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NATUURLIJK NOORDWIJK - NATUURLIJK NOORDWIJK - NATUURLIJK NOORDWIJK   

Onder deze naam wordt een expositie over de natuur gehouden van 14 tot  
en met 23 september in de Kapel, in de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee.  

Dit schrijvende zitten we al volop in de voorbereidingen van de komende 
tentoonstelling. Evenals een aantal jaren geleden zal deze tentoonstel- 
ling weer onder de vlag van de Culturele Commissie van de gemeente  
Noordwijk worden gehouden. 

Medewerking aan de tentoonstelling verlenen: Het Staatsbosbeheer,  
IVN-afd. Noordwijk, Stichting Vogelasiel "Noordwijk" en onze vereniging.  

Even een greep uit datgene wat er te zien zal zijn: 
-- Uitbeelding landschappen rondom Noordwijk met de relatie natuur-milieu 
-- Broedvogelinventarisaties op kaart gebracht, 
-- Spel en lesmateriaal voor de jeugd 
-- Verkoopstand posters e.d. 
-- Microscopen 
-- Zeeaquarium 
-- Bijenstal 

De hogere klassen van de lagere scholen in Noordwijk zal worden gevraagd  
een werkstuk van schelpen te maken. Deze werkstukken worden op de tentoon- 
stelling geëxposeerd. Prijswinnaars zullen door een deskundige jury  
worden aangewezen. 
Scholen kunnen ook in klasverband een bezoek aan de tentoonstelling  
brengen waarbij wij voor deskundige leiding zorgen. 

U zult begrijpen, dat wij zitten te gillen om mensen die nog wat willen  
doen. Zo is bijvoorbeeld de bezetting tijdens de openingsuren nog niet  
rond. Graag even een telefoontje naar 

Dick Passchier tel. 10873 
Willem Baalbergen tel. 10210 
Mevr. Bom  tel. 11285 

 
 

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

O P R O E P  O P R O E P  

Slakken en mossels in Noordwijk  

In de komende jaren wil ik een  
overzicht samenstellen van de  
zoetwaterslakken en -mossels  
en de landslakken die in Noord- 
wijk en omgeving leven. 
Voor zover mij bekend is hier- 
over niets geschreven. Misschien  
bent u ooit eens wat tegengekomen  
in boeken of artikelen; weet u  
vindplaatsen of heeft u zelf wel  
eens dieren verzameld? Als dit zo  
is zou ik het op prijs stellen  
wanneer u mij dit laat weten. 

Wim Kuijper  Holbeekstraat 12 
tel. 16522 
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S T I C H T I N G  V O G E L A S I E L  "N O O R D W I J K" 

In vogelvlucht 

Op de laatste gehouden vergadering bij W.v.d.Niet werd een idee naar  
voren gebracht om met wat meer asielnieuws naar buiten te treden.  
Vooral na de lange, strenge winter is er veel te vertellen. Nu is  
"nieuws" misschien een groot woord, vandaar dat we het liever  
"in vogelvlucht" noemen. 

Tweemaal per dag wordt er gevoerd te weten 's morgens en 's avonds.  
Acute "patiënten" worden soms onder politie-escorte in het asiel  
opgevangen en veelal wordt dan een van de verzorgers opgebeld met het  
verzoek of hij direct wil komen. 
Zoals de naam het al zegt, gaat het hier om een vogelasiel, maar het kan  
ook wel gebeuren, dat er een kip tussen de koeten en meeuwen loopt.  
Het is wel een leuk gezicht en de kip had misschien als dank voor de 
"voedselvoorziening" (eieren) voor de meeuwen kunnen zorgen. Maar om  
niet ten prooi te vallen aan de andere bewoners in het asiel hebben  
wij de kip naar haar soortgenoten gebracht. 
Doch bij een kip bleef het niet. 
Tot grote verbazing van allen hipte er op een morgen een konijn in de  
ruimte rond. 's Avonds werd het dier door een onzer deskundigen van top  
tot teen betast en beknepen, maar er werden geen mankementen geconstateerd,  
zodat voor hem, voorzien van wat haver en mout, naar een andere accommodatie  
moest worden omgezien. 

In gevangenschap hebben de meeste vogels vertrouwen in hun verzorgers.  
Vertrouwen is ons werk hebben ook al diegenen, die ons geldelijk en  
daadwerkelijk gesteund hebben in de koude wintermaanden. 
Een echtpaar uit Katwijk kwam bijna dagelijks vogels brengen. 
Ook was er iemand, die met zijn auto dagelijks de koudeslachtoffers van  
het strand ophaalde tussen Katwijk en Zandvoort. 
De vogels hebben het zwaar te verduren gehad in die tijd. 
Niet alle vogels hebben we kunnen redden, maar wel heel veel!! 

We waren blij dat ons een vijver met open water beschikbaar werd  
gesteld. Daar konden wij de koeten en zwanen na toediening van wat extra  
vitaminen en voer voor verdere revalidatie heenbrengen. 

