
 
 

1977 

9
e
 jaargang 

Nr. 4 

 



- 1 - 
 

DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER 
 

Orgaan van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming  

"NOORDWIJK" 
 

(Koninklijk goedgekeurd bij Koninklijk 
                         Besluit van 6 mei 1974 nr. 38) 

 
  Tevens orgaan van de stichting 
  Vogelasiel "Noordwijk" te Noordwijk 

 
 

Redaktie  : E. Aartse – L. van Duyn – C.M.J .Verweij.  
Redaktieadres: Schoolstraat 23  
          9e jaargang no. 4 

 december 1977 
----------------------------------------------------------- 
 

INHOUD        BLZ. 
 
Bestuursmededelingen        2 
De Ekster         4 
Belevenissen met een 
  Visarend op Vlieland        8 
Waarnemingen       10 

 
                       -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OPLAGE 400 EX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN:2589-2762 print ISSN: 2589-2770 online



- 2 – 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Op 27 februari 1977 overleed te Putten mevrouw A.J.Visser-Helders. Uit de 
nalatenschap van mevrouw Visser ontving de vereniging een legaat van ƒ 5000,--. 
Het bestuur heeft gemeend dit bedrag te moeten bestemmen voor de uit te  
geven "Flora van Noordwijk". Deze flora, waaraan door de werkgroep hard wordt 
gewerkt, zal omstreeks december 1978 verschijnen. 
Wij menen op deze wijze een gepaste bestemming aan dit legaat te hebben  
Gegeven. 
 
Winterprogramma 1977-1978. 

29-30 december Ganzenexcursie Friesland. Excursieleider H.Verkade, 
   van Limburg Stirumstraat 40. 

6 januari 1978 Waarnemersvergadering ten huize van 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 ten huize van H.Verkade, van Limburg 
Stirumstraat 40. 

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

april 1978   Start Groene Cursus, 3 à 4 lesavonden met aansluitend een  
excursie. Nadere mededelingen volgen. 

28 april 1978 Waarnemersvergadering ten huize van L.van Duyn, Schoolstraat 23. 

2 juni 1978 Waarnemersvergadering ten huize van Rob en Jos Alkemade,  
Lijnbaanweg 33a. 

De waarnemersvergadering worden maandelijks bij een van de leden thuis gehouden.  
Voor iedere geïnteresseerde staat de deur uiteraard wijd open. 

De Strandloper  
De eerstvolgende Strandloper (het jaarverslag) verschijnt omstreeks half maart  
1978. 
Kopy voor dit nummer gaarne vóór 15 februari 1978 inleveren bij de redactie, 
Schoolstraat 23. 
 
VOGELBESCHERMING 
Het rommelt al jaren in de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. 
Onze vereniging is ook bij deze grote landelijke vereniging aangesloten. We 
meenden dat we bij bepaalde acties of problemen terug konden vallen op deze 
grote broer. In 1972 is door een werkgroep serieus geprobeerd de 
talrijke vogelbeschermingsverenigingen, vogelwachten of hoe ze ook mogen heten, 
onder de beschermende vleugels van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Vogels te brengen. Op de vergadering in Utrecht, waar deze vorm van samen-  
werking werd voorgesteld, waren de meeste verenigingen blij met dit initiatief, 
ondanks het feit dat een klein gedeelte van de zelfstandigheid misschien 
opgeofferd moest worden. Daarna bleef het stil. Er gebeurde niets. Aan de grote 
broer bleek men in de praktijk niets te hebben. Door bestuurswisselingen ging 
de Vereniging meer lijken op een verlengstuk van de Nederlandse Jagersvereniging. 
We hebben serieus overwogen om voor het lidmaatschap te bedanken. Een aantal 
meende echter dat, wilde men iets doen aan de onhoudbare toestand van de Nederlandse 
Vereniging, het bezoeken van vergaderingen en daar je mening naar voren brengen 
de juiste oplossing is. We hebben inderdaad voor dit laatste gekozen. 
We menen er goed aan te doen de brief van de heer Strijbos in de Strandloper 
te publiceren. 
We hopen dat de Nederlandse Vereniging tot inkeer komt en dat de draad van 1972 
weer opgepakt wordt en uitgewerkt wordt. Daar kunnen wij als vogelbeschermings-  
vereniging mee werken. 
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Heemstede,15 september 1977 
Geacht Vogelbeschermingslid, 

