PLANTENINVENTARISATIE 
DE BLINK EN LANGEVELDERDUIN 1975 

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

In 1975 is het Langevelderduin en de Blink geïnventariseerd. Het terrein  
is gelegen ten noorden van de Noraweg en wordt in het westen begrensd door  
de Oorlogsweg, in het noorden door de Langevelderslag en in het oosten door  
het rijwielpad. 
In het voorjaar werd voornamelijk de broedvogels geïnventariseerd en na de 
broedtijd werd alle tijd besteed aan de planteninventarisatie. 

Broedvogelinventarisatie 
Door de hoge duinen, de diepe dalen en het ontbreken van duidelijke kenmerken  
in het terrein was het een moeilijk terrein om te inventariseren. 
In 1974 is met de inventarisatie begonnen. Met toestemming van het Zuid-Hollands 
Landschap zijn de heren L.van Duijn en J.Bouwmeester hieraan begonnen. 
Ondergetekenden hebben dit werk in 1975 voortgezet, zodat nu twee jaren met  
elkaar te vergelijken zijn. 
Door het koude voorjaar is de zang duidelijk achtergebleven, waardoor een aan- 
tal soorten zoals Grasmus, Boompieper en Graspieper mogelijk wat aan de lage  
kant zijn t.o.v. 1974. 
In 1975 zijn geen broedgevallen van Stormmeeuw en Zilvermeeuw vastgesteld. Wel 
werden op bepaalde plaatsen veel braakballen gevonden, maar het gehele gedrag  
van de Zilvermeeuwen was zodanig dat we zelfs niet naar eventuele broedende  
vogels gezocht hebben. Ons inziens waren het ongepaarde mannetjes die op  
bepaalde duintjes samenkwamen. 
De Ekster heeft wel een broedpoging gedaan, maar door de bestrijding geen enkel  
resultaat. 
De Tapuit is een zeer moeilijke vogel om te inventariseren. De bewegelijkheid van 
deze vogel en de moeilijke terreinomstandigheden zijn mogelijk oorzaken dat het 
aantal van 1974 flink hoger is dan in 1975. De werkelijke aantallen zullen wel in 
het midden liggen. 
Nieuwe soorten t.o.v. 1974 zijn: Boomleeuwerik, Koolmees, Patrijs, Sprinkhaan-
rietzanger, Bosrietzanger en Zwartkop. Twijfelachtig zijn de broedgevallen van 
Ringmus en Groenling. Beide vogels werden waargenomen langs de Kapelleboslaan 
tegenover een boerderij. Het is niet uitgesloten dat dit z.g. overvliegers 
betreffen. 
In 1974 zijn rond half mei roepende Grielen gehoord. 
De heer Rietvink deelde ons mede, dat hij ook in 1975 omstreeks half mei gedurende 
een week een Griel had gehoord in de Blink. Kennelijk wordt de Blink gebruikt als 
tijdelijke foerageerplaats van trekkende Grielen. 
  1974 1975 

Wilde eend   2  2-3 
Patrijs   -   1 
Fazant  1-2   ? 
Scholekster   2  4-6 
Kievit   2   3 
Wulp   4   4 
Zilvermeeuw   1   - 
Stormmeeuw   1   - 
Houtduif  4-5  6-8 
Tortelduif   1   1 
Koekoek  1-2   1 
Kuifleeuwerik   1   - 
Boomleeuwerik   -   2 
Veldleeuwerik 25-30 25-35 
Boompieper  5-6  3-5 
Graspieper  5-7  2-4 
Winterkoning  7-9  7-9 
Heggemus 20-22 15-20 
Zanglijster   1   1 
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 1974 1975 
Merel  5-6  3-5 
Tapuit 12-15  6-8 
Roodborsttapuit   3   3 
Gekraagde roodstaart  0-1   - 
Nachtegaal   2  4-5 
Roodborst  1-2  1-2 
Sprinkhaanrietzanger   -   1 
Bosrietzanger   -   1 
Zwartkop   -   1 
Grasmus 10-12  5-8 
Fitis 14-18 20-25 
Koolmees   -   1 
Groenling   -   ? 
Kneu 35-45 40-50 
Ringmus   -   1? 
Ekster  2-4  1-2? 

 
Planteninventarisatie: 
Door het koude voorjaar was de plantengroei zeer slecht en kwam erg langzaam  
op gang. Een paar mooie dagen was de oorzaak dat binnen een paar dagen bepaalde 
planten uitgebloeid waren. Van het ruig viooltje werden maar weinig bloeiende 
planten gevonden, zodat de uitgebloeide planten geïnventariseerd moesten worden.  
In juli heeft de vier weken intense zomerwarmte en vooral de droogte de 
plantengroei geen goed gedaan en de bloei zeer versneld. Geelhartje en sierlijk 
vetmuur zijn hiervan kennelijk het slachtoffer van geworden. Er werden maar  
zeer weinig van deze planten gevonden, hoewel de groeiplaats meer zou doen 
vermoeden. 

Het terrein bestaat voor een groot deel uit hoge, droge duinen met veel stuif-
plekken. 
In het noordoosten tegen de Langevelderslag ligt een aangeplant bosje dat 
voornamelijk uit dennen bestaat met wat verspreide esdoorns er tussen. Langs  
het rijwielpad komt ook nog wat opgaand hout voor voornamelijk bestaande uit  
abeel. Verder komt in het terrein weinig hoge begroeiing voor. Op sommige noord-
hellingen en dellen groeit wat meidoorn, vlier en kardinaalsmuts. 
Vanuit het zuiden gezien is de eerste indruk van het terrein helm, liguster, 
kruipwilg, veel duindoorn met daartussen stuifplekken. Toch zijn de noordhellingen 
en vooral in het noordelijk middengedeelte goed ontwikkeld. Daar komen o.a.  
voor: rondbladig wintergroen, maanvaren, ruige scheefkelk, bosaardbei,  
gewone eikvaren, sierlijk vetmuur, geelhartje, valeriaan, steentijm en soms  
wat grote keverorchis. Een plant die in het gehele duingebied zeer veel voor- 
komt is de driedistel. 
In het zuidelijk deel van het terrein ligt een leuk duinbosje dat voornamelijk  
uit meidoorn en ratelpopulier bestaat. In dit bosje ligt een grote fazanten-
voerplaats en bij een dergelijke plaats kan men dan ook altijd wel de nodige 
ruderale en adventieve planten vinden. Gevonden werden daar: Akkerkool, Engels 
raaigras, grote weegbree, blauw walstro, herik, speenkruid. 
Het bosje wordt in het zuiden afgesloten door een duintje met een vochtige 
noordhelling. Hier komen de volgende voor: Gewoon bosviooltje, kruipend zene- 
groen, blauw gildkruid, ruig viooltje, bosaardbei. 
Het uiterste zuiden van het terrein, nabij het rijwielpad, is een merkwaardig 
gedeelte. Ruderale soorten zoals Wilde peen, paarse dovenetel, witte dovenetel 
groeien vlak naast kegelsilene, zandblauwtje en maanvaren. 
Meer noordwaarts langs het rijwielpad zijn plaatselijk de restanten van vroegere 
bewoning zichtbaar. Rond een aantal pilasters komt veel bruidsluier voor en  
bij een puinhoop de ruige, kleine en gewone klaproos. Ook worden hier veel nar-
cissen gevonden en gewone teunisbloem. 
Een boom die je daar niet verwacht maar zich wonderlijk kromgegroeid heeft 
aangepast is de taxus. Niet ver van deze taxus staan zeer veel kuifhyacinthen. 
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In de navolgende lijst zijn de volgende afkortingen gebruikt: 
aaa zeer algemeen 

   aa algemeen 
  a algemeen 
  z vrij zeldzaam 
 zz zeldzaam 
zzz zeer zeldzaam 
 pl plaatselijk 
  r ruderaal 
  a adventief 

Acer campestre                 
 - pseudoplatanus              
 - rubrum  
Achilleamillefolium  
Agrimonia eupatoria  
Agrostis canina  
 - stolonifera  
 - tenuis  
Aira praecox  
Ajuga reptans  
Allium vineale  
Alopecurus pratensis  
Ammophila arenaria  
Anagallis arirensis ssp.arvensis  
anchusa officinalis  
Anthoxanthum odoratum  
Anthriscus caucalis  
 - sylvestris  
Arabidopsis thaliana  
Arabis hirsuta ssp.hirsuta  
Arctium pubens  
Arrhenatherum elatius  
Asparagus officinalis  
Atriplex patula  
Bellis perennis  
Berberis vulgaris  
Betula pendula  
Botrychium lunaria  
Brassica nigra  
Bromus mollis  
Bryonia dioica  
Cakile maritima  
Calamagrbstis epigejos  
Capsella bursa-pastoris  
Cardamine hirsuta  
Carduus crispus  
Carex arenaria  
 - hirta  
 - nigra  
Carlina vulgaris  
Cerastium arvense  
 - holosteodes ssp.trivale  
 - semidecandrum  
Chelidonium majus  
Chenopodium foliosum  
Cirsium arvense  
 - palustre  
 - vulgare  
Claytonia perfoliata  
Cochlearia danica  

veldesdoorn 
gewone esdoorn 
rode esdoorn 
duizendblad 
agrimonie 
kruipend struisgras 
fioringras 
gewoon struisgras 
paashaver 
kruipend zenegroen 
kraailook 
grote vossestaart 
helm 
rood guichelheil 
ossetong 
reukgras 
fijne kervel 
fluitekruid 
zandraket 
ruige scheefkelk 
gewone klis 
frans raaigras 
asperge 
uitstaande melde 
madeliefje 
zuurbes 
ruwe berk 
maanvaren 
zwarte mosterd 
zachte dravik 
heggerank 
zeeraket 
duinriet 
herderstasje 
kleine veldkers 
kruldistel 
zandzegge 
ruige zegge 
gewone zegge 
driedistel 
akkerhoornbloem 
gewone hoornbloem 
zandhoornbloem 
stinkende gouwe 
rode aardbeispinazie 
akkerdistel 
kale jonker 
speerdistel 
klein winterpostelein 
deens lepelblad 

pl.zz  
pl.z  
pl.z  
a 
a 
z 
a 
a 
z 
pl.a 
zz 
zz 
aaa 
pl.zz 
zz 
a 
z 
pl.z 
a 
aa 
a 
zz 
zz 
r.pl.zz 
pl.z 
pl.zzz 
zz 
pl.aa 
r.zzz 
a 
aa 
pl.zzz 
a 
z 
aa 
a 
aa 
a 
pl.z 
aaa 
aa 
a 
a 
pl.zz 
zz 
aaa 
pl.a 
aa 
pl.aaa 
aa 
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Convallaria majalis 
Convolvulus arvensis 
Corynephorus canescens 
Crataegus monogyna 
Crepis biennis 
Cynoglossum officinale 
Dactylis glomerate 
Daucus carota 
Diplotaxis tenuifolia 
Doronicum orientate 
Dryopteris filix-mas 
Echium vulgare 
Elytrigia pungens 
Elytrigia repens 
Epipactis helleborine 
Equisetum arvense 
Erigeron acer 
Erodium cicutarium ssp.dunense 
 -        -        ssp.cicutarium 
 -      glutinosum 
Erophila verna 
Eryngium maritimum 
Euonumus europaeus 
Euphrasia officinalis 
Festuca ovina ssip.tenuifolia 
 -      rubra 
Fragaria vesca 
Galeopsis tetrahit 
Galium aparine 
 -     mollugo ssp.mollugo 
 -     uliginosum 
 -     verum  
Geranium molle 
 -       pusillum 
 -       robertianum 
Geum urbanum 
Glechoma hederacea  
Helictotrichon pubescens  
Hieracium pilosella 
 -        umbellatum 
Hippophae rhamnoides 
Holcus lanatus 
 -     mollis 
Hyacinthus orientalis 
Hypocharis radicata 
Inula conyza 
Jasione montana 
Jubcus alpino articulatus ssp.atricapillus 
Koeleria cristata 
Lamium album 
 -     purpureum  
Lapsana communis  
Leontodon autumnalis 
 -        nudicaulis  
Ligustrum vulgare  
linaria vulgaris  
linum catharticum  
Listera ovata 
Lolium perenne  
Lonicera periclymeum  
Lotus corniculatis  
Luzula campestris  

