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DE STRANDLOPER    DE STRANDLOPER   DE STRANDLOPER 
 
Orgaan van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "NOORDWIJK" 

 
(Koninklijk goedgekeurd bij K.B. d.d. 6 mei 1974 nr. 38) 

 
 

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuijper, René Reehuis en Kees Verweij.  
Redactieadres: C.van Dijk L.Hellenberghof 32, Noordwijk aan Zee; tel. 01719-10833 
  
----------------------------------------------------------- 
 
          12e jaargang no. 1 

 februari 1980 
 
INHOUD: Van de redactie           blz. 1 

Kort overzicht van de secretaris over 1979 -A.Cramer    blz. 2 
Strandgidsen en Wandelroutes -E.Aartse       blz. 3 
Excursielijst voor 1980         blz. 4 
In Vogelvlucht, een bijdrage v.d. Stichting Vogelasiel  
"Noordwijk", door W.v.d.Niet        blz. 4 
Verslag over 1979 van de I.V.N.-afdeling "Noordwijk e.o., door  
J.A.M.de Groot-Beelen          blz. 7 
De activiteiten van onze Vereniging landelijk bezien -E.Aartse   blz. 8 
Ameland 13-19 november 1979 -R.de Mooy       blz.14 
Winterkamp te Veere in Zeeland -C.J.M.Verweij     blz.16 
Het Atlasproject voor Winter-, en Trekvogels -J.van Dijk    blz.18 
Plantenvondsten in en om Noordwijk in 1979 -E.Aartse en J.v.Dijk blz.20 
Broedvogeltelling Noordduinen, kavel 1 t/m 5 in 1979 -samenst. 
A.Cramer             blz.22 
Broedvogelinventarisatie Noordduinen, kavel 6,7 en 8 -idem   blz.26 
Broedvogelinventarisatie 1979 landgoed Offem      blz.28 
Inventarisatieverslag Nieuw Leeuwenhorst-1979 -A.Ruigrok    blz.29 
Broedvogelinventarisatie "De Blink" 1979 -J.van Dijk    blz.29 
Broedvogelinventarisatie A.W.duinen 1979 -E.Aartse     blz.30 
Waarnemingenrubriek -verzameld door J.Glasbergen     blz.36 

                        
 

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

Het zal de oplettende lezer ongetwijfeld opgevallen zijn dat de redactie een nieuwe 
samenstelling heeft. 
Een vertrouwde figuur, n.l. E.Aartse, heeft de redactie vaarwel gezegd om zijn energie  
aan andere zaken te kunnen wijden. We danken hem heel hartelijk voor het vele werk dat  
hij verzet heeft; we weten dat hij de nu vrij gekomen tijd wel weer weet op te vullen  
met het verrichten van andere nuttige zaken. Het stencil-werk (ook altijd een tijdro- 
vende geschiedenis) blijft hij wel voor ons verzorgen. 

De nieuwe redactie werd gelijk stevig aan het werk gezet met dit eerste nummer van  
de nieuwe -al weer 12e - jaargang. Zo'n eerste nummer pleegt altijd nogal stevig uit  
te vallen door de vele jaaroverzichten en inventarisatie-verslagen. 

Wilt u de redactie zo goed aan het werk houden, levert u dan zoveel mogelijk kopy in 
op het redactie-adres: L.Hellenberghof 32 Noordwijk aan zee. 

De kopy inleveren voor 20 april a.s. 
 

-------------- 
 
Let u ook nog op de aankondiging van de J A A R V E R G A D E R I N G op bladzijde 3. 

 
 
 

-------------- 
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KORT OVERZICHT VAN DE SECRETARIS OVER 1979. 
 
Evenals in voorgaande jaren, willen we ook nu weer een overzichtje geven over het jaar  
1979. Het jaar begon met een lastige winter, vooral lastig voor de vogels. Bij herhaling  
is er door de mensen van onze Vereniging, en zeker niet minder door de mensen van het 
Vogelasiel, gevoerd in en om onze woonplaats, zelfs tot in Katwijk en Rijnsburg toe. Wel 
hebben de liefhebbers veel leuke waarnemingen kunnen doen, al was het voor de vogels dan 
allemaal niet zo leuk. 
Nu volgt een opsomming van de voornaamste aktiviteiten van het afgelopen jaar: 

2 maart :JAARVERGADERING. Naast huishoudelijke zaken als bestuursverkiezingen, wij- 
 zigingen in Statuten en Reglementen, verslag van penningmeester en secre-  
 taris, was er dia- en filmwerk van eigen mensen te zien. 