Dat een goede buur beter is dan een verre vriend ondervinden wij dagelijks.  
Voor diegenen die het nog niet weten: ons asiel is gelegen achter het  
politiebureau; beter gezegd: het grenst aan dit bureau. 

Nieuwe medewerkers 

Anja van Duin: Keune meid. Voert, schrobt en dweilt. 

Paul van Dijk: Struint op de markt naar rotte appels voor de kraaien. Voert.  

De "prof" onder de tieners is:  Wilbert. 

Alle drie zijn het echte team-medewerkers. 

De oude garde: 

Bij de oude garde kunnen geen veranderingen worden vermeld of het moest  
zijn dat allen een jaar ouder zijn geworden. 

Voor de rest is alles bij het oude gebleven. 
 
 
                       -------------- 
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EXCURSIE SCHIERMONNIKOOG  

4 mei, vanaf het plein bij de Firma Verkade 
vertrokken de auto's weer afgeladen 
De excursie ging naar Schiermonnikoog 
Ondanks de regen zaten we heerlijk droog 
Na een uur of wat riep Dick, "kijk eens gauw 
de lucht die wordt werkelijk echt blauw". 
We reden door polders en groene dreven 
Wat is er toch veel moois te beleven 
Aan het wisselende landschap was het te merken 
Dat het Friesland was met z'n vele terpen. 
Het is te veel om op te noemen 
Tot we Lauwersoog op zagen doemen 
De bootreis, weer zo'n belevenis 
Alle camera's snorden, dat was niet mis. 
Op het eiland aangekomen 
Hebben we de bus genomen 
Alles verliep even vlot en gesmeerd 
Want door Dick gaat er nooit iets verkeerd. 
In het dorpje gearriveerd 
Hebben we bij Vlasma gebivakkeerd 
O jongens, het was geen Hilton Hotel 
Maar wees alle eerlijk, keun was het wel. 
Nadat de koffie was gezet 
Gingen we daarna gescheiden naar bed. 
Bij de dames waren er plaatsen vrij 
Bij de heren kon er niemand meer bij 
Alle luxe van thuis was snel vergeten 
Zelfs het snurken werd hier niemand verweten 
's Morgens na het ontbijt wat heel gezellig was 
Gingen we met ons allen naar de Westerplas 
De vogelaars voelde zich de koning te rijk 
Met een gids, niemand anders dan Jelle van Dijk. 
's Middags weer zo iets unieks 
Alle vogelaars gingen sportief op de fiets 
Daarna zijn we weer huiswaarts gegaan 
Daar werden we verwend door Kok Adriaan 
Het was Macaroni Speciaal 
O jongens, wat een heerlijk maal. 
Toen de afwas was gedaan 
Zijn we weer naar vele mooie plekjes gegaan 
Zondagmorgen volop genoten 
Hebben we ons met soep overgoten 
We namen toen afscheid van de fuut, 
de kiekendief en de kluut, 
de ganzen, eenden en de fazant 
En o, dat mooie unieke stukje land. 
De club bedankt voor zoveel plezier 
En in het bijzonder Dick Passchier 
 

Fam.Cramer 
Jacq.Urlusstraat 20  
NOORDWIJK  

 
 
 

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

De Oostvaarderplassen in Zuid-Flevoland beschermd! 

Minister Tuijnman heeft de Oostvaarderplassen als natuurgebied van  
Europees niveau gekwalificeerd. In dit gebied van 3600 ha met open  
plassen, moerasgebieden, rietvelden en wilgenbossen heeft zich een levens- 
gemeenschap ontwikkeld die uniek is voor geheel Noordwest-Europa. Aan- 
vankelijk vreesde men dat, wanneer het gebied aan zijn lot zou worden over-  
gelaten, het spoedig dicht zou groeien tot een aaneengesloten moerasbos.  
Het blijkt nu, dat vooral de grauwe gans, die er broedt met naar schatting  
100 paar en er tijdens de ruiperiode met duizenden exemplaren verblijft,  
een belangrijke rol speelt bij het handhaven van de afwisseling van de  
vegetatie en het open water. Het gebied herbergt voorts kolonies van  
aalscholver, lepelaar, blauwe reiger en purperreiger. In 1978 heeft een  
paar zilverreigers er enkele jongen grootgebracht en broedden er waar- 
schijnlijk enkele paren kwakken. Landbouworganisaties drongen de laatste  
tijd aan op een groter areaal landbouwgrond, ten koste van het Oostvaarder-
plassengebied. Dit gevaar is nu voorbij. 

NATUUR EN MILIEU 79 3/6 
 
 

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

De kleinste vleermuis ter wereld in gevaar 

Een van de kleinste zoogdieren ter wereld, een vleermuis met afmetingen  
van een flinke hommel en een gewicht van ongeveer 1,8 gram, werd pas in  
1973 ontdekt in een grot langs de kust van Thailand. Er zijn naar schatting  
500 exemplaren van dit zeer schuwe diertje. Na de ontdekking van de  
vleermuis is de grot opgenomen in het programma van toeristische reisor- 
ganisaties, die nu excursies per motorboot naar de grot organiseren. Door  
deze voortdurende storingen wordt het diertje nu ernstig in zijn voort- 
bestaan bedreigd. 

