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

BESTUURSMEDEDELING  

In de vorige Strandloper werd melding gemaakt van een te houden winterkamp  
in Veere. 
De organisatie is rond. Op blz.17 worden verdere mededelingen gedaan  
over dit kamp. 
 
VAN DE REDAKTIE 

Bijgaande Strandloper is boven verwachting erg dik uitgevallen. Op 21 oktober, 
sluitingsdatum van inleveren van de kopy, was echter nog niets ontvangen.  
De weken daarna druppelde er af en toe wat binnen. Een Strandloper alleen  
bestaande uit een voor- en achterkant was natuurlijk aan de leden en donateurs  
niet te verkopen. Besloten werd toen om het verslag van het onderzoek naar  
het voorkomen van de Grote keverorchis in Noordwijk over het jaar 1979 te  
plaatsen. Dat was een lijvig verslag en De Strandloper zou een normale  
"dikte" hebben. De toeloop van kopy was de eerste week van november zo groot,  
dat de Strandloper zelfs extra dik kon worden. De planning van typen en  
stencilen kwam toen weer in het gedrang, maar uiteindelijk kon een en ander  
toch weer geklaard worden. Helaas liggen de artikelen nu een beetje door elkaar. 

Kopy voor de volgende Strandloper inleveren vóór 26 januari 1980.  
Alstublieft, wacht u niet te lang en lever het niet op de laatste dag in of  
net daarna. U doet de redaktie enorm veel plezier om verslagen van  
inventarisaties e.d. vroegtijdig in te leveren. 
 

 
 
 
 

OPLAGE 475 EX. 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN     GEKNIPT UIT DE KRANTEN  GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
  
De Vlaamse gaai: recht op rehabilitatie 

Volgens de bioloog dr. I.Bossema heeft de Vlaamse gaai recht op rehabilitatie.  
Zoals bekend wordt deze kraaiachtige al sinds jaar en dag als een geduchte  
rover van eieren en jonge vogels afgeschilderd. Bossema heeft nu het roofgedrag 
bestudeerd en ontdekte dat daar wel iets, maar niet zo veel van waar is. Eikels 
blijken een veel belangrijker rol in het voedselpakket van de Vlaamse gaai te  
spelen. Met name is dat het geval in het voorjaar als de jongen worden groot 
gebracht. De gaaien oogsten in het najaar op grote schaal eikels, waarvan ze er  
zo'n vijfduizend zorgvuldig onder de grond stoppen, stuk voor stuk, elke eikel 
op een afzonderlijke plaats. Ook onder een sneeuwdek in de winter weten de  
gaaien de eikels terug te vinden. In het voorjaar en zelfs tegen de zomer weet  
de gaai nog steeds de eikels op te sporen. Tegen die tijd zijn de door hem of  
haar verstopte eikels inmiddels gaan kiemen en eet de gaai alleen de nog aanwe- 
zige zaadlobben van de kiemplanten, meestal zonder de plantjes te beschadigen. 
Uiteindelijk varen de eiken wel bij dit gaaiengedrag. Zo zorgt de gaai voor 
instandhouding van zijn eigen leefmilieu; in het open veld is hij niet opgewassen  
tegen de andere kraaiachtigen zoals Ekster en Zwarte kraai. 

(NCR) 
 
                       -------------- 
 
Een uitgestorven vogelsoort herondekt 

In Peru is een vogelsoort teruggevonden, die men reeds lang uitgestorven waande.  
Het is het Witvleugelsjakoehoen, een familielid van de Hokkohoenders. Deze  
hoenders leven in de bossen van de zuidgrens van de Verenigde Staten tot in 
Argentinië. Er zijn ongeveer 40 soorten. Van de nu herontdekte hoendersoort  
waren voor 1977 slechts drie balgen (huiden) bekend die in 1876 en in 1877 in  
Peru waren verzameld. Na 1877 was de soort nooit weer gesignaleerd. Volgens  
een Peruaanse ornitholoog, die de vogels heeft ontdekt, leven er nog enige  
honderden exemplaren in de droge bossen in het noordwesten van Peru. 

(PANDA,oktober 1979) 
 
                       -------------- 
 
Zweden vraagt hulp in aktie tegen zure regen 

De Zweedse Vereniging voor Natuurbescherming heeft voor buitenlandse bezoekers  
een brochure gemaakt over de rampzalige gevolgen van de "Zure regen". Vervuilde 
lucht, vooral afkomstig van de industrieën die zwavelhoudende olie en kolen 
verbranden, drijft naar Zweden en wordt daar schoongewassen door de regen. Het 
resultaat is, dat hier de meren verzuren, waardoor vissen en andere organismen 
sterven. Ook vermindert de boomgroei en dus de houtproduktie. In zweden zelf  
worden strenge normen gehanteerd voor het zwavelgehalte van olie. De grootste  
bronnen van deze luchtverontreiniging bevinden zich echter buiten Zweden,  
vooral in West-Duitsland en Engeland. Alleen door een Internationale aktie  
kan aan deze dodelijke regen een halt worden toegeroepen. 

(NATUUR EN MILIEU 79/10) 
 
 
                       -------------- 
 
Steenmarters en dassen sterven door landbouwvergif 

Het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Rotterdam heeft vastgesteld, dat de  
28 dassen en 7 steenmarters die in het Geuldal in Zuid-Limburg om het leven  
zijn gekomen, vergiftigd zijn door het slakkenbestrijdingsmiddel methaldehyde.  
Dit middel is door het ministerie van landbouw toegelaten om te worden gebruikt  
in de land- en tuinbouw. Vermoedelijk zijn de dassen en steenmarters (beide  
zeldzame en beschermde diersoorten) omgekomen doordat ze het gif met het 
dagelijkse voedsel naar binnen kregen. 

         (TROUW) 

 
                       -------------- 
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Dit jaar minder zeehonden in de Waddenzee geboren 

De zeehondenstand in de Waddenzee is dit jaar met 400 dieren vrijwel gelijk  
gebleven aan die van 1978. Het aantal geboorten is in vergelijking met vorig  
jaar echter teruggelopen; van 100 naar bijna 75. De oorzaak hiervan ligt 
bijna geheel in de vervuiling van de Rijn. De giftige stoffen, die in deze rivier 
worden gestort, komen via de zuid- en noord-hollandse kust in de Waddenzee terecht. 
Het gaat hier vooral om een groep stoffen die in de plastic en elektrotechnische 
industrie worden gebruikt. Deze stoffen maken de zeehonden onvruchtbaar. Naar 
schatting waren er in 1968 nog 1450 zeehonden in de Waddenzee, dit aantal was in  
1974 al gedaald tot 500. 

(ALGEMEEN DAGBLAD) 
 
                       -------------- 
 

Verzameld door Dick Hoek 
 
 
 
 

DE PENNINGMEESTER MELDT, DAT.... 

De Stichting Het Vogeljaar de abonnementsprijs van  

"Het Vogeljaar" met ƒ 1,— heeft moeten verhogen  

tot ƒ 14,50 per jaar. 

Indien u uw contributie voor 1980 overmaakt en  

indien u een abonnement heeft op Het Vogeljaar  

via onze vereniging wilt u dan ƒ 14,50 overmaken? 
 
Indien u het abonnement niet meer wenst te 

verlengen graag dit zo spoedig mogelijk mededelen 

aan de penningmeester.....DUS NIET AAN STICHTING 

HET VOGELJAAR!!! Abonnementen die NIET voor 31-12-1979 

zijn opgezegd worden automatisch met een jaar verlengd. 
 
Zie voor contributie en girono. binnenzijde voorkant 

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

DE FLORA VAN NOORDWIJK     DE FLORA VAN NOORDWIJK 
 
Sinterklaas en kerst naderen weer. Misschien weet 

u nog iemand die graag een niet-alledaags cadeau 

verlangt. Verras hem/haar eens met een Flora van Noordwijk. 

Door slechts ƒ 12,50 te storten op gironummer 

2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk 

met vermelding "Flora van Noordwijk" zorgen wij ervoor 

dat het cadeau tijdig voor Sinterklaas of kerst in 

uw bezit is. 
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HET VOORKOMEN VAN DE GROTE KEVERORCHIS in 1979 
 

Het onderzoek naar het voorkomen van de Grote keverorchis (Listera ovata)  
in de duinen van Noordwijk is ook in 1979 voortgezet. Het onderzoek is  
uitgebreid en in 1979 zijn ook de duinen van De Blink onderzocht. 

HET WEER 

De lange, strenge winter van 1979 duurde tot omstreeks half maart; de 
rest van de maand was het koud en regenachtig. 
April begon al niet veel beter. De eerste helft van de maand was het 
koud, nat en somber. Op 13 april trad er een lichte verbetering in. 
De wind draaide naar oost/noord-oost en op 15 april steeg de temperatuur 
tot boven de 20oC. Het was echter van korte duur, want op 16 april 
sloeg het weer, na een fikse onweersbui, om. De rest van april en de 
eerste helft van mei werd gekenmerkt door wisselvallig weer met veel 
regen en veel wind. De temperatuur kwam in die periode maar zelden boven 
de 10°C. 
Vanaf 11 mei trad er een weersverbetering in die tot 16 mei (24°C) 
duurde. Na onweersbuien kreeg het weer een buiig karakter. 
Eind mei was er weer een kleine verbetering, maar de enorme zware onweers-  
buien van 29- 30 en 31 mei verstoorde het weer volledig. Juni was koud 
en vooral regenachtig (13 t/m 15 juni bijna 3 dagen constant regen). 
De temperatuur schommelde rond de 13-15°C. 
In de eerste week van juli trad een weersverbetering in. Het bleef 
droog maar door de constante wind vanuit zee bleef de temperatuur laag 
voor de tijd van het jaar (15-16 C). 

Het voorjaar was in april achterop geraakt, maar de achterstand werd  
daarna grotendeels weer ingelopen. 

Op de vegetatie heeft het koude en vooral natte weer een gunstige  
invloed gehad. De plantengroei was hoger en weelderiger dan in 1978.  
Alleen in de zeereep was dit niet merkbaar. De noordhellingen zagen  
er wat groener uit dan in 1978, maar de hoogte van de vegetatie week  
weinig of met die van 1978. 