Ongetwijfeld hebt u gemerkt dat het de laatste tijd nogal rommelt binnen onze 
vereniging. Als u op een van de laatste vergaderingen bent geweest,h ebt u gemerkt 
dat het zelfs nog erger rommelt dan uit de verslagen in de Lepelaar blijkt. 
Wellicht hebt u de indruk gekregen dat op onze vergaderingen de sfeer wordt  
verpest door een zeer klein aantal leden, die hun eigen stokpaardjes berijden  
en de werkelijk belangrijke zaken alleen maar in de weg staan. 
Ik ben er echter van overtuigd, dat de oorzaak moet worden gezocht in het beleid  
en de vergadertechniek van het huidige bestuur. Het aantal intriges en fouten  
vraagt zo langzamerhand om een nieuwe wind. 
Mede oorzaak hiervan is het feit, dat men heeft getracht een bestuur van zo  
breed mogelijke samenstelling te krijgen. Zo is bijvoorbeeld de voorzitter van  
de jagersvereniging lid van het hoofdbestuur en wilde men ook de felste tegen- 
standers van de jacht in het bestuur vertegenwoordigd zien. Het lijkt mooi, maar 
betekent wel dat soms een groep binnen het bestuur een duidelijk standpunt  
van de vereniging in de weg staat. Zo werd ook Vogelbescherming om advies  
gevraagd bij de modernisering van de Jachtwet. De Minister wilde de jacht op 
Goudplevieren en ganzen met netten (voor de consumptie) verbieden. Wat zegt nu  
onze vereniging? Voor u en mij zou het eenvoudig zijn. Vogelbescherming beschermt 
vogels waar zij kan, punt uit. Maar nee, het bestuur adviseert dit maar te laten 
voortbestaan, met slappe argumenten en zonder de leden in kennis te stellen. Na 
eindeloos geharrewar krijgen enkele leden het bestuur tijdens een vergadering  
zover, dat de brief in de Lepelaar wordt gepubliceerd en het advies wordt inge- 
trokken. In de Lepelaar verschijnt een bericht dat dit op tijd is gebeurd  
(vijf maanden na de vergadering!), zodat de Tweede Kamer commissie er nog reke-  
ning mee kan houden. Dit is een gewone onwaarheid, als men weet dat bestuurslid 
Tuijman ook lid is van deze commissie, en dus wist dat het definitieve rapport  
de dag na het verzenden van de brief bij de Minister moest worden ingeleverd!  
Het verhaal van het tijdschrift volgt een soortgelijke lijn. Het Vogeljaar is  
altijd bereid geweest, alles wat van Vogelbescherming kwam, op te nemen. Echter,  
niet alles wat het Vogeljaar publiceerde, zinde het bestuur van Vogelbescherming. 
Daarom moest er een nieuw tijdschrift komen. Het ziet er aantrekkelijk uit en  
de artikelen staan op een hoog peil, maar zouden ook in het kader van Vogeljaar, 
passen, waarmee men jammerlijk genoeg niet tot overeenstemming kon komen. Vele  
leden zien hierin een verspilling van krachten en onnodige concurrentie en  
betreuren dat terecht. 
Het blijkt, dat enkele mensen van het bestuur, onvoorbereid en in een geval zelfs 
belanghebbend bij een nieuw tijdschrift, op het Vogeljaar zijn afgestuurd. Geen 
wonder dat er geen overeenstemming komt. De vergadering wil een serieuzere  
poging. 
Het bestuur geeft inmiddels wel het nieuwe tijdschrift uit, onder een andere  
naam en wel in afwijking met de gemaakte afspraak. Het bestuur deelt de leden  
mede, dat voor het nieuwe tijdschrift de contributie niet verhoogd behoeft te  
worden. Later blijkt dat de contributie met ƒ 10,-- verhoogd dient te worden.  
Sinds ik mij opgaf als lid van Vogelbescherming heb ik haar ontwikkeling  
met grote aandacht gevolgd en ik kan zeggen dat ik mijn hart aan deze vereniging  
heb verpand. Dat er de laatste tijd ernstige strubbelingen voorkwamen, ze kwamen  
tot uitdrukking in de laatste ledenvergaderingen, heeft menigeen gegriefd, maar  
waren een gevolg van het gevoerde beleid. Dat het bestuur de kans niet heeft  
benut om het vangen van ganzen en Goudplevieren te verbieden heeft verbittering  
onder de "dissidenten" gebracht. Het is te wensen dat men bij de wijziging van  
de statuten een wijs beleid zal weten te voeren, waarbij eerlijkheid, openheid 
wijsheid en het in acht nemen van de democratische spelregels de doorslag zal  
moeten geven. De wijziging van de statuten mag niet tot gevolg hebben dat de 
"dissidenten" buiten spel worden gezet en monddood gemaakt worden. 
De komende ledenvergaderingen zullen van het grootste belang zijn! 

Met vriendelijke groet 

Jan P.Strijbos 
Erelid van de Nederlandse Vereniging  
tot Bescherming van Vogels. 
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DE EKSTER: 
 
Een "schadelijke rover" of een waardevol onderdeel van alles wat leeft en  

groeit? 
 