PANDA, 15e jaargang 6 
 
                       -------------- 
 
 
Bescherming voor trekdieren 

Nederland heeft zich in juni van dit jaar, samen met 31 andere landen,  
uitgesproken voor een ontwerpverdrag ter bescherming van migrerende dier- 
soorten. Dit zijn soorten die - zowel ter land, ter zee als in de lucht – 
tijdens hun trektochten één of meer staatsgrenzen plegen te overschrijden.  
De dieren, waar het om gaat, staan vermeld op twee lijsten. Die van de  
eerste lijst hebben onmiddellijk bescherming nodig. Ze mogen niet worden  
gevangen of gedood, met uitzondering voor strikt wetenschappelijke doel- 
einden. De regeringen moeten het leefmilieu van deze dieren beschermen  
en obstakels, die ze tijdens hun trektochten tegenkomen, zo mogelijk ver- 
wijderen. In elk geval mogen er geen nieuwe obstakels (b.v. hoogspannings- 
leidingen) worden aangebracht. De invoer van exotische dieren is verboden.  
Op deze lijst staan o.a. vogels als zeearend, de Aziatische ooievaar,  
Kaalkopibis en verschillende soorten walvissen zoals de Blauwe vinvis en  
de Groenlandse walvis. Op de tweede lijst (de minder urgente gevallen)  
staan o.a. de Afrikaanse olifant, de Zeekoe en zeer veel vogelsoorten  
zoals de Ooievaar, alle soorten vliegenvangers, alle waadvogels, eenden en  
ganzen. De landen die het verdrag zullen ratificeren verplichten zich om  
over en weer nauw samen te werken ter bescherming van deze soorten en  
stroperijen tegen te gaan. Tot de voorstanders van het verdrag behoort  
ook Italië en dit zou gunstig kunnen uitpakken voor o.a.de vele Neder- 
landse zangvogels, die tijdens hun trektocht naar Afrika in Italië nog  
steeds massaal worden afgeslacht. Het verdrag moet echter nog door de  
betrokken parlementen worden goedgekeurd. 

NRC 29-6-1979 
 

                       -------------- 
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Veluws Speulderbos is hèt ideaal voor het Staatsbosbeheer 

Het Speulderbos op de Veluwe bij Putten is een van de weinige gebieden  
in Nederland, die altijd, tot op de dag van vandaag, met bomen bedekt zijn  
geweest. Het bos omvat nu nog restanten van de oude begroeiing. Er zijn  
echter ook grote stukken beplant met o.a. Douglassparren. Door natuurlijke  
verjonging met spontane bijmenning van loofhoutsoorten is een douglas-bos  
ontstaan dat volgens houtvester L.Oldenkamp van het SBB alle kwaliteiten  
bijna optimaal verenigt. Hij doelt hierbij op de drie hoofdfuncties die  
een bos in de gedachtegang van het SBB moet vervullen: houtproduktie,  
het vervult een rol voor de recreatie en is een niet te verwaarlozen  
factor in het natuurlijk milieu. Naar verwachting zal de houtopbrengst  
in de toekomst de totale kosten van het beheer dekken. In het Speulderbos  
leven verschillende soorten roofvogels (o.a. havik en wespendief) en  
de ondergroei biedt een uitstekende dekking voor het grof wild. 
Aan bos bezit Nederland op dit ogenblik 286.000 ha (8,6% van het landopper- 
vlak) waarvan ongeveer 100.000 ha eigendom is van de staat. Het overheids- 
beleid is erop gericht het areaal zo te beheren, dat men er in de toe- 
komst verschillende kanten mee uit kan, waarbij de accenten kunnen  
verschuiven naar houtproduktie, recreatie of natuurbeheer. We houden ook  
meer dan vroeger rekening met de wensen van de bevolking, aldus het SBB.  
Toch roept het SBB de laatste tijd nogal wat weerstanden op onder de 
natuurbeschermers. De landelijke werkgroep Kritisch Bosbeheer vindt dat  
we maar eens van het cultuurbos af moeten stappen ten gunste van het  
natuurbos, waar een boom op natuurlijke wijze kan afsterven en op de dode  
en halfdode bomen zich allerlei mossen, zwammen, varens en kruiden kunnen 
ontwikkelen. Holle bomen zijn onmisbaar voor allerlei mezensoorten,  
uilen, vleermuizen en marters. Maar wat gebeurt er nu? Met het oog op  
de vereiste houtproduktie worden de bomen bijna zonder uitzondering  
gekapt, nog voor ze volwassen zijn, aldus de kritici. Kennelijk wordt  
de enorme ecologische betekenis van de sterf- en afbraakstadia van 
bomen door de huidige beheerders en beleidsbepalers verreweg ondergeschikt  
geacht. Houtvester Oldenkamp is echter niet onder de indruk van 
dergelijke opmerkingen. Volgens hem is het maatschappelijk onverantwoord  
om de natuur in het bos aan zijn lot over te laten. De natuur zelf is er  
niet mee gediend, zegt hij, omdat de variatie achteruit zou gaan, de  
recreant heeft er geen baat bij en tenslotte moeten we blijven denken  
aan de houtproduktie, die gaandeweg belangrijker wordt. 