HET ONDERZOEK 

Op 30 april waren de eerste planten van de Grote keverorchis zichtbaar  
(in 1978 op 22 april). 

De eerste bloeiende planten werden waargenomen op 24 mei (in 1978  
op 22 mei). 

Bij een controle op 2 juli bleken veel planten zaad te hebben gevormd.  
In 1978 was het aantal zaadvormende planten minder dan in 1979. 

Op 21 juli werden geen planten meer aangetroffen (in 1978 op 17 juli). 

De vindplaatsen werden regelmatig bezocht. De bloeiende planten werden  
evenals in 1978 opgemeten. In 1978 is misschien te vroeg gestart met  
het opmeten, zodat het tellen van de bloemen soms bemoeilijkt werd doordat  
nog niet alle bloemen open waren. In 1979 werd geteld toen ongeveer  
75% van de bloemen in bloei stond. De bloemen waren daardoor beter  
te tellen. In de komende jaren zal dit systeem gehanteerd worden, zodat  
ook de lengte van de planten en de grootte van de bladeren vergelijk- 
baar worden. 

In de laatste week van mei en de eerste week van juni zijn alle noord- 
hellingen in de zeereep vanaf Katwijk tot aan de Langevelderslag (met  
uitzondering van de zeereep voor de beide boulevards) onderzocht.  
Over genoemde lengte van ± 9 km werden geen nieuwe vindplaatsen 
ontdekt. Veel hellingen in de zeereep bleken qua ligging, helling en  
begroeiing vergelijkbaar te zijn met de bekende vindplaatsen in de  
zeereep. Toch werden geen nieuwe vindplaatsen van de Grote keverorchis  
meer in de zeereep gevonden. 
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De Blink 

In 1979 kon met toestemming van de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap"  
het duingebied van De Blink worden onderzocht. 
In De Blink waren drie vindplaatsen bekend. Na een grondige controle  
bleek dat één vindplaats op een noordhelling door verstuiven van de  
zuidhelling overstoven is. Een andere vindplaats is verdwenen onder  
de liguster, die ter plaatse flink is opgeschoten. Er werden daar geen  
planten meer aangetroffen. 
De derde vindplaats aan de Langevelderslag bleek slechts 3 planten  
te bevatten. Deze vindplaats was blijkens inlichtingen een aantal jaren  
geleden veel groter (+ 20 planten). Waarom deze vindplaats achteruit  
is gegaan, is nog niet duidelijk. De begroeiing is wel wat hoger geworden  
maar toch niet zo hoog dat de planten verstikt konden worden. 

Overige duinen 

In het overige duingebied zijn alleen de bekende vindplaatsen geïnven- 
tariseerd. Tijd om daar naar nieuwe vindplaatsen te zoeken ontbrak.  
Het onderzoek naar nieuwe vindplaatsen in dat duingebied is gepland  
voor 1980 en 1981. 

Vindplaatsen 

Het aantal vindplaatsen kon met 2 worden uitgebreid n.l. een kleine  
vindplaats in De Blink en een kleine vindplaats in de Noordduinen.  
Deze vindplaats was wel bekend, maar bij een controle in 1978 met de  
heer Gielen van Het Staatsbosbeheer bleken hier geen Grote kever- 
orchissen meer te groeien. In 1979 werden door Jelle van Dijk weer  
wat planten gevonden. 

Aantal vindplaatsen in 1978   8  
Nieuwe vindplaatsen in 1979   2 

Totaal aantal onderzochte 10 
vindplaatsen in 1979         === 

Op de vindplaats in de duinen tussen Noordwijk en Katwijk werden ook  
in 1979 geen planten gevonden. 

Overzicht vindplaatsen 

De nummering is overeenkomstig het verslag van 1978. Zie echter ook  
bijgaand kaartjes. 
 
                       -------------- 
 
VINDPLAATS 1  

Deze vindplaats ligt in een klein delletje van + 150 m2 dat geheel  
met struiken is begroeid. 
In 1979 werden hier 6 planten gevonden (in 1978 - 8) waarvan 1 plant  
met een uitgevreten bloemstengel. 

In de noordhelling van dit del zitten veel konijneholen, waardoor  
de vegetatie plaatselijk is aangetast. Ook ligt er veel zand op  
de helling. 
Het aanwezige watergat bevatte tijdens de inventarisatie op 7 juni  
voor het eerst sinds jaren weer water. Dat is wel een bewijs, dat  
door de natte winter en het natte voorjaar de grondwaterstand in de  
duinen aanmerkelijk is gestegen. 
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VINDPLAATS 2 

Deze vindplaats ligt op een zeer steile noordhelling in de zeereep. 
De helling heeft bijna geen hoge begroeiing en bestaat voornamelijk uit  
Dauwbraam en pollen Jacobskruiskruid. 

Er werden 20 planten gevonden (1978 - 13), waarvan er 13 in bloei stonden  
(1978 - 4). Van de bloeiende planten waren 2 planten iets aangevreten  
(1978 - 2). Van de 7 niet-bloeiende planten was 1 plant iets aangevreten. 

Deze vindplaats is duidelijk vooruit gegaan, misschien mede door de  
gunstige weersomstandigheden. 

In 1978 werden op een terrasje 2 planten aangetroffen met een lengte  
van 25 en 29 cm met 9 nerven en 1 plant met een derde blad. Beide  
planten waren in 1979 aanmerkelijk groter en hadden veel meer bloemen,  
terwijl ook het derde blad weer aanwezig was. 

Op de vindplaats werd een plant aangetroffen met duidelijk paarse bloem- 
steeltjes en een paarse stengel. De bladnerven waren wat donkerder  
gekleurd, maar zeker niet duidelijk paars. De bloemen waren eveneens wat  
donkerder dan normaal, maar niet de donkerpaarsbruine kleur zoals de  
Flora Neerlandica opgeeft als kenmerk. Mogelijk dat deze plant toch  
tot Listera ovata f.purpurascens gerekend mag worden. 

De bloeiende planten zijn opgemeten 
 

 lengte 
  plant 

 aantal 
 bloemen/ 
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van  
 blad in mm  

opmerkingen 
 

18 12 53x70  
21 25 40x67  
23 17 53x83 enkele bloemen aangevreten 
28 28 43x73  
31 30 39x76  
31 40 70x90 9 nerven 
31 28 50x77 paarse stengel en bloemsteeltjes  

wat donker gekleurde bladnerven 
32 30 55x83  
32 36 52x80 7 nerven 
32 46 70x91 9 nerven 
33 24 50x84 1 blad aangevreten 
47 48 84x132 9 nerven,3e blad van 65x104 mm 
   3½  cm boven de andere bladeren 
50 48 89x106 9 nerven 

 
Als we beide laatste planten er even uitlichten en vergelijken met 1978  
is duidelijk te zien, dat de planten van 1979 groter en forser waren en  
meer bloemen hadden dan de planten op dezelfde groeiplaats van 1978. 

 
 

lengte aantal bloemen breedte en lengte 
van de bladeren 

3e blad nerven 

1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
25 50 34 48  83x118  89x106  --  -- 9 9 
29 47 35 48  86x132  84x132 20x50 65x104 9 9 

 
In 1978 waren beide planten gedrongener en de afstand tussen de bloempjes  
was kleiner dan bij de planten van 1979. 
Het 3e blad verscheen evenals in 1978 aan de oostelijke plant. 
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VINDPLAATS 3  
Deze vindplaats ligt op een zeer steile noordhelling in de zeereep.  
Deze helling is meer begroeid dan de helling van vindplaats 2.  
De begroeiing neemt naar het noordoosten toe. 

In 1979 werden hier 32 planten gevonden (in 1978 - 7), waarvan  
27 planten in bloei stonden (in 1978 -3). Van een van de bloeiende  
planten was de bloemstengel uitgevreten. Van de bloeiende planten  
waren - buiten genoemde plant met de uitgevreten bloemstengel – 
5 planten aanwezig met aangevreten bladeren (in 1978 - 3). 

De meeste planten werden gevonden tussen de ligusterstruiken die 
ter plaatse door de wind op een hoogte worden gehouden van ongeveer 
20 cm. Omdat, evenals op vindplaats 2, de bloeiende planten hoger 
waren dan in 1978, staken de bloemstengels nu boven de liguster 
uit en waren daardoor gemakkelijker te tellen en te meten. 
Uit het bovenstaande mag niet de conclusie worden getrokken, dat 
de gehele vindplaats in bloei stond. Door de dichte begroeiing 
van de Liguster ter plaatse werd het onderzoek naar de niet-bloeiende 
planten erg bemoeilijkt. De niet-bloeiende planten werden dan ook 
gevonden op de wat minder begroeide plaatsen. 

Een nieuwe vindplaats op deze helling bleek aan de voet van de  
helling te liggen in een brede, vrij diepe greppel. De greppel is  
plaatselijk vrij vochtig. 

Op de helling werd een exemplaar gevonden die m.i. voldoet aan  
de beschrijving van Listera ovata f.purpurascens. Het was een zeer  
donker gekleurde plant met duidelijk zichtbare paarse nerven. De  
bloemsteeltjes en de stengel waren paars en de bloemdekbladen hadden  
een donkerpaarsbruine kleur. Gezien het feit dat de omschrijving  
voldoet aan het gestelde in de Flora Neerlandica wil ik deze plant  
wel tot de f.purpurascens rekenen. 

Op deze vindplaats werden planten aangetroffen die qua kleur  
tussen Listera ovata f.ovata en f.pulpurascens in stonden. 