4-6 mei :WADDENWEEKEND. Dit jaar voor het eerst in het voorjaar, met Schiermonnik- 
 oog als reisdoel. Er was een goede deelname. 

25 mei :OFFEM EXCURSIE. Zoals altijd was er voor deze vogel-en planten excursie 
 veel belangstelling. 

26 mei :NACHTEGALENEXCURSIE. Ook hiervoor is altijd weer belangstelling. 
4 juni :PINKSTEREXCURSIE naar Nieuw Leeuwenhorst. Goede belangstelling. 
25 juni :PLANTENEXCURSIE naar de NOORDDUINEN. Ondanks het koude weer was er een 

 flinke opkomst. Voor herhaling vatbaar. 
15-23 sept. :TENTOONSTELLING NATUURLIJK NOORDWIJK. Er was zeer veel bezoek om al dat 

 moois te zien, en voor sommigen was er zelfs wat mee te nemen. 
26-30 sept. :EXCURSIE FALSTERBO. De deelnemers aan deze excursie zagen veel stootvogels  

 over deze beroemde zuidpunt van Zweden trekken. 
27-29 dec. :WINTERKAMP VEERE. Wel een beetje koud, maar erg veel gezien en wel gezellig  

 was de mening van de deelnemers. 
 
Dit waren wat aktiviteiten op een rijtje. Bij de Zwemvierdaagse in het Bollenbad werd  
een verkoopstand door onze Vereniging bemand; hetzelfde gebeurde op de Boven-Volta-markt 
rondom de Grote Kerk. 
 
Verder moeten we nu schrijven, dat het jaar 1979 niet zo'n best jaar was voor onze HEEM- 
TUIN. De vroede vaderen houden de knip dicht, althans voorlopig. Laten we hopen dat er  
van uitstel geen afstel komt!! 
 
De maandelijkse BIJEENKOMSTEN hebben weer een verandering ondergaan. De ene keer wordt  
het officieel gedaan met een spreker, en de andere keer wat minder officieel, met een  
plaatje en een praatje bij iemand thuis. 
 
De lijst van veldwaarnemingen achter in de STRANDLOPER lijkt wat beter te gaan draaien, 
dankzij wat weer medewerking. 
 
De STRANDLOPER kwam dit jaar weer 4 maal uit. Er is een nieuwe redactie gevonden, we zijn 
daar erg blij mee. 
 
De diverse BROEDVOGELINVENTARISATIES hebben in 1979 ook weer de nodige aandacht gekre- 
gen. Zo is er veel werk verzet in Offem, Leeuwenhorst, De Blink, de A.W.-duinen en de  
Noordduinen. Het koude voorjaar was de oorzaak van soms weinig zang, maar zo is elk jaar  
weer anders! 
 
De landelijke Club van Zeetrekwaarnemers heeft ook bij ons zijn vertegenwoordiging; vele  
uren is er weer over zee gekeken. 
 
Het bestuur werd uitgebreid met een dame: Mevr.Vink, dit tot grote vreugde van de Jeugd- 
groep. 
 
De JEUGDGROEP was ook in het afgelopen jaar weer actief onder de bezielende leiding van  
Dick Passchier. We zijn blij dat het met die val van de Zuidpier in IJmuiden nog zo goed  
is afgelopen. 
 
Het VOGELASIEL wil ik in dit verslag niet vergeten. De eerste Zeekoet als stookolieslacht- 
offer opgenomen, gezond weer losgelaten in de buitenhaven van IJmuiden! Dat is gauw op- 
geschreven, maar het is een hommage aan al die mensen, die zich tijd noch moeite besparen,  
om dit moeilijke werk zo goed mogelijk te laten verlopen. 
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Ik weet dat ik veel mensen en dingen niet heb genoemd. Toch hoop ik dat al die mensen, die 
zich op een of andere manier inzetten voor de instandhouding van de natuur in en om ons  
dorp, ook in het komende jaar weer door willen gaan met dit werk. Dan rest mij nog, U veel 
goede uren in, en met de natuur toe te wensen. 

 
A.Cramer, Secretaris. 

