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bestuursmededelingen 
 
Winterprogramma 1977-1978. 
7 oktober 1977 Waarnemersvergadering t.h.v. D.Passchier, Egmonderstraat 45 

15 oktober 1977  Excursie naar Flevoland! Excursieleiden L.van Duyn 

4 november 1977  Waarnemersvergadering t.h.v. C.Verweij, Westerbaan 7 

15 november 1977  Dia- en filmavond in samenwerking met Stichting Het Vogelasiel  
De heer de Bruin zal spreken over roofvogels. De avond wordt  
gegeven in de Kuip te Noordwijk-Binnen. 

29 november 1977  Uitreiking diploma's IVN-gidsencursus 

2 december 1977  Waarnemersvergadering t.h.v. H.Verkade, v.Limb. Stirumstraat 40 

29-30 december Ganzenexcursie Friesland. Excursieleider H.Verkade 

6 januari 1978 Waarnemersvergadering t.h.v. W.Baalbergen, Schoolstraat 15 

23 januari 1978  Ledenvergadering in de Kuip, Noordwijk-Binnen. Op het programma 
staat een lezing over het wel en wee van de Visserij. 

3 maart 1978 Waarnemersvergadering t.h.v. Mevr.  Veefkind, Breloftpark 26 

7 april 1978 Jaarvergadering in Verenigingsgebouw. De heer Cor de Groot 
zal een lezing met dia's houden over IJsland. 

maand april 1978  Start Groene Cursus, 3 à 4 lesavonden met aansluitend een  
excursie. 

28 april 1978 Waarnemersvergadering t.h.v. L.van Duyn, Schoolstraat 23 

2 juni 1978  Waarnemersvergadering t.h.v. Rob en Jos Alkemade, Lijnbaanweg 

De waarnemersvergadering worden maandelijks bij een van de leden thuis gehouden.  
Deze avonden zijn voor iedere geïnteresseerde uiteraard toegankelijk. 

De Groene Cursus moet nog verder uitgewerkt worden. U krijgt hierover t.z.t.  
nadere mededelingen of in de Strandloper of in de plaatselijke pers. 

Nadere inlichtingen over dit winterprogramma worden gaarne verstrekt door de 
secretaris, Sluispad 5. 
 
                       -------------- 
 
Trekwaarnemingen 
Er is het plan opgevat om volgend jaar met een speciale uitgave van de Strand- 
loper te komen. Dit ter gelegenheid van het feit dat het in 1973 precies 60 jaar 
geleden is, dat het Vogeltrekstation Noordwijk door Brouwer en Verweij werd 
opgericht. Er zal worden geprobeerd de gegevens van de jaren waarin het trek- 
station functioneerde te verzamelen. Deze gegevens willen we gaan vergelijken  
met de trekwaarnemingen die wij ca. 10 jaar lang hebben gedaan. 
Daarnaast ligt het in de bedoeling in de maanden september en oktober van dit  
jaar weer trekwaarnemingen te doen. Dit gebeurt op alle zaterdagen in de Noord- 
duinen van ca. 7.00 - 10.00 uur. Er worden 4 posten bemand t.w. één in de zeereep  
ter hoogte van de eerste opgang, één op het hoge uitkijkduin met de trap, één  
in het middenduin en één aan de duinrand langs het rijwielpad. De posten worden 
bemand met ten minste twee man, die echter graag versterking ontvangen. Alle  
leden die interesse hebben voor deze waarnemingen zijn welkom op de uitkijkpost  
en zullen graag worden ingezet. Het waarnemen van de trek kan op deze plaatsen  
enorm spectaculair zijn. Vooral met een zuidwestelijke wind trekken de zang-  
vogels en de kraaiachtigen vaak laag over het duin in grote groepen. Daartussen 
duiken nog al eens roofvogels zoals de Sperwer op. Op zo'n goede trekmorgen  
kunnen tienduizenden vogels passeren. Graag tot zaterdagmorgen. 
 
                       -------------- 
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DE TREK OVER ZEE GEDURENDE DE EERSTE HELFT VAN 1977 

Ook in bovengenoemde periode werd door verschillende leden van onze vereni-  
ging weer menig uurtje met het waarnemen boven zee gevuld. De eerste maanden  
van het jaar leverden weinig spannende uurtjes op. Een koudegolf zoals eind  
januari 1976 bleef nu geheel achterwege. Maart was aan de warme kant, maar dit  
had verder weinig consequenties voor de trek boven zee. April was vreselijk  
koud met veel hagel— en sneeuwbuien bij een kille noordelijke wind. De periode  
20 april — 20 mei, in voorgaande jaren meestal de beste periode van het gehele 
voorjaar, liet nu erg weinig vogels zien. Soorten als Rosse Grutto, Dwergstern en 
Dwergmeeuw, die juist omstreeks Koninginnedag massaal doortrekken, werden nu 
nauwelijks waargenomen, hoewel de weersomstandigheden niet erg ongunstig leken.  
Toch kunnen de zeetrekwaarnemers nog redelijk tevreden zijn over het afgelopen  
half jaar, omdat omstreeks 15 mei een periode met noordoostelijke winden  
inzette, die duurde tot eind mei. Gedurende deze periode werden enorme aantallen 
sterns, maar vooral steltlopers geteld. De trek was op veel uren in de ochtend  
zo sterk dat twee of drie personen nauwelijks in staat waren om al de langs- 
trekkende vogels te determineren en te noteren. Juni was een vrij rustige  
maand met enkele leuke dagen waarop echte zeevogels zoals Jan van Gent, Drie- 
teenmeeuw en Noordse Stormvogel gezien werden. 
De waarnemingen werden gedaan vanaf het clubhuis van de Noordwijkse Zeilver-  
eniging (waarvoor hartelijk dank!) door de volgende personen: W.Baalbergen,  
A.Cramer, L.van Duyn, J.van Dijk; R.de Mooij, A.Ruigrok, H.Verkade en 
M.Wiersema. 
De verdeling van het aantal waarnemingsuren is als volgt: 

januari 13  april 46 
  februari  18  mei  113 

maart  38  juni  43 TOTAAL 271 UREN 
 

DUIKERS 
Totaal: 31 ex. Z en 57 ex. N. 