  

lelietje der dalen 
akkerwinde  
buntgras  
eenstijlige meidoorn 
groot streepzaad  
hondstong  
kropaar  
wilde peen  
gewone zandkool  
doronicum  
mannetjesvaren 
slangekruid  
strandkweek  
kweek  
breedbladige wespenorchis  
heermoes  
scherpe fijnstraal  
duinreigersbek  
reigersbek  
kleverige reigersbek  
vroegeling  
blauwe zeedistel  
kardinaalsmuts  
stijve ogentroost  
schapengras  
rood zwenkgras  
bosaardbei  
hennepnetel  
kleefkruid  
glad walstro  
ruw walstro  
echt walstro  
zachte ooievaarsbek  
kleine ooievaarsbek  
robertskruid  
nagelkruid  
hondsdraf  
zachte haver  
muizeoor  
schermhavikskruid  
duindoorn  
echte witbol  
zachte witbol  
hyacinth  
biggekruid  
donderkruid  
zandblauwtje 
duinrus  
fakkelgras  
witte dovenetel  
paarse dovenetel  
akkerkool  
herfstleeuwetand  
trincia 
wilde liguster  
vlasbekje  
geelhartje  
grote keverorchis  
engels raaigras  
kamperfoelie  
rolklaver  
veldbies  

 

pl.aa 
pl.a 
aa 
a 
zzz 
aa 
zz 
zz 
zzz 
pl.zz 
z 
a 
zz 
a 
zz 
pl.a 
zz 
aa 
z 
z 
a 
pl.zzz 
z 
pl.zz 
z 
z 
aa 
zzz 
a 
z 
pl.zz 
a 
a 
zz 
a 
zz 
aa 
a 
a 
zz 
aaa 
a 
z 
adv.zzz 
pl.zz 
zz 
pl.zz 
zz 
z 
a 
r.z 
r.zzz 
a 
zz 
aaa 
z 
zz 
pl.zz 
r.zzz 
z 
aa 
aa 
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Lycopsis arvensis  
Lysimachia vulgaris  
Matricaria recutita  
Melandrium album 
 -         rubrum  
Mentha aquatica  
Moehringia trinervia  
Myosotis arvensis  
 -       ramosissima  
Narcissus poëticus 
 -       pseudonarcissus 
 -       spec.  
Oenothera biennis  
Ononis repens var.mite  
Orobanche caryophyllacea  
 -        picridis  
Papaver argemone 
 -      dubium 
 -      rhoeas 
Phleum arenarium 
Picris hieracioides 
Pinus nigra ssp.laricio 
 -          ssp.nigra  
Plantago lanceolata 
 -       major  
Poa annua 
 -  pratensis  
Polygala vulgaris  
Polygonatum odoratum  
Polygonum aubertii 
 -        aviculare ssp.aviculare 
 -        dumetorum 
 -        convolvulus  
Polypodium vulgare  
Populus alba 
 -      candicans 
 -      nigra 
 -      tremula  
Potentilla anserina 
 -         reptans  
Prunus padus 
 -     serotina  
Pyrola rotundifolia  
Quercus robur  
Ranunculus acris 
 -         bulbosus 
 -         repens 
 -         ficaria  
Raphanus raphanistrum  
Ribes rubrum  
Rosa canina 
-  rabiginosa 
-  rugosa 

Rhinanthus serotinus  
Rubus caesius 
-   fruticosus  

Rumex acetosa 
-   acetosella  
-   crispus  
Sagina nodosa 

kromhals  
wederik  
echte kamille 
avondkoekoeksbloem 
dagkoekoeksbloem  
watermunt  
drienerfmuur  
middelst-vergeet-mij-nietje  
ruw-vergeet-mij-nietje  
witte narcis  
trompetnarcis 
 
gewone teunisbloem  
kruipend stalkruid 
walstrobremraap 
bitterkruidbremraap  
ruige klaproos  
kleine klaproos  
gewone klaproos  
zanddoddegras  
echt bitterkruid  
corsicaanse den  
oostenrijkse den  
smalle weegbree  
grote weegbree  
straatgras  
veldbeemdgras  
vleugeltjesbloem 
duinsalamonszegel  
bruidsluier  
varkensgras  
heggeduizendknoop  
zwaluwtong 
eikvaren 
abeel 
ontariopopulier  
zwarte populier  
ratelpopulier  
zilverschoon  
vijfvingerkruid  
vogelkers 
amerikaanse vogelkers 
rondbladig wintergroen 
zomereik 
scherpe boterbloem 
knolboterbloem  
kruipende boterbloem 
speenkruid 
knopherik 
aalbes 
hondsroos 
egelantier 
rimpelroos 
grote ratelaar  
dauwbraam 
bosbraam 
veldzuring 
schapezuring  
krulzuring 
sierlijk vetmuur 

zz 
pl.z  
r.zz 
z  
a 
pl.a 
a 
a 
aa 
pl.z 
pl.zz 
adv.zzz 
a 
a 
z 
zzz 
r.zzz 
r.zzz 
r.zz 
aa 
zz 
pl.zz 
pl.aa 
a 
zz 
a 
a 
a 
aa 
pl.a 
zzz 
a 
z 
aa 
pl.aa  
pl.zz  
pl.zz  
pl.aa  
pl.zz 
a 
pl.zzz 
z 
a 
zz 
zz 
z 
a 
zzz 
r.zz 
zzz 
z 
a 
pl.z 
pl.zz 
aaa 
zzz 
a 
a 
z 
zzz 
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Salix cinerea 
-   Fragilis 
-   repens 

Salsola kali  
Sambucus nigra  
Satureja acinos 
-      vulgaris  

Saxifraga tridactylitus  
Scilla siberica  
Scrophularia nodosa  
Scutelaria galericulata 
Senecio jacobaea var.flosculosus  
Senecio vulgaris  
Sherardia arvensis  
Silene conica 
Sinapis arvensis  
Sisymbrium altissimum 
Solanum dulcamara 
-     nigrum  

Sonchus arvensis  
Stellaria graminea 
 -        media ssp.media  
Taraxacum s.erythrospermum 
-       s.vulgaria  

Taxus baccata 
Teesdalia nudicaulis  
Teucrium scorodonia  
Thymus pulegioides  
Trifolium dubium 
-       repens 

Tragopogon pratensis ssp.minor 
Tulipa spec. 
Urtica dioica 
 -     urens 
Valeriana officinalis 
Valerianella locusta 
Verbascum thapsus 
Veronica arvensis 
-      Chamaedrys 
-      officinalis  

Viburnum opulus  
Vicia cracca 
-   Hirsuta 
-   Lathyroides 
-   sativa ssp.angustifolia 
-   sativa ssp.sativa 

Viola canina 
-   Riviniana 
-   Hirta 
-   tricolor ssp.curtisii  

Muscari comosum  

grauwe wilg  
kraakwilg 
kruipwilg 
loogkruid 
vlier 
klein steentijm  
borsteikrans  
kandelaartje 
oosterse sterhyacinth  
knopig helmkruid  
blauw glidkruid 
jacobs kruiskruid 
klein kruiskruid  
blauw walstro  
kegelsilene  
herik 
hongaarse raket  
bitterzoet  
zwarte nachtschade 
akkermelkdistel  
grasmuur 
vogelmuur  
duinpaardebloem  
gewone paardebloem  
taxus 
klein tasjeskruid  
valse salie  
grote wilde tijm  
kleine klaver  
witte klaver  
kleine morgenster  
tulp 
grote brandnetel  
kleine brandnetel  
echte valeriaan  
veldsla  
koningskaars  
veldereprijs  
gewone ereprijs 
mannetjesereprijs  
gelderse roos  
vogelwikke  
ringelwikke  
lathyruswikke  
smalbladwikke  
voederwikke  
hondsviooltje  
gewoon bosviooltje  
ruig viooltje  
duinviooltje 
kuifhyacinth 
 
 

Pl.z 
zz 
aaa 
zzz 
aa 
z 
zz 
aa 
adv.zzz 
zz 
pl.z 
aaa 
a 
adv.zzz 
pl.a 
r.zz 
r.zzz 
aa 
r.zz 
zz 
pl.zz 
a 
aa 
zz 
lx 
aa 
z 
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zz 
r.zz 
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a 
pl.z 
a 
zz 
a 
a 
aa 
a 
zzz 
zz 
zz 
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aa 
pl.zzz 
a 
zzz 
a 
aaa 
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W.v.d.Niet  
E.Aartse 
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Verzamelde gegevens van teruggevonden  
vogelringen door leden van onze vereniging  
over de periode 1966 t/m 1975 

 
soort geringd gevonden vinder 
Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Nestjong 07-07-1966 
Rottumeroog 

19-09-1966 
strand Noordwijk 

J.T.W.v.d.Linden 
Noordwijkerhout 

Kokmeeuw 
(Larus Ridibundus) 

nestjong 22-06-1963 
Balgzand 

27-11-1966  
strand Noordwijk 

v.d.Meulen 
Noordwijk 

Merel 
(Turdus merula) 

Volgroeid 16-08-1966 
Westeinderplassen 

20-01-1967 
Noordwijk aan Zee 

J.Glasbergen 
Rijnsburg 

Stormmeeuw 
(Larus canus) 

1e jaars 08-09-1966 
Kijkduin 

24-03-1968  
strand Noordwijk 

J.Hoek 
Noordwijk 

Spreeuw 
(Sturnus vulgaris) 

1e jaars 09-11-1968 
Kennemerduinen 

03-01-1969 
Noordwijk aan Zee 

D.M.Hoek 
Noordwijk 

Graspieper 
(Anthus pratensis) 

volgroeid 05-11-1968 
Kennemerduinen 

11-01-1969 
Noordwijk aan Zee 

W.van Duin 
Noordwijk 

Vink 
(Fringilla coelebs) 

volgroeid 13-11-1968 
Castricum 

18-01-1969 
Oud-Leeuwenhorst 

W.van Duin 
Noordwijk 

Vink 
(Fringilla coelebs) 

1e jaars 09-11-1968 
Kennemerduinen 

12-04-1969 
Staatsbossen 

W.van Duin 
Noordwijk 

Spreeuw 
(Sturnus vulgaris) 

volgroeid 13-12-1968 
Apeldoorn 

26-04-1969  
Offem 

W.van Duin 
Noordwijk 

Blauwe reiger 
(Ardea cinerea) 

nestjong 09-05-1968 
Amsterdamse Bos 

03-04-1969 
Langeveld 

J.A.J.Vink 
Noordwijk 

Merel 
(Turdus merula) 

1e jaars 12-11-1967 
Meopham (Kent)Gr.Br. 