De bloeiende planten zijn opgemeten 
 
 
 

 lengte 
 plant  

 aantal  
 bloemen/ 
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van 
 blad in mm 

 opmerkingen 

15 19 37x78 1 blad zwaar beschadigd  
door tred 

18 18 36x52  
22 14 35x54  
24 13 48x67  
25 16 48x73  
25 35 52x72 f.purpurascens 
26 20 34x50  
26 36 49x56  
28 34 45x82 

  
 

29 36 56x62  
29 26 46X78  
33 32 50x92 paarse bloemsteeltjes en  

stengel 
33 36 35x74  
33 27 38x53  
33 38 46x68  
33 34 56x72 7 nerven 
34 28 57x78  
35 32 52x77  
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vervolg opgemeten bloeiende planten vindplaats 3 
 

 lengte 
 plant 

 aantal  
 bloemen/  
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van 
 blad in mm 

 opmerkingen 

36 38 56x74 7 nerven 
37 38 52x83 2e blad verdroogd en onregelmatig 

van vorm (oorzaak onbekend) 
37 23 36x63  
38 32 46x77 paarse bloemsteeltjes en stengel 
39 34 57x80  
39 36 55x102  
42 50 75x98 9 nerven 

28 26   --.--       zwaar aangevreten bladeren 
40 36   --.-- bladeren geel en verdroogd, oor- 

zaak onbekend 
--  -- 39x78 uitgevreten bloemstengel 

 
 
VINDPLAATS 4  

Deze vindplaats is gelegen op een tamelijk steile noordhelling. De  
meeste planten stonden op een wat horizontaler gedeelte van de  
helling, dat in het verleden door lopen is ontstaan. 

De begroeiing die in 1978 al vrij dicht was geworden, is in 1979 nog  
dichter en hoger geworden. Terugsnoeien van wat Liguster, Kruipwilg  
en Duindoorn lijkt gewenst om wat meer ruimte te krijgen voor de  
Grote keverorchis. 

De vindplaats wordt indirect bedreigd door een stuifduin. Het stuifgat  
trekt veel recreanten aan en door het vele lopen ter plaatse begint  
ook het duin waarop de Grote keverorchis groeit aan de zuidzijde wat  
te verstuiven. Maatregelen zijn m.i. daar wel gewenst. Indien niets  
wordt gedaan, mag verwacht worden dat door betreding en stuifzand de  
vindplaats achteruit gaat, zo niet verdwijnt. 
Het is bekend dat een stuifgat veel bezoekers, vooral bezoekers met  
kinderen, aantrekt. 

Op de vindplaats is een groot konijnehol, waardoor plaatselijk de vegetatie  
bedekt is met graafzand. Het Staatsbosbeheer zal toestemming gevraagd  
worden om dit hol te mogen dichtgooien. 

Totaal werden hier 36 planten gevonden (in 1978 - 33), waarvan er  
16 in bloei stonden (in 1978 - 16). 

De vindplaats werd evenals in 1978 gekenmerkt door veel gave planten.  
Alleen van de 14 planten die wat hoger op de helling groeiden bleken  
4 planten te zijn aangevreten. De begroeiing is hoger op de helling dunner  
en lager dan elders op de helling. 

Van de overige planten bleken slechts 2 planten te zijn aangevreten. 

De bloeiende planten zijn opgemeten, waarbij wordt aangetekend, dat  
het groepje planten met 9 nerven op dezelfde plaats stond als in 1978.  
Toen was er echter 1 plant met 7 nerven, nu 6 planten met 9 nerven. 
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lengte 
 plant 

 aantal  
 bloemen/  
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van 
 blad in mm 

 opmerkingen 

22 14 42x57  
22 15  -.- aangevreten bladeren 
23 18 38x50  
26 24  -.- aangevreten bladeren 
26 11 47x84 9 nerven 
29 15 43x73 9 nerven 
32 20 50x92   
32 40 52x71  
33 18 74x80  
34 28 59x104  
34 30 62x90 9 nerven 
35 29 61x97 9 nerven 
36 22 57x81  
38 26 62x90 9 nerven 
39 28 65x87  
--  -- 50x78 bloemstengel opgevreten 

 
 
VINDPLAATS 5  

Deze vindplaats is gelegen in een vochtige greppel. In 1978 is de  
begroeiing sterk toegenomen, waardoor veel planten verborgen waren onder  
Liguster en Duindoorn. 

In 1979 bleken sommige planten nog moeilijker te bereiken te zijn dan  
in 1978. De begroeiing was hoog en zeer dicht geworden. De meeste  
planten en vooral de bloeiende planten werden aangetroffen op plaatsen  
waar de vegetatie dun of niet zo hoog was. 

De waterstand in "De Wei" was begin juni erg hoog, hetgeen ook merk- 
baar was in de hierbij gelegen greppel. Vlak onder het maaiveld van  
de greppel was het grondwater aanwezig. De grond was drassig en op  
31 mei (weliswaar na de zware onweersbuien) stond er zelfs water in.  
Op de groei en bloei van de Grote keverorchis heeft dit geen invloed  
gehad. 

In 1979 werden 59 planten gevonden (in 1978 - 61) waarvan 11 planten  
(in 1978 - 16) in bloei stonden. 

Er werden geen planten aangetroffen die aangevreten waren. 

Evenals in 1978 werden ook nu weer 2 planten met een derde blad  
aangetroffen, doch nu echter bij de niet-bloeiende planten. 

In 1979 werden 2 planten met 7 nerven gevonden. Donkergekleurde  
planten zoals in de zeereep kwamen hier niet voor. 

Het Staatsbosbeheer zal toestemming gevraagd worden om een gedeelte  
van de begroeiing terug te snoeien en de grasvegetatie wat te  
maaien. 

De bloeiende planten zijn opgemeten. De planten waren in 1979 aanmerke- 
lijk hoger, droegen meer bloemen en ook de bladeren waren merkbaar  
groter dan in 1978. 
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lengte 
 plant 

 aantal  
 bloemen/  
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van 
 blad in mm 

 opmerkingen 

24 26 38x62  
25 26 42x70  
26 28 34x62  
30 30 42x52  
31 28 45x66  
33 28 41x63  
37 36 57x68  
37 38 54x77 7 nerven 
39 32 51x78  
42 38 57x73  
44 48 63x88 7 nerven 

 
VINDPLAATS 6  

Deze vindplaats ligt op een noordhelling in het aan de Noordwijkse  
Golfclub verpachte duingebied. 
De helling was in 1978 al erg begroeid. Bij een controle in 1979  
was de vegetatie nog hoger en ruiger geworden. 
Op de helling werden 9 niet-bloeiende en 2 bloeiende planten gevonden  
waarvan 1 met een uitgevreten bloemstengel. 
De planten stonden evenals in 1978 zeer verspreid over de helling.  
Verder onderzoek heeft daar niet plaats gevonden. 

 
 

VINDPLAATS 7  

Deze vindplaats is gelegen op een grazige noordhelling langs de 
Noraweg. De meeste planten staan vlak voor of net achter het rasterwerk. 

In het voorjaar van 1979 is het open rasterwerk voorzien van een  
gaasafzetting, waardoor dwars door de vindplaats een sleuf moest worden  
gegraven. Deze werkzaamheden zijn door de pachter van het terrein,  
de Noordwijkse Golfclub, verricht, kennelijk zonder de eigenaar het  
Staatsbosbeheer van deze werkzaamheden op de hoogte te stellen.  
De heer Gielen van het Staatsbosbeheer kon slechts bereiken, dat de  
sleuf met het uitkomende zand en de uitgestoken plaggen weer werd  
afgedekt. 

Op 9 juni zijn de planten opgemeten en van de 18 planten bleken 5 planten  
helemaal niet en 5 planten slecht tot ontwikkeling te zijn gekomen. 

Uit onderstaand overzicht mag duidelijk worden welke schade door de 
graafwerkzaamheden op de groeiplaats is aangericht. 
Door onze vereniging werd op 31 oktober 1977 gevraagd het rasterwerk  
ter plaatse iets lager te plaatsen, zodat ook het gedeelte van de vind- 
plaats buiten het rasterwerk zou zijn beschermd. Dit verzoek werd niet  
gehonoreerd omdat het rasterwerk de grens is met het verpachte duinter- 
rein aan de Noordwijkse Golfclub. 
Door slechts het rasterwerk over een lengte van + 10 meter 1 meter  
te verplaatsen, zou voldoende zijn geweest om de vindplaats te 
beschermen. 
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Een mooi stukje natuur is opgeofferd aan een formele uitleg hoe  
de grens moet lopen. Het zou m.i. gewenst zijn in de toekomst  
geen grenzen op papier te trekken, maar ter plaatse in het terrein  
vast te stellen. 
 

  normaal bloeiende planten 
 

lengte 
 plant 

 aantal  
 bloemen/  
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van 
 blad in mm 

 opmerkingen 

25 22 37x62            )  
25 23 40x74            ) standplaats op ± 1 m 
24 24 47x77           ) achter het rasterwerk 
28 20 52x75 9 nerven  )  

 
  planten bij of onder het rasterwerk 

 
lengte 
 plant 

 aantal  
 bloemen/  
 knoppen 

 breedte en 
 lengte van 
 blad in mm 

 opmerkingen 

24 -- 62x89 bloemen niet te tellen, een 
samengegroeide bol 

28 -- 75x96 idem 
34 -- 68x93 idem 
-- -- 87x93 bloemen en bladen grotendeels 

verdroogd 
-- -- 48x94 idem 

 
  5 planten onder het rasterwerk zijn niet tot ontwikkeling  
  gekomen (geheel verdroogd). 
 

Totaal aantal planten op deze helling bedroeg 18 exemplaren. 
 
Genoemde ingreep betekent voor 1979 een devaluatie van de vindplaats.  
Het is te hopen, dat de door de heer Gielen genomen maatregelen om  
de sleuf met het uitkomende zand en de uitkomende plaggen te laten  
afdekken resultaat zullen hebben en dat de vindplaats zich in 1980  
zal herstellen. 
 
VINDPLAATS 8  

In 1978 stonden op deze kleine vindplaats 3 planten. Het zelfde aantal  
werd ook in 1979 aangetroffen. De planten hebben echter niet gebloeid. 
 
VINDPLAATS 9  

Deze vindplaats ligt in De Blink op een noordhelling nabij de Lange- 
velderslag. Deze groeiplaats was een aantal jaren geleden veel groter  
(volgens mededeling + 20 planten). In 1979 werden slechts 3 planten  
gevonden, waarvan 1 met een uitgevreten bloemstengel en 2 niet-bloeiende  
planten. 
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VINDPLAATS 10  

Deze vindplaats ligt op een noordhelling, die begroeid is met dennen.  
Plaatselijk treedt wat licht toe, waardoor op de helling een gevari- 
eerde begroeiing kon ontstaan. Een gedeelte van de helling is afgedekt  
met dode takken, waartussen Liguster en Dauwbraam flink is opgeschoten.  
Hier werden 2 planten aangetroffen, waarvan 1 plant in bloei. 
Buiten genoemd gedeelte van de helling liggen veel tredpaden, die  
plaatselijk flink zijn uitgelopen tot op het mulle zand. 
 