Het is een feit dat de Ekster, naast andere kraaiachtigen zoals de Vlaamse Gaai  

en de Zwarte Kraai, in de broedtijd eieren en jonge vogels op zijn menu heeft  

staan. 

Naar aanleiding van dit feit en dat de soort vooral gedurende de laatste jaren  

in aantal is toegenomen, bestaan er plannen bij het Staatsbosbeheer om in de 

boswachterij Noordwijk het aantal Eksters te verminderen door middel van  

het plaatsen van vangkooien. 
 
Tijdens één van de maandelijkse waarnemersvergaderingen ontstond er een  

levendige discussie of het vangen en doden van Eksters uit het oogpunt van 

natuurbeheer nu wel of niet juist is. Afgesproken werd zowel een voor— als  

een tegenstander in "De Strandloper" aan het woord te laten en zo de discussie 

wellicht waardevoller maken. Dit artikeltje vormt een bijdrage van een uitge- 

sproken tegenstander van de regulatie van Eksters. 
 
De Ekster is een vogel met een zeer groot aanpassingsvermogen. Bijna overal is  

hij een bekende verschijning, als er maar bomen en struiken in de buurt zijn. De 

laatste jaren is hij zelfs in de grote steden doorgedrongen. 

Voor wat het voedsel betreft, is hij niet erg kieskeurig: vruchten, noten, eikels, 

graan en brood, evenals insecten, muizen, jonge konijnen, eieren, jonge vogels, aas 

en allerlei afval behoren tot zijn menu. Het is een standvogel, die in het  

najaar en de winter soms vrij ver van zijn broedgebied afdwaalt. Wettelijk is de 

vogel niet beschermd en mag vrijelijk worden bejaagd. 

Het doel van het wegvangen van de Eksters is te voorkomen dat de vogel te tal- 

rijk wordt en daardoor veel eieren en jonge vogels verloren zullen gaan. Dat de 

methode, die hierbij gevolgd zal worden, niet de juiste is, kunnen we uit het  

volgend voorbeeld uit de praktijk leren. 
 
Tijdens een groots opgezette landelijke actie om de Houtduif te bestrijden,  

in verband met zijn schade die hij toebrengt aan de landbouwgewassen, werden 

tienduizenden van deze vogels gedood. Op elke dode Houtduif stond een premie. 

Het aantal Houtduiven verminderde aanvankelijk dan ook snel, vooral in streken  

waar de actie intensief werd gevoerd. Enkele jaren nadat de actie min of meer  

was beëindigd, namen echter de Houtduiven weer in aantal toe, om zich spoedig  

weer op het oude niveau min of meer te stabiliseren. De Houtduiven die de actie 

hadden overleefd, was het voor de wind gegaan: ondermeer de voedselconcurrentie  

van soortgenoten was nu veel geringer, terwijl het voedselaanbod en de nestge-

legenheid niet was verminderd. Bovendien werden de opengevallen plaatsen door 

soortgenoten van elders snel opgevuld. 
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Wanneer de Ekster intensief bestreden wordt in gebieden met een beperkte opper- 

vlakte zal het effect van een bestrijding dus maar van korte duur zijn. Verstan- 

diger is het dan ook om het voedselaanbod, voor zover mogelijk, te beperken. De 

fazantenvoerplaatsen in de duinen van de Amsterdamse Waterleiding vormen bijvoor- 

beeld een gewaardeerde voedselbron voor de Eksters, vooral in de winter, wanneer 

andere voedselbronnen schaars worden. Deze onnatuurlijke voedselsituatie zorgt  

er voor, dat een te groot aantal Eksters de winter op een vrij comfortabele  

manier doorkomt en een natuurlijke regulatie op deze manier achterwege blijft.  

Uit eigen ervaring weet ik dat bij een voerplaats langs het van Limburg Stirum- 

kanaal zich vaak bijzonder veel Eksters ophouden. 

Moeilijker wordt het echter met een andere voedselbron n.l. de door myxomatose 

aangetaste konijnen, die veel door de Eksters worden opgeruimd (een uiterst  

nuttige bezigheid trouwens!). 
 
Het beperken van de nestgelegenheid is een ondoenlijke zaak. Elke min of meer 

dichtvertakte boom, meidoorn en soms zelfs duindoorns vormt een potentiële broed-

gelegenheid voor de Ekster. 

Het beoogde doel is dus met veel inspanning en offers slechts tijdelijk haalbaar. 
 
Het wekt ook bevreemding dat er bij de plannen van het Staatsbosbeheer alleen  

aan de Ekster wordt gedacht. Zijn de andere kraaiachtigen zoals de Zwarte Kraai  

en de Vlaamse Gaai in het opzicht van het roven van eieren en jonge vogels niet  

de gelijke van de Ekster? Welke maatstaven moet je hier hanteren? Ook eekhoorns  

doen voor de kraaiachtigen niet onder en wat te denken van onze "roof"vogels  

zoals de Sperwer? Deze laatste grijpt ook menige zangvogel, zij het dat algemeen 

bekend is, dat het hierbij vooral gaat om minder gezonde en volwaardige dieren.  