Van geen enkel langs vliegend exemplaar kon worden bepaald of het om een Roodkeel- 
dan wel om een Parelduiker ging. In winterkleed zijn beide soorten moeilijk  
van elkaar te onderscheiden en de afstand waarop ze bij Noordwijk passeren is 
doorgaans zo groot dat zelfs exemplaren in zomerkleed (mei/juni) niet op soort 
gedetermineerd kunnen worden. In het asiel werden in januari 3 Roodkeelduikers 
gebracht tegen één Parelduiker (op 8 februari). 
In januari werden de meeste duikers langs de kust gezien, zoals op 30 januari  
met 9 ex. in één uur. In 1977 werden in mei nog opvallend vaak duikers gezien:  
14 ex. N. de laatste duikers werden gezien op 5 en 6 juni. 
 
FUUT 
Grote aantallen worden op zee vrijwel uitsluitend bij strenge vorst waarge- 
nomen. Bij het ontbreken hiervan zijn de aantallen Futen voor onze kust in de  
winter ook gering. Het grootste aantal was nu 50 ex. op 13 januari. In februari  
werd de Fuut slechts op 4 dagen opgemerkt en in maart nog maar op 3 dagen.  
Het broedseizoen begon dit jaar voor veel Futen ook al vroeg. De laatste jaren  
worden zelfs regelmatig februarilegsels en zelfs af en toe januarilegsels  
gemeld. Eind mei en de gehele maand juni zijn boven zee weer wat vaker Futen  
te zien. Waarschijnlijk zijn dit vogels waarvan het broedsel mislukt is, of  
vogels die om de een of andere reden niet aan broeden zijn toegekomen. 

Totaal: 12 ex. Z, 33 ex. N en 79 ex. voor de kust zwemmend waargenomen. 

ROODHALSFUUT 
Totaal 16 ex. waargenomen op 3,16 en 22 januari en 5,19 februari en 23 maart. 

NOORDSE STORMVOGEL 
In vrijwel alle vogelboeken staat deze soort genoteerd als wintergast, maar ook  
nu werd deze soort in de winter niet waargenomen. In totaal werden 11 ex. geteld  
en wel op de volgende data: 19, 22, 25, 26. en 31 mei en 5 en 20 juni.  
De vogels kwamen meerdere malen tot dichtbij de kust, terwij1 het geenszins  
stormde. Op 20 juni kwam zelfs een ex. recht uit zee aangevlogen en ging toen  
enige tijd rondjes vliegen boven "Huis ter Duin", daarbij grote paniek onder  
de Kauwen veroorzakend. Het is niet geheel duidelijk om wat voor vogels het  
de laatste jaren in mei en juni gaat. Het kunnen nog niet geslachtsrijpe dieren 
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zijn die op zoek zijn naar nieuwe broedgebieden (De Noordse Stormvogel heeft  
de laatste 50 jaar zijn broedgebied enorm uitgebreid) of het kunnen vogels zijn  
die een zgn. "bruidsvlucht" houden. Na de paring in de kolonie vliegen beide  
vogels soms honderden kilometers bij de kolonie vandaan om pas terug te keren  
als het ei gelegd kan worden. 

JAN VAN GENT 
In totaal werden 6 ex. Z en 69 ex. N waargenomen. 

De vroegste waarneming werd gedaan op 18 maart: 6 adulte vogels noordwaarts.  
Verder werd de soort in de eerste drie maanden van het jaar niet waargenomen.  
In april waren er 4 dagen waarop Jan van Genten werden gezien, in mei 14 en in  
juni 10. De meeste exemplaren werden geteld in de tweede helft van mei en de  
eerste tien dagen van juni. Vergeleken met voorgaande jaren was de Jan van Gent  
in 1977 minder vaak te zien. Dit geldt vooral voor begin mei. 

AALSCHOLVER. 
In totaal werden 2 ex. Z en 36 ex. N waargenomen. 

De eerste Aalscholvers werden op 30 maart gezien en het laatste exemplaar op  
1 juni. De meeste exemplaren werden gezien in de tweede helft van mei. Driemaal  
werd een Aalscholver gezien, waarbij de waarnemers de indruk hadden dat het heel 
misschien wel eens een Kuifaalscholver geweest zou kunnen zijn (6, 15 en 16 mei). 

KUIFAALSCHOLVER 
8 april 1 adult zuidwaarts. 

KLEINE JAGER 
20 maart: 1 ex. Z, 14 mei: 1 ex. N, 23 mei: 1 ex. N 

MIDDDELSTE JAGER 
29 januari: 1 juv. ex. Z 

DWERGMEEUW 
Deze soort trekt meestal sterk door in de laatste week van april en de eerste  
week van mei. Nu werd de Dwergmeeuw in deze periode nauwelijks opgemerkt. Zeer 
opmerkelijk waren de waarnemingen op 17 april: 93 ex. Z en 33 ex. N en ook  
op 20 april: 53 ex. Z. In andere jaren werden in het voorjaar vrijwel geen  
zuidwaarts vliegende Dwergmeeuwen gezien. 
Aantal dagen waarop Dwergmeeuwen werden waargenomen: januari - 1, maart - 1,  
april 7, mei - 10. Totaal 161 ex. Z en 74 ex. N. 