NCR 13-7-1979 
 
 
                       -------------- 
 
 
De wasbeer in Nederland 

De wasbeer, een roofdier uit Amerika, komt sinds enige tijd voor in  
Oost-Nederland. In Twente is het dier al 13 maal gezien. De soort is  
afkomstig uit Duitsland, waar het dier geïmporteerd werd uit Amerika  
omwille van de bonthandel. Ontsnapte dieren leven nu als standwild  
o.a. in de Eifel en Westfalen. Nederlandse biologen zijn tot dusver  
niet erg enthousiast over deze gebiedsuitbreiding. De wasbeer is  
namelijk een felle jager, die onze inheemse roofdieren als bunzing,  
boommarter en steenmarter weleens geduchte concurrentie zou kunnen  
aandoen. 

NCR 29 juni 1979 
 
                       -------------- 
 
 

Verzameld door D.Hoek 
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BUITEN KIJKEN MET KEES HANA 

Het is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden, dat twee IJmuidense  
jongetjes maar ternauwernood van de dood konden worden gered nadat  
ze de zwarte zaadjes uit "die gekke kastanje" hadden gegeten. Ik  
herinner me goed, dat het toen voor de plaatselijke plantsoendienst  
een zeer terechte aanleiding is geweest om meteen de planten van  
die "kastanjes" grondig te verwijderen van het overgeschoten terrein- 
tje waar ze groeiden. 
Een uitstekende maatregel, maar je bent er het gevaar niet afdoende  
mee kwijt. Natuurlijk niet, want wanneer zulke kinderen de zaden zien,  
wil dit zeggen dat de vruchten die ze voortbrachten zijn opengesple- 
ten en dat er dus ook al het nodige op de grond moet zijn gevallen.  
Bijna onvermijdelijke gevolg hiervan: in het volgende jaar nieuwe  
planten, kruidachtig van aard en stevig van meestal rijkelijk ver- 
takte stengel, met grof getande min of meer ovale bladeren, waartussen  
in de loop van de zomer sierlijke, slanke bloemen verschijnen  
in helderwit of lichtlila. En dat zijn ze dan, de doornappels in volle  
zomerse luister. Erg mooi, vooral wanneer de wel wat op die van tabak  
lijkende bloemen zich willen openschroeven tot vijfpuntige sterren  
aan de lange bloembuizen. Geen mens, laat staan een kind, die daar enig  
kwaad in zal vermoeden. 

Maar zo ergens, dan bedriegt hier wel de schijn! Want - het staat met  
dezelfde woorden in de flora's - deze planten zijn "zeer vergiftig"!  
En nu gaat het over de hele plant, een lid van de roemruchte nacht- 
schadefamilie. 
Roemrucht mag je haar m.i. wel noemen wanneer je even nagaat van hoe  
groot belang ze enerzijds voor ons is en hoe ze ons anderzijds naar  
het leven staat. Ja, want hoe zouden we het (behalve wanneer we gaan  
"chinezen") zonder aardappelen moeten stellen? Dat zijn de knollen  
van de nachtschade. 
En zijn de Petunia, Salpiglossus en Schizanthus geen alleraardigste  
nachtschade-tuinbloemen? Het "geurich kruyt Toeback" is al weer  
minder onschuldig, maar voor een nachtschadevrucht als de paprika  
kan rustig reclame worden gemaakt en wie van Spaanse peper of de  
nog scherpere "Lombokjes" houdt, kan ook deze nachtschade rustig eten.  
U ziet dus; een familie van diverse pluimage. 

Maar nu onze doornappel nog even. Gewoonlijk gaan zijn bloemen pas  
tegen de avondschemering goed open. En wat wij doordat we er niet  
bij gaan zitten kijken vrijwel nooit zien, dat gebeurt toch: er komen  
nachtvlinders die al honing (nectar) zuigend voor de bestuiving van  
de bloemen zorgen. 
En dan is het zover, de grondslag voor de wonderlijke, scherp gestekelde  
en uiterlijk wel een beetje kastanjeachtige vruchten is gelegd. De  
eerste ontstaan steevast in de onderste vertakking van de stengel  
en dat gaat zomaar verder van gaffel tot gaffel. Telkens zo’n in  
vier kleppen openspringende bol boordevol gevaarlijke zaadjes. 