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

 
STRANDGIDSEN EN WANDELROUTES 
 
Door de slechte zomer van 1979 met het vele koude en vooral regenachtige weer, was kenne- 
lijk de animo om in de duinen of langs het strand te wandelen, zeer gering. 
 
Het aantal verkochte wandelroutes was dan ook erg laag, terwijl ook de verkoop van de 
strandgidsen een dieptepunt bereikte. 
De tweede druk van de wandelroute is iets gewijzigd, zodat de route een langere periode 
gebruikt kan worden, n.l. van begin juni tot eind augustus. 

 
Het is mogelijk, dat het geschreven Natuurpad van het IVN in de Noordduinen concurrerend 
werkt. Deze concurrentie zal echter gering zijn, omdat de route een andere opzet heeft en 
korter is dan de wandelroute van onze Vereniging. 
 
De verkoop van de routes en de strandgidsen geschiedt via VVV-Noordwijk en VVV-Noordwij- 
kerhout. Bij andere activiteiten, waarbij de Vereniging aanwezig is, zoals Boven-Volta- 
markt, Zwemvierdaagse, tentoonstelling e.d., worden de gidsjes in de stand verkocht. 

 
Hieronder volgt een overzicht van de verkochte exemplaren van 1975 t/m 1979 
 
  1975 1976 1977 1978 1979 TOTAAL 

Strandgids (Nederlands)   --   --  286  176   94    556 
Strandgids (Duits)   --   --   --  237   49    286 
Wandelroute (Nederlands)   92   23  243  158  102    618 
Wandelroute (Duits)   39   23  106   71   29    268 
 
In 1975 -vrij warme zomer- is aan het begin van het seizoen gestart met de verkoop van  
de Nederlandse uitgave van de wandelroute en halverwege het seizoen met de Duitse uit- 
gave. 
 
In 1976 -de zeer hete zomer- was het bijzonder onaangenaam om in de duinen te wandelen.  
 
In 1978 verscheen de Duitse uitgave van de Strandgids. 
 
Uit bovenstaand staatje valt duidelijk af te lezen, dat we voor de verkoop van de gidsjes  
een normale zomer moeten hebben en geen uitersten zoals in 1976 (heet) of 1979 (koud en  
nat). 
 
Dit jaar hopen we een "Natuurgids voor Noordwijk" te kunnen laten verschijnen. In dit gid- 
sje, dat zowel in het voorjaar als in zomer en herfst te gebruiken is, wordt informatie  
gegeven over de natuur in en om Noordwijk, toegangsbepalingen, wetenswaardigheden e.d. In  
het gidsje wordt een aantal wandel- en fietsroutes opgenomen, waarbij uitgebreide informa- 
tie wordt gegeven over wat men langs de route kan zien. 
 
We hopen dat dit gidsje kan bijdragen tot een beter begrip voor de natuur om ons heen 
 

E.Aartse 
 

jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering  
 
De jaarvergadering voor 1980 vindt plaats op VRIJDAG 29 FEBRUARI a.s. om 20.00 uur in  
het BUURTHUIS (voor de meesten nog beter bekend onder de oude naam Verenigingsgebouw) aan  
de Hoofdstraat, Noordwijk aan Zee. Ko de Korte zal dan iets vertellen over zijn ervaringen  
op Groenland. De heer De Korte is verbonden aan het Zoölogisch Instituut te Amsterdam. 
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EXCURSIE LIJST VOOR 1980 
10 mei zaterdagavond :Nachtegalenzangexcursie. Verzamelen bij het fietspad aan de ingang  

    van de Noordduinen-Duinweg, aanvang 22.00 uur. 
    Auto's parkeren op aanwijzing. 
    Excursieleiders : Kees Verwey, Arie Cramer, Willem v.d.Niet en Hein  
    Verkade. 

16 mei vrijdagavond  :Planten- en vogelzangexcursie op Landgoed Offem. Verzamelen bij 
de ingang aan de Nieuwe Offemweg, aanvang 19.00 uur 
Excursieleiders :Kees Verwey, Willem v.d.Niet, Willem Baalbergen en 
Arie Ruigrok. 