DRIETEENMEEUW 
Deze soort werd in het afgelopen voorjaar gedurende elke maand opgemerkt:  
januari: 2 dagen, februari: 2 dagen, maart: 6 dagen, april: 6 dagen, mei: 4 dagen  
en juni 7 dagen. In totaal vlogen 17 ex. in zuidelijke richting en 14 ex. in 
noordelijke richting. Van duidelijke trek langs onze kust is dan ook geen sprake.  
De merkwaardigste waarneming van deze soort werd gedaan op 9 juni toen vlak  
achter de branding 21 volwassen en 8 juveniele vogels zwemmend werden waarge-  
nomen. De vogels schreeuwden luid hun bekende "kittiwake" waarbij ze steeds uit  
het water opvlogen en elkaar achtervolgden. Deze groep verdween tenslotte in 
westelijke richting. 

ZWARTKOPMEEUW 
16 april - 1 adult N  
24 april - 1 adult N  
20 mei   - 1 adult N 

DWERGSTERN 
Alle waarnemingen van deze soort werden gedaan tussen 2 mei en 31 mei. Begin  
mei, doorgaans de beste trekperiode van deze soort, liet nu bijzonder verstek  
gaan. Pas na 10 mei werden er aardige groepjes Dwergsterns geteld. Redelijke  
dagen waren 15 mei met 16 ex. in 5 uur - 19 mei met 31 ex. in 6 uur en 26 mei  
met 61 ex. in. 4 uur. Totaal: 3 ex. Z en 259 ex. N 
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LACHSTERN 
19 mei: 3 ex. N 22-juni: 1 ex. N 

ZWARTE STERN 
Deze stern was in de tweede helft van mei buitengewoon talrijk boven zee, ten- 
minste vergeleken met andere jaren. Natuurlijk betekent bovenstaande uitspraak  
nog niet dat de zee zwart zag van de Zwarte sterns. Totaal 42 ex. Z en 914 ex. N.  
De beste dag was ongetwijfeld 27 mei met tussen 6 en 8 uur 165 ex. In het volgende  
uur werden er te Katwijk zelfs 249 ex. geteld, een nieuw zeetrekrecord!. 

GROTE STERN 
De eerste Grote stern werd al op 26 maart gezien, maar dan duurt het tot de  
tweede helft van april voor er van enige regelmatige trek sprake is. Ook in  
1977 zijn de uurgemiddelden in juni beduidend hoger dan in april en mei. 

tweede helft van april: gem.  3,5 ex. per uur 
eerste helft van mei  : gem. 6,0 ex. per uur 
tweede helft van mei  : gem. 15,0 ex. per uur 
eerste helft van juni : gem. 32,5 ex. per uur 
tweede helft van juni : gem. 23,0 ex. per uur 

Dagen met grote aantallen per uur waren vooral 6 juni met 396 ex. in 2 uur en  
23 juni met 121 ex. in één uur. Het is niet bekend of deze late doortrekkers  
nog tot broeden komen. De Nederlandse kolonies hebben in de tweede helft van  
juni al veel pas uitgelopen jongen. In Nederland beginnen Grote sterns soms  
nog wel eens eind juni te broeden als hun legsels door een stormvloed verloren  
zijn gegaan. 
Totaal waargenomen Grote sterns: 235 ex. Z en 2579 ex. N 

NOORDSE STERN/VISDIEFJE 
Omdat deze soorten vaak niet van elkaar te onderscheiden zijn, worden ze hier 
gezamenlijk behandeld. In het veld komt steeds meer de term "noordse dief". in 
gebruik, waarmee men wil aangeven dat de waargenomen vogel een Visdief of een  
Noordse stern was. 
Totalen:  "Noordsedief" : 619 ex. Z en 4338 ex. N 

Noordse stern :  27 ex. Z en  805 ex. N 
Visdiefje   :   5 ex. Z en  624 ex. N 

In de eerste helft van mei (en ook in april!) werden buitengewoon weinig sterntjes 
waargenomen. Gelukkig werd dit beter in de tweede helft van mei, maar erg massaal  
is de trek niet een keer geweest. De beste dag was nu 28 mei met in de eerste  
uren: 127 ex. — 118 ex. — 280 ex. In de tweede helft trokken nog flink wat  
Noordse sterns door. Van deze soort is wel bekend dat ze bij aankomst in de pool- 
gebieden in begin juli nog met broeden kunnen beginnen. Enkele dagen na aankomst 
zitten de vogels reeds te broeden. 

ALKEN 
Vogels van deze familie treffen we vaker als olieslachtoffer op het strand  
aan dan dat we een fit exemplaar voorbij zien snellen over de golven. Zo werden  
er in de eerste vier maanden van het jaar in het asiel 2 Alken en 10 Zeekoeten 
gebracht, terwij1 de Alk slechts tweemaal boven zee werd gezien (19 februari en  
2 april). Verder werd zesmaal een vogel boven zee gesignaleerd, waarvan niet te 
zeggen was of het een Alk of een Zeekoet was. 26 februari — 19 mei (2 x)  
25 mei — 31 mei en 5 juni. Alle exemplaren vlogen in noordelijke richting. 