Toch misschien niet goed om alleen maar kwaad te spreken van de  
doornappels, want ze hebben ook heilzame eigenschappen. 
De hele plant bevat namelijk enkele zogeheten alkaloïden, de eigen- 
lijke gifstoffen, die toch ook bijvoorbeeld verwerkt in rookkruiden  
voor astmapatiënten een duidelijk verlichtende uitwerking kunnen  
hebben. Goed, maar aan de andere kant is ook aan menige gifbeker uit  
oude tijden de doornappel (met "succes") te pas gekomen. En de ware  
heksenzalf schijnt niet mogelijk te zijn geweest zonder heel sterke  
aftreksels van bladeren en/of zaden. Oppassen dus, want u weet: een  
gewaarschuwd man (of vrouw) telt voor twee. 

Uit: A.D. van 16 november 1974 
 
 
 
 
                       -------------- 
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VELDWAARNEMINGEN IN NOORWEGEN  

Na een afwezigheid van meer dan vijf jaar in Noorwegen kreeg ik toch  
weer eens de behoefte opnieuw kennis te maken met de boeiende flora  
en fauna van dit onmetelijke land. 

Eind mei vertrok ik tezamen met enige andere reisgenoten eerst naar de  
Duitse havenstad aan de Oostzee Kiel, waar ik 's middags op de boot stap- 
te. Deze boot, de Prinsesse Ragnhild genaamd, zou mij reeds vroeg in de  
volgende morgen naar de Noorse hoofdstad Oslo brengen. De zeereis ver- 
liep vlekkeloos en ongemerkt voeren wij reeds bij het ontwaken in de  
mooie Oslofjord, met zijn hier en daar nauwe doorgangen en steile rots- 
wanden. Eenmaal afgemeerd in de haven gingen wij spoedig van boord en  
zetten koers naar onze vakantiebestemming, een buitenhuisje in 
Lykkja, een hoogvlakte nabij het Hemsedal. Rijdend door het Hallingdal  
in de richting van Gol deed de gehele natuur nog lieflijk aan en waren  
alle bomen al volop uitgelopen. Hoe meer wij naar het noordwesten gin- 
gen werden de bomen steeds kaler en verschenen ook de eerste bergketens  
met de eeuwige sneeuw. Na een slingerende rit over een smalle en soms  
ongeplaveide weg temidden van meren, moerassen en besneeuwde bergen bereik- 
ten wij tenslotte na een halve dag onze bestemming, een vriendelijk houten  
vakantiehuisje. Het lag op een vrij steile helling en het was nog een  
hele klim, voordat wij vanaf de weg al onze bagage naar boven hadden  
gebracht. Vanuit dit huisje hadden wij een prachtig uitzicht over een  
hooggelegen langgerekt bergmeer, de Tisleifjorden genaamd. 

De op dat ogenblik heersende temperatuur van ongeveer 28°C was bepaald  
in tegenspraak met de omgeving, want de Tisleifjorden was bijna nog geheel 
met een dikke laag ijs bedekt en overal lagen nog grote hoeveelheden  
sneeuw. Ook de bomen waren nog lang niet uitgelopen, zodat de omgeving  
een bepaald winterse aanblik bood. Kennelijk had ook hier de winter, even- 
als bij ons, harder toegeslagen dan in andere jaren. Dit bleek inderdaad  
zo te zijn, want de Noorse eigenaar van ons huisje verklaarde bij aankomst,  
dat het weer tot voor enige dagen geleden bijzonder koud was geweest. 

Door de hoge temperaturen en de stralende zon voltrok zich een ware meta- 
morfose. In een paar dagen tijd werd het compleet voorjaar en zomer.  
De bladeren hoorde je als het ware aan de bomen groeien en overal klonk  
het kletterende smeltwater. In drie dagen was al het ijs op de Tislei- 
fjorden verdwenen. Wat bij ons een proces van een paar weken is, duurt  
hier maar enkele dagen. 

Overal kwamen de vogels te voorschijn en lieten hun lied volop weerklinken.  
Vlak bij ons huisje nam onmiddellijk een Bonte vliegenvanger zijn intrek,  
sleepte nestmateriaal af en aan en zong de hele dag het hoogste lied op  
ons terrasje. Tientallen Kramsvogels vlogen met hun ratelende en raspende  
zang overal door het jonge berkengroen. De Koperwieken lieten een prachtig  
melodieus gezang horen, een voor ons wonderlijke ervaring, want zij zijn  
bij ons gedurende de winter en tijdens de trek zeer zwijgzaam. Beneden  
bij een van de bergmeren zongen overal de Kepen, terwijl de mannetjes in  
hun prachtkleed zich aan ons weinig schuw toonden. Hun zang komt sterk  
overeen met die van de Groenlingen. Aan de brede oevers van de Tisleifjorden  
liepen Groenpootruiters, Tureluurs, Bontbekplevieren en Bonte strand- 
lopers. Ook was hier en daar de schelle roep van de Oeverlopers te horen.  
Temidden van deze omgeving vertoonde zich ook een baltsend paartje Grote  
zaagbekken. Hoewel je deze prachtige eenden soms volop in het IJsselmeer  
kunt zien, is het toch een hele aparte ervaring, wanneer je ze hier in hun  
eigenlijke broedgebied ziet en de vele voorbereidingen voor hun huwelijk  
kunt waarnemen. Eenzelfde tafereel was ook bij de Brilduikers te zien. 
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In de daarop volgende dagen zagen wij nog enkele Witgatjes en Bosruiters.  
Beide laatste soorten lijken erg op elkaar, maar doordat je ze hier tege- 
lijkertijd kunt waarnemen, is het verschil toch wel duidelijk te zien. 