26 mei maandagmorgen :Vogelzangexcursie Nieuw Leeuwenhorst. Verzamelen bij de HOOFD-  
    INGANG aan de Gooweg, en niet meer zoals vroeger aan de achterzijde  
    bij Dijk en Burg. Aanvang 7.00 uur. 
    Excursieleiders: Kees Verwey, Willem v.d.Niet, Dick Passchier, 
    Willem Baalbergen, Jelle van Dijk, Menco Wiersema, Arie Ruigrok. 

23 juni maandagavond :Plantenexcursie Noordduinen. Verzamelen bij de ingang van de 
Noordduinen, fietspad bij de Duinweg. Aanvang 19.00 uur.    
Excursieleiders: nog onbekend. 

begin juli      Indien mogelijk, wordt er dan een plantenexcursie naar de Zuid- 
duinen georganiseerd. Hierop komen we in een volgende Strandloper  
nog terug. 

September     In deze maand zal het waddenweekend plaats vinden, waarschijnlijk  
    naar Ameland. U hoort er nog van. 

augustus       Bij volgende deelname wordt op een van de zaterdagen in deze 
maand een Knardijkexcursie gehouden. De juiste datum wordt in  
een volgende Strandloper vermeld. 

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

 
 
STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK"   STICHTING  VOGELASIEL "NOORDWIJK"  
  

IN VOGELVLUCHT 
 

Contacten. 

In de vorige Strandloper werd in de rubriek "in vogelvlucht" melding gemaakt van diverse 
werkzaamheden aan het bassin, zoals ondieper maken, het aanleggen van een filter en het  
plaatsen van een zuurstofcompressor. 

Het zal nodig geweest zijn, zult u denken. In deze "in vogelvlucht" wordt er nader op in 
gegaan, hoe nodig het inderdaad was. 

Voor het beheren van een vogelasiel bestaan geen richtlijnen. Het is veelal een kwestie  
van proberen, het gebruik maken van ervaringen van anderen en daarom het onderhouden van 
contacten met andere asiels. Het betekent wel, dat je moet leren leven met teleurstellin- 
gen en je vastklampt aan positieve resultaten. Door ervaringen met andere asiels uit te 
wisselen, worden we allengs wat wijzer. Het gaat op de manier van: "Probeer dat eens, wij  
hadden daar leuke resultaten mee..." Je probeert het en wat zie je...? Hier gaat het niet! 

Mosselen. 

Vaak lijken de problemen niet zo groot. Eidereenden eten mosselen. Geen probleem denkt u.  
Je gaat naar een viswinkel of naar de markt en je haalt een zak mosselen. Jawel, maar het 
vervelende is dat mosselen maar in een gedeelte van het jaar verkrijgbaar zijn. Een Eider- 
eend die b.v. in juni in het asiel wordt gebracht, gaat wel dood omdat er geen mosselen  
te krijgen zijn. Kijk, dat is nu zo'n probleem, waarbij je door schade en schande wijs ge- 
worden bent. In de vrieskast liggen nu mosselen...ingevroren. Mochten we eidereenden krij- 
gen buiten het mosselenseizoen, dan sterven ze in ieder geval niet de hongerdood. 
 
Bevroren bodem  

In de strenge winter van 1978/1979 werden we geconfronteerd met het probleem hoe aan wor- 
men te komen. Juist in die periode werden er veel vogels binnengebracht die door de bevro-  
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ren bodem geen voedsel konden vinden. Verzwakt en uitgeput werden ze dan in het asiel ge- 
bracht. De wat gemakkelijke vogels werden met meelwormen gevoerd, maar voor Kievit en Wa- 
tersnip sta je mooi met je handen in het haar. Het probleem is nu opgelost..... hopen we.  
In een van de buitenhokken hebben we een dikke, humusrijke laag aan- gebracht. De jeugd- 
club, altijd tuk op het opknappen van bijzondere karweitjes, heeft voor de nodige wormen  
gezorgd. We hopen nu dat deze wormen zich daar zo goed thuisvoelen, dat ze zich eindeloos 
zullen vermeerderen. Mochten er van de winter vogels gebracht worden die op wormen aan- 
gewezen zijn, dan kunnen ze zelf hun kostje bij elkaar scharrelen uit de humuslaag.  
We hopen op deze manier weer een paar vogels te kunnen redden. 