WATERWILD 
In maart en april werden, in tegenstelling tot andere jaren, maar weinig eenden  
en ganzen boven zee waargenomen. De zichtbare trek boven zee wordt in het 
voorjaar erg beïnvloed door winden tussen noordwest en oost. Bij deze winden  
trekt het waterwild (en de steltlopers) laag over de zee, waarbij er langs  
de Hollandse kust stuwing op treedt. Bij wind in de rug vliegen de vogels veel hoger 
en laten ze zich ook niet zo beïnvloeden door de kustlijn. 
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SOORT 
TOTAAL aantal dagen waarop de soort werd gezien 

   Z    N jan. febr. mrt. apr. mei juni 
Wintertaling   55  289 1 5  11 6 8 3 
Zomertaling    -    6 - - - - 2 - 
Smient   69  358 5 1 9 4 -  
Pijlstaart    -   21 - - 2 1 - - 
Slobeend   24  124 - 1 7 7 7 1 
Krakeend    1    7 - - - - 3 - 
Toppereend    -   71 4 - 1 - 1 - 
Kuifeend   10   44 2 - 2 3 9 2 
Tafeleend   13   63 1 2 2 2 1 - 
Brilduiker    6    6 2 2 - 1 - - 
Eidereend    3   61 1 - 3 6 7 - 
Zwarte zeeëend 1564 7984 8  11  11  21  23  16 
Grote zeeëend    1   44 1 - - 4 6 - 
Grote zaagbek    1    4 1 1 1 1 - - 
Middelste zaagbek   40  163 2 3 3  17 7 2 
Bergeend   96  346 2 3 6 8  13  14 
Grauwe gans    -    6 - - - 1 1 - 
Rotgans   97  229 1 1 6 7 2 3 
Knobbelzwaan    1   94 - - - - 7 1 
Enkele opmerkingen per soort: 
  
De aantallen grondel— en duikeenden waren in vergelijking met andere jaren aan 
de lage kant. De Wintertaling was het talrijkst op 25 en 29 maart met een max. 
van 21 exemplaren per uur. Ook de Smient werd op bovengenoemde dagen het meest 
gezien met op 25 maart een dag totaal van 105 ex. en op 29 maart 49 ex. in een uur. 
Slobeenden werden vooral op 26 maart gezien met 45 ex. in één uur. Opvallend is 
het grote aantal mei waarnemingen. De Krakeenden werden gezien tussen 18 en 27 mei. 
Toppereenden waren op 29 maart ook het talrijkst: 42 ex. in één uur. Dit geldt 
ook voor de Tafeleend die op dezelfde datum met 44 ex. in één uur verscheen. 
In januari verbleven regelmatig groepjes Zwarte zeeëenden voor onze kust. Dit 
verschijnsel was ook eind mei waar te nemen (maximaal 120 ex.). Dagen met 
flinke noordwaartse trek waren 25 maart met 827 ex. in 8 uren en 4 april met 
de volgende uurscores: 37 - 368 - 212 — 121 — 1110. Op 24 en 25 mei trok deze 
soort ook stevig door met twee uren meer dan 400 ex. Tenslotte werden op 
5 en 10 juni (bij zwakke ZW—wind) nog 413 en 300 ex. noordwaarts gezien. Het 
blijft een moeilijk te duiden verschijnsel dat evenals vorig jaar de apriltrek 
van de Zwarte zeeëend aan de Hondsbossche veel sterker is dan bij Noordwijk, 
terwijl voor de late trek mei en juni niet opgaat. 
Grote zeeëenden werden bijzonder weinig gezien. Dit kan eigenlijk gezegd worden 
van alle soorten die normaliter hun piek hebben van half april tot half mei. 
Het grootste aantal per uur werd nu op 24 mei genoteerd: een uur met 18 ex. 
De Middelste zaagbek is een echte apriltrekker. Op 4 april werden de meeste ex. 
geteld met een uur max. van 36 ex. De laatste exemplaren werden gezien op 6 en 
20 juni. Bergeenden zijn in alle maanden van het jaar te zien, maar boven zee 
is deze soort toch wel het talrijkst in juni en juli als eerst de mannetjes 
en later ook de vrouwtjes en de juveniele vogels langs onze kust het oostelijke 
Waddengebied opzoeken om daar hun slagpennen te ruien. De aantallen daar 
kunnen in juli oplopen tot tegen de 100.000 ex. Daar de Bergeend ten zuiden van 
Noordwijk alleen nog talrijk als broedvogel in het Deltagebied voorkomt, kunnen 
de hier passerende aantallen niet al te groot worden. De uur totalen bleven dit 
jaar steeds beneden de 50 ex. 
Rotganzen trekken in maart en april naar het Waddengebied en vertrekken van  
daar pas in mei en begin juni naar hun broedgebieden op de toendra's. Van de 
eerstgenoemde trekgolf werd dit jaar maar weinig gemerkt. Waarschijnlijk is de 
Engelse populatie (Theemsmonding!) buiten ons gezichtsveld gepasseerd. Leuk 
dat we dit jaar wel iets te zien kregen van de late trek: waarnemingen op 
26 en 31 mei en op 5 juni (66 ex. in één groep) en 6 en 7 juni. 
Knobbelzwanen werden waargenomen tussen 15 mei en 27 juni. De laatste 
jaren wordt deze soort steeds vaker boven zee gezien. De vogels vliegen door- 
gaans dicht langs het strand en vrijwel altijd in noordelijke richting. 
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SOORT 
TOTAAL aantal dagen waarop de soort werd gezien 