Zou er echter bij de Ekster niet eveneens een dergelijk regulatiemechanisme  

aanwezig kunnen zijn? 
 
Een ander punt van belang is dat de "schade" die Eksters onder de vogels aanrichten 

nog nooit, bij mijn weten, grondig is bestudeerd. Het is zeker niet zo dat het 

voortbestaan van een soort door de Ekster wordt bedreigd. Bovendien is bekend  

dat veel jonge (onervaren) Kraaien van betekenis kunnen zijn voor de regulatie  

binnen de soort. Zij roven ook van hun eigen soortgenoten de eieren. 
 
Het allerbelangrijkste punt is echter wel dat er geen verband blijkt te bestaan 

tussen het aantal kraaiachtigen, dat in een bepaald gebied voorkomt, en het  

aantal vogels, dat van deze kraaiachtigen het slachtoffer wordt. Met andere woorden: 

een groot aantal kraaiachtigen in een bepaald gebied houdt niet automatisch  

in dat een naar verhouding evenzo groot aantal vogels het slachtoffer wordt. 

Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat regulatie van de eksterstand op  

welke manier dan ook, uit het oogpunt van een goed natuurbeheer onverantwoord  

is en dat het beter zou zijn de aandacht te richten op zaken die werkelijk 
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bedreigend zijn voor de vogelstand. 

Literatuur: 
Gallacher, Hugh.P. Is jagen moord? Natura, oktober 1975 72e jaargang nr.9 
 

Dick Hoek 
 
                       -------------- 
 
 
DE EKSTER  

Een bedreiging voor de Noordwijkse vogelstand? 

Van verschillende zijden ben ik de laatste tijd benaderd met de vraag of de  

gestage uitbreiding van het aantal Eksters in Noordwijk en omgeving nog wel ver- 

antwoord is en of er niet eens ingegrepen zou moeten worden. Vaak gaan deze vragen 

vergezeld van eigen waarnemingen van de "roof- of moordzucht" van deze dieren 

tegenover andere vogels, met name in het voorjaar. 

Gezien deze vragen ben ik eens op verder onderzoek uitgegaan, zowel in de bestaande 

literatuur als in het vrije veld. Daarnaast heb ik nog verschillende andere voge- 

laars over hun ervaringen met Eksters gesproken. 

Wat in de eerste plaats opviel was, dat de roofzucht van Eksters ook in vroegere 

tijden werd onderkend, maar gezien het betrekkelijk geringe aantal vormde de  

Ekster nog geen directe bedreiging voor andere vogels. 

Waarom de Ekster voorheen beduidend minder talrijk was dan thans, was in de eerste 

plaats te danken aan het feit, dat zij door jagers bijzonder kort werd gehouden. 

Verder was haar ideale leefomgeving (biotoop) lang nog niet zo omvangrijk als nu.  

De Ekster houdt zich bij voorkeur op in "half-cultuurgebieden" met hun verspreid 

staande bossages en houtwallen. Door ontginningswerkzaamheden, vooral aan het einde 

van de vorige eeuw en in deze eeuw, namen de terreinen, die voor de Ekster een goede 

woonplaats bieden, sterk in omvang toe. Tenslotte heeft de Ekster het vermogen zich 

goed te kunnen aanpassen aan milieuomstandigheden, die met name door de mensen in  

het leven zijn geroepen, vooral waar het om het aanbod van voedsel gaat. Haar menu  

is zeer veelzijdig en omvat ondermeer insecten, kleine zoogdieren, graan, zaden, 

fruit, peulvruchten en bessen. Maar zoals vanouds staat de Ekster gedurende de 

broedtijd bekend als een rover van eieren en jonge vogels. Dit laatste behoeft op 

zich nog geen probleem te zijn. Ook vele andere soorten dieren kennen een dergelijke 

eigenschap, die kan bijdragen tot een goed evenwicht onder de fauna. 

Nu heeft vooral de laatste tijd de mens, direct of indirect, nogal drastisch  

in het gehele natuurgebeuren ingegrepen en het evenwicht, zoals dat sinds lang 

vervlogen tijden is opgebouwd, danig verstoord. Dit heeft voor zeer vele dier- 

soorten nadelig en zelfs rampzalig gewerkt, maar voor een aantal andere dieren lag 

deze verstoring duidelijk in hun voordeel en konden zij: zich onevenredig sterk 

uitbreiden, soms ten koste van de eerstgenoemde categorie. 
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Ook de Ekster behoort duidelijk tot die dieren, die profiteren van de verschil-  