NABESCHOUWING  

Het natte, wat gure voorjaar bleek de vegetatie goed te hebben gedaan.  
De indruk bestond wel, dat de Grote keverorchis af en toe door de  
hoge begroeiing in de verdrukking stond. Geconstateerd werd n.l.  
dat in de soms dichte begroeiing weinig of geen bloeiende planten  
werden aangetroffen. 

Totaal resultaat 1979 

In 1979 werden op de vindplaatsen 190 planten geteld (in 1978 - 151)  
waarvan 72 planten in bloei stonden (in 1978 - 53). Dit houdt in dat  
in 1979 38% van het totaal aantal gevonden planten in bloei stond  
(in 1978 - 35%). 
Van de 72 bloeiende planten bleken er 8 planten te zijn met een  
uitgevreten of verdroogde bloemstengel (in 1978 - 6). 
Van de 190 gevonden planten werden bij 14 exemplaren (in 1978 -13) 
vraatverschijnselen geconstateerd. 
 
Beschermende maatregelen 
-- vindplaats 4: De oprukkende Liguster en Duindoorn wat terugsnoeien  
                 en het konijnehol dichtgooien.  
                 Het stuifduin dient te worden vastgelegd. 

-- vindplaats 5: De greppel dient licht gemaaid te worden. Duindoorn  
     en Liguster moet wat worden teruggesnoeid. 

-- vindplaats 7: Geen beschermende maatregelen nemen, maar afwachten 
                 hoe de vindplaats zich na de graafwerkzaamheden 
                 gaat ontwikkelen. 

Aangezien alle vindplaatsen bij het Staatsbosbeheer bekend zijn, wordt 
het wenselijk geacht dat bij eventuele beheersmaatregelen door het 
Staatsbosbeheer en/of van de pachters van het duingebied nagegaan 
wordt of bij uitvoering hiervan vindplaatsen van zeldzame plantesoorten 
of belangrijke vegetatietypen niet worden aangetast. 
 
WERKZAAMHEDEN 1980  

In 1980 wordt het onderzoek voortgezet. Getracht zal worden de 
volgende werkzaamheden te verrichten. 

-- Opmeten van alle vindplaatsen zoals is gedaan in 1978 en 1979. 

-- Onderzoek van het duingebied op nieuwe vindplaatsen of oude  
   vindplaatsen proberen terug te vinden. 
   In 1979 is de zeereep onderzocht. In 1980 zullen andere noord- 
   hellingen ten oosten van de z.g. Oorlogsweg worden onderzocht. 

-- In 1979 zijn alle noordhellingen in De Blink onderzocht. In 1980  
   zullen de z.g. grazige, wat diepe valleien meer landinwaarts worden  
   onderzocht. 

Voor eventuele nieuwe vindplaatsen houd ik me aanbevolen!!!! 
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SLOT 

Ik breng hierbij dank uit aan: 

-- Staatsbosbeheer, Boswachterij Noordwijk, Duinweg 81 te Noordwijk,  
   Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" te Rotterdam  
   Hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat 59 te Leiden. 

Deze instellingen maakte het mij mogelijk, door het verstrekken van  
vergunningen om bepaalde terreinen te mogen betreden, het onderzoek  
naar het voorkomen van de Grote keverorchis in Noordwijk voort te  
zetten. 

te1.01719 - 14268     E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

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

BRUINE EKSTER  

Kritisch Faunabeheer heeft laatst de loden kraai uitgereikt.  
Dat is een onderscheiding voor die Nederlander die het meest de  
aandacht vestigt op wantoestanden in het natuurbeheer in  
Nederland. Een zekere mijnheer A.Boom in de Wilp kreeg de loden  
trofee voor het schieten van een bruine ekster. 
Een bruine ekster is een gewone ekster, maar dan bruin. Een  
kleurvariant dus. Mijnheer Boom is uitgebreid in de plaatse- 
lijke pers gekomen met zijn oplossing van het rassenprobleem  
in de eksterwereld en ook al om datgene wat er allemaal is  
gezegd om het schieten te rechtvaardigen, kreeg hij de kraai.  
"Eksters behoren tot het schadelijk wild". Kritisch Faunabeheer  
meent echter dat nooit bewezen is dat de ekster schadelijk is en  
dat er bovendien nu aanwijzingen zijn, dat eksters een niet te  
onderschatten functie hebben bij het opruimen van kadavers  
en andere narigheid. 
"De bruine ekster werd gediscrimineerd door zijn zwart-witte  
medebroeders. Dus schiet je hem dood". 
"Het dier had toch niet lang meer te leven". Begrijpelijk  
als 40.000 jagers in Nederland rondlopen. 
"Het is maar goed dat ik hem heb geschoten, meer jagers hadden  
het beestje op het oog". 
Ik bijvoorbeeld, jagend met kijker en fototoestel. Dank u  
vriendelijk mijnheer Boom. 
Er is een mooie kans verknald om wat meer te weten te 
komen over het gedrag van bruine en zwart-witte eksters,  
maar we weten weer wat meer over het gedrag van de jagers. 

 
(uit AD) 

 
 
                       -------------- 
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EEN TERUGBLIK OP ONZE TENTOONSTELLING "NATUURLIJK NOORDWIJK" 

Van 15 tot 23 september jl. is er voor de tweede maal een grote tentoonstelling 
georganiseerd, waarbij de natuur in en rond Noordwijk het centrale thema  
vormde. Deze tentoonstelling was dan ook getiteld "Natuurlijk Noordwijk".  
Zowel onze vereniging als de plaatselijke afdeling van het Instituut voor 
Natuurbeschermingseducatie hadden hiertoe het initiatief genomen. 
Verdere instellingen, die aan de totstandkoming van dit initiatief hebben 
bijgedragen, zijn de Stichting Vogelasiel Noordwijk, het Staatsbosbeheer, de  
Openbare Bibliotheek te Noordwijk, de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt  
te Noordwijk en de gemeente Noordwijk. 

De aanleiding tot het organiseren van dit evenement werd in belangrijke mate  
gevormd door onze eerste tentoonstelling, zo'n vijf jaar geleden. Zij werd  
toen een groot succes en trok in 10 dagen meer dan 5000 bezoekers. Onze  
laatste tentoonstelling evenaarde naar onze indrukken dit aantal, hetgeen mede 
bevorderd werd door het bezoek van een groot aantal scholen in klasverband. 
De opening werd verricht door niet minder dan de befaamde vogelkenner Jan Strijbos, 
die bij deze gelegenheid verklaarde verschillende nauwe banden met onze vereni- 
ging te hebben. Reeds in 1918 bemande hij met ondermeer Jan Verweij het 
Vogeltrekstation te Noordwijk aan Zee en naderhand bleef hij regelmatig in  
onze duinstreken zwerven. 

De plaats van handeling was weer de vertrouwde Hervormde Kapel aan de Hoofd- 
straat, een prachtige sfeervolle ruimte, daterend uit de eerste helft van de  
17e eeuw. Het was verbazingwekkend, hoe in zo'n korte tijd deze kapel werd  
omgetoverd tot een waar lustoord, waar zowel voor de ware natuurliefhebber  
als voor de belangstellenden van alles te beleven viel. 

Ditmaal leverden de verschillende scholen in Noordwijk een belangrijke bijdrage.  
In de vorm van een soort prijsvraag kwamen er allerlei kunststukjes tot stand, 
opgebouwd uit natuurlijk materiaal, vooral schelpen. 
Het Staatsbosbeheer gaf aan de hand van grote foto's een duidelijk beeld  
van zijn werkzaamheden. De Openbare bibliotheek liet met behulp van eigen  
materiaal zien, wat er op het ogenblik allemaal aan natuurboeken e.d. voor- 
radig is. De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt gaf een goede indruk  
van alles wat er zo in de bijenteelt omgaat. De Stichting Vogelasiel verstrekte 
uitgebreide overzichten van de verschillende soorten vogels, die de afgelopen  
tijd in haar vogelasiel zijn verpleegd en liet tevens zien, wat er aan deze  
vogels gedaan moest worden. 

Het zou te ver voeren hier nog eens te gaan vertellen, wat er allemaal te  
zien was. Wel dienen nog vermeld te worden de verscheidene diorama's van  
het polderland, de duinstreek en het strand. Ook was er een uitvoerige uit- 
beelding van de samenstelling van de bodem in onze omgeving, een aspekt, dat  
nogal eens aan de aandacht ontsnapt. Interessant was de uitgebreide fossielen- 
collectie. De nodige toelichting op het gehele gebeuren werd tenslotte  
geboden aan de hand van een tweetal doorlopende diavoorstellingen. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat we mogen terugzien op een zeer geslaagd  
gebeuren, waarvoor wij hier nog eens eenieder, die een bijdrage heeft geleverd, 
hartelijk dankzeggen. Wij hopen dat de aandacht voor onze natuur hiermede  
bij velen weer is aangewakkerd. Dit is hard nodig, want om ons natuurlijk  
erfgoed voldoende te kunnen beschermen, is de inspanning van velen nog nodig. 
 

Het bestuur 
 
 
 
 
 

                       -------------- 
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WINTERKAMP TE VEERE 

Tussen kerst en nieuwjaar organiseert de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher- 
ming "Noordwijk" een kamp te Veere. 
Het winterkamp staat onder leiding van Dick Passchier en Arno Bos. 
Vertrek van de deelnemers op donderdagmorgen 27 december 1979 en we zijn 
zaterdagavond 29 december weer thuis in Noordwijk. 
We bivakkeren in een kamphuis van het Staatsbosbeheer te Veere, diverse slaapzalen, 
open haard, ruime keuken en nog veel meer moois om ons verblijf zo aangenaam  
mogelijk te maken. 
Veere ligt in een streek met het zachtste winterklimaat van ons land. Hierdoor  
is het als overwinteringsgebied voor grote aantallen vogels in trek. 
Geweldig rijk aan watervogels is het Veerse Meer. Vooral in het gebied van de 
zogenaamde Middelplaten verzamelen zich duizenden ganzen en eenden in een groot 
aantal soorten. 
In Zuid-Beveland is een rustplaats voor Kol-, Riet- en Brandganzen, waar tot  
10.000 ex. van deze vogels verblijven. 