   Z    N jan. febr. mrt. apr. mei juni 
Scholekster  370 1776 7  11  17  23  28  20 
Kievit   53   48 - - - - - 4 
Zilverplevier    2 6027 1 1 1 -  18 7 
Bontbekplevier    1 1942 - 1 - 2  13 - 
Kleine plevier    -    1 - - - - 1 - 
Steenloper    1  125 3 - - -  13 - 
Wulp   12  122 1 3  11 7  10 6 
Regenwulp    2   65 - - - 4  14 -  
Rosse grutto    9  212 - - - 2  20 - 
Oeverloper    -   15 - - - - 3 1 
Tureluur    1  890 - - 2 3  15 3 
Zwarte ruiter    -    2 - - - - 2 - 
Groenpootruiter    -   41 - - - -  10 1 
Kanoetstrandloper    - 6238 - - - 1  15 1 
Bonte strandloper   11  596 1 3 9 2  12 - 
Drieteenstrandloper   39 1223 5 3 5 9  14 2 
Krombekstrandloper    -    1 - - - - 1 - 
Kemphaan    -   25 - - 2 - 3 - 
Kluut    -   93 - - 2 1 5 2 
Grutto    -    2 - - 1 - 1 - 
 
STELTLOPERS 
De trek van steltlopers was zeer teleurstellend tot aan de tweede helft van mei.  
Vooral van soorten die in de tweede helft van mei het sterkst doortrekken werden  
nu recordaantallen gezien. Ook soorten die normaal eerder doorkomen "druppelden  
nog wat na" zoals Kluut, Kemphaan en Rosse grutto. 

Enkele opmerkingen bij verschillende soorten: 

Scholeksters trokken het meest door in de tweede helft van mei. De beste dag was  
19 mei met in de eerste uren: 63 - 85 - 62 ex. noordwaarts. 
De trek van de Zilverplevier was in 1977 bijzonder spectaculair. Nog niet eerder 
werden dergelijke aantallen geteld. Het totaal van meer dan 6000 ex. wordt ook  
hoogst zelden in het totale Waddengebied aangetroffen. Op verschillende uren in  
de tweede helft van mei werden uur totalen van meer dan 200 ex. genoteerd. De beste 
dag was 26 mei met in de eerste uren 201 - 435 - 355 ex. noordwaarts. Ook in de  
avond kon vaak nog een behoorlijk aantal Zilverplevieren worden waargenomen.  
De Bontbekplevieren die hier in de tweede helft van mei passeren zijn broedvogels  
van het hoge noorden. Ze zijn doorgaans iets kleiner en donkerder dan de Bontbekjes 
van West-Europa. Ook de Bontbek was in de tweede helft bijzonder talrijk. Ook  
voor deze soort was 26 mei een geweldige dag: 48 - 177 - 583 ex. noordwaarts. 
Steenlopers werden niet zoveel gezien. Zij trekken doorgaans het meest door van  
half april tot half mei. Op 8 januari werden tijdens de strandtelling wel 131 ex. 
tussen Noordwijk en Zandvoort geteld. 
Wulpen en Regenwulpen zagen we ook minder. Dit kan weer worden toegeschreven  
aan het ontbreken van zodanige omstandigheden in april en begin mei dat de 
steltlopers bij hun noordwaartse trek zich langs onze kust laten stuwen. 
De trek van de Rosse Grutto was om dezelfde reden dit voorjaar erg mager. Meer  
dan 20 ex. in één uur werden niet genoteerd. Wel werd op 5 mei nog een groep van 
ongeveer 200 ex. boven het dorp waargenomen. 
Tureluurs trokken in mei nog in behoorlijke aantallen door. Op 1 mei in de eerste 
uren 51 — 21 ex. De beste dag was ook hier 26 mei met 66 - 90 - 35 exemplaren 
noordwaarts. 
De Kanoetstrandloper behoort ook tot die steltlopers die pas in de tweede helft  
van mei hun zeer noordelijk gelegen broedgebieden gaan opzoeken. Zijn de weers-
omstandigheden dan zodanig dat de vogels laag gaan vliegen en zich door water en 
landmassa's laten stuwen, dan zijn er grote aantallen waar te nemen. Voor 16 mei 
werden slechts 19 Kanoeten geteld. Daarna trekt deze soort in dagelijks groter 
wordende aantallen door. De trek is het sterkst op 22, 24, 25 en 26 mei. Op 24 mei 
werden tussen 9-10 uur zelfs meer dan 1000 ex. geteld. 
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Bonte strandlopers werden maar weinig gezien. Deze soort trekt bij voorkeur 
in de tweede helft van maart. De uur maxima in maart bleven echter beneden de  
60 ex. Dit geldt ook voor de uur totalen van deze soort in de tweede helft van mei. 
De trek van de Drieteenstrandloper vertoont twee opvallende pieken: de eerste  
helft van april: op 5 april uur totalen van 39 en 89 ex.; 7 april 72 ex. en  
de tweede helft van mei: uur maximum op 19 mei 84 ex. In de tussenliggende weken 
wordt deze soort nauwelijks gezien. Tussen 27 april en 14 mei zelfs niet éénmaal.  
In mei zijn de Drieteentjes vaak moeilijk te herkennen omdat veel exemplaren  
dan al in zomerkleed zijn. 
Kluten worden doorgaans het meest in maart gezien. Nu werden de meeste exemplaren  
in mei geteld. Waarschijnlijk gaat het hier om vogels waarvan het broedsel 
mislukt is en die vast rijke voedselgebieden gaan opzoeken. 

 
STOOTVOGELS  
Bruine Kiekendief: 
Torenvalk        : 
Boomvalk         : 
Smelleken        : 

 
31 maart - 16 mei - 21 mei en 28 mei 
15 mei en 26 mei  
3 mei en 10 juni 
16 april en 8 mei 

 
J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
Noordwijk aan Zee 

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

 
 

BOEKBESPREKING. 