lende menselijke activiteiten en heeft zich daardoor de laatste tijd sterk 

kunnen uitbreiden. In plaats van hun regulerende functie van voorheen richten de 

Eksters nu vooral in het voorjaar door hun huidige aantal een ware slachting 

aan onder jonge vogels en eieren. Er zijn in Noordwijk plaatsen bekend, waar in 

de nabijheid van een of meer eksternesten geen enkel ander nest met jonge 

vogels enige overlevingskans bezit. Op deze wijze dreigen vooral de zangvogels 

steeds meer van hun nakomelingschap beroofd te worden. Sommige soorten als 

Fitis en Zwartkop kunnen zich misschien door hun wat algemener voorkomen nog 

goed handhaven, maar voor soorten als Gekraagde Roodstaart en Staartmees kan 

een verdergaande beroving op den duur wellicht rampzalig zijn, zeker wanneer 

men bedenkt, dat er bijvoorbeeld van deze twee laatstgenoemde soorten nog maar 

een paar broedgevallen in Noordwijk en omgeving bekend zijn. 

Het zal u duidelijk zijn, dat ik op grond van de bovengenoemde overwegingen 

mijn bedenkingen heb tegen een nog verdere uitbreiding van de ekster in Noordwijk. 

Dit betekent echter niet, dat de Ekster op zich niet te waarderen zou zijn. Haar 

behendigheid, slimheid en voorkomen verdienen zeer zeker ons aller bewondering. 

Daarnaast zou ik ook graag zien, dat wij blijvend kunnen genieten van de andere 

soorten vogels en dat ook zij recht van bestaan hebben, een recht, dat wij door 

het "bevoordelen" van de Ekster dreigen te ontnemen. Tegen deze achtergrond 

pleit ik ervoor het aantal Eksters wat in de hand te houden, bijvoorbeeld door 

het tijdig wegnemen van hun eieren of misschien zelfs door een zeker afschot. 

Dergelijke maatregelen zullen slechts genomen mogen worden door diegenen, die 

dit verantwoord kunnen doen en die daartoe door bevoegde instanties in overleg 

met ondermeer onze vereniging zijn aangewezen. 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
                       -------------- 
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BELEVENISSEN MET EEN VISAREND OP VLIELAND 
Na 15 september rijdt op Vlieland de bus 
niet meer. Als je dan van het Posthuis 
naar het dorp moet en niet over een  
fiets beschikt, zit er niets anders op 
dan lopen. 
Zo ben ik dan op 21 september naar het 
dorp gewandeld om een paar boodschappen 
te doen en een paar visites af te leggen 
Terug kreeg ik gelukkig bij het dorp een 
lift aangeboden door een eilander die  
bij Dodemansbol een net op het wad ging 
zetten om een botje of een harder te 
verschalken. 

Toen ik bij Dodemansbol uit de auto 
stapte was er een enorm alarm onder de 
wadvogels. Honderden Rosse Grutto's, 
Wulpen, Kanoeten, Bonte Strandlopers enz. 
vlogen in paniek rond. Door de wijze 
waarop de vogels vlogen dacht ik direct 
aan roofvogelalarm. De vogels vliegen dan 
veel meer in compacte groepen bij elkaar 
dan bij een verstoring van b.v. mensen. 
Bij deze laatste verstoring vliegen ze in 
een veel losser verband. 

Op de duintop bij Dodemansbol zaten een 
jonge man en een meisje die ook met 
kijkers de lucht afzochten. Zij vertelden 
mij dat ze even tevoren een Visarend 
gezien hadden, maar dat ze hem tussen al 
dat vogelgewriemel waren kwijt geraakt. 
We hebben toen een tijdje zitten praten 
en op het wad werd alles weer rustig, 
Opeens riep het meisje "Daar zit hij!"  
en ja hoor, niet eens zo ver van ons van- 
daan zat een Visarend op een paal in de 
kwelder. We konden hem door de kijker 
prachtig waarnemen. Aan de vlekkerige kop 
en rug kregen we de indruk dat het een 
eerstejaarsvogel was. 

Ongeveer een half uur later vloog hij op 
direct achtervolgd door een bende Kok-
meeuwen, waar hij zich echter niets van 
aantrok, en ging laag over de Waddenzee 
rondjes vliegen. Driemaal stortte hij zich 
met vooruitgestoken poten in het water 
zodat het hoog opspatte. Twee keer sloeg 
hij mis, maar de derde keer was het raak. 
Hij vloog met zijn prooi naar een paal  
bij de waddenhut van de Jeugdbond. Door  
de afstand konden we niet zien wat voor 
een prooi hij had gevangen, maar door de 
kijker konden we duidelijk zien dat hij  
iets oppeuzelde. 

Ik ben toen door het Bomenland naar het 
Posthuis gewandeld. Na het eten heb ik 
het hele Posthuiswad en de kwelder door 
de kijker afgezocht maar kon hem niet 
meer vinden. 
 