Vlakbij zijn de bossen en duinen van Oranjezon en de Manteling op Walcheren  
een fijn wandelgebied. 
Ook het strand is zeer interessant en juist in de winter erg sfeervol.  
Wat verder weg, maar binnen dag-excursie-afstand, liggen de getijdeslikken van de 
Oosterschelde met grote aantallen waadvogels, zoals strandlopers, plevieren,  
Rosse grutto's, wulpen enz. 

Ook op Schouwen en in Zeeuws-Vlaanderen liggen schitterende excursiemogelijk- 
heden zoals het land van Saaftinge en de Koudekerkse Inlagen. 

Vlak over de Belgische grens ligt het beroemde vogelpark, annex reservaat  
van het Zwin. In de 5e eeuw Ontstond er een enorme overstroming in het gebied  
van het huidige Zwin, die zich tot Brugge uitstrekte. Na verloop van tijd, toen  
het water grotendeels verdwenen was, bleef er een aantal zeearmen en kleine  
geulen over. Er werden dijken tegen het water opgeworpen en op de hogere gedeelten 
ontstonden door dijken omringde eilanden. 
Ten gevolge van grote overstromingen in de 9e tot de 12e eeuw verdwenen deze  
eilanden weer en werd het Zwin een indrukwekkende zeearm. Brugge dankte daaraan  
zijn opkomst als havenstad. Het was bereikbaar voor de grootste schepen.  
Maar geleidelijk aan ging het Zwin verzanden en trok de zee zich terug in de  
richting van de huidige kustlijn. Steden zoals Damme, Hoeke, Muide en Sluis,  
kwamen achtereenvolgens tot bloei, maar verloren hun glorie weer snel door de  
zich terugtrekkende zee. Hoewel er verscheidene pogingen in het werk gesteld  
werden om de open verbinding met de zee in stand te houden, mislukten ze allemaal. 
Rond 1700 was het Zwin nog slechts een ondiepe watervlakte met verspreide zand-
banken, die zich uitstrekte van Sluis tot aan de zee. Tussen 1784 en 1882  
werden grote delen van het Zwin ingepolderd en ontwikkelde het zich tot zijn  
huidige vorm. 
 
Ontstaan van het natuurreservaat 

In 1924 kwam het Zwin in het bezit van de "Compagnie Immobilière Le Zoute"  
onder leiding van de familie Lippens. Deze maatschappij stelde alles in het  
werk om het Zwin met de flora en fauna ongeschonden te bewaren. Bewust werd  
afgezien van het plan om er landbouwgrond van te maken. Ook werd verijdeld  
dat er een weg en een trambaan door het Zwin werd gelegd. 
In 1949 wilde het waterschap van Sluis (Nederland) de uitmonding van het Zwin  
naar de zee afsluiten met een dijk. Door krachtige protesten van Belgische zijde  
werd dit plan verijdeld. Er werd een Internationale commissie ingesteld om de  
beste oplossing te zoeken. 
In 1950 werd door de Nederlanders zonder iemand in kennis te stellen in zeer  
hoog tempo een dijk aangelegd. Onder druk van natuurbeschermers werd er aan de 
Belgische kant een kleine geul gegraven, zodat er toch nog zeewater in het Zwin 
binnen kan komen. Gelukkig spoelde de dijk door de stormvloed van 1953 weg  
en wordt hij niet meer aangelegd, maar is vervangen door een dijk achter het Zwin. 
Omdat er door de grote toevloed van bezoekers veel schade wordt aangericht,  
besloot men bepaalde gedeelten af te sluiten voor het publiek. Om iedereen  
toch in staat te stellen een deel van de Europese vogels van dichtbij te bekijken, 
wordt een aantal grote volières gebouwd in het beboste gedeelte om daarmee de 
natuurbeschermingsgedachte uit te dragen. 
 
 
 



- 18 – 
 
Landschap, flora en fauna 

Het Zwin is een "schorre" d.w.z. een min of meer regelmatig door zeewater over- 
stroomde vlakte. De grootte is 175 ha. Aan een kant wordt deze vlakte omgeven 
door een duinenrij met de bres waardoor het water binnenkomt en aan de andere 
kant door de internationale dijk. De vlakte zelf wordt doorsneden door geulen 
en er zijn gedeelten die altijd onder water staan. 
Het strand voor de monding is zeer schelpenrijk. Alle soorten van het Noordzee-  
strand zijn er te vinden en bovendien miljoenen jaren oude fossielen, die door 
stromingen uit de bodem zijn opgespoeld o.a. zwarte haaietanden uit het 
45.000.000 jaar geleden afgelopen Ledien en de dikke, plompe schelp van Cardita 
planicosta uit het Eoceen (50.000.000 jaar oud). Vooral de laatste is er erg 
talrijk. 
Dit alles zorgt voor een grote variatie in het landschap en daarmee in de flora 
en fauna. 
Door de sterk zoute slibgrond ontstaat er een bijzondere plantengroei. De meest 
typische bloem is de lamsoor, die in juli en augustus vele hectaren met paarse 
bloemen bedekt. Andere merkwaardige planten zijn: zeealsem, zeekraal, schorrekruid, 
strandmelde, loogkruid enz. 
In de duinen vinden we o.a. helm, zeeraket, reigersbek, zeepostelein, vetkruid 
en blauwe zeedistel. 

Het Zwin herbergt vele soorten broedvogels (ongeveer 115). Enkele typische  
soorten zijn: Bergeend, Kievit, Scholekster, Kluut, Strandplevier, Tureluur,  
Tapuit, Visdiefje, Grauwe, Gans en Ooievaar. De laatste twee soorten zijn  
opnieuw ingevoerd door Leon Lippens, een bekende ornitholoog en worden het hele  
jaar in het Zwin aangetroffen. Daarnaast is er natuurlijk een groot aantal  
andere soorten waar te nemen in de broedtijd. 
Maar het Zwin is misschien nog wel belangrijker als pleisterplaats voor trek- 
vogels. In totaal zijn er meer dan 270 soorten aangetroffen. In najaar, winter  
en voorjaar vinden we er duizenden ganzen, eenden, steltlopers en alle mogelijke 
andere soorten. Van Huismus tot IJsduiker kan men er aantreffen. 

Een bezoek aan het Zwin is in elk jaargetijde de moeite waard. Ook jullie  
kunnen een bezoek brengen aan dit prachtige gebied of alleen op excursie langs  
de prachtige gebieden in Walcheren. 
In het kamphuis te Veere is slechts plaats voor 55 personen!!! Ook kinderen  
zijn welkom om dit kamp mee te maken. Er is een aparte slaapzaal, zodat de  
anderen toch rustig kunnen slapen. 

Men kan zich opgeven door het verschuldigde bedrag te soorten op gironummer 
1336237 t.n.v. A.J.T.M.Bos, Duinweg 81 te Noordwijk. 

Kosten van het winterkamp zijn: 

Kinderen tot 8 jaar ƒ 25,-- (behoudens borstvoeding verder volledige verzorging) 

Iedereen vanaf 8 jaar ƒ 55,--. 

Geef je snel op want de deelname is beperkt!!!! 
 

Tot ziens in Veere 
 

Dick Passchier  
Arno Bos 

 
 
                       -------------- 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCLUB 
 
Sinds de start van de jeugdgroep  
nieuwe stijl, zijn al weer enkele maan- 
den verstreken en kunnen we wat voor-
zichtig de balans opmaken. 
De nieuwe stijl bracht een splitsing 
teweeg in de groep, te weten van  
10 t/m 12 jaar en van 13 jaar en  
ouder. Het grote voordeel hiervan is  
dat de stof meer leeftijdgericht kan 
worden gebracht. De leeftijd loopt  
nu uiteen van 10 tot 17 jaar en het  
laat zich denken, dat wat voor de  
oudsten te eenvoudig is, voor de  
jongsten grote problemen kan opleve-  
ren. Bovendien wat nieuw is voor de 
jongsten, is al weer oude koek voor de 
"senioren". 

Overduidelijk blijkt dit jeugdwerk  
in een behoefte te voorzien en de 
belangstelling beperkt zich ook niet  
tot de gemeente Noordwijk. 
Was eerst alleen Voorhout als 
"buitengemeente" vertegenwoordigd  
door het nu "oude jeugdlid" Roeland 
Schouten, thans krijgen we versterking 
uit Katwijk, Rijnsburg en zelfs Leiden, 
wat soms wat improvisatie met zich 
meebrengt, maar dat doen we graag. 

Bijzonder blij zijn we met het toe- 
nemende aantal meisjes. Kennelijk  
hebben zij iets meer drempelvrees te 
overwinnen. Het zevental wat nu 
regelmatig aan de aktiviteiten deel-
neemt, laat een hartverwarmend 
enthousiasme zien en bewijst daarmee,  
dat belangstelling voor de natuur  
beslist geen jongensaangelegenheid  
is. 

De jeugdavonden op vrijdag in De Kuip 
worden drukbezocht en er is al weer  
veel uitgeknobbeld. Niet alleen het 
spelelement als vraagstukken en  
kwisjes met of zonder steun van dia's  
en geluidsbanden werden beoefend, maar 
ook diverse onderwerpen als vogeltrek, 
wespen, plantengroei en boomvruchten  
zijn behandeld. 

Voor de tentoonstelling "Natuurlijk 
Noordwijk" werden schelpenstukjes 
gecreëerd met daaraan verbonden prijs-
jes, die respectievelijk door  
Roosmarijn v.d.Niet, Rene Lindhout,  
Bart de Jong, Fritsander Lhar en 
 

 

Arnoud Frumeau werden gewonnen. 