In NATURA van april/mei 1977, het maandblad van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging besprak Drs. J.T.Wildschut het boek EGEL TE GAST  
van E.Betajovski. Uitg. Thieme te Zutphen. Vertaling Thijs Vriends. 

De redaktie is van mening deze boekbespreking niet te moeten onthouden en  
laten Drs.Wildschut graag aan het woord: 

Hij schrijft als volgt: 

Dit boekje, Egel te Gast, is met een woord te karakteriseren: SCHANDALIG. 
Dat de heer Vriends zich voor zoiets leent is mij onbegrijpelijk. En dat Thieme,  
die over het algemeen toch wel goede natuurboeken en -boekjes uitgeeft, dit  
boekje laat verschijnen valt me ook tegen. Waar het om gaat: De egel is een 
beschermde diersoort. In dit boekje wordt iedereen opgeroepen om in de herfst  
egels te gaan vangen en ze dan als huisdier te gaan houden. Dit, volgens Vriend,  
om de (door het verkeer en door bespuitingen met insecticiden) ernstig bedreigde  
egel te helpen. Uit enkele citaten blijkt wel de manier van "helpen". In het 
hoofdstuk "Hoe kunt U een egel vinden," lees ik: "Vele dierenliefhebbers willen  
graag hun eigen egel zelf vinden (....) Maar misschien heeft u een hond? Hij kan  
dan het zoeken van u overnemen. Een politiehond heeft in de laatste naherfst – 
ik schrijf 1975 - reeds verschillende kleine egeltjes gevonden". In het hoofd-  
stuk "Hoe maak ik een egel schoon" over het bestrijden van teken: "Als de teken  
zich niet op de kop bevinden kan men een goede spray voor het verdelgen van 
ongedierte gebruiken, maar men moet er wel op letten dat de teken direct door de  
spraystraal worden getroffen." 

Drs. Wildschut haalt nog een paar citaten aan en zegt zelf: Ik zou zo nog wel  
een poosje door kunnen gaan met citaten, waaruit blijkt dat het meer gaat om de 
bevrediging van de verzorger dan om de egel. Wil iemand een egel echt helpen, dan  
kan hij zich beter inzetten door bv. acties tegen het aanleggen van nieuwe wegen,  
of kan men beter protesten laten horen tegen het (overmatig) gebruik van insecti-
ciden, waar die "goede spray" per slot van rekening ook bij hoort. Het present-
exemplaar van dit boekje heb ik teruggestuurd naar de uitgever, omdat ik me ervoor 
zou schamen dit boekje in mijn boekenkast te hebben staan. Tot slot wit ik er nog  
op wijzen dat zowel het vangen als het houden van egels strafbaar is. Tot zover 
Drs.Wildschut. 

De Redaktie meent dat het gesol met dieren onder mom wat aan natuurbescherming  
te doen hoogst verwerpelijk is. Laten we zorgen dat EGEL TE GAST komt waar het  
thuis hoort n.l. op de vuilnisbelt. 
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AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1977 
 
 
SOORT DATUM 1e WAARNEMING DATUM 2e WAARNEMING 
Roodborsttapuit    jan op verschillende 

plaatsen door 
veel personen 

   febr op verschillende  
plaatsen door  
veel personen 

Ttiftjaf 
 

Bontbekplevier  
 

Zwarte Roodstaart  
 

Boompieper  
 

Boerenzwaluw  
 

Zomertaling  
 

Fitis 
 

Rietzanger  
 

Gekr.Roodstaart  
 

Gele Kwikstaart  
 

Visdiefje  
 

Grote Stern  
 

Tapuit 
 

Paapje  
 

Braamsluiper  
 

Sprinkh.rietzanger  
 

Nachtegaal  
 

Grasmus 
 

Huiszwaluw 
 

Oeverzwaluw 
 

Zwarte Stern 

 8 mrt 
 

20 febr 
  

 9 febr 
 

22 febr  
  

 7 apr 
 

12 mrt 
 

27 mrt 
 

28 apr  
 

26 mrt 
 

13 mrt  
 

19 apr 
 

 9 apr  
 

12 mrt 
 

10 apr  
 

18 apr  
 

17 apr  
 

17 apr  
 

24 apr  
 

12 apr  
 

17 apr  
 

28 apr 

Katwijk Zuid  
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Trimbaan 
W.Baalbergen 

Noordduinen 
E.Aartse 

Vlietlanden  
A.Ruigrok 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Zuid-Holl.Lands. 
A.Ruigrok 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

over zee,noord 
H.Verkade 

over zee,noord  
A.Ruigrok 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Z.H.L. 
L.van Duijn e.a. 

Dompad 
W.v.d.Niet 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Noordduinen  
H.de Joode 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Katwijk,noord 
J.van Dijk 

10 mrt  
 

27 febr  
 

19 mrt 
 

 6 mrt 
 

16 apr 
 

13 mrt 
  

30 mrt 
  

 7 mei 
 

 4 apr 
  

 7 mrt 
  

20 apr 
 

 7 apr 
  

13 mrt 
 

11 apr 
 

30 apr 
 

21 apr 
 

13 apr 
 

 5 apr 
  

 5 apr 
  

28 apr 
  

 3 mei 
 

Gooweg 
P.Lindhout 

Strand v. Palace  
J.van Dijk 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Zuidduinen 
W.v.d.Niet 

Duinpark 
J.v.Dijk 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Noordduinen 
H.Verkade 

Z.H.L. 
H.de Joode 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Noordwijkerhoek 
H.de Joode 

over zee,noord 
J,van Dijk 

over zee,noord 
A.Ruigrok 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Z.H.L. 
A.Ruigrok 