01-05-1969 
Noordwijk aan Zee 

H.van Duin 
Noordwijk 

Steenuil 
(Athene noctua) 

nestjong 10-06-1961  
AW-duinen, Zandvoort 

29-10-1969 
Langeveld 

J.Hoek 
Noordwijk 

Scholekster 
(Haematopus ostralegus) 

nestjong 23-06-1967 
Kennemerduinen 

06-04-1968 
Rijnsburg 

E.van Hameren 
Noordwijk 

Putter 
Carduelis carduelis) 

le jaars 30-09-1968 
Wassenaar, Sparregat 

06-06-1969 
Voorhout 

J.Glasbergen 
Rijnsburg 

Torenvalk 
(Falco tinnunculus) 

nestjong 29-06-1970 
Budel N-Brabant 

03-08-1970 
Noordwijk aan Zee 

J.Hoek 
Noordwijk 

Grote stern 
(Sterna sandvicensis) 

nestjong 29-06-1962 
Aberdeen (Schotland) 

13-06-1970 
Noordwijk, strand 

J.T.W.v.d.Linden 
Noordwijkerhout 

Alk 
(Alca torda) 

06-07-1965 
Sutherland, Schotland 

23-01-1966 
Noordwijk 

W.Baalbergen 
Noordwijk 

Kneu 
(Carduelis canabina) 

1e jaars 30-09-1969 
Wassenaar, Sparregat 

20-08-1970 
Leeuwenhorst 

W.van Duin 
Noordwijk 

Noordse stern  
(Sterna macrura) 

nestjong 29-06-1970 
Uppland (Zweden) 

09-08-1970 strand 
Noordwijk 

J.v.Dijk 
Noordwijk 

Kerkuil  
(Tyto alba) 

volgroeid 25-02-1970 
Spaarndam 

01-05-1970  
A'dam -Haarlem 

J.Hoek 
Noordwijk 

Groenling 
(Carduelis chloris) 

adult 21-04-1970  
Sande, Noorwegen 

14-02-1971  
Leiden 

J.Glasbergen 
Rijnsburg 

Veldleeuwerik  
(Alauda arvensis) 

volgroeid 30-12-1970 
Kennemerduinen 

08-04-1971 
Noordwijk aan Zee 

J.Hoek 
Noordwijk 
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Eidereend 
(Somateria mollissima) 

Grote stern 
(Sterna sandvicensis) 

Turkse tortel 
(Streptopelia decaocto) 

Merel 
(Turdus merula) 

Kokmeeuw 
(Laros ridibundus) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Smelleken 
(Falco columbarius) 

Stormmeeuw  
(Larus canus) 

Jan van Gent  
(Sula bassana) 

Bosuil 
(Stric aluco) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Ringmus 
(Passer montanus) 

Merel 
(Turdus merula) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Zilvermeeuw 
(Lams argentatus) 

Spreeuw 
(Sturnus vulgaris) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Ringmus 
(Passer montanus) 

Koolmees 
(Parus major) 

Turse tortel 
(Streptopelia decaocto) 

Spreeuw 
(Sturnus vulgaris) 

Kolgans 
(Anser albifrons) 

Raaf 
(Cornus corax) 

IJsvogel 
(Alcedo atthis) 

overjarig 08-05-1969   21-05-1972  
Kroonpolder Vlieland   Kroonpolder Vlieland 

A.Cramer 
Noordwijk 

donsjong 07-06-1972    01-08-1972 
Griend            strand Noordwijk 

J.Hoek 
Noordwijk 

volgroeid 03-12-1966   23-08-1972 
Tilburg            Noordwijk aan Zee 

J.Hoek 
Noordwijk 

1e jaars 25-10-1970    1-11-1972  
Sonderho, Denemarken   Noordwijk aan Zee 

J.van Dijk 
Noordwijk 

1e jaars 17-12-1967    03-11-1972 
Wommelgem, België      Noordwijk aan Zee 

J.Hoek 
Noordwijk 

nestjong 08-07-1973    15-09-1973 
Terschelling      Boschplaat 

J.Glasbergen 
Rijnsburg 

nestjong 01-07-1973    25-09-1973 
Rogen. Zweden      Noordwijk aan Zee 

J.Glasbergen 
Rijnsburg 

nestjong 14-06-1966    29-01-1973 
Torvoila, Finland      strand Noordwijk 

D.Hoek 
Noordwijk 

overjarig 10-02-1973   13-02-1973 
Vlaardingen            Voorhout 

D.Hoek 
Noordwijk 

nestjong 11-05-1972    15-10-1973  
AW-duinen, Zandvoort   Noordwijkerhout 

J.Moerkerk 
Noordwijk 

nestjong 07-07-1973 16-01-1974 
de Geul,Texel      strand Noordwijk 

J.Moerkerk 
Noordwijk 

volgroeid 16-01-1971   11-01-1973 
Petten (N.H.)  N.Leeuwenhorst 

L.van Duijn 
Noordwijk 

1e jaars 11-03-1967    03-08-1974 
Pellworm, Duitsland    Langeveld 

J.Glasbergen 
Rijnsburg 

nestjong 03-07-1974    15-09-1974 
Oude Kooi, Vlieland    Posthuis, Vlieland 

Mevr.Aartse 
Noordwijk 

nestjong 03-07-1974    14-09-1974 
Oude Kooi, Vlieland    Posthuis, Vlieland 

J.Moerkerk 
Noordwijk 

nestjong 04-07-1974    02-09-1974 
Meeuwenduinen,Vlieland strand Vlieland 

J.Moerkerk 
Noordwijk 

1e jaars,14-08-1972    10-08-1974 
Lunteren            Knardijk, Lelystad 

J.Moerkerk 
Noordwijk 

22-06-1974            23-09-1974 
Europoort            Noordwijk 

W.van Duijn 
Noordwijk 

nestjong 20-07-1972    25-01-1973 
Schoonhoven            N-Leeuwenhorst 

L.van Duijn 
Noordwijk 

1e jaars-30-07-1972    11-06-1973  
Wassenaar, Sparregat   AW-duinen,Zilk 

L.van Duijn 
Noordwijk 

overjarig 14-02-1969   06-07-1969 
Wageningen            Barneveld 

N.van Beveren 
Noordwijk 

volgroeid 13-12-1969   14-02-1970 
Ede, Gelderland      Noordwijk 

N.van Beveren 
Noordwijk 

2e jaars 30-01-1971    19-01-1974 
Hommerts (fr.)      Dronten 

N.van Beveren 
Noordwijk 

nestjong 08-05-1973    30-10-1973  
Staatswildreservaat    Veluwemeer 

N.van Beveren 
Noordwijk 

nestjong 02-06-1974    07-08-1975           J.Hoek 
Voorschoten            Noordwijk, weer losgelaten 
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Stormmeeuw  
(Larus canes) 

Kleine mantelmeeuw  
(Larus fuscus) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 
 

nestjong 23-06-1975    12-08-1975  
AW-duinen, Zandvoort   strand, Noordwijk 

nestjong 06-07-1975    07-09-1975  
Groede, Terschelling   Boschplaat 

nestjong 06-07-1975    07-09-1975  
Groede, Terschelling   Boschplaat 

nestjong 07-07-1975    07-09-1975  
1e Duintjes,Terschell. Boschplaat 

nestjong 12-07-1974    07-09-1975 
Rottumeroog            Boschplaat 

J.Hoek  
Noordwijk 

W.v.d.Niet 
Noordwijk 

W.v.d.Niet  
Noordwijk 

W.v.d.Niet  
Noordwijk 

W.v.d.Niet  
Noordwijk 

 
Er zijn 52 terugmeldingen verdeeld over 30 soorten. 

Leeftijd van de geringde vogels 

ring teruggevonden binnen   3   maanden 18 stuks 
ring teruggevonden 

 
 3-5 maanden  6  - 

idem  5-7 -  6  - 
idem  7-10 -  2  - 
idem 10-15 -  5  - 
 15-20 -  3  - 
idem 20-30 -  2  - 
idem 30-40 -  2  - 
idem 40-50 -  2  - 
idem 50-60 -  1  - 
ring teruggevonden na  60 -  5  - 
 

  TOTAAL 52 stuks 
         ======== 

Uit het bovenstaande blijkt dat 35% van de ringen teruggevonden worden binnen  
3 maanden. Het ringen betreft hier hoofdzakelijk nestjongen en 1e jaars vogels. 
Hieruit mag natuurlijk niet de conclusie getrokken worden dat het ringen van deze 
vogels levensgevaarlijk is. Het sterftecijfer ligt bij jonge vogels enorm hoog. Ieder 
weet dat moeder eend van haar legsel soms 1 of 2 jongen overhoudt. 
Is de vogel eenmaal een jaar oud, dan wordt de kans om oud te worden aanmerkelijk 
groter. 
Uit de terugmeldingen blijkt wel dat vogels een aanzienlijke leeftijd kunnen 
bereiken. De Steenuil, geringd in de AW-duinen werd 8 jaar later dood teruggevonden 
in het Langeveld. 
De Grote stern, geringd in Aberdeen, haalde de respectabele leeftijd van 8 jaar. 
Andere uitschieters zijn:  Eidereend    3 jaar 

Turkse tortel bijna 6 jaar 
Kokmeeuw   bijna 5 jaar 
Stormmeeuw   6½ jaar 
Merel    7½ jaar 
Spreeuw    2 jaar 

Op de Veluwe probeert men al een aantal jaren de Raaf als broedvogel in Nederland 
terug te krijgen. De resultaten leken in het begin veelbelovend, maar de laatste 
jaren hoort men niets meer over broedresultaten. Ook veldwaarnemingen komen zeer 
zelden voor. De terugmelding van de heer van Beveren zal dan ook wel betrekking 
hebben op zo'n broedpoging. Hoewel een Raaf zeer oud kan worden, was de jonge Raaf 
die leeftijd niet beschoren. Binnen 6 maanden werd hij dood teruggevonden bij het 
Veluwemeer. 
 
Als er nog mensen zijn die ringen of ringgegevens hebben, houd ik me gaarne aanbe-
volen. 

J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7 
RIJNSBURG  
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INVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" IN 1975 

Voor de vier de achtereenvolgende keer werd "Offem" geïnventariseerd. Zoals 
gebruikelijk kregen vooral de vogels de aandacht. Daarnaast werd de inven- 
tarisatie van planten voortgezet en werd iets bekend van de hier voorkomende 
zoogdieren en amfibieën. 

De fauna 
Hieronder volgt een opsomming van de broedvogels. Ter vergelijking zijn ook de 
gegevens uit 1974 vermeld. 