 

De volgende morgen was het eerste wat ik 
zag toen ik over de duintjes bij de bank 
voor het Posthuis keek, de Visarend. 
Hij zat met een grote prooi op een dikke 
paal op het wad. Opmerkelijk was het, dat, 
terwijl hij rustig zijn prooi opat, 
Tureluurs en Groenpootruiters vlak bij  
hem op het wad naar voedsel zochten. Ze 
zien in een zittende roofvogel geen  
vijand. 

Hetzelfde kun je in het voorjaar zien  
bij de Eidereenden. Wanneer een moeder-
eidereend met haar jongen in de Wadden- 
zee zwemt, zie je er altijd een paar 
Zilvermeeuwen omheen zwemmen. Ik krijg  
dan de indruk dat ze die zwemmende  
meeuwen niet als vijand herkennen. De 
jonge eendjes zwermen rustig een eindje 
bij de moeder vandaan tot er een paar 
meeuwen opvliegen en meteen een paar 
jongen grijpen. Dan is er direct alarm en 
probeert de moeder de jongen zo gauw 
mogelijk onder haar vleugels te krijgen. 
Zwarte Kraaien doen dat nog veel brutaler. 
Ik heb dit voorjaar op de kwelder gezien 
hoe een moedereend, die aangevallen werd 
door Zilvermeeuwen en haar jongen veilig 
onder haar lichaam had, van achteren 
aangevallen werd door een Zwarte Kraai  
die een jong gewoon onder haar lichaam 
wegtrok en er mee weg vloog. Maar terug 
naar de Visarend. 

Nadat de Visarend een tijd aan zijn 
prooi had zitten trekken, vloog hij op 
en streek om ongeveer 10.00 uur neer 
op de waddenhut. Hier heeft hij de gehele 
dag gezeten tot 's avonds toen het begon 
te schemeren en hij opvloog om hoog over  
het Bomenland in de richting van het 
dorp te verdwijnen. 
Zolang ik hem gezien heb, deed hij dit 
iedere dag. 
Volgens de hoer Rollingswier van Staats-  
bosbeheer bracht hij de nacht door in de 
bomen van de Oude Kooi. 

Ik ben 28 september van het eiland weg-
gegaan en heb hem iedere dag gezien.  
De heer Th.G.de Roos, die erg goed op de 
hoogte is met de vogels van Vlieland, 
vertelde mij, dat het nog nooit gebeurd  
was, dat een Visarend er zo lang verbleef. 

Visarenden zijn eigenlijk niet zo heel 
zeldzaam op Vlieland en in mei of sep-
tember moet het gek gaan, wil je er niet 
een zien. In mei 1976 heb ik er tot drie 
keer toe een gezien, maar altijd door-
trekkers en je wordt er altijd weer op- 
merkzaam gemaakt door het enorme alarm 
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van de meeuwen en wadvogels. 

26 september 's morgens zag ik iets  
heel leuks. De Visarend zat weer met 
prooi op de kwelder. Toen hij deze op 
had, vloog hij laag over het water en 
liet al vliegend zijn poten door het 
water slepen. Ik kreeg toen de indruk dat 
hij gewoon zijn "voeten" waste. 

De laatste morgen, 28 september, ben ik, 
voordat ik naar de boot vertrok, nog even 
op de dwarsdijk gaan kijken. Het laatste 
wat ik van hem gezien heb, was zijn stoere 
roofvogelfiguur boven op de waddenhut. 
 
 
                        Joh.Moerkerk 

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

CONTRIBUTIE 1978 en ABONNEMENT "HET VOGELJAAR" 

Sinds de oprichting van de vereniging, nu ruim 

tien jaar geleden, is de contributie of 

donatie verhoogd geworden. Een uniek gebeuren!! 

Doch voor 1978 ontkomen we er niet aan.  

In de loop der jaren hebben we een aardig bedragje 

kunnen sparen. Op dit bedrag wordt nu ingeteerd en 

dat is naar onze mening niet de bedoeling.  

De contributie voor 1978 wordt dan als volgt: 

      contributie leden     ƒ 8,-- per jaar 

      contributie jeugdleden  5,-- per jaar 

      donatie             4,-- per jaar 
 
Stichting Het Vogeljaar heeft medegedeeld dat  

het abonnement op Het Vogeljaar i.v.m. de  

gestegen kosten verhoogd wordt. Leden die  

via onze vereniging geabonneerd zijn op dit  

blad moeten in 1978 ƒ 13,50 per jaar betalen. 
 
U bespaart de penningmeester veel tijd indien  

u de contributie per giro overmaakt. Het 

gironummer van de vereniging is 2573795  

t.n.v. Vogelbescherming "Noordwijk" te Noordwijk. 
 