In de maanden oktober en november ging  
de meeste aandacht uit naar de vogel- 
trek over het duin, wat door de lang-
durige oostenwind in oktober niet veel 
sukses opleverde. 
Wel werden vanaf het strand leuke waar- 
nemingen gedaan, waaronder Kleine jagers 
en vissende Jan van genten. 
Op een pas drooggevallen bank rustten  
een tiental vogelsoorten uit, die zich 
dankzij een voor de jeugdclub ongewoon 
rustige wijze van naderen, van vrij 
dichtbij liet bekijken. 
Met de Mantel-, Zilver-, Kok- en Storm-
meeuwen had niemand veel moeite, maar het 
kleine "spul" als Zilverplevieren,  
Grote stern en Bontbekplevieren ver- 
eisten meer aandacht, totdat een tweetal 
argeloze strandwandelaars roet in het 
eten gooide en door het kimmetje naar 
deze bank waadde, wat niet alleen de 
vogels op de vleugels bracht maar de 
voltallige groep tot razernij bracht.  
In niet al te fraaie bewoordingen in 
achttienvoud werden de twee verbouwe- 
reerde strandbezoekers naar een zeer 
onplezierige uithoek op deze aarde 
verwenst, waar ze misschien nu nog zitten 
bij te komen. 

Overigens geen plezierige maar wel een 
leerzame ervaring voor beide kampen. 

In de komende tijd kunnen we enkele  
films tegemoet zien en bezoeken aan  
de Leidse Waterleiding door groep I  
en IJmuiderpier door groep II. 

Ziedaar het overtuigende bewijs van het 
grootste spektakel binnen onze 
vereniging. 
 
                      Margreet Vink  
 
                      Dick Passchier 
 
 
 
        -------------- 
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W E S P E N P E R I K E L E N 

De tweede klas van de lagere school "De Vierboet" kreeg voortdurend aanvallen  

te verwerken van een groot aantal wespen in het lokaal. Als tegenmaatregel  

werden eerst alle vindbare doorlaatmogelijkheden afgestopt en de wespen  

in de klas gedood. Doch de volgende dag was een even groot aantal opnieuw  

in het lokaal doorgedrongen. 

Bij onderzoek langs de buitengevel kwam de plaats aan het licht waar de  

wespen van buitenaf eerst een overstekende luifel binnendrongen en vandaar  

het lokaal op een nog niet te achterhalen wijze bereikten. 

Ter plaatse van de vliegopening kon een schotje worden weggenomen, waar- 

achter zich een twintig centimeter hoog nest bevond. Met helaas niet al te  

humane middelen werden de bewoners in een wat minder agressieve bui gebracht  

en kon het nest worden losgezaagd en verwijderd. 
 
Deze niet zo buitengewone, maar ook niet alledaagse gebeurtenis was er de 

oorzaak van dat toch wat lectuur werd opgeslagen voor wat meer informatie. 

Allereerst blijkt het grote aantal op die ene plaats ons de weg te wijzen 

naar de familie Vespidae. Alle hierbij behorende soorten leven in grote 

kolonies, ook wel sociaal leefgedrag genoemd. Alleen bevruchte vrouwtjes zijn 

in staat de winter te overleven en in het voorjaar komen zij, gewekt door de 

hogere temperaturen, te voorschijn uit hun schuilplaats. Zij zoekt onmiddellijk 

een geschikte plaats om een aanvang te maken met de voortplanting. Met haar 

scherpe kaken knaagt ze hout van planken e.d. en maalt het tot "pulp". 

Vermengd met speeksel is dit het materiaal wat gaat dienen voor de bouw van 

het nest. In een nestholte, nissen, hol onder de grond of aan een tak wordt 

een begin gemaakt. Aanvankelijk geeft het de vorm van een paraplu waarin de 

cellen zijn ondergebracht die alle de opening naar beneden gericht hebben. In 

elke cel legt zij een eitje en brengt daarna de larven groot met fijngekauwde 

insekten. Uit deze larven groeien allemaal werksters, die het verder bouwen 

van het nest overnemen van de "koningin" die zich verder alleen beperkt tot het 

leggen van eitjes. 

Met horizontale op elkaar gestapelde "raten" wordt nu het nest uitgebreid tot 

er zo’n 7 à 8 etages zijn bereikt, die tegelijkertijd van een omringende mantel 

zijn voorzien. Deze van hetzelfde materiaal opgebouwde mantel is waterdicht 

en is aan de onderzijde geopend (vlieggat). 

Ondertussen heeft de koningin de cellen gevuld met eitjes. De larven die 

hieruit komen worden door de werksters gevoed met insekten, waarvan er vele 

schadelijk zijn. 

Een volledig nest kan ongeveer 20.000 wespen bevatten, die gezamenlijk een 

enorm aantal instekten vangen. 

De wespen houden echter ook veel van zoetige stoffen, zoals limonade, jam en fruit. 

Daarvan merken we in het voorjaar en in de voorzomer nog weinig, omdat de 

wespen druk bezig zijn insekten te verzamelen. In de nazomer worden in speciale 
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cellen mannetjes en vrouwtjes grootgebracht, die als ze volwassen zijn geworden  

een ommekeer in het voedselpatroon van de werksters teweegbrengen. Het menu  

wordt nu ineens uitgebreid met alles wat maar enigszins zoet is en maar al te  

vaak is juist deze stof in ruime mate dicht bij de mens voorradig. 
 
De herfst luidt voor verreweg de meeste wespen de laatste episode in hun 

leven in. De laatste uit de cellen vrijgekomen vrouwtjes zoeken na de bevruch- 

ting een veilige schuilplaats en zijn daarmee de enige overgebleven resultaten  

van een jaar hard werken en soms ook steken. 

Alleen in dit geval heeft nu het nest het laatste woord waarmee kan worden  

getoond hoe nu zo'n wespennest er van binnen uitziet. 
 

Dick Passchier 
 
 
                       -------------- 
 
 
STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK"  STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK"  

      IN VOGELVLUCHT 
 
In het vogelasiel werd, voordat de zomervakantie begon, het bassin veranderd.  

Het rechthoekige en diepe bassin verbruikte bij het verversen teveel water. Ook  

is er een filter in dit bassin aangelegd. Het vuil - vooral de vette laag op  

het water veroorzaakt door de uitwerpselen - wordt nu zoveel mogelijk gefilterd. 

Inmiddels is er ook een zuurstofcompressor geplaatst, bestaande uit een leiding  

met ragfijne gaatjes. Deze ligt nu in het bassin en we mogen nu schoon en 

zuurstofrijk water verwachten. Bedankt Erik en Karel! De proef van vakbekwaam- 

heid hebben jullie hiermee cum laude behaald. Ook vele anderen hebben hun best 

gedaan, maar we kunnen hier nu eenmaal niet alle namen noemen. 

 
De resultaten, die we dit jaar met de vogels in ons asiel hebben geboekt, zijn  

erg goed. Veel van de binnengebrachte vogels zijn weer gezond losgelaten. Dat 

loslaten is voor ons altijd weer een spannend ogenblik. Spannend, omdat we ons  

steeds na het verzorgen, het observeren en het oefenen in het vliegen - vooral  

bij de meeuwen - weer afvragen: zou die wel in de hoogte komen? Meestal halen  

ze het wel bij de eerste de beste keer. Eerst vliegen ze wat onwennig, maar  

weldra wordt er hoog in de blauwe lucht een staaltje vliegen weggegeven, die  

alle moeite en tijd ruimschoots beloont. 
 
Ons asiel kost ons inderdaad veel moeite, tijd en geld. Maar dit alles wordt 

gecompenseerd door een goede onderlinge verstandhouding, steeds betere resultaten  

en een hoge waardering voor het werk van: 
 
de donateurs - de gemeente - dierenarts Verschueren - de politie en vele anderen. 
 

W.v.d.Niet 
Voorzitter Stichting  
Vogelasiel "Noordwijk" 
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EXCURSIE FALSTERBO 1979 
 
Zijn voor veel vogelaars de Flevopolders 
Vlieland, de AW-duinen en de Nieuwkoop-  
se Plassen namen die in Nederland een 
ieder een kick geven, tegenwoordig worden 
dergelijke plekjes ook in het buiten- 
land "ontdekt". Was dat een aantal jaren 
geleden Cap Gris Nez in Noord-Frankrijk, 
waar vooral de zeevogeltrek vaak gewel- 
dig te observeren is, nu wordt Zweden 
reeds bereikt voor een lang vogelweekend. 
Waarom juist Zweden? Het bijzondere van 
Zweden, en wel het uiterste zuidweste- 
lijke puntje Falsterbo, is dat het in 
september en oktober het toneel is van 
een zeer interessante tak van de vogel- 
trek namelijk de roofvogeltrek. En dit 
laatste is nu niet bepaald iets wat je 
overal kunt gaan bekijken. 

Hoe komt het nu dat juist daar de roof- 
vogeltrek zo uitbundig is? Hier is een 
aantal redenen voor te noemen. Ten eer- 
ste is Scandinavië een zeer groot onge- 
rept stuk natuur waar grote aantallen 
roofvogels een broedplaats kunnen vinden. 
Ten tweede is het er in de winter zeer 
koud en veelal bedekt met sneeuw, waar- 
door alle vogels gedwongen worden weg  
te trekken naar betere oorden. Ten derde 
dit is het meest belangrijke, hebben de 
meeste soorten roofvogels er een hekel  
aan om boven zee te vliegen. 

Wanneer we nu een kaart van Scandinavië 
voor ons zien, blijkt dat de vogels tij- 
dens hun trek naar het zuiden altijd  
zee tegenkomen. De vogels blijven nu  
net zolang langs de kust vliegen tot het 
zuidelijkst mogelijke puntje bereikt 
wordt. Dit is in het zuiden van Zweden. 
Hier verzamelen zich dus alle vogels. 
Maar de trekdrang houdt daar niet op en 
het grote voordeel is nu dat in het 
uiterste zuidwesten de oversteek zo  
klein is, dat met mooi weer zelfs de 
Deense kust gezien kan worden. En zo 
wordt na enkele dagen verblijf in Zuid-
Zweden de trekdrang groter dan de vrees 
voor water en wordt toch de oversteek 
gemaakt, waarna zij zich in Denemarken 
weer verspreiden en verder trekken. 