Achter ons huisje liep een pad, dat leidde naar een uitgebreide hoogvlakte,  
omgeven door hoge en vaak steile bergtoppen, bedekt met gletsjers en  
eeuwige sneeuw. Tussen de bergen door kon men al de uitlopers zien van  
het hoogste gebergte van Noorwegen, de Jotunheimen, met als hoogste bergen  
de Galdhoppigen en de Glittertind. Temidden van deze ongenaakbare  
woestenij troffen wij tot tweemaal toe een kudde rendieren aan, die de  
verse begroeiing tussen de sneeuw vandaan graasde. Wanneer we de kudden  
wat te dicht naderden, dan kwam kennelijk de leider van de kudde, een  
mannetje met een zeer indrukwekkend gewei, voor de kudde staan en hield  
de toeschouwers angstvallig in het oog. Werkelijk een prachtig gezicht  
zo'n grazende kudde. Op deze hoogvlakte klonk overal het gezang van de  
Blauwborst, die hier in grote getale voorkomt. Een heel mooi bruin getint  
vogeltje met een helblauwe borst met op zijn borst weer een felrode  
stip. Tussen dit gezang klinkt zo nu en dan het heldere gefluit van de  
Goudplevieren, die eveneens op deze vlakte broedt. Verdere verrassingen  
op deze vlakte, die wij meermalen hebben bezocht, waren de Rietgors en  
de IJsgors met zijn merkwaardig aflopend deuntje. Doen in de duinen in  
onze omgeving de Fazanten bij het vlakbij en plotseling wegvliegen ons  
soms de stuipen op het lijf jagen, hier wordt deze rol overgenomen door  
het Moerassneeuwhoen. Weggedoken op soms minder dan een halve meter  
afstand vliegt hij met veel geraas en een gakkend geluid er snel vandoor.  
Je bent op zo'n ogenblik te verbouwereerd om goede notitie van dit dier  
te nemen. Een merkwaardig beest met zijn bruine rug en zijn helder- 
witte vleugels. Je zou hier haast kunnen spreken van de fazant van de  
toendra. 

Tussen de stenen schieten geregeld lemmingen weg, soms bruin dan weer  
helgeel met zwart. Het zijn net kleine hamsters zonder een duidelijke  
staart. Bekend is, dat deze dieren op geregelde tijden koers zetten naar  
de kust en zich dan massaal in zee storten, waarna zij onder luid gekrijs  
en gepiep een massale verdrinkingsdood ondergaan. Bij het lopen over de  
toendra zie je zoveel, dat je vaak vergeet in de lucht te kijken.  
Naast zo nu en dan een Raaf, zijn er ook roofvogels te zien als Smelleken, 
Torenvalken, Slechtvalken, Buizerden en met een beetje geluk ook een  
Giervalk. Een keer zagen wij in de verte een zeer grote donkere roof- 
vogel hoog in de lucht schroeven en dit kon naar mijn mening niet  
anders dan een Steenarend geweest zijn. 

Bij het afdalen van de hoogvlakte kon je langzamerhand weer in het bos  
terecht, zowel uit loof- als uit naaldhout bestaande. Soms hoor je  
de Grijskopspecht, wat zwakker lachend dan onze Groene specht, maar wel  
meer roffelend op dode takken en electriciteitspalen. Hier en daar  
broeden Sijzen in de bomen, terwijl de mannetjes geregeld hun korte maar  
toch melodieuze zang laten horen. Soms word je opgeschrikt door het  
plotseling wegvliegen van de Houtstip. 

Nabij ons verblijf lag ook een laaggelegen moerasgebied met talrijke  
kleine meertjes. De grootste verrassing vormden daar de Kraanvogels,  
trotse majestueuze blauwe vogels van meer dan een meter hoog, pronkend  
met hun grote bundel opgerichte staartveren. Daarnaast zagen wij nog  
een kleine koppel Canadese ganzen, die kennelijk daar ook broeden.  
Verder kwamen wij nog tal van vogels tegen, die ook bij ons vertrouwd  
zijn zoals Tureluurs, Watersnippen e.d. 