Noordduinen 
A.Ruigrok 

Katwijk,zeereep 
R.van Rossum 

Noordduinen 
H.Verkade 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Rijnsburg 
J.Glasbergen 

Katwijk-Zuid. 
R.van Rossum 

Katwijk,noord 
R.van Rossum 
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SOORT DATUM 1e WAARNEMING DATUM 2e WAARNEMING 
Bonte vliegenvanger  
 

Tortelduif  
 

Gierzwaluw  
 

Koekoek 
 

Grauwe Vliegenvanger 
 

Grauwe Klauwier  
 

Bosrietzanger  
 

Tuinfluiter  
 

Spotvogel  
 

Boomvalk  
 

Eng.Gele Kwikstaart 
 

Beflijster  
 

Boomleeuwerik 

23 apr 
 

30 apr 
 

27 apr 
 

12 mrt 
 

 7 mei 
 

20 mrt 
 

30 apr 
 

28 apr 
 

28 apr 
 

 2 apr  
 

30 apr 
 

30 apr 
 

23 febr 

Poelgeest  
W.v.d.Niet 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Noordwijk  
H.Verkade 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Sancta Maria 
J.van Dijk 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid 
R.van Rossum 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Offem 
J.Bouwmeester 

Offem 
Glasbergen/Cramer 

Rijnsburg 
J.Glasbergen 

Park Sassenheim 
Glasbergen/Cramer 

AW-duinen 
W.Baalbergen 

2 mei  
 

30 apr  
 

28 apr  
 

6 apr  
 

8 mei  
 

30 apr 
 

1 mei  
 

30 apr  
 

8 mei  
 

24 apr  
 

1 mei 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Noordduinen  
H.de Joode 

Noordwijk-Zee  
H,van Duijn 

Noordwijkerhout 
W.v.d.Niet 

Haarlemmermeer  
H.Verkade 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Noordduinen  
E.Aartse 

Z.H.L.  
A.Ruigrok 

Katwijk-Zuid  
R.van Rossum 

Haarlemmermeer  
H.Verkade 

Rijnsburg  
J.Glasbergen 

 
De lijst met aankomstdata werd samengesteld door J.Glasbergen, Petr.van Saxenstraat 7 
Rijnsburg. 
Van 17 leden werden een lijst ontvangen. 
 
                       -------------- 
 

AANKOMSTDATA NAJAARSGASTEN 
 
In deze Strandloper vindt u een lijst waarop de aankomstdata van de 

najaarsgasten genoteerd kunnen worden. Ook het vertrek en de doorkomst van 

trekvogels op weg naar het zuiden gebeurt met een zekere regelmaat.  

Gaarne deze lijst inleveren vóór 1 december bij de heer J,Glasbergen,  

Petr.van Saxenstraat 7 te Rijnsburg of bij de secretaris, Sluispad 5,die  

dan voor doorsturing zal zorgdragen. 

 
J.Glasbergen 

 
                       -------------- 
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WAARNEMINGEN MAART-APRIL-MEI 1977 
 

Roodkeelduiker    1 ex.  8 april AW-duinen A.Ruigrok 
    1 ex.  9 april AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 10 april AW-duinen H.de Joode 

    1 ex. 10 april AW-duinen (dood) H.de Joode 

Fuut   10 ex.  8 mei AW-duinen H.de Joode 
   12 ex. 29 mei AW-duinen H.de Joode 

Geoorde Fuut    1 ex. 16 mei Katwijkse Waterl. A.Ruigrok 

Jan van Gent    1 ex.  7 mei over zee,zuidwaarts H.de Joode 

Ooievaar    1 ex. 30 april boven Noordwijk H.Verkade 
    2 ex. 25 mei achter Offem A.Maurits e.a. 

Wintertaling    9 ex. 14 april Z.H.L. A.Ruigrok 
    1 ex.  7 mei achter Offem H.de Joode 

Zomertaling    2 ex.  2 mei Elsgeesterpolder A.Ruigrok 

Krakeend    1 ex. 18 mei over zee,noordwaarts J.van Dijk 
    2 ex. 27 mei over zee,noordwaarts J.van Dijk 
    2 ex. 29 mei AW-duinen H.de Joode 

Slobeend    2 ex. 18 mei Z.H.L. A.Ruigrok 

Toppereend    1 ex. 11 april AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 17 april AW-duinen H.de Joode 

Kuifeend    2 ex. 28 mei Z.H.L. A.Ruigrok 

Middelste Zaagbek    2 ex.  7 mei over zee,zuidwaarts H.de Joode 

Bergeend    2 ex.  7 mei over zee,zuidwaarts H.de Joode 

Casarca    1 ex.  4 mei Oosterduinmeer H.de Joode 

Knobbelzwaan    6 ex. 16 april achter Offem H.de Joode 

Wilde Zwaan    1 ex. 20 maart Valkenburg J.Bouwmeester 
    1 ex. 12 april achter Offem A.Ruigrok 
    1 ex. 16 april achter Offem H.de Joode e.a. 

Kleine Zwaan    2 ex. 12 en 13 apr achter Offem A.Ruigrok e.a. 
    2 ex. 16 april achter Offem H.de Joode 

Nijlgans    2 ex.  2 april Leeweg langs sloot H.de Joode 
    5 ex. 12 mei overvliegend Duinpark J.van Dijk 

Buizerd    1 ex. 30 april Noordduinen A.Ruigrok 
    1 ex.  6 mei overvliegend Z.H.L. H.de Joode 

    1 ex.  8 mei AW-duinen H.de Joode 
    2 ex.  3 mei boven Noordwijk H.Verkade 

Rode Wouw    1 ex.  3 mei boven Noordwijk H.Verkade 

Zwarte Wouw    1 ex.  9 april boven Duinpark H.Verkade 
    1 ex.  3 mei boven Noordwijk H.Verkade 

Wespendief    1 ex. 15 mei overvliegend Duinpark J.van Dijk 

Bruine Kiekendief    2 ex. 30 april Noordduinen A.Ruigrok 
    1 ex. 21 mei boven zee,noordwaarts J.van Dijk 
    1 ex. 28 mei boven zee,noordwaarts J.van Dijk e.a. 