Gesterkt door de enthousiaste verhalen 
van mensen die het reeds eerder meege- 
maakt hadden, werd het plan opgevat dit  
gebeuren met eigen ogen te gaan zien. 

Zo gezegd, zo gedaan. Woensdagavond,  
26 september stapten we met z'n zeven-
tienen in 4 afgeladen volle auto's 
richting Lübeck in Noord-Duitsland om 
daar met de veerboot naar Trelleborg in 
Zweden vlak bij Falsterbo te varen.  
Hier verrees nog geen etmaal verder een 
Noordwijks kampement met 9 tenten. 
 

 
 
Toch wel wat gespannen over wat het weer  
de volgende dag zou worden, werden we die 
morgen vroeg wakker door zonnetje, welke 
even later aan een strakblauwe hemel bleek 
te staan. Dat beloofde veel goeds, want met 
mooi weer is er veel thermiek in de lucht  
en juist daar maken de roofvogels gebruik 
van om naar de overkant te zweven. 

Opgetogen trok de hele stoet naar het 
uiterste puntje van het schiereiland waar 
bleek dat meer mensen dit plekje ont- 
dekt hadden. Er stonden daar vele zweden  
met evenzovele grote kijkers op statieven. 
Veel kleine vogels deden daar op dat 
moment al verwoede pogingen om naar de 
overkant te durven vliegen, want vele stre-
ken toch eerst nog even neer om moed te 
verzamelen alvorens over te steken. Dit 
waren voornamelijk Vinken, Kepen, Sijzen, 
Spreeuwen, Kwikstaarten, zwaluwen en Gras-
piepers, doch verder ook regelmatig groep-
jes Kruisbekken, Putters en Holenduiven.  
In deze groepen zorgden ook reeds de  
eerste Sperwers soms voor grote paniek,  
maar de grote roofvogels zouden nog wat  
langer op zich laten wachten. 

Wanneer je je af en toe omdraaide en over  
zee keek, bleken ook daar allerlei vogels  
te trekken zoals honderden Middelste zaag-
bekken, tientallen Aalscholvers, Knobbel-
zwanen, Rotganzen en enkele Dwergmeeuwen, 
Grote sterns, duikers, Eidereenden en Pijl-
staarten. Daarnaast lagen dicht onder de 
kust op een zandplaat een flink aantal 
zeehonden, waarvan er een paar later nieuws- 
gierig tot vlak aan het strand zwommen,  
door tientallen kijkers tot op de snorha- 
ren bekeken. 

Naarmate de temperatuur steeg, kwamen ook  
de eerste Buizerden (volgens Baalbergen 
Buizerds i.p.v. Buizerden). Al gauw bleek 
dat zij zeer variabel in verenkleed waren, 
van zeer licht tot bijna zwart. Hiertussen 
vlogen dan ook nog regelmatig Wespendieven, 
wat de determinatie toch af en toe proble- 
matisch maakte. Een Wespendief lijkt name- 
lijk erg veel op een Buizerd, maar is in  
het geheel wat slanker en heeft vooral een 
langere nek en kop. Het verenkleed is  
echter net zo variabel als dat van de 
Buizerd. Om het nog moeilijker te maken 
verschenen er ook nog Ruigpootbuizerden,  
die weer het beste te onderscheiden zijn  
van een Buizerd aan een donkere partij  
veren op de buik, omringd door lichte  
veren en de vaak opvallend lichte stuit.  
De vleugeltekening bleek duidelijk geen  
goed kenmerk te zijn, want deze was vaak 
identiek aan die van de Buizerden. 
De Sperwers kwamen vaak laag over en waren 
goed te herkennen aan de kleine ronde 
vleugels, lange staart en geheel gestreept 
verenkleed. 
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Omdat echter toch niet die aantallen 
roofvogels langs kwamen die we verwacht-
ten, besloten we terug te gaan naar de 
camping. Volgens insiders zou op de heide 
naast de camping later op de dag veel 
roofvogels komen cirkelen. We zaten nog 
niet of het wemelde er inderdaad van de 
roofvogels. Zomaar 20 tot 30 Buizerden  
met daartussen nog wat Ruigpootbuizerden  
en Sperwers in één kijkerbeeld, langzaam 
trekkend naar het zuiden en even later 
gevolgd door weer zo'n groep. Ja, dat was 
een grandioze belevenis, die iedereen nog 
lang zal heugen. Dit bleef zo tot een uur 
of vier doorgaan en de balans was toen  
ruim 300 Buizerden, 80 Sperwers, 10 Wespen- 
dieven en zo'n 25 Ruigpootbuizerden.  
Nog even had zich ook nog een jonge Zee- 
arend laten zien, maar bleek voor veel kij- 
kers wat te ver weg. 
Maar niet getreurd want om half vijf trok-
ken we naar het Börringemeer. Dit meer 
trekt veel vogels die op hun reis naar  
het zuiden uitrusten. Wij waren dan ook 
zeer benieuwd wat daar te zien was.  
En inderdaad. We waren nog niet goed en 
wel uit de auto gestapt of de zon werd 
verduisterd door een enorme lap vogel.  
Ja hoor, er klapwiekte een Zeearend boven 
het meer. Wat een pracht gezicht! De er 
omheen cirkelende Buizerden vielen er  
gewoon bij in het niet! 

Nu was ons ter ore gekomen, dat ook de 
Kraanvogels dit meer als slaapplaats 
gebruikten, doch deze zouden pas bij zons-
ondergang verschijnen. We besloten ons 
verscholen op te stellen en af te wachten. 
Ondanks de kou bleef de moed er in want 
regelmatig trokken grote groepen ganzen  
en zelfs enkele Rode wouwen over het meer. 
De spanning steeg ten top en toen er vlak 
voor zonsondergang 13 enorme vogels aan 
kwamen vliegen, heerste er een uitgelaten 
stemming. Dat waren ze, dat kon niet 
missen! Na enige vluchten boven het meer 
verdwenen zij echter weer. Het loonde niet 
meer de moeite te blijven wachten want het 
was intussen bijna donker geworden. 
Nog napratend over dit prachtige schouw-
spel trok de karavaan voldaan terug naar 
de camping, waar onder een goed borreltje 
nog wat nagekletst werd over de geslaagde 
dag, terwijl de koks (Jaap Eijzinga en 
Willem Baalbergen) onderhand 17 man met  
de beschikking over 2 pitjes tegelijk van 
warme macaroni voorzag, een waarlijke 
prestatie! 

De tweede ochtend gingen we te voet langs 
het strand naar de punt. Stelt u zich dan 
niet het strand van Noordwijk voor, maar 
een veel smaller strand met direct bomen  
op de veel lagere zeereep, die niet 
gescheiden van het strand is met het 
gebruikelijke prikkeldraad. Op de punt 
werden rustig alle zangvogels bekeken die 
vlak voor ons neerstreken, zoals piepers, 
Kneuen, Kepen en kwikstaarten. Af en toe  

schoot er dan nog een Blauwe kiekendief 
of Sperwer vlak langs je heen. 

Toen echter na een uur bleek, dat het zich 
die dag duidelijk niet daar zou gaan af-
spelen, werd terug naar de camping door 
het bos gewandeld. Regelmatig zagen we in 
open plekken in het bos vlak boven ons 
Ruigpootbuizerden en Sperwers vliegen. 
Helaas was het die middag bewolkt. We be- 
sloten dan ook maar niet naar de heide te 
gaan maar weer richting Börringemeer. 
Evenals de vorige dag waren weer veel 
ganzen aanwezig, die zich verzamelden voor 
de wintertrek. Nu mogen Nederlanders in de 
winter altijd goed ganzen kunnen zien, 
maar we moesten daar toch wel door de 
Denen op gewezen worden, dat het niet de 
vermoede Grauwe ganzen, maar de Rietganzen 
betrof. Deze afgang was weer snel vergeten 
toen even verder een buizerd op een 
paaltje showde. Dit was een zogenaamde 
Börringer buizerd. Zo noemt men alle 
Buizerden die een bijna geheel witte buik 
en ondervleugels, maar een bruine rug en 
bovenvleugels hebben. Deze lichte vorm 
komt in heel Zweden voor, maar wordt 
vooral veel in de buurt van het 
Börringemeer waargenomen. Ook de Boomvalk, 
Bruine kiekendief en Rode wouw lieten zich 
nog schitterend zien, de laatste vooral 
opvallend door zijn rode gevorkte staart 
en zijn smalle geknikte vleugels met 
daarop twee duidelijke witte vlekken. 

Wegens groot succes van de vorige avond 
bereidden dezelfde koks nu een prima 
nassitafel, waarna welgevoed en zeer 
voldaan alle spullen weer in de auto's 
werden geladen. 
Zeer tevreden werd in luxe hutten 
aan boord van de "Peter Pan" de nacht  
doorgebracht. 

Alsof we nog niet genoeg Buizerden hadden 
gezien, werd onderweg langs de autobaan 
zeer fanatiek "buizerden op paaltjes" 
geteld. De resultaten werden dan weer op 
de parkeerplaatsen uitgewisseld. Sommigen 
bleken er echt ogen voor te hebben, want 
er werden er tientallen geteld en ook  
even zovele reeën. 

Uiterst tevreden over de gezelligheid en 
de vele vogels ging iedere auto na de  
Nederlandse grens op zichzelf naar huis. 

Tenslotte: Willem Baalbergen, bedankt 
voor de prima organisatie en voor de rest 
ging alles vanzelf! 
 
Namens alle deelnemers. 
 
                       Hein Verkade 
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KORTE BERICHTEN    (verzameld_door_Anny-v.d.Oever-van Vliet) 
 
Ze hebben ook gevoel 

Vissen zijn gewervelde dieren met een hoog ontwikkeld zenuwstelsel. Bij  

verwonde vissen zijn verhoogde concentraties van de pijnonderdrukkende  

stof enkefaline in de hersens gevonden. Hengelaars zouden eens goed moeten  

nadenken voordat ze het aas in het water dompelen. 
 
Spreeuw 

Mededeling van de Staatssecretaris van CRM: 'In het gehele land wordt  

gedurende het tijdvak 1 januari 1979 tot en met 31 december 1980 niet  

gerekend tot de beschermde vogels in de zin van de Vogelwet 1936  

de spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Mededeling van de spreeuw (Sturnus vulgaris): Wilt u niet op mij schieten  

of mij op andere wijze pijn doen of doden? 
 