Het volgen van snelle stromen en watervallen is ook een buitengewoon  
boeiende ervaring. Plotseling zagen wij bij een steile waterval van  
30 à 40 meter hoog een Waterspreeuw heen en weer vliegen, een zeer  
behendige vogel, die in staat is in snelle bergstromen over de bodem  
te lopen zonder meegesleurd te worden. Klaarblijkelijk nestelde hij  
achter de waterval, want telkens verdween hij achter de grote neerstro- 
mende watermassa's temidden van de fijne waternevel om dan later 
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plotseling weer op te duiken. Een typische vogel, die lijkt op een fors  
uitgevallen Winterkoning met zijn donkerbruine kleur en zijn helderwitte  
bef. 

Het behoeft geen betoog, dat we naast de vogels ook volop gelet hebben  
op de planten. Hoewel velen van hen nog niet in bloei stonden, was het  
aanblik hier en daar toch overweldigend. Wijd verspreid stonden daar  
Grote ooievaarsbekken met grote lila bloemen, daar skogstorkenebb  
geheten. Veelvuldig komt ook de fjellfiol of vrij vertaald het Gele  
bergviooltje voor. Prachtig is ook de tyrihjelm of de Scandinavische  
monnikskap. 
Het zou te ver voeren om hier al de soorten te behandelen, die we daar  
gezien hebben, maar ik kan niet nalaten te vermelden de verschillende  
beekjes geheel omzoomd met Verspreidbladig goudveil, Dotterbloemen, Vetblad, 
Rondbladig- en Klein wintergroen en andere bij ons soms zeer zeldzame  
planten. 

De hoogvlakten bieden weer een heel ander aanblik. De plantengroei wordt  
daar beheerst door Dwergberken, Jeneverbessen en verschillende vreemde  
wilgensoorten. Sommige stukken zien paars van de blalyng, een grote soort  
dophei. Grappig zijn ook de grepplyng, een hele kleine rododendronsoort,  
en de rypebaer, die doet denken aan een kleine bosbes. 

Rond ons vakantieonderkomen viel ook nog van alles te zien. De Koekoeken  
waren bijzonder luidruchtig en gingen soms op de waslijn luid te keer.  
Andere gasten waren de Gekraagde roodstaart en de Grauwe vliegenvanger.  
Opvallend was dat de vogels langdurig zongen, maar dit lag misschien wel  
aan het feit, dat de zon bijna dag en nacht scheen. Om half twaalf 
's nachts begon het even licht te schemeren en om één uur werd het weer  
volledig licht. Wat zoogdieren betreft kregen wij regelmatig bezoek van  
de z.g. nilssons vleermuizen en de sneeuwhazen, van wie er sommige nog  
duidelijk wit gevlekt waren. 

Ditmaal heb ik eens geen grote trektocht door Noorwegen gemaakt, maar  
ben ik vanuit een vast punt allerlei wandel- en trektochten gaan maken.  
Ik moet zeggen, dat mij dit uitstekend is bevallen, zeker wanneer je met  
zorg een punt hebt uitgekozen waar in de nabije omgeving van alles te  
beleven valt. 

Voor velen binnen onze vereniging behoeven mijn ervaringen geen aansporing  
te betekenen om Noorwegen te gaan bezoeken, want zoals ik hier en daar  
beluister, kennen vele Noordwijkers gebieden als de Dovrefjell, de Fokstumyra  
en de Rondane op hun duimpje. Maar speciaal voor hen, die dit land nog  
niet kennen of nog nooit gezien hebben, zou ik willen zeggen: wanneer  
u enigszins de gelegenheid hebt en wanneer u veel van natuur en trek- 
tochten houdt dan moet u beslist daar eens heengaan. Dààr is alles nog  
schoon en zuiver. 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
 
 
                       -------------- 
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VELDWAARNEMINGEN OVER DE MAANDEN MAART - APRIL - MEI 
 
ROODKEELDUIKER  
 

FUUT  

ROODHALSFUUT  
 

KUIFDUIKER  

JAN VAN GENT 

AALSCHOLVER 

ZOMERTALING  

BRILDUIKER  

BERGEEND 

GROTE ZAAGBEK  

RIETGANS  

KOLGANS  

BRANDGANS  

GRAUWE GANS  

BUIZERD 
 
 
 
 
 

SPERWER 
 
 
 

WESPENDIEF 

BRUINE KIEKENDIEF 

BLAUWE KIEKENDIEF 
 
 

BOOMVALK 
 
 

SLECHTVALK   

PATRIJS 

SCHOLEKSTER  
 

NOORDSE STERN 

GROTE STERN  

KOEKOEK  

STEENUIL  

BOSUIL 

  5 ex. 
  2 ex. 

110 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 

  2 ex. 

  6 ex. 

  4 ex. 

 30 ex. 

  vele 

  vele 

  vele 

  vele 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 

  1 ex. 

  2 ex. 

150 ex. 
 30 ex. 

  1 ex. 

  2 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 
  3 juv. 
  1 ex. 