 1975 1974  1975 1974 
Blauwe reiger  
Wilde eend  
Slobeend  
Meerkoet  
Waterhoen  
Boomvalk  
Torenvalk  
Bosuil 
Houtduif  
Tortelduif 
Turkse tortel 
Koekoek  
Groene specht  
Grote bonte specht 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boerenzwaluw 
Tjiftjaf  
Fitis 
Zwartkop 
Tuinfluiter 
 

   6 
+ 10 
   1? 
   2 
   5 
   1 
   1 
   1 
 25-30 
   7 
   7 
   1 
   1 
   1 
   1? 
   1 
   4 
   4 
   8 
   6 
   5 

   1 
   6 
   - 
   1 
   4 
   1 
   1 
   - 
 25-30 
   8 
   6 
   1 
   1 
   1 
   - 
   2 
   3 
   5 
  10 
   5 
   8 
  

Spotvogel 
Winterkoning 
Roodborst 
Heggemus 
Vink 
Groenling 
Huismus 
Ringmus 
Koolmees 
Pimpelmees 
Glanskop 
Staartmees 
Merel 
Zanglijster 
Spreeuw 
Grauwe vliegenvanger 
Fazant 
IJsvogel 
Zwarte kraai 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

   1 
  17 
  10 
   7 
  1-2 
   2 
+ 10 
+  5 
  11 
   4 
   1 
   1 
+ 17 
   9 
  22 
   1 
   2 
   1 
   2 
+ 15 
   2 
   3 

   1 
  15 
  12 
   7 
   1 
   2 
   ? 
   5 
  10 
   5 
   2 
   1 
  20 
   8 
  20 
   2 
   2 
   1 
   2 
 15-20 
   2 
   3 

Van de Blauwe reiger brachten Zes paar hun jongen groot. Een zevende nest werd 
verlaten voordat het gereed was. De vooruitgang is, landelijk gezien, niet ver- 
wonderlijk. In het gehele land is de Blauwe reiger aanmerkelijk toegenomen, wat 
wel te danken zal zijn aan het ontbreken van strenge winters gedurende, de afge-
lopen twaalf jaar. Er wordt wel beweerd, dat Blauwe reigers uitermate schadelijk 
zijn voor de bomen waarin ze broeden. Deze zouden door de grote hoeveelheden 
uitwerpselen spoedig sterven. Zeker dit laatste is een fabeltje. Van het land- 
goed Beeckesteijn bij Velsen is bekend, dat een oude eik daar jarenlang twintig 
nesten herbergde, zonder hiervan noemenswaardige schade te ondervinden.  
Van de Slobeend werd op zeven juni een volwassen exemplaar met acht, misschien  
een week oude jongen gezien. Enkele weken eerder werd regelmatig een paartje  
van deze schuwe vogels waargenomen. Het is dus aannemelijk dat ze op "Offem"  
of in de onmiddellijke nabijheid hiervan gebroed hebben. 
De Boomvalk heeft dit jaar op "Offem" gebroed en bracht één jong groot. In de 
nazomer werden regelmatig drie jagende exemplaren boven de moestuin gezien.  
Een prachtig gezicht! 
De Torenvalk broedde weer in de nestkast en bracht tenminste één jong groot.  
Van de Bosuil werden al in april twee jongen gezien. 
De Boomklevers werden in het broedseizoen regelmatig gesignaleerd, maar andere 
aanwijzingen voor het broeden ontbreken. 
Dit jaar hebben de IJsvogels zeker jongen gehad, maar of ze uitgevlogen zijn  
is niet bekend. Het gehele jaar door werden twee exemplaren gezien en gehoord. 
Buiten de broedvogels werden de volgende soorten nog waargenomen: 
Kievit   Kramsvogel   Vuurgoudhaantje 
Houtsnip   Grote lijster  Keep 
Gierzwaluw   Wespendief   Putter 
Koperwiek   Goudhaantje   Sijs 
 

 



- 33 – 
 
Zoogdieren en amfibieën 

Van een volledige inventarisatie van deze diergroepen is geen sprake. 
De volgende soorten werden gezien: 

konijn  bruine rat  bruine kikker 
haas   woelmuis  groene kikker 
egel   veldmuis 
mol   wezel 

Van de haas en het konijn werden steeds vier exemplaren gezien. Van de amfibieën  
is het voorkomen van de groene kikker opvallend. Deze soort is gevoeliger voor 
waterverontreiniging dan de bruine kikker. Het voorkomen beperkte zich dan ook  
tot een min of meer geïsoleerde sloot. 

Flora 
Dit jaar werd, behalve aan de kruidachtige planten, ook aandacht geschonken  
aan de houtige gewassen, hoewel deze voor het merendeel zijn aangeplant.  
Op grond van de tot nu toe bekende gegevens kon slechts een globale indeling  
in vegetatie-eenheden worden gemaakt. Wel werd het duidelijk dat de invloed van  
de mens op de plantengroei groot is, bijvoorbeeld in vergelijking met de duinen. 
Dit zal dan mede de oorzaak zijn, dat goed ontwikkelde plantengemeenschappen niet 
konden worden onderscheiden. Er is een begin gemaakt met een vegetatiekartering  
(= het in kaart brengen van de plantengroei) maar door tijdgebrek bleef het 
hierbij. 
Toch kon de plantengroei in de volgende, globale eenheden onderscheiden worden: 
1. Waterplanten 

Alle vastgestelde soorten o.a. riet, grote lisdodde, wortelloos, kroos en 
drijvend fonteinkruid wijzen op voedselrijk tot vervuild water. Dit is niet 
verwonderlijk, daar jarenlang in de onmiddellijke omgeving van "Offem"  
ongezuiverd rioolwater werd geloosd. 

2. Akkeronkruiden 
Deze worden in de moestuin en langs en op paden, waar de betreding groot is, 
aangetroffen. Enkele soorten hiervan zijn: zwaluwtong, vogelmuur, perzikkruid,  
en gewone raket. 

3. Planten van vochtige, voedselrijke en regelmatig beweide graslanden  
Enkele kenmerkende soorten hiervan zijn: echte witbol, scherpe boterbloem,  
smalle weegbree, madeliefje en Brunel. 

4. Zoomgemeenschappen  
Deze worden aangetroffen in allerlei overgangssituaties, zoals de overgangen  
bos-grasland en langs heggen. Kenmerkende soorten: kleefkruid, look zonder  
look en zevenblad. 

5. Planten van min of meer voedselrijke, drassige grond 
Deze zijn te vinden op de overgang land-zoet water. Kenmerkende soorten:  
grote lisdodde, kalmoes en gele lis. 

6. Bossen 
Deze beslaan het grootste deel van "Offem". Ze zijn globaal weer onder te 
verdelen, waarbij dan niet zo zeer op de niet of nauwelijks natuurlijke  
boometage gelet werd, maar wel op de kruidenetage (die grotendeels wel  
natuurlijk is) 
a) het duin-eikenbos  

Kenmerkende soorten: boshyacinth, stengelloze sleutelbloem en gewone 
vogelmelk. 

b) het abelen-kurkiepenbos  
Kenmerkende soorten: knikkende vogelmelk en voorjaarshelmbloem. Aan de 
zuidwestrand van "Offem" bevindt zich een ongeveer een meter hoge zand- 
wal, waar deze bij uitzondering vrij goed ontwikkelde eenheid voorkomt. 

e) het fluitenkruid-essenbos  
 Kenmerkende soorten: fluitenkruid o.a. 
Dit type bos komt in Nederland voor op plaatsen die voorheen onbebost  
waren. Een groot deel van de jongere bossen in West-Nederland behoort  
hiertoe b.v. het Amsterdamse bos. 
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Lijst van gevonden kruidachtige en houtige gewassen (ruim 250 soorten en 
variëteiten) gerangschikt volgens het systeem van Heukels-van Oostroom 18e druk. 
 
Paardestaartfamilie (Equisetaceae) 
Heermoes (Equisetum arvense) 

Naaktvarenfamilie (Polypodiaceae) 
Brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) 

Ginkgofamilie (Ginkgoinae) 
Ginkgo (Ginkgo biloba)  

Taxusfamilie (Taxaceae) 
Taxus (Taxus baccata)  

Dennenfamilie (Pinaceae) 
Zilverspar (Abies Alba) 
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii) 
Fijnspar (Picea albies) 
Blauwspar (Picea pungens 'Glauca') 
Japanse lork (Larix leptolepis)  
Japanse treurlork (Larix pendula) 
Atlasceder (Cedrus atlantica 'Glauca') 
Oostenrijkse den (Pinus nigra ssp.nigra) 

Moerascypresfamilie (Taxodiaceae) 
Moerascypres (Taxodium distichum) 

Cypresfamilie (Cypressaceae) 
Dwergcypres (Chamaecyparis species) 
Levensboom (Thuja species) 
Jeneverbes (Juniperus) 
Door tijdgebrek zijn deze niet nader 
gedetermineerd; er komen van beide 
geslachten echter zeer veel soorten en 
variëteiten voor. 

Berkenfamilie (Betulaceael) 
Zachte berk (Betula pubescens)  
Zwarte els (Alnus glutinosa)  
Hazelaar (Corylus avellana) 

Beukenfamilie (Fagaceae) 
Tamme kastanje (Castanea sativa) 
Beuk (Fagus sylvatica) 
Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea) 
Zomereik (Quercus robur) 

Wilgenfamilie (Salicaceae)  
Grauwe abeel (Populus canescens) 
Italiaanse populier (Populus nigra 
'Italica')  
Canadapopulier (Populus c canadensis) 
Schietwilg (Salix alba) 
Treurwilg (Salix alba 'Tristis') 

Hennepfamilie (Cannabaceae)   
Hop (Humulus lupulus)  

Moerbeifamilie (Moraceae) 
Vijgeboom (Ficus carica) 

Iepenfamilie (Ulmaceae) 
Veldiep (Ulmus x hollandica 'Hollandica') 

Brandnetelfamilie (Urticaceae) 
Grote brandnetel (Urtica dioica)  
Kleine brandnetel (Urtica urens) 

Duizendknoopfamilie (Polygonaceae) 
Bloedzuring (Rumex sanguineus)  
Ridderzuring (Rumex obtusifolius) 
Schapezuring (Rumex ocetosella)  
Veldzuring (Rumex acetosa) 
Perzikkruid (Polygonum persicaria) 
Zwaluwtong (Polygonum convolvulus) 

Posteleinfamilie (Portulacaceae)  
Kleine winterpostelein (Claytonia perfoli 
                                     ata) 

Anjerfamilie (Caryophyllaceae)  
Dagkoekoeksbloem (Melandrium rubrum)  
Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) 
Vogelmuur (Stellaria media) 
Grootbloemige muur (Stellaria holostea) 
Liggend vetmuur (Sagina procumbens) 
Drienerfmuur (Moehringia trinervia) 
Gewone spurrie (Spergula arvensis) 

Plataanfamilie (Platanaceae) 
Gewone plataan (Platanus x hybrida) 

Tulpeboomfamilie (Magnoliaceae) 
Gewone magnolia (Magnolia x soulangeana) 
Sterbloem magnolia (Magnolia stellata) 
Tulpeboom (Linodendron tulipifera) 

Ranonkelfamilie (Ranuncalaceae) 
Bosanemoon (Anemone nemorosa)  
Speenkruid (Ranunculus ficaria)  
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris) 

Berberisfamilie (Berberidaceae) 
Zuurbes (Berberis vulgaris) 
Zuurbes (Berberis thunbergii) 
Mahonia (Mahonia aquifolium) 

Waterleliefamilie (Nymphacaceae) 
Waterlelie (Nymphaea alb) 

Hoornbladfamilie (Ceratophyllaceae) 
Gedoornd hoornblad (Ceratophyllum demersum) 