 
 
 
 
                       -------------- 
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Veldwaarnemingen over de maanden 
juli – augustus – september – oktober 1977 
 

Geoorde fuut    1 ex. 18 sep. AW-duinen H.de Joode 

Dodaars    1 ex. 30 aug. AW-duinen A.Ruigrok 
    4 ex. okt. AW-duinen H.de Joode e.a. 

Vaal stormvogeltje    4 ex. 11 sep. boven zee J.van Dijk 
    1 ex.  3 okt. boven zee J.van Dijk 
    2 ex. 10 okt. boven zee J.van Dijk 

Noordse Pijlstormvogel    1 ex. 10 sep. over zee,zuidwaarts W.Baalbergen 

Jan van Gent    1 ex. 10 juli over branding,noordwaarts A.Ruigrok 
(zie ook verslag 
 Zeetrek najaar ’77) 

 113 ex. 20 sep. over zee,zuidwaarts A.Ruigrok 

Aalscholver    1 ex. 14 sep. AW-duinen D.Hoek 

Purperreiger    1 ex. 22 sep. AW-duinen D.Hoek 
    1 ex.  9 okt. Noordduinen J.Hoek/R.de Mooij 

Roerdomp    1 ex. 30 okt. AW-duinen H.de Joode 

Zomertaling    2 ex. 30 juli over zee,noordwaarts A.Ruigrok 

Krakend    2 ex.  9 okt. AW-duinen H.de Joode 
    2 ex. 16 okt. AW-duinen A.Ruigrok 

Brilduiker    1 ex.  3 okt. AW-duinen A.Ruigrok 
    3 ex.  9 okt. AW-duinen H.de Joode 

Toppereend    1 ex.  9 okt. AW-duinen H.de Joode 

Grauwe gans    1 ex. 24 sep. over zee,zuidwaarts A.Ruigrok 
    8 ex. 24 sep. overvliegend Noordduinen H.van Duijn e.a. 
   30 ex. 24 okt. over dorp,noordwaarts H.van Duijn 

Brandgans   60 ex. 30 okt. boven zee J.van Dijk 

Buizerd    2 ex. 18 sep. AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 24 sep. Noordduinen J.van Dijk 
    3 ex.  9 okt. AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 30 okt. AW-duinen H.de Joode 

Ruigpootbuizerd    1 ex. 13 sep. AW-duinen D.Hoek 

Sperwer    1 ex. 30 aug. De Klei,Noordwijk A.Cramer 
    veel waarnemingen in september, Noordduinen J.van Dijk e.a. 
    2 ex. 28 okt. overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
    4 ex.    okt. AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 31 okt. Noordduinen H.van Duijn 

Wespendief    1 ex. 24 sep. overvliegend Noordduinen A.Ruigrok e.a. 

Bruine kiekendief    3 ex. 14/15 aug .AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 18 sep. AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 25 sep. Noordduinen J.van Dijk 

Visarend    van half aug. tot half okt. 2 ex. AW-duinen A.Ruigrok/de  
Joode 

Boomvalk    3 ex. 15 aug. AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 15 aug. op jacht in Noordduinen D.Passchier 
    4 ex. 24 sep. overvliegend Noordduinen A.Ruigrok 

Smelleken    3 ex. 25 sep. Noordduinen J.van Dijk e.a. 
    1 ex. 18 sep. AW-duinen H.de Joode 

Torenvalk    5 ex. 24 sep. trek Noordduinen D.Passchier 

Patrijs    5 ex. 14 aug. Noordduinen D.Passchier 
    9 ex. 30 aug. verblijvend Zuidduinen A.Cramer 
    7 ex. 28 okt. Noordduinen J.Glasbergen 

Waterral    1 ex.  AW-duinen H.de Joode 
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Zilverplevier    3 ex. 29 aug. overvliegend ‘t Heen A.Cramer 
    1 ex. 24 sep. overvliegend Noordduinen D.Passchier e.a. 

Goudplevier    1 ex. 27 sep. overvliegend Noordduinen D.Passchier 

Watersnip   13 ex.  7 aug. Hoogeveense polder L.van Duijn 
   31 ex. 14 aug. AW-duinen (trek) H.de Joode 
   16 ex. 24 aug. Noordduinen (trek) H.van Duijn 

Houtsnip    2 ex. 21 aug. AW-duinen A.Ruigrok 

Regenwulp    2 ex. 10 sep. Noordduinen,overvliegend A.Ruigrok 

Witgatje    3 ex.  6 aug. Noordduinen,overvliegend D.Passchier 
    1 ex. 14 aug. Zuidduinen,overvliegend A.Cramer 
    1 ex. 14 aug. AW-duinen H.de Joode 

Oeverloper    1 ex. 21 aug. Duinwetering A.Ruigrok 

Groenpootruiter    1 ex. 10 aug. Noordduinen,overvliegend D.Passchier 
    1 ex. 30 aug Zuidduinen,overvliegend A.Cramer 
    1 ex. 10 sep. Noordduinen,overvliegend A.Ruigrok 