13 maart Oosterduinmeer 
18 maart (Meertjes) Katwijk 

 4 maart Oosterduinmeer 

 1 maart Kanaal Rijnsburg  
12 maart Oosterduinmeer 

13 maart Oosterduinmeer 

 2 mei   overvliegend Z.H.L. 

26 mei   overvliegend Puik en Duin 

22 april Zuidduinen Katwijk 

 4 maart Oosterduinmeer 

16 mei   Verbl.waterl.Katwijk 

 4 maart Oosterduinmeer 

   maart Overtrekkend noordwaarts 

   maart idem 

   maart idem 

   maart idem 

 5 maart Verbl.Noordduinen  
10 maart AW-duinen 
31 maart Overvl.Offem 
17 maart Zandput Valkenburg  
10 april Verbl.Noordduinen  
 1 april Overvl.Offem 

 3 maart Sluispad,jagend  
12 maart  Verbl.Noordduinen 
18 maart Overvl.Offem 
21 april Zeereep,Noordduinen 

30 mei   Overvl.Oud-Leeuwenhorst 

14 april Zeereep,noordwaarts 

 6 maart Overvl.Noordduinen 
 8 maart Overvl.Nieuwe Zeeweg 
22 maart Overvl.Noordwijk-Binnen 

16 april Offem 
15 april Nieuw-Leeuwenhorst 
19 mei   Jagend Noordduinen 

19 april Overvl.Noordwijkerhout 

14 april Verbl.zeereep,Noordduinen  

 4 maart Oosterduinmeer  
14 april boven zee  

 2 mei   Zuid-Hollands Landschap  

24 maart over zee,noordwaarts 

22 april roepend Noordduinen 

 6 april Roepend Sluispad 

16 maart Roepend Noordduinen  
ex.30 april Zuid-Hollands Landschap  
14 mei   werkschuur Staatsbosbeheer 

J.v.Dijk e.a.  
F.v.Duivenvoorde 

J.van Dijk 

A.Ruigrok  
A.Ruigrok e.a. 

J.van Dijk 

A.Ruigrok 

A.Cramer e.a. 

F.v.Duivenvoorde 

J.van Dijk  

Arno Bos  

J.van Dijk  

W.Cramer e.a. 

vele waarnemers 

vele waarnemers 

vele waarnemers 

W.Cramer  
H.van Duin 
W.v.d.Niet  
F.van Duivenvoorde 
W.Cramer  
W.v.d.Niet 

A.Cramer  
W.Cramer  
A.Cramer  
D.Hoek 

A.Ruigrok  

D.Hoek e.a. 

W.Cramer 
W.v.d.Niet  
W.v.d.Niet 

W.v.d.Niet 
A.Ruigrok  
A.Cramer 

W.v.d.Niet 

W.Cramer 

J.van Dijk 
W.Cramer 

A.Ruigrok 

A.Ruigrok 

W.v.d.Niet 

A.Cramer 

W.v.d.Niet 
A.Ruigrok 
A.Bos 
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GROENE SPECHT         3 ex. 

GROTE BONTE SPECHT        1 ex. 

KLEINE BONTE SPECHT       1 ex. 
                          1 ex. 

10 april 
 4 maart 
12 mei 
voorjaar 

Verbl.Noordduinen          W.Cramer 

Verbl.langs Offemweg    A.Cramer 

Zuid-Hollands Landschap broedgeval A.Ruigrok 
Offem                      J.van Dijk 

DRAAIHALS     1 ex. 24 mei Verbl.Noordduinen W.Cramer 

HUISZWALUW     1 ex. 14 april Noordduinen W.v.d.Niet 

OEVERZWALUW     2 ex. 14 april Noordduinen A.Ruigrok 

WIELEWAAL     1 ex. 23 mei Woonhuis Duinweg Arno Bos 

STAARTMEES     1 ex.  2 mei Noordse vorm,Leeuwenhorst  A.Ruigrok 

BOOMKLEVER     2 ex. 15 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

BOOMKRUIPER     1 ex. 31 maart Verbl.Noordduinen W.Cramer 

GROTE LIJSTER     2 ex. 26 febr. Noordduinen H.van Duin 

BEFLIJSTER     1 ex. 22 april Verbl.Zuidduinen Katwijk F.van Duivenvoorde 

ZWARTE ROODSTAART     3 ex. 21-28 apr.Noordwijk D.Hoek e.a. 

KLEINE KAREKIET     1 ex. 15 april Nieuw-Leeuwenhorst A.Ruigrok 

BRAAMSLUIPER     2 ex. 12 mei Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

FLUITER     1 ex. 22 mei Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

VUURGOUDHAANTJE     1 ex. 21 april le oprit Noordduinen D.Hoek 

GOUDVINK     1 ex. 18 maart Verbl.Noordduinen W. Cramer 

GEELGORS     1 ex. 19 maart Zingend Boerenburgerweg W.v.d.Niet 
 
 
 
 

Waarnemingen verzameld  
Door:.  
J.Glasbergen 

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