Papaverfamilie (Papaveraceae) 
Gewone klaproos (Papaver rhoeas) 
Voorjaarshelmbloem (Corydalis solida) 
Rankende helmbloem (Corydalis lutea) 
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Kruisbloemfamilie (Crucifera) 
Look zonder look (Alliaria petiolata) 
Gewone raket (Sisymbrium officinale) 
Gewone zandkool (Diplotaxis tenuifolia) 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) 
Herderstasje (Capsella bursa-pastoris) 
Vroegeling (Erophila verna) 

Vetplantenfamilie (Crassulaceae) 
Muurpeper (Sedum acre) 

Steenbreekfamilie (Saxifragaceae) 
Boerenjasmijn (Philadelphus coronarius) 
Rode ribes (Ribes sanguineum)  
Alpenbes (Ribes alpinum) 

Rozenfamilie (Rosaceae) 
Moerasspirea (Filipendula ulmaria) 
Framboos (Rubus idaeus) 
Dauwbraam (Rubus caesius) 
Bosbraam (Rubus fruticosus) 
Zilverschoon (Potentilla anserina) 
Gewoon nagelkruid (Geum urbanum) 
Hondsroos (Rosa canina) 
Rimpelroos (Rosa rugosa) 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
Drents krenteboompje (Amelanchier 
lamarckii 
Dwergmispel (Cotoneaster horizontalis) 
Dwergmispel (Cotoneaster salicifolia) 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
Japanse sierkers (Prunus serrulata) 
Vogelkers (Prunus padus) 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 

Vlinderbloemfamilie (Papilionaceae) 
Witte klaver (Trifolium repens)  
Rode klaver (Trifolium pratense) 
Hazepootje (Trifolium arvense)  
Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) 
Witte acacia (Robinia pseudo-acacia) 
Ringelwikke (Vicia hirsuta)  
Vogelwikke (Vicia cracca) 

Kattestaartfamilie (Lythraceae) 
Gewone kattestaart (Lythrum salicaria) 

Teunisbloemfamilie (Onagraceae)  
Wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium) 

Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae) 
Klein kaasjeskruid (Malva neglecta)  
Althaeaboompje (Hibiscus syriacus) 

Lindenfamilie (Tiliaceae) 
Grootbladige linde (Tilia platyphyllos) 

Klaverzuringfamilie (Oxalidaceae) 
Stijve klaverzuring (Axalis europaea)  
 

Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) 
Robertskruid (Geranium robertianum) 

Esdoornfamilie (Aceraceae) 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)  
Japanse esdoorn (Acer palmatum) 

Paardekastanjefamilie (Hippocastabaceae) 
Witte paardekastanje (Aesculus hippocasta) 

Hulstfamilie (Aquifoliaceae) 
Hulst (Ilex aquifolium) 
Er komen ook een aantal "bonte" varië- 
teiten voor die niet nader zijn 
gedetermineerd 

Wijnstokfamilie (Vitaceae) 
Onbestendige wingerd (Parthenicissus 
                        tricuspidata) 
Wijnstok (druif) (Vitis vinifera) 

Kornoeljefamilie  (Cornaceae)  
Witte kornoelje (Cornus alba)  
Aucuba (Aucuba japonica) 

Klimopfamilie (Hederaceae)  
Klimop (Hedera helix) 

Schermbloemfamilie (Umbelliferae) 
Fluitekruid (Anthriscus sylvestris  
Zevenblad (Aegopodium podagraria)  
Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) 
Bereklauw (Heracleum sphondylium) 

Sleutelbloemfamilie (Primulaceae) 
Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) 
Penningkruid (Lysimachia nummularia)  
Gewoon guichelheil (Anagallis arvensis) 

Heidekruidfamilie (Ericaceae) 
Rododendron en Azalea (Rhododendron spec.) 
Hiervan zijn ongeveer een tiental varië- 
teiten te vinden. 

Windefamilie (Convovulaceae)   
Akkerwinde (Convolvulus arvensis) 

Ruwbladigen (Boriginaceae)  
Hondstong (Cynoglossum officinale) 
Slangekruid (Echium vulgare)  
Smeerwortel (Symphytum officinale) 

Nachtschadefamilie (Solanaceae)   
Bitterzoet (Solanum dulcamara) 

Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 
Knopig helmkruid (Scrophularia nodosa) 
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Gewone ereprijs (Veronica Chamaedrijs) 
Veldereprijs (Veronica arvensis) 
Klimopereprijs (Veronica hederifolia  
Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) 

Lipbloemenfamilie (Labiatae) 
Hondsdraf (Glechoma hederacea)  
Wolfspoot (Lycopus europaeus)  
Bosandoorn (Stachys sylvatica)  
Paarse dovenetel (Lamium purpureum)  
Witte dovenetel (Lamium album)  
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit) 

Weegbreefamilie (Plantaginaceae) 
Grote weegbree(Plantago major) 
Smalle weegbree (Plantago lanceolata) 

Olijffamilie (Dleaceae) 
Gewone es (Fraxinus excelsior)  
Gewone sering (Syringa vulgaris)  
Chinees klokje (Forsythia x intermedia) 
Haagliguster (Ligustrum ovalifolium) 

Walstrofamilie (Rubiaceae)  
Kleefkruid (Galium aparine) 

Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae)  
Gewone vlier (Sambucus nigra)  
Gelderse roos (Viburnum opulus)  
Chinese weigelia (Weigelia floribunda)  
Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum)   
Sneeuwbes (Symphoricarpus rivularis)  

Komkommerfamilie (Cucurbitaceae)  
Heggerank (Bryonia dioica) 

Composietenfamilie (Compositae) 
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) 
Madeliefje (Bellis perennis)   
Canadese fijnstraal (Erigeron canadensis) 
Moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum) 
Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) 
Bijvoet (Artemisia vulgaris)  
Klein hoefblad (Tussilago farfara)  
Groot hoefblad (Petasites hybridus)  
Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) 
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea 
                        var.flosctilosus) 
Gewone_klis (Arctium pubens)  
Kruldistel (Carduus crispus)  
Speerdistel (Carduus vulgare)  
Akkerdistel (Cirsium arvense)  
Gewone paardebloem (Taraxacum vulgaris) 
Gewone melkdistel (Sonchus oleraceus) 

Fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae)  
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) 

Leliefamilie (liliaceae)  
Daslook (Allium ursinum) 
Bieslook (Allium schoenoprasum) 
Wilde hyacinth (Scilla non-scripta)  
Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) 
Knikkende vogelmelk (Ornithogalum nutans) 
Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) 

Narcissenfamilie (Amaryllidaceae) 
Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)  
Narcis (Narcissus spec.) 
Zeer veel oude cultuurvariëteiten. 

Lissenfamilie (Iridaceae)  
Gele lis (Iris pseudacorus) 

Russenfamilie (Juncaceae) 
Pitrus (Juncus effusus) 
Gewone veldbies (Luzula campestris) 

Cypergrassanfamilie (Cyperaceae) 
Ruige zegge (Carex hirta)  
Cyperzegge (Carex pseudocyperus)  
Hazezegge (Carex ovalis) 

Grassenfamilie (Gramineae) 
Zwenkdravik (Bromus tectorum) 
Zachte dravik (Bromus mollis) 
Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea) 
Straatgras (Poa annua) 
Ruw beemdgras (Poa trivialis) 
Kropaar (Dactylis glomerate) 
Engels raaigras (Lolium perenne)  
Kweek (Elytrigia repens)  
Riet (Phragmites australis)  
Echte witbol (Holcus lanatus) 
Grote vossestaart (Alopecurus pratensis) 
Reukgras (Anthoxanthum odoratum) 

Aronskelkfamilie (Araceae) 
Kalmoes (Acorus calamus) 

Eendekroosfamilie (Lemnaceae) 
Wortelloos kroos (Woiffia arrhiza) 

Kisdodefamilie (Typhqaceae) 
Grote lisdodde (Typha latifolia) 
 

 

Dick Hoek 
========= 

-------------- 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 

Vrijwel zeker zal het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk  
werk de boerderij "Zeeburg" op Texel aankopen. Het doel daarvan is de bedrijfs-
voering van deze boerderij zodanig te wijzigen, dat het een voederplaats wordt  
voor de vogels, die hier tweemaal per dag neerstrijken om laag water af te  
wachten. Vooral de sterk in aantal toenemende Rotganzen zullen zo aan de  
kost komen en verwacht wordt, dat daarmee een eind komt aan de vreterij door  
deze dieren op andere boerderijen op noordelijk Texel. 
"Zeeburg" met bijbehorende landerijen beslaat met zijn 112 hectare zowat  
de helft van de Eendrachtspolder. Optimale moderne landbouw wordt hier de  
laatste jaren steeds moeilijker, omdat de polder een toenemende betekenis  
heeft gekregen als overtijgehied voor wadvogels. Met name de Rotganzen die 
jarenlang zo sterk in aantal zijn teruggelopen, dat voor uitsterven werd  
gevreesd, nemen weer snel toe. In deze omgeving houden er zich nu 's winters  
acht- tot tienduizend op. Soms zijn er 5.000 tegelijkertijd in de Eendrachts- 
polder gesignaleerd, waar zij zich tegoed doen aan het gewas. 
De vogels zijn onder andere gek op pas ingezaaid graszaad, met het gevolg  
dat op "Zeeburg" de oogst daarvan in 1975 voor de helft verloren is gegaan.  
Ook hebben de dieren het grasland kort gehouden. Door het Jachtfonds is er  
in 1975 aan de schadeclaims al zo'n 50.000,-- gulden uitbetaald. Deze ont- 
wikkeling gaat nog steeds door. Er komen steeds meer ganzen en zij gaan steeds 
verder landinwaarts om te eten. 
Van staatswege hoopt men die ontwikkeling te stoppen door "Zeeburg" tot 
voedselproduktiegebied voor vogels te maken. In het kader daarvan zal 40 à 50 
hectare tot weiland worden gemaakt, waar de etende vogels zich kunnen  
concentreren, zodat uitbetalen van schade aan omringende boeren niet meer  
nodig zal zijn.............. 
 