Goedendag mus 

Vanuit Spanje (waarschijnlijk) heeft de huismus de wereld veroverd. En dat  

deze cultuurvolger daar nog steeds mee bezig is, bewijst de waarneming van  

vier mussen op Nieuw-Guinea bij Port Moreby. Nog nooit tevoren daar gezien.  

Gelukkig waren de dieren enkele dagen na de waarneming weer verdwenen. Hoe  

ze hier zijn gekomen, maakt de geschiedenis niet duidelijk. Het zou kunnen  

zijn dat ze met een schip waren meegekomen. 
 
Geen vlinder 

Beschaafde mensen kopen geen opgezette vlinders. En omdat u en ik beschaafde  

mensen zijn, doen we dat ook niet als we binnenkort weer eens op vakantie  

gaan. Maar hoeveel onbeschaafde mensen zijn er wel niet als je hoort dat  

er op Formosa tienduizend mensen zijn, die een bestaan vinden in het vangen  

van vlinders en dat er op het eiland (tegenwoordig heet het Taiwan) dertig 

werkplaatsen zijn waar de vlinders tot souvenirs worden verwerkt? 

 
Nadenkertje 

Een bij is een koudbloedig diertje. Een bij die zich te ver van huis waagt om 

stuifmeel te gaan halen, maakt een grote kans door de kou te worden bevangen. Hij 

sterft dan omdat hij niet in staat is zijn lichaamstemperatuur op te voeren.  

Maar een hele zwerm bijen van haard en huis verdreven en de nacht doorbrengend  

aan een boomtak houdt de temperatuur in het binnenste van de tros op 35 graden.  

De buitenste bijen worden niet kouder dan 14 graden. Dat betekent dat een volk  

bijen in zekere zin als een warmbloedig organisme kan worden beschouwd. 
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ALGEMENE VELDWAARNEMINGEN OVER DE MAANDEN APRIL,MEI,JUNI,JULI,AUGUSTUS,SEPTEMBER 

FUUT   

ROODHALSFUUT 

VAAL STORMVOGELTJE  

NOORDSE 
PIJLSTORMVOGEL     
 
 

KUHLS  
PIJLSTORMVOGEL 

GRAUWE 
PIJLSTORMVOGEL  
 

JAN VAN GENT 
 
 

AALSCHOLVER 
 

PUPPERREIGER 

LEPELAAR  

BERGEEND 
 

ROTGANS  

NIJLGANS 

BUIZERD  
 
 

SPERWER  

ZWARTE WOUW  

BRUINE KIEKENDIEF  
 
 

GRAUWE KIEKENDIEF 

BOOMVALK  
 
 
 

  4 ex. 

  1 ex. 

  2 ex. 

 
  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 

   
  1 ex. 

 
  2 ex. 
  1 ex. 

 42 ex. 
105 ex. 
 91 ex. 

  2 ex. 
  4 ex. 

  2 ex. 

  3 ex. 

 50 ex. 
 94 ex. 

128 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 

  1 ex. 

  3 ex. 
  3 ex. 

21 aug. 

21 juli 

21 sept. 

 
15 juni 
13 sept. 
20 sept. 

  
 9 mei 

 
13 sept. 
14 sept. 

 3 sept. 
13 sept. 
17 sept. 

 2 juni 
21 aug. 

12 aug. 

10 april 

16 juni 
16 juli 

 6 juni 

23 juni 

 4 aug. 
 4 aug. 
18 aug. 

23 sept. 

10 april 

10 juli 
18 aug.  
23 aug. 

25 sept. 

 4 juni 
 6 juli  
 7 juli  
 1 sept. 

Berkheide Katwijk 

over zee 

over zee,zuidwaarts 

over zee,zuidwaarts  
over zee,noordwaarts 
over zee,noordwaarts 
over zee,noordwaarts 

 
boven zee 

 
over zee,zuidwaarts 
over zee,zuidwaarts 

in 1 uur over zee,zuidwaarts 
in 2 uur over zee,zuidwaarts 
in 2 uur over zee,zuidwaarts 

overvliegend noordduinen 
Berkheide,Katwijk 

Zuidduinen,Katwijk 

Boven Zuid-Hollands Landschap 

in 1 uur over zee 
in 1 uur over zee,Noordwaarts 

over zee,zuidwaarts 

AW-duinen 

overvliegend trimbaan 
AW-duinen 
AW-duinen 

Wassenaarseslag 

Boven Duinpark,zuidwaarts 

AW-duinen 
AW-duinen 
Berkheide Katwijk 

Jagend in Noordduinen 

overvliegend Z.H.Landschap 
Katwijk-Binnen 
bij elkaar,jagend Noordduinen 
verblijvend Noordduinen 

Arno Bos 

J.van Dijk 

J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.van Dijk 
E.van Hal 
J.van Dijk 

 
J.van Dijk 

 
J.van Dijk 
J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.van Dijk 
J.van Dijk 

Will Cramer 
Arno Bos 

F.v.Duivenv. 

J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.van Dijk 

J.van Dijk 

A.Molenaar 

W.Cramer 
E.Aartse 
E.Aartse 

Fr.Lahr 

J.van Dijk 

E.Aartse 
E.Aartse 
Arno Bos 

J.van Dijk 

Will Cramer 
F.v.Duivenv. 
Will Cramer 
J.Glasbergen 

SMELLEKEN  
 

TORENVALK  
 

KRAANVOGEL  

ZILVERPLEVIER 

ROSSE GRUTTO 

BOSRUITER  

GROENPOOTRUITER 

KLEINE STRANDLOPER 

KLUUT 
 

KLEINE JAGER 
 

GROTE JAGER 

  1 ex. 
  3 ex. 

broedge 
broedge 

  1 ex. 

170 ex. 

635 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 

  9 ex. 

162 ex. 
 91 ex. 

  1 ex. 
  vanaf 

  1 ex. 

 1 sept. 
21 sept. 

val 
val 

 8 april 

10 mei 

29 april 

31 aug. 

31 aug. 

28 aug. 

 8 april 
 9 april 

 2 mei 
22 juli 

 1 sept. 

overvliegend Noordduinen  
in 1 uur over zee,zuidwaarts  

N.H.Kerk Noordwijk-Binnen 
N.H.Kerk Rijnsburg  

overvl. Katwijk,noordwaarts  

in 1 uur over zee,noordwaarts  

in 2 uur over zee,noordwaarts 

verblijvend Zuidduinen Katwijk  

"De Wei" Noordwijk  

over zee,zuidwaarts 

over zee,noordwaarts 
idem 

over zee,noordwaarts 
regelmatig 1 tot 5 ex. over zee 

over zee,zuidwaarts 
 

J.Glasbergen 
J.van Dijk 

A.Cramer 
J.Glasbergen 

F.v.Duivenv. 

J.van Dijk 

J.van Dijk 

F.v.Duivenv. 

Arno Bos 

J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.van Dijk 

J.Glasbergen 
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KLEINSTE JAGER   1 ex.  21 sept. dood op strand J.van Dijk 

BOKJE 

ZWARTKOPMEEUW 
 

DRIETEENMEEUW  

ZWARTE STERN 

  1 ex.  30 sept. AW-duinen 

  1 adult 18 juli  over zee,noordwaarts 
  1 adult 19 juli  idem,zuidwaarts 

200 ex    16 juli  zwemmend in zee 

in 2 uur 134 ex. 17 juli over zee,zuidwaarts 

E.Aartse 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.van Dijk 

J.van Dijk 
  22 ex.  3 aug.   overvliegend Duinweg,zuidwaarts  A.Cramer 

VISDIEF   1 ex.  4 juni   verblijvend Leeuwenhorst Will Cramer 

HOLENDUIF   5 ex. 
  9 ex. 

 1 sept.  over Noordduinen,zuidwaarts 
29 sept.  idem 

J.Glasbergen 
J.Glasbergen 

 

KOEKOEK 

  2 ex. 

  3 ex. 

30 sept.  AW-duinen 

 8 mei    over over zee,noordwaarts 

E.Aartse 

J.van Dijk 

RANSUIL   1 ex.  1 sept.  roepend Noordduinen J.Glasbergen 

VELDUIL   1 ex. 22 april  De Blink J.van Dijk 

GROENE SPECHT   1 ex.  8 juli   verblijvend Sluispad A.Cramer 

KLEINE BONTE SPECHT   1 ex.  8 april  Huis te Warmond J.van Dijk 

WIELEWAAL            1 ex.  11 aug.  verblijvend Noordduinen       Will Cramer 

RAAF                  6 ex. (waarvan 2 juv.) 11 aug. Noordduinen       J.Glasbergen 

KRAMSVOGEL            1 ex.  29 sept. overvliegend Noordduinen       J.Glasbergen 

BEFLIJSTER            4 ex.  21 april De Blink                         J.van Dijk 

PAAPJE            1 ex.  27 aug.  Oosterduinmeer                   A.Cramer 
                       3 ex.   1 sept. Duindamseslag                   J.Glasbergen 

ZWARTE ROODSTAART      1 broedgeval    ‘t Heen Katwijk             A.Cramer 
                       1 broedgeval    Grashoek,Noordwijk             A.Cramer 

GROTE KAREKIET      1 ex. 23 juni in 2 m2 riet,Lisse             A.Molenaar 

SPOTVOGEL            2 ex.  1 sept.  Noordduinen                   J.Glasbergen 

FLUITER            1 ex.  3 juni   verblijvend Noordduinen       Will.Cramer 
                       1 ex. 29 sept.  zingend Noordduinen             J.Glasbergen 

GROTE GELE KWIKSTAART  6 ex. 25 Sept.  over zee,zuidwaarts             J.van Dijk 
 
 
Afdeling rariteiten 

Groene papagaai      1 ex.  1 sept.  over Noordwijk,zuidwaarts       J.Glasbergen+ 
                                                                       A.Cramer 

Beo                  1 ex. 29 sept.  idem     J.Glasbergen+ 
A.Cramer 

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

Veldwaarnemingen verzameld  
door: 
J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
RIJNSBURG