Revalidatieruimte  

Het asiel wordt weer uitgebreid. In 1980 hopen we naast het asiel een revalidatie- 
ruimte te plaatsen, speciaal voor weidevogels. De grond wordt drassig gemaakt en we hopen  
op veel wormen en veel insekten, zodat de weidevogels daar zelf hun kostje op kunnen  
scharrelen. 

De medewerkers van het vogelasiel zijn nu al zover dat de medische kant van het ver- 
zorgen van de vogels bijna geen problemen meer geeft. Soms is het voedselprobleem een  
grotere handicap dan de behandeling van de vogels, waardoor, ondanks de goede zorgen, 
helaas een vogel toch nog dood gaat. 

Bassin 

We zijn wel wat afgedwaald van de werkzaamheden aan het bassin. Als aanloop moest dat wel  
om u een indruk te geven van onze problemen. 

Ook met het bassin was het een kwestie van proberen. Neem een groot bassin, dan blijft  
het water langer vers. Er kwam een groot bassin, toch moest iedere maand het water ver- 
verst worden, zo'n 30 mm3. 
Gooi er vis in, en kroos, dan houden die het wel schoon, tesamen met nog andere waterplan- 
ten. Een tijdje ging dit goed, maar uiteindelijk was ook dit geen succes. 
Het water moest worden doorgepompt. Dus werd er een pomp geplaatst. Weer geen succes. 
Het water moest zuurstofrijker worden gemaakt. Bij de bouw van het nieuwe asiel werd een 
rotspartij gebouwd, waar het doorgepompte water overheen stroomde. Nog geen succes. 
Informeren......praten......ieder voorstel en elke suggestie werd gewikt en gewogen en  
tenslotte werd de beslissing genomen. De boel moest radicaal worden veranderd. 

In de zomer van 1979 werd met de ingreep begonnen. Een gedeelte van het bassin werd af- 
gescheiden door een gemetseld muurtje. Tussen dit muurtje en de wand van het bassin werd  
een filter gemaakt. Op de bodem werd een buis met gaatjes aangebracht en daarboven werden 
lagen grind gestrooid, van zeer grof tot zeer fijn. Het resterende deel van het bassin  
werd gedeeltelijk volgestort met beton zodat een helling ontstond. Voor de vogels werd  
het daardoor gemakkelijker gemaakt om het bad in en uit te gaan.....en het kost je minder 
water. Op het diepste punt van het bassin werd een leiding gelegd met ragfijne gaatjes 
en aangesloten op een compressor, zodat lucht in het water kon worden gepompt. 

Kinderziekten 

We konden draaien. Na de kinderziekten in de apparatuur, zoals dichtslibben van het fil- 
ter, het begeven van de compressor, e.a. waren de verwachtingen hoopvol. Het water werd nu 
zuurstofrijk gemaakt. Het zuurstofrijke water stroomde over het muurtje en in de filter,  
werd aan de onderkant opgepompt naar de rotspartij en vandaar stroomde het terug in het 
bassin. De resultaten waren zonder meer verbluffend. Het bassin bleef schoon, het water  
bleef helder, en wat bleek...? De vogels zochten dit schone, zuurstofrijke, heldere water  
op. 
Door schade en schande wijs geworden, maar nu was een gedegen stuk werk ontstaan, dat  
waard is, naar buiten gedragen te worden. We hopen op deze manier andere asiels een lange 
reeks van teleurstellingen te kunnen besparen. 