(Texelse Courant) 
 

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

De Eilandspolder in Noord-Holland is een klein eilandenrijkje, ingeklemd  
tussen de beide bekende droogmakerijen Beemster en Schermer. Eigenlijk is het  
geen echte polder, maar oud hooggelegen veenland, dat dateert van ver voor 1500. 
Eens was er een belangrijke stedelijke concentratie met de Rijp als middel- 
punt en een industrie geënt op de Belgische walvisvaart. In De Rijp woonden  
toen 30.000 mensen. 
Daarna werd het een veeteelt- en tuinderijgebied met teveel boeren op te  
weinig land, waardoor de bedrijfjes klein bleven en de boeren een karig  
bestaan hadden. Plannen tot verkaveling van de Eilandspolder (tot demping  
van sloten, aan elkaar voegen van landerijen, aanleg van wegen), dateren al  
van voor de oorlog. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de Eilandspolder als  
één van de oudste vaarpolders uniek. In kringen van natuurbehoud werd er  
al lang op aangedrongen er een natuurreservaat van te maken. Tien jaar gele- 
den stelde het ministerie van CRM gelden beschikbaar voor aankoop van lande- 
rijen in de Eilandspolder. Inmiddels heeft het Staatsbosbeheer in de ooste- 
lijke Eilandpolder 800 van 1000 ha in bezit en heeft de Stichting Het Noord-
Hollands Landschap in het westelijk deel de helft van de 800 ha aangekocht.  
De landerijen werden meestal weer tegen zeer lage prijs van 50 gulden per  
ha. verpacht aan de boeren, die hun grond verkocht hadden. Wel kregen de  
pachters te maken met beperkende bepalingen ter bescherming van de broedende 
vogels. Ook de jacht werd verboden. 
Tezelfdertijd zagen speculanten hun kans schoon. Ook zij kochten land  
van de boeren tegen hogere prijzen dan het Staatsbosbeheer kon betalen,  
verdeelden het in kleine stukjes van 200 vierkante meter en verkochten  
deze voor goed geld aan randstedelingen onder wie veel Amsterdammers. 
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Deze recreanten werden tot hun verrassing geconfronteerd met gemeentelijke  
en provinciale bepalingen, dat er op hun grond geen optrekjes of caravans  
mochten worden neergezet en dat ze er niet mochten overnachten. Niettemin  
duurde het tot vorig jaar voor de overheid effectief optrad, tot grote  
woede van de recreanten. Dit alles verstoorde de plannen die Staatsbos- 
beheer met dit natuurgebied heeft, mede doordat de recreanten snel  
groeiende bomen plantten en sloten niet uitbaggerden. Het vertraagde ook  
de voorbereidingen voor een landinrichtingsplan, een ruilverkaveling die  
nu naar 1977 is verschoven. Gedeputeerde Staten gingen hier onlangs mee 
akkoord. 
De boeren zijn erg boos omdat hun bedrijven te klein en te arbeidsinten- 
sief blijven. Zij voelen zich door de beperkende bepalingen en het jacht- 
verbod de slachtoffers van het streven naar natuurbehoud en mede door de 
persoonlijke wrijvingen in het verleden, krijgt Staatsbosbeheer de schuld  
van alles. En nog altijd zitten teveel boeren op te weinig land....... 
 

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

 
                                                              Uit Panorama 

-------------- 
 
Enige tijd geleden heeft men in Schotland één van de grootste broed- 
plaatsen van de Grote stern met schrikdraad beschermd tegen het binnen- 
dringen van vossen. Men heeft er over een afstand van twee kilometer  
drie draden met een tussenruimte van 15 cm boven elkaar gespannen. Op  
plaatsen waar het schrikdraad door zandterrein loopt, is duidelijk dat  
het schrikdraad een goede bescherming biedt. De vossesporen komen niet  
verder dan het draad. Het is vrijwel zeker dat door deze maatregel het  
aantal sterns van 80 paar in 1974 tot 450 paar in 1975 is toegenomen...... 
 
          (Artis) 

-------------- 
Samengesteld door 
Leen van Duijn 

 

 

 

 

"Mannen, zouden 
ze ons in de gaten hebben?" 
"Lieve deugd, 
ze zijn anders wel tam!" 
"Tja, dat kon best wel eens, ja ja." 
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EEN ZELDZAME WINTERGAST 
 

Het was 3 november, een mistige koude najaarsochtend, met een matige wind uit  
het zuidwesten. Zoals gewoonlijk ging ik toch even naar de Zeiltent om de even-
tuele trek van najaarsgasten waar te nemen. Om half negen was ik er aanwezig en 
besloot een uur vol te maken. Dit in verband met het landelijk onderzoek van de 
Club van Zeetrekwaarnemers, waarbij men per uur het aantal waargenomen soorten 
opschrijft, waardoor men meer te weten hoopt te komen over de trek van de vogels  
en ook welke soorten er dan wel doortrekken. De Noordwijkse deelnemers doen hun 
waarnemingen meestal vanaf de tent van de Zeilvereniging Noordwijk, die uiter- 
mate geschikt is voor dat werk. 

Nu was dit uur op 3 november, in tegenstelling tot de meeste andere dit  
najaar, een vrij slecht uur. Er vlogen wat Bonte strandlopers, Zwarte zeeëenden  
en een Wintertaling langs, tot er om vijf voor half tien een grote, grijze vogel 
over de branding vloog. Op het eerste gezicht kende ik hem niet en noteerde dus 
alle kenmerken die te zien waren; bijna zo groot als een gans, het postuur van 
een duiker....donkergrijze rug....grote donkere snavel....een bijna witte 
buik....de bovenkant van de kop duidelijk donkerder dan de rug..... 
Natuurlijk had ik direct een bepaalde soort op het oog. Thuisgekomen werd mijn 
vermoeden inderdaad bevestigd door de beschrijving in de vogelgids van Kist.  
Het was een IJsduiker!!!!! Zo was deze ochtend toch zeer geslaagd te noemen. 

Na deze waarneming ben ik wat gaan snuffelen in verschillende boeken, waar  
een aantal interessante artikelen stonden over de duikerfamilie. 

Er komen vier leden van deze oudste vogelfamilie in Europa voor, 2 grote en  
2 kleine, te weten de IJsduiker en Geelsnavelduiker, de Roodkeel- en Parelduiker. 

De algemene kenmerken van de duikers zijn: Grote watervogels, die goed kunnen 
duiken en snel zwemmen.  Zij vliegen met een gebochelde rug en de zwempoten steken 
tijdens het vliegen een eind achter de zeer kleine staart uit. De poten bevinden 
zich dan ook helemaal achteraan het lichaam, waardoor zij zich op het land (waar 
zij zich overigens zelden vertonen) zeer onbeholpen voortbewegen. De vogels spoe-
len hier nog wel eens aan als olieslachtoffer. Zij zijn dan als volgt het beste te 
herkennen. Is hij iets groter dan een wilde eend, met een naar boven gerichte 
snavel, dan is het een Roodkeelduiker. Heeft hij een naar beneden gerichte snavel 
dan is het een Parelduiker. Bij de grote duikers (zo groot als een gans) is dat  
net zo. Naar boven gericht: Geelsnavelduiker. Naar beneden gericht: Een IJsduiker. 

Duikers zijn bij ons in het najaar en winter bijna alleen maar boven zee te  
zien. De Parel- en vooral de Roodkeelduiker zijn dan vrij algemeen. Maar de IJsdui-
ker en vooral de Geelsnavelduiker zijn zeldzaamheden. 
Op deze laatste twee wil ik dan ook wat uitvoeriger ingaan, met nadruk natuurlijk 
op de IJsduiker. 
Achtereenvolgens de veldkenmerken, broedgewoonten en het voorkomen. 

Veldkenmerken in de winter 
De kenmerken van een IJsduiker in de winter vertonen erg veel gelijkenis met de 
Parelduiker, daarom is het meest eenvoudige om in een klein schema de verschillen  
tussen die twee duikers weer te geven. 

IJsduiker   Parelduiker  
Grootte  68-82 cm   58-68 cm 

Snavel  zeer fors en bijna kleiner en lichter 
zwart    (grijs) 

Kleur bovenzijde veren hebben witte zeer donker, bijna zwart 
omranding en lijkt  
dus grijzer 

Kop   "hoekige" kop  ronde kop 

Oogring  meestal aanwezig  niet aanwezig 
en wit 

De overige kenmerken van de IJsduiker in winterkleed zijn al eerder in dit stukje 
vermeld. 
 
 
 



- 40 – 
 
Veldkenmerken in de zomer 
De IJsduiker is in de zomer (het broedkleed) in een prachtig zwart-wit kleed 
gehuld. De kop en nek zijn zwart met een groenachtige glans. In de nek en hals 
heeft hij een aantal verticale witte streepjes die in twee horizontale banden 
verdeeld zijn. De onderste van de twee is breder en verder doorlopend dan de 
bovenste. De borst is wit die naar achter toe meer verticale zwarte streepjes 
vertoont. De buik is helderwit en de rug zwart met een wit ruitpatroon. De poten 
zijn donkergrijs/zwart. De ogen zijn wijnrood met een zwarte pupil. Het zomerkleed 
van de IJsduiker komt overeen met die van de Geelsnavelduiker. Ook hier de ver- 
schillen in een schema. 

                                   IJsduiker  
Grootte                        68-82 mm 

Snavel                        iets naar beneden 
                                   gericht en zwart 

Witte streepjes in nek en hals     resp.12 en 18 streep-  
                                   jes 

Witte ruitjes op de rug; vooraan   groter 
                         Achteraan kleiner 

Kleur van de kop                  groenachtig 

Geelsnavelduiker  
84-99 cm 

iets naar boven  
gericht en wit-geel 

resp.6 en 10 streepjes 
 

kleiner  
groter 

paarsachtig 
 
Voortplanting en voeding 
De maaltijd van de IJsduiker bestaat uit kikkers, salamanders, weekdieren, wormen, 
insecten, vissen tot een lengte van 28 cm en een enkele keer ook jonge eendjes. De 
vogels broeden vaak in zalmrijke meren, waar deze dan ook het hoofdvoedsel vormen. 
In de broedtijd worden voedselvluchten tot 10 kilometer buiten het nest gemaakt. 
Dit nest ligt meestal op de oever of op een eiland van een meer. De meren waar deze 
vogels dan ook te vinden zijn, zijn meestal groot, visrijk en liggen zowel in het 
laagland als hoog in de Bergen. 
De vogels zijn in het derde levensjaar broedrijp, doch veel vogels beginnen vaak 
pas jaren daarna met de voortplanting. Het broedsel bestaat uit 2 eieren. Zeld- 
zaam zijn nesten met 1 of 3 eieren. De broedtijd is ongeveer 29 dagen en het  
duurt dan nog ongeveer 10-11 weken voor de jongen vlieg vlug zijn. 

Voorkomen 
Het broedgebied strekt zich in Noord-Amerika van de 40e breedtegraad tot de 
Noordpool uit. Verder broeden zij aan de kusten van Groenland, op heel IJsland,  
het Bereneiland en waarschijnlijk ook op het eiland Jan Maijen. IJsduikers worden 
in de zomer verder aangetroffen op de Fäeröer, de Hebryden en de Shetlandeilanden 
(ten noorden van Schotland). Broeden is hier echter nooit geconstateerd. In het 
najaar en de winter is de vogel een vrij algemene verschijning bij Helgoland, in 
Groot-Brittannië en bij de Kanaaleilanden. In Nederland is de vogel echter een  
vrij zeldzame verschijning. Na 1900 zijn er 38 waarnemingen en 17 vondsten bekend, 
waarvan 1 waarneming en vijf vondsten uit Noordwijk. De gevallen waren in de  
jaren 1921-1922-1939-1947-1948 en 1959. De waarnemingen in Nederland vallen bijna 
allemaal in de maanden november t/m maart. De IJsduiker van 3 november 1975 was dus 
een vroege waarneming. Deze vogel werd trouwens op diezelfde ochtend in Scheve-
ningen door 2 andere zeetrekwaarnemers gezien, wat natuurlijk mijn vertrouwen in  
de zekerheid van de waarneming aanzienlijk verstrekte. 

Geraadpleegde literatuur: 
Bauer and Gluts: Handbuch der Vögel Mittolouropas Band I 
D.Burn en J.Mather. British Birds, July 1974 
C.N.A. de Avifauna van Nederland 
Ver.v.Nat.en Vogelbescherming Noordwijk: De vogels van Noordwijk. 
 

Hein Verkade  
 
 

-------------- 
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DE JACHT IN NEDERLAND: EEN NOODZAKELIJK KWAAD 

Inleiding 
Het onderstaande is naar aanleiding van een discussie over de jacht op  
een waarnemersvergadering. Op deze vergadering werd, om in jagerstermen te  
spreken, knap met scherp geschoten. Mikpunt van deze discussie was ondergete- 
kende, die daar overigens geen bezwaar tegen had. Dit betoog over de jacht,  
omdat een waarnemersvergadering te kort is om een uitgebreide mening weer  
te kunnen geven. 