Kluut    2 ex. 18 sep. AW-duinen H.de Joode 

Kleine Jager    1 ex. 10 okt. boven Noordduinen J.van Dijk 

Vorkstaartmeeuw    1 ex. 14 sep. boven zee J.van Dijk 

Zwarte stern    2 ex. 14 aug. AW-duinen H.de Joode 

Holenduif    3 ex. 25 sep. over zeereep,zuidwaarts A.Ruigrok 
    1 ex. 29 sep. Noordduinen H.van Duijn 

Koekoek    1 ex. 29 aug. Hoogeveense polder L.van Duijn 
    1 ex. 29 aug. Noordduinen A.Ruigrok 
    1 ex. 24 sep. Noordduinen A.Ruigrok 

Bosuil    1 ex. 18 juli AW-duinen A.Cramer 

Ransuil    1 ex. 20 sep. roepend boven dorp H.van Duijn 

Velduil    1 ex. 15 aug. verblijvend Noordduinen D.Passchier 
    1 ex. 26 sep. AW-duinen D.Hoek 

Hop    1 ex. 30 aug. Noordduinen M.Gielen 

IJsvogel    1 ex. 23 sep. AW-duinen,Oosterkanaal D.Hoek 

Groene specht    1 ex. 28 aug. verblijvend Zuidduinen A.Cramer 

Kleine bonte specht    1 ex. 12 juli Noordduinen A.Ruigrok 
    1 ex.  6 aug. verblijvend Noordduinen D.Passchier 
    2 ex. 26 aug. idem D.Passchier 
    1 ex.  9 okt. AW-duinen H.de Joode 

Zwarte specht    1 ex. 21 juli Noordduinen A.Ruigrok 

Huiszwaluw      2 sep. 2500 ex. in 2 uur boven Duinpark J.van Dijk 
    1 ex. 31 okt Duinpark J.van Dijk 

Raaf    2 ex. 26 sep. boven dorp H.van Duijn 
    veel waarnemingen AW-duinen (Uitgezette ex.)  

Zwarte mees    1 ex. 24 sep. Noordduinen H.van Duijn 

Kramsvogel    4 ex. 30 aug. AW-duinen A.Ruigrok 
    9 ex. 23 sep. Noordduinen A.Ruigrok 

Beflijster    1 ex. 25 sep. Noordduinen A.Ruigrok 

Paapje    2 ex. 30 juli AW-duinen A.Ruigrok 
    1 ex. 26 sep. Noordduinen A.Ruigrok 
    1 ex. 17 sep. Noordduinen H.van Duijn 
    1 ex. 17 okt. Noordduinen A.Ruigrok 
 
 
 
 
 
 



- 12 – 
 
Gekraagde roodstaart    5 ex. 26 aug. Noordduinen D.Passchier 
    1 ex. 13 aug. Z.H.L. A.Ruigrok 

Zwarte roodstaart    1 ex. 27 sep. Zuidduinen H.van Duijn 

Grauwe vliegenvanger   10 ex. 26 aug. Noordduinen D.Passchier 

Bonte vliegenvanger    5 ex. 26 aug. Noordduinen D.Passchier 
    1 ex. 24 sep. Noordduinen H.van Duijn 

Grote pieper    1 ex. 25 sep. Noordduinen J.van Dijk 

Witte kwikstaart   90 ex. 24 sep. in 1½ uur Noordduinen J.van Dijk 

Grote gele kwikstaart    3 ex. 24 sep. Noordduinen J.van Dijk 
    2 ex. 25 sep. Noordduinen J.van Dijk 

Gele kwikstaart   10 ex. 14 aug. AW-duinen H.de Joode 
    5 ex. 15 aug. AW-duinen H.de Joode 
    1 ex. 17 sep. Noordduinen H.van Duijn 
    1 ex. 24 sep. Noordduinen H.van Duijn 

Barmsijs    2 ex.  6 aug. AW-duinen L.van Duijn 
    3 ex. 17 sep. Noordduinen D.Passchier 

Geelgors    1 ex. 28 okt. Noordduinen J.Glasbergen 

IJsgors    3 ex. 24 sep. Noordduinen J.van Dijk 
    7 ex. 25 sep. Noordduinen J.van Dijk 

Sneeuwgors    1 ex. 11 okt. Noordduinen  

Siberische roodborst- 
tapuit 

    
   1 ex. 

 
13 okt. 

 
Katwijk 

 
J.van Dijk 

Kroonkraanvogel    1 ex.  9 okt. AW-duinen H.de Joode 

Goudvink    1 ex.  9 okt. Noordduinen A.Ruigrok 
 
 
 
                       -------------- 
 

samengesteld door  

J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
Rijnsburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