Olieslachtoffers 

Werden door deze ingreep de resultaten op de revalidatie van de vogels groter? We kunnen 
zeggen dat de resultaten zeer positief zijn. Vroeger, met het oude asiel, was het niet 
mogelijk om stookolieslachtoffers met goed resultaat te behandelen en te genezen. 
Met het nieuwe asiel werd de accommodatie beter en daardoor stegen ook de overlevings- 
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kansen van deze stookolieslachtoffer. Het uiteindelijke resultaat was echter, dat we  
alleen het tijdstip van sterven konden uitstellen, genezen was er niet bij. Wat we ook  
deden aan deze groep vogels, ze bleven "lek". 
Volgens de informatie van Dr.Swennen van het Zeebiologisch Station op Texel, bleven de  
vogels lek, omdat hun veren door het dunne, olieachtige laagje op het water van het bas- 
sin, dat ontstaan was door de uitwerpselen en het voer, aan elkaar bleven plakken. Het  
was zaak om dat dunne laagje af te voeren en te filteren. 
Nu het water werd gefilterd, waren onze verwachtingen dan ook hoog gespannen. Zou Dr.  
Swennen gelijk krijgen! 
Begin november 1979 werden na een storm twee Zeekoeten besmeurd met olie het asiel  
binnen gebracht. Een Zeekoet met olie is wel een van de moeilijkste vogels om te behan- 
delen. De overlevingskansen zijn praktisch nihil. Maar iedere keer wordt het weer ge- 
probeerd. De koeten werden schoongemaakt en in het binnenhok geplaatst. Daar mochten  
ze opdrogen. Toen ze droog waren werden ze in het buitenhok geplaatst en daar werd  
regelmatig een duik in het heldere water van het bassin genomen. Ze bleven echter lek,  
maar aangezien de vogels erg tierig waren, goed aten en regelmatig hun veren onder- 
hielden, bleven we optimistisch. Na ongeveer een week werd het verenpak steeds mooier  
en op een goede dag was het dicht. Een prachtig gezicht als de koeten na een speurtocht  
op de bodem van het bassin naar boven kwamen en het water er in druppels afgleed!  
Op zo'n moment krijg je toch wel een zeer voldaan gevoel. 
De koeten werden flink bijgevoerd en het gewicht nam toe. 

Vreugde 

Op zaterdag 24 november werden de Zeekoeten met een extra portie vis in de maag op de  
pier van IJmuiden gelost. Geen enkel probleem voor de vogels. Ze werden opgegooid en 
als een pijl uit de boog verdwenen ze het zeegat uit. 

In ruim tien jaar beheer van het vogelasiel was het nog nooit gelukt een zeekoet te  
lossen. De zeekoeten zijn geringd en we hopen dat de ringen nog eens terug gevonden  
worden. Het mooiste zou zijn op de broedplaats. Dat zou inderdaad de kroon op het werk  
betekenen. 

Vogelopvangcentrum Bergen  

Het vogelasiel werkt nauw samen met het asiel van Mevr.Dijkhuizen in Bergen. Met Mevr. 
Dijkhuizen is regelmatig contact en met haar is de afspraak gemaakt, dat roofvogels  
voor verdere revalidatie naar haar gebracht kunnen worden. Zij is gespecialiseerd in  
het behandelen van roofvogels en deze vogels hebben bij haar meer overlevingskansen dan  
in ons asiel. We zien steeds meer, dat asiels zich gaan specialiseren op bepaalde soor- 
ten vogels. Het is natuurlijk gekkenwerk als er asiels zijn die een voorsprong hebben  
op het gebied van het behandelen van bepaalde soorten vogels om dan zelf maar aan de  
vogels te blijven dokteren. Daar zijn de slachtoffers zeker niet bij gebaat. 

We hebben hierboven even een indruk gegeven van het werk in het vogelasiel. Onze tech- 
nische wereld doet al zoveel aanslagen op de natuur en daardoor op alles wat met de  
natuur te maken heeft, dat wij, idealisten, proberen om op bescheiden wijze de slacht-  
offers van onze geïndustrialiseerde samenleving te helpen. 

Voldoening 

Het geeft voldoening om een nest jonge eenden te zien opgroeien, waarvan de moedereend  
het slachtoffer is geworden van het razende verkeer. 
Het geeft voldoening dat wij na de strenge winter 3 exemplaren van de zeldzame Roerdomp  
in de Nieuwkoopse plassen konden terugzetten. 

Het geeft voldoening als je uit Katwijk Zilvermeeuwen krijgt, die van top tot teen on- 
der de traan zitten en als je deze vogels na een paar maanden weer hagelwit kunt lossen.  
Het geeft voldoening een doodvermoeide Jan van Gent zover op te peppen, dat hij weer 
losgelaten kan worden. 

Het geeft voldoening dat van de 10 torenvalken je in je eigen asiel er 8 hebt kunnen  
helpen en hebt kunnen lossen en de andere twee voor revalidatie naar Mevr.Dijkhuizen  
hebt kunnen brengen. 
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Het geeft voldoening als een kokmeeuw met een gebroken vleugel, waarvan je in eerste in- 
stantie denkt aan amputeren, een paar maanden later kan worden gelost. 
Het geeft voldoening dat je bijna 70% van de binnengebrachte meerkoeten na de strenge  
winter weer kunt loslaten, terwijl je weet dat ze tijdens de strenge vorst bij tiendui-  
zenden tegelijk stierven. 