Boomvalk    1 ex. apr/mei Z.H.L. diverse waarn. 
    1 ex. 23 april Oud-Poelgeest A.Cramer 
    1 ex. 29 mei AW-duinen H.de Joode 

Smelleken    1 ex.  8 mei boven zee,noordwaarts J.van Dijk 

Torenvalk    voorjaar 1977 broedgeval Rijnsburg J.Glasbergen 

Bontbekplevier    1 ex.  2 april Elsgeesterpolder A.Ruigrok 

Kleine Plevier    2 ex.  9 april AW-duinen J.Bouwmeester 
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Watersnip    1 ex. 10 april AW-duinen H.de Joode 
    6 ex. 17 april AW-duinen H.de Joode 

Bokje    1 ex.  3 april de Blink J.Bouwmeester 

Regenwulp   18 ex.  2 mei overvliegend Noordduinen H.de Joode 

Oeverloper    1 ex. 30 april achter Offem A.Ruigrok 
    2 ex.    Mei achter Offem H.de Joode 

Zwarte Ruiter    1 ex. 27 mei over zee H.Verkade 

Groenpootruiter    1 ex.  9 mei achter Offem H.de Joode 

Zwartkopmeeuw    1 ex. 20 mei over zee,noordwaarts A.Ruigrok e.a. 

Drieteenmeeuw    1 ex.  7 mei over zee,noordwaarts H.de Joode 

Holenduif    1 ex. dood 25 jan. Huis te Vogelzang J.Bouwmeester 
    5 ex.  5 maart Keukenhof J.Bouwmeester 

Steenuil    1 ex.  3 april overvliegend Sluispad A.Cramer 

Bosuil    1 nest 2 pulli 17 april Offem J.Bouwmeester 

Velduil    1 ex. 26 maart Zuidduinen J.van Dijk 
    1 ex. 12 april Noordduinen H.de Joode 

Hop    1 ex. 20 mei Puik en Duin C.v.d.Luijt 

Kleine Bonte Specht    1 ex. 9-11 apr AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 17 april Z.H.L. A.Ruigrok 
    1 ex. 29 mei AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 11 mei Z.H.L. A.Ruigrok 

Zwarte Specht    1 ex. 15 april Huis te Vogelzang J.Bouwmeester 

Draaihals    1 ex. 29 mei Noordduinen A.Ruigrok e.a. 

Wielewaal    1 ex. 26 mei Noordwijk-Binnen H.Verkade 

Roek    1 ex.  8 april Z.H.L. A.Ruigrok 

Kuifmees    2 ex.  7 mei Noordduinen H.de Joode 

Boomklever    4 ex.  8 april AW-duinen A.Ruigrok 
    2 ex. 29 mei   AW-duinen H.de Joode 

Beflijster    1 ex.  9 april AW-duinen J.Bouwmeester 
    1 ex. 14 april Noordduinen A.Ruigrok e.a. 
    1 ex. 16 april Noordduinen A.Ruigrok e.a. 
    1 ex. 17 april achter Offem A.Ruigrok 
    1 ex. 30 april Park Sassenheim J.Glasbergen 

Blauwe Rotslijster    1 ex. 28 mei Trimbaan W.Baalbergen 

Paapje    1 ex. 28 mei Noordduinen A.Ruigrok 

Zwarte Roodstaart    1 ex. 18 april ’t Heen Katwijk A.Cramer 

Bosrietzanger    2 ex. 19 mei Noordduinen H.van Duijn 

Fluiter    1 ex. 28 april Noordduinen A.Ruigrok 

Bonte Vliegenvanger    1 ex.  3 mei Villa in de Zuid J.Hoek 

Rouwkwikstaart    1 ex. 22 april bij Leeuwenhorst A.Ruigrok 
    1 ex.  2 mei Vinkenvaled W.Baalbergen 

Sijs    3 ex.  7 april AW-duinen A.Ruigrok 

Keep    1 ex. 17 april Offem J.Bouwmeester 
 
                       -------------- 
 

Waarnemingen verzameld en samengesteld 
J.Glasbergen, Petr.van Saxenstraat 7  
Rijnsburg. 

 
 
 
 



 
Aankomstdata najaarsgasten     Naam: 
         Adres: 
 

Soort 
1e waarneming 2e waarneming 

Datum Plaats Datum Plaats 

Duikers spec.     

Wilde Zwaan/Kl.Zwaan     

Grauwe Gans     

Kolgans     

Brilduiker     

Middelste Zaagbek     

Smelleken     

Goudplevier (in 
  Het land) 

    

Drieteenstrandloper 
  (op het strand) 

    

Strandleeuwerik     

Klapekster     

Kramsvogel     

Koperwiek     

Sneeuwgors     

Keep     

Frater     

Bonte Kraai     

Goudhaantje     

Visarend     

IJsgors     

Sijs     

Smient     

Pijlstaart     

Slechtvalk     

Zwarte Mees     

Sperwer     

 
 
AANTEKENINGEN 
 
 
 
formulieren inleveren vóór 1 december 1977 bij de heer J.Glasbergen, Petr. van 
Saxenstraat 7 Rijnsburg of bij de secretaris, Sluispad 5