Naar aanleiding van de televisie-uitzendingen van de bij de natuurlief-  
hebbers en jagers zeer bekende en veel geprezen jachtschilder Rien Poort- 
vliet is de jacht in Nederland onderwerp van gesprek geworden. In zijn t.v.- 
uitzendingen probeert Rien Poortvliet aan de hand van schilderijen uit het 
jachtleven gegrepen, de kijkers voor zijn zienswijze wat betreft de jacht te 
winnen. Democratisch als hij is, heeft hij de kijkers de gelegenheid gegeven  
om vragen te stellen. Dit was bepaald niet tegen dovemansoren gezegd en de  
volgende uitzendingen werd hij met allerlei vaak scherp gestelde brieven  
bestookt. Meestal "redt" hij zich door op eenvoudige humoristische wijze  
zichzelf te excuseren voor al het leed dat hij de dieren aandoet, en te ver- 
tellen dat het zo vreselijk noodzakelijk is. Is het echter wel zo noodzake- 
lijk? Helaas wel. Door de jaren heen heeft de mens een sterke invloed op  
de natuur uitgeoefend. Het blijkt een slechte invloed te zijn geweest. En nu 
krijgen wij de rekening gepresenteerd. Overal moet er bijgespijkerd en bijge-
schaafd worden om moeder natuur overeind te houden. Dat oplappen geschiedt  
door middel van jagen. 

De jacht op dieren is eigenlijk een oerinstinct. De allereerste mens een  
jager en de allerlaatste zal vermoedelijk ook nog steeds jagen. Het grote ver- 
schil tussen de eerste en de laatste is echter, dat de eerste de dieren  
doodde om zich te voeden en dat de laatste de dieren doodt om zich te amu-  
seren. De mens staat dus eigenlijk op dezelfde plaats in de, voedselketen als  
de roofdieren. Wanneer nu die roofdieren nog in grote aantallen aanwezig zou- 
den zijn, zodat ze de populaties van bepaalde prooidieren in stand zouden  
kunnen houden, was er geen vuiltje aan de lucht en konden de mensen hun jacht- 
geweren wel aan de wilgen hangen. Maar "dankzij" de mensheid zijn de roof-  
dieren sterk in hun gelederen uitgedund. Oorzaken hiervan zijn o.a. landbouw- 
vergiften en uitroeiing door de mens omdat ze schadelijk zouden zijn voor  
de jacht. De mens heeft zich dus van zijn "collega's" ontdaan en heeft nu het  
rijk alleen. Vanaf dat moment regelt hij de natuur met een geweer en een  
handje voer. We moeten dit feit onder ogen zien al is het met pijn. Als die  
bittere pil geslikt is, vragen we ons af, wie er dan wel voor roofdier wil 
fungeren. Het zijn er volgens de laatste tellingen 25 tot 30.000.De meesten  
zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, die hen informeert  
over de jacht. 

Om er geen janboel van te maken is er een jachtwet in het leven geroepen.  
In deze wet is bepaald wie mag jagen, hoe men moet jagen en waarop men mag  
jagen. En nu is juist dat laatste punt een omstreden zaak. 
Waarop mag men zoal jagen? Om dit aan te kunnen geven, heeft men de bejaag- 
bare dieren in groepen ingedeeld; grofwild, klein wild, waterwild en schadelijk 
wild. 

Onder het grofwild vallen: herten, reeën, damherten, moeflons en sinds  
kort de uit de afdeling schadelijk wild verhuisde wilde zwijnen. Van deze  
dieren is alleen het ree inheems. De moeflon is afkomstig uit Corsica, het  
damhert is eveneens van elders geïmporteerd en uitgezet en de herten en  
wilde zwijnen zijn sinds Willem V opnieuw uitgezet waar ze vroeger leefden,  
maar waar ze waren uitgestorven. Een sterk staaltje van faunavervalsing, dat  
nog niet ten einde is, want er zijn plannen om de wolf en de wisent op de  
Veluwe uit te zetten. 
Om het grofwild in stand te houden moet er op gejaagd worden, want natuurlijke 
predatoren, zoals beer en wolf zijn er niet meer. De jacht op dit wild  
geschiedt zeer weidelijk en is aan strenge regels gebonden. 
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      Uit het Deventer Dagblad. 

Moeilijker wordt het met het kleinwild, 
waterwild en schadelijk wild. De fazantenjacht 
bijvoorbeeld is bij jan-publiek helemaal in  
het verkeerde keelgat geschoten. 
De jacht op fazanten gaat als volgt. Men kweekt 
in kippenrennen de fazanten. Men zet ze in juli  
in bepaalde stukken terrein uit en blijft deze 
fazanten op die plaatsen voeren, zodat ze daar  
tot de opening van de jacht in grote concen- 
traties aanwezig zijn. En na 15 oktober begint  
het feest. De high society, want zij vormen toch 
wel de hoofdmoot van de jagers, steekt zich in  
het groene pak, poetst de geweerlopen op en gaat 
beladen met kruit en lood het veld in. De kennis 
van het wild en de natuur laten zij veelal thuis. 
Het stukje terrein, in jagerstermen de drift,  
wordt omsingeld en een aantal drijvers met stok- 
ken gaat de struiken in om de fazanten over de 
'geweren' te jagen. Een slachting onder de fazan- 
ten is het gevolg. Men kan hier de jager verge- 
lijken met een kippenboer, de fazanten hebben 
echter wel een beter leven gehad dan de kippen  
van de kippenboer. 

Overigens is de term 'geweren' zeer op zijn 
plaats. Het woord jager zou hier misplaatst 
zijn, omdat naar mijn mening een echte jager 
zich niet met dergelijke praktijken bezig  
houdt. 

Behalve over de fazant is in de categorie klein-
wild ook het laatste woord over de houtsnip  
nog niet gezegd. Een jachtverbod op deze geheim- 
zinige bosbewoner zit te komen. Vele natuurbe-  
schemers zullen dit besluit toejuichen, want 
het nut om de houtsnip te schieten is ver te 
zoeken. Ook Rien Poortvliet heeft zich duidelijk 
over het nut van de houtsnippenjacht uitgespro- 
ken. 

Wat betreft de hazen en patrijzen; die moeten 
bejaagd worden, want zij zijn plaatselijk schade- 
lijk voor de landbouw. 

Onder het waterwild wordt verstaan al de bejaag-  
bare vogels die zich onder normale omstandig-  

heden op of in de omgeving van het water ophouden en waarvoor het water van levensbelang 
is. Ook hier zijn enige kanttekeningen op zijn plaats. Allereerst wat betreft de ganzen- 
jacht. De wet op de ganzenjacht is een aantal jaren geleden al eens in revisie geweest, 
maar er kan nog heel wat aan gesleuteld worden. De 10-uur regeling (na 10 uur 's morgens 
is de jacht op ganzen gesloten) was al een stap in de goede richting, mits iedereen dit 
wetsbesluit eerbiedigde. De controle van de overheid is echter minimaal. Sinds 1974 zijn 
de zeldzame dwerggans en roodhalsgans beschermd geworden. De jager moet echter van  
goede huize komen, wil hij ze in de schemering in een fractie van een seconde kunnen 
onderscheiden van de bejaagbare kol-, grauwe en rietgans. Dankzij de 'eierenzoekende' 
Friese vogelaars is het vangen van ganzen met netten, het z.g. ganzenflappen, verboden. 
Actueel is de rechtsstrijd over de interpretatie van de wet wat betreft de rietganzen. 
De vogelliefhebbers beweren, dat tot de rietganzen niet de kleine rietgans behoort  
en dus op de lijst van beschermde vogels gezet dient te worden. 
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De jagers daarentegen beweren, dat de kleine rietgans een ondersoort is van  
de rietgans en dus bejaagbaar is. Een touwtrekkerij waar het einde nog niet  
van in zicht is. 

Onder het bejaagbare waterwild bevinden zich naar mijn mening een aantal 
vogelsoorten die, om reden dat zij niet schadelijk zijn, beschermd moeten  
worden. Ik doel hier op de groep van duikeenden. Zij zijn niet schadelijk  
voor de landbouw of visserij. Hun voedsel bestaat uit waterplanten en water-  
slakken e.d. Zij foerageren hoofdzakelijk in sloten en meren. 

De watersnippen, poelsnippen en bokjes, drie vertegenwoordigers van de snip-
achtigen, en de goudplevier zijn eveneens bejaagbaar en niet schadelijk.  
Waarom zijn b.v. de kievit en de grutto wel beschermd en de snippen en goud- 
plevieren niet? Ze foerageren nota bene in hetzelfde biotoop. Daarbij zijn  
de snippen en goudplevier veel zeldzamer. De watersnip is een schaarse broed-  
vogel van Nederland. Het bokje, de poelsnip en de goudplevier zijn zeer zeld-  
zame broedvogels (de laatsten zijn trekvogels uit Scandinavië). Des te meer  
reden om ze te beschermen. Ook met het oog op het vlees dat een snip oplevert  
in verhouding tot b.v. een eend, is het eigenlijk belachelijk dat een jager  
op een dergelijke vogel schiet. Van de snip blijft na het slachten en braden  
slechts een 'snippertje' over. 
Wat betreft de snippenjacht zijn wij Hollanders geen haar beter dan de  
Italianen en Spanjaarden. 
Het bokje is vogelvrij verklaard omdat hij teveel op de watersnip zou lijken, 
waarmee dus gemakkelijk verwarring zou kunnen ontstaan. Wanneer nu iedere jager  
een goede vogelkenner zou zijn, is een vergissing uitgesloten. Helaas ontbreekt  
het daar nog wel eens aan. De sinds kort in het leven geroepen PBNA jacht-  
cursus probeert dit euvel te verhelpen, maar iedere vogelkenner weet, dat  
vogels herkennen niet van een dia of uit een boekje te leren is. Dat vereist  
jaren van fanatieke studie en ervaring in het veld. 

De laatste categorie bejaagbaar wild, het schadelijk wild, omvat vele dier- 
soorten. Onder het schadelijk wild wordt beslist niet verstaan al het wild  
dat schadelijk is voor landbouw en visserij. Herten, reeën, fazanten, hazen, 
patrijzen e.d. zijn schadelijk, maar vallen onder het grof- en kleinwild.  
Zij mogen slechts in bepaalde jaargetijden geschoten worden. Het schadelijk  
wild mag altijd bejaagd worden. Als een ekster (ook een schadelijk dier) in  
de broedtijd geschoten wordt, sterven daardoor de jongen van de ekster een 
hongerdood in het nest. Achter deze jachtwetregeling zet ik ook een vraagteken. 

Tot het schadelijk wild behoort onder meer de vos. Een sluwe zeer schadelijke 
rakker, maar echter ook het lievelingetje van jan-publiek. Poortvliet praat  
dan ook zijn mond droog om dit dier in het verdomhoekje te drukken. En terecht. 
Door invloeden van het publiek dat regelmatig de Veluwe bezoekt, is de vos  
aldaar beschermd verklaard. Omdat de wandelaars die tegen het middageten de  
Veluwe bezoeken, nog nooit een vos hebben gezien, wat niet verwonderlijk is  
want de vos is een nachtdier, moet hij maar beschermd worden. Ze weigeren te 
geloven, dat het bos er vol van is. Het resultaat is dat vrijwel de gehele 
korhoenderpopulatie in de vossenmagen verdwenen is. En niet alleen de kor- 
hoenders, alle grondbroeders en jonge reeën of herten staan bij de vos op de 
menukaart. De toekomst ziet er voor de Veluwe dan ook somber uit. 
Een goede verbetering wat betreft de bejaging van schadelijk wild, zou zijn,  
dat er in de broed- of werptijd niet op ze gejaagd mag worden. 

Ondanks alle goede wil van Rien Poortvliet en alle verbeteringen in de jacht- 
wet, zal het jagen een heet hangijzer blijven, want overal waar bloed vloeit, 
stromen tranen. 

 
Joost Bouwmeester 

 
-------------- 
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VELDWAARNEMINGEN 4e KWARTAAL 1975 

IJSDUIKER               1 ex.  3-11 over zee zuidwaarts  H.Verkade 

FUUT                  + 320 ex. 18-12 in zee zwemmend J.v.Dijk 

DODAARS  2 ex. 14-11 Offem E.v.Hall 
  2 ex. 17-11 Westeinde H.Verkade 
  5 ex. 27-11 Leidsevaart R.de Mooij 
  1 ex. 27-12 in sloot Rijnsburg J.Glasbergen 
  1 ex. 30-12 Hogeweg A.Cramer 

AALSCHOLVER  2 ex. 11-10 Noordduinen,noordwaarts L.v.Duijn e.a. 

LEPELAAR  1 ex. 14-9 boven zee J.v.Dijk 

PIJLSTAART 12 ex. 21-11 over Noordwijk R.de Mooij 

TOPPEREEND  2 ex. 8-11 over zee,noordwaarts H.Verkade 

IJSEEND  1 ex. 9-11 over zee,noordwaarts R.de Mooij 

GRAUWE GANS  2 ex. 2-10 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
 14 ex. 11-10 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
 40 ex. 23-11 overvliegend,Zuidduinen W.v.d.Niet 
 12 ex. 23-11 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

BUIZERD  3 ex. 28-8 Duinpark J.v.Dijk 
  2 ex. 12-10 Duinpark J.v.Dijk e.d. 
  1 ex. 25-10 Noordduinen W.v.d.Niet 

RUIGPOOTBUIZERD  1 ex. 4-12 St.Bavo W.v.d.Niet 

SPERWER  1 ex. 1-10 Noordduinen J.v.Dijk 
  1 ex. 30-10 Noordduinen H.Verkade 
  1 ex. 15-11 Noordduinen E.v.Hall e.a. 
  1 ex. 23-11 Zuidduinen W.v.d.Niet 

BRUINE KIEKENDIEF  3 ex. 1-10 Noordduinen J.v.Dijk 

GRAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 17-9 juveniel,recht uit zee J.v.Dijk 

SMELLEKEN   1 ex. 12-9 boven Duinpark J.v.Dijk 
  1 ex. 20-9 boven Noordwijk L.v.Duijn 
  1 ex. 6-10 boven zee J.v.Dijk 
  1 ex. 11.10 id. J.v.Dijk 
  1 ex. 15-10 Id. J.v.Dijk 
  1 ex. 8-11 boven zee J.v.Dijk 
  1 ex. 7-12 boven Nieuwe Zeeweg W.v.d.Niet 

TORENVALK  5 ex. 12-10 Noordduinen L.v.Duijn 
  1 ex. 23-11 boven Noordwijk A.Cramer 
  1 ex. 20-12 Zuidduinen J.Glasbergen 
  1 ex. 29-12 Rijnsburg J.Glasbergen 

VELDUIL  1 ex. 4-10 Zuidduinen,jagend W.v.d.Niet 
  1 ex. 2-11 recht uit zee R.de Mooij e.a. 
  1 ex. 20-11 Herenweg A.Cramer 
  1 ex. 25-11 Leidsevaart R.de Mooij 

PATRIJS 12 ex. 15-10 Zuidduinen W.v.d.Niet 
  6 ex. 18-10 Noordwijkerhout W.v.d.Niet 
  8 ex. 23-11 Vinkeveld W.v.d.Niet 
 10 ex. 6-12 Vinkeveld W.v.d.Niet 
 12 ex. 20-12 Vinkeveld J.Glasbergen 
 10 ex. 30-12 Zuidduinen A.Cramer 

WATERRAL  1 ex. 20-12 Vinkeveld J.Glasbergen 

GOUDPLEVIER            + 40 ex.  14-11 Noordwijkerhout E.v.Hall 

WATERSNIP  9 ex. 2-10 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
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BOKJE  1 ex. 15-12 opvliegend,St.Bavo W.v.d.Niet 
 

HOUTSNIP                   1 ex. 15-10  opvliegend,Zuidduinen       W.v.d.Niet 
                  1 ex. 18-12  schoolplein Boerenburg       J.v.Dijk 
                  1 ex. 21-12  Zuidduinen    A.Cramer 

WULP    1 ex. 16-10  Noordduinen   H.Verkade 
                  1 ex. 24-11  Boerenburg    W.v.d.Niet 

ZWARTE STERN   1 ex. 10-10  over zee,noordwaarts  H.Verkade 

LACHSTERN   2 ex. 27-9  boven zee    J.v.Dijk 

VISDIEFJE   4 ex.  4-10  boven zee,vissend  W.v.d.Niet 
                 1 ex.  9-11  boven zee     J.v.Dijk 

ZEEKOET    3 ex.  9-11  boven zee    R.de Mooij 
    2 ex. 12-11  boven zee,zuidwaarts  E.v.Hall  
    3 ex. 19-11  boven zee,noordwaarts  E.v.Hall e.a. 
        30 ex. 22-11  boven zee    J.v.Dijk 

GIERZWALUW   1 ex. 12-9   boven zee    J.v.Dijk 

IJSVOGEL    1 ex. 22-10  St.Bavo    W.v.d.Niet 
    1 ex. 16-11  Offem    H.Verkade 

GROENE SPECHT   3 ex. 27-12  Trimbaan    A.Cramer 

GROTE BONTE SPECHT   2 ex. 25-10  Noordduinen   W.v.d.Niet 
    1 ex. 28-12  Zuidduinen    A.Cramer 

KLEINE BONTE SPECHT   1 ex. 30-9  Schoolplein Boerenburg  J.v.Dijk 
    1 ex. 20-9  Noordduinen    L.v.Duijn e.a. 

BOOMLEEUWERIK   1 ex. 14-12  Duinpark    J.v.Dijk 

VELDLEEUWERIK     + 100 ex. 29-11  Vinkeveld    W.v.d.Niet 

ROEK        30 ex. 30-10  Noordduinen   H.Verkade 

KAUW        25 ex. 14-12  Vinkenveld    W.v.d.Niet 

KUIFMEES    1 ex. 25-10  Noordduinen   W.v.d.Niet 

GLANSKOPMEES   1 ex. 14-11  St.Bavo    W.v.d.Niet 

BAARDMANNETJE   3 ex. 12-10  Noordduinen   J.v.Dijk 
    1 ex.  6-11  St.Bavo     W.v.d.Niet 

BOOMKRUIPER   2 ex.  4-10  St.Bavo    W.v.d.Niet 
    2 ex. 30-11  Offemweg    A.Cramer 
    1 ex.  9-12  St.Bavo    W.v.d.Niet 

GROTE LIJSTER   1 ex.  8-11  uit zee    E.van Hall 

TJIFTJAF    1 ex.  6-12  Zuidduinen               J.Glasbergen/A.Cramer 

NOORDSE BOSZANGER   2 ex. 19-12  Rijnsburg    J.Glasbergen 

BONTE VLIEGENVANGER       10 ex.  8-5  Noordduinen   J.v.Dijk 

GROTE GELE KWIKSTAART  1 ex. 19-9  Nieuw-Leeuwenhorst  J.v.Dijk 

PESTVOGEL   1 ex. 23-11  Duinpark    J.v.Dijk 
    1 ex. 30-11  in tuin fam.Verweij     A.Cramer/C.Verweij 

KLAPEKSTER   1 ex. 12-10  Duinpark    J.v.Dijk 
    1 ex. 30-10  Noordduinen   H.Verkade 

PUTTER        32 ex.  8-8  Noordduinen   J.v.Dijk 
    3 ex. 14-11  Offem    E.van Hall 
    2 ex. 16-11  Vinkeveld    W.v.d.Niet 
        20 ex. 17-11  Offem    H.Verkade 

      9 ex.  6-12  Zuidduinen    J.Glasbergen 
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SIJS    + 2000 ex. 16-10  boven zeereep    J.v.Dijk 
        15 ex.  8-11  uit zee    E.v.Hall 

         20 ex. 30-12  Zuidduinen    A.Cramer 
FRATER 
                       + 
                       + 

30 ex. 13-12 
40 ex.  6-12 
70 ex. 20-12 

Zuidduinen 
id 
id 

W.v.d.Niet 
J.Glasbergen  
A.Cramer 

BARMSIJS               + 26 ex. dagelijks december,Duinpark J.v.Dijk 

GEELGORS  5 ex.  8-11 uit zee E.v.Hall 

SNEEUWGORS  1 ex.  8-11 zeereep E.v.Hall e.a. 

  1 ex. 16-11 16-11 zeereep E.v.Hall 
  6 ex.  6-12 Vinkeveld J.Glasbergen 
 36 ex. 14-12 Vinkeveld J.van Dijk 
 25 ex. 28-12 Vinkeveld A.Cramer 
 25 ex. 30-12 Vinkeveld A.Cramer 

 
Veldwaarnemingen verzameld door 
J.Glasbergen, Rijnsburg 
 

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

TORENVALKEN 
Drie jaar geleden heeft onze vereniging in de omgeving van Noordwijk diverse 
nestkasten voor Torenvalken opgehangen. In 1973 waren nog een aantal kasten  
niet als broedplaats van Torenvalken in gebruik genomen. In 1974 waren alle  
kasten op één na bezet. Deze onbezette kast hing in de tuin van de familie  
Heineken aan de Boerhaaveweg. Wel werden regelmatig Torenvalken in het  
Vinkeveld waargenomen, maar de kast zelf bleef leeg. In 1975 is de kast door  
een paartje Torenvalk in gebruik genomen en heeft met succes een drietal  
jongen grootgebracht. 
Niet onvermeld mag blijven dat de toren van de Grote Kerk in Noordwijk-Binnen 
broedplaats was van twee paartjes Torenvalken. We waren eerst bang dat door  
de werkzaamheden aan de spits de nesten verstoord zouden worden, maar dank zij  
de rust in de bouwvakvakantie is het broeden en grootbrengen een succes  
geworden. Beide paartjes vlogen uit met drie jongen. 
 
Orchideeën Duinweg 
In 1974 is de berm aan de Duinweg mechanisch schoongemaakt. Uit het greppeltje 
waren soms flinke happen getrokken, zodat we een beetje bang waren voor de 
orchideeënstand in het talud. Het aantal orchideeën was wel iets minder dan  
in 1973, zodat wel aangenomen mag worden, dat door deze manier van schouwen  
de orchideeën inderdaad geen goed hebben gedaan. 
Najaar 1975 is de greppel met het talud met de hand schoongemaakt en volgens de 
opzichter van de plantsoenen, de heer G.Schoenmaker, zeer vakkundig.  
Met spanning wachten we de resultaten of in 1976....... 
 
 

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