Het geeft voldoening als een losgelaten scholekster nog even een rondje boven het  
asiel draait en dan luid roepend verdwijnt. 

Dank 

We zouden ons werk niet of moeilijker kunnen doen zonder de onmisbare hulp van de  
politie, dierenarts Verschueren, de gemeente en de vele donateurs. 

We mogen blij zijn dat binnen onze gelederen er mensen zijn die zo handig zijn, dat ze  
van een oude wasmachinemotor een goed functionerende compressor kunnen maken of van  
oud roest een filterpomp. 

We zijn blij met het grote aantal jongeren, dat ons helpt met het voeren van de vogels,  
het schoonmaken van de verblijven of behulpzaam is bij andere werkzaamheden aan het  
asiel. 

U kent nu onze problemen. Velen zijn zelfs met geld niet op te lossen. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen, dat wij zonder financiële moeilijkheden kunnen draaien. 

Hoe nu verder?  

Voor de bouw van het revalidatieterrein naast het asiel is nog veel geld nodig. 
We hopen het niet, maar er kan nog een strenge winter komen, dan gaat de voederaktie weer  
van start. Dat kost geld, veel, veel geld. 

We doen dan ook een beroep op onze donateurs en op onze vrienden die lid zijn van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" geld over te maken, liefst veel  
geld. Geld voor de verdere afbouw van het asiel en de modernisering daarvan. Maakt u eens  
wat extra geld over. We hebben onze problemen open en bloot op tafel gelegd en u krijgt  
dan een idee wat er voor nodig is om bijna 800 vogels in bijna 80 soorten te verzorgen,  
het juiste voedsel te geven, te huisvesten enz. 

Namens de Stichting Vogelasiel "Noordwijk" hartelijk dank. 
 
Giro 3598755 t.n.v. PENNINGMEESTER  
Stichting Vogelasiel Noordwijk. 

Wilt u aangeven waarvoor uw bijdrage is: 
donatie of wintervoederactie, of beide ? 
 

W.v.d.Niet, Voorzitter 
Stichting Vogelasiel "Noordwijk". 

 
 
 

-------------- 
 
 
 
IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
Het wel en wee van de Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie Afdeling Noordwijk e.o.  
in 1979. 

Het jaar 1979 is voor ons slecht begonnen met de ziekte en het overlijden van onze secre- 
taresse Loes Schouten-Jutte. Met de start van onze afdeling heeft zij heel wat werk ver- 
zet. Ook met de wandelingen hebben we veel van haar geleerd. We missen haar erg. 
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Gelukkig hebben we sinds 1 jan. 1980 een nieuwe secretaris: S.A.v.d.Oever, Van Pan- 
huysstraat 34 2203 JR Noordwijk. Welkom Simon ! 

De jeugdclub heeft moeilijke tijden gekend tijdens de ziekte van Dick Passchier. Margreet 
Vink heeft de jeugdclub fantastisch draaiende weten te houden met assistentie van Mart 
Gielen, Wim Baalbergen, Hein Verkade e.a. 
De samenwerking met de Jeugd Natuurwachters in Sassenheim is dit jaar nog groter ge- 
worden. 

Joke Martens doet iedere vrijdagmiddag iets aan natuur op een Basisschool in de wijk 
Poelpolder in Lisse. Bij de voorbereiding krijgt ze hulp van Anneke van Galen. Ze heeft  
een natuurtuin aangelegd bij de school, naar ontwerp van Dick Hoek. Tijdens het zomerkamp  
van de zesdeklassers in Vogelenzang heeft de I.V.N. afdeling Noordwijk e.o. een  
kruidenmiddag verzorgd. Frans v.d.Berg had een leuke wandeling uitgezet en Joke, Anneke, 
Toos, Joop en Margreet hebben er een zeer geslaagde middag van gemaakt. De brandnetel-  
soep, kruidkoek en kruidenthee vielen echt in de smaak. 

Er is een Voorjaarspad in de Noordduinen uitgezet en uitgegeven. De verkoop loopt goed.  
Onze nieuwe penningmeester Jos Eeman is erg blij met deze inkomsten. Financieel draaien  
we goed. We hebben twee verkoopavonden gehad in het Bollenbad, 'n stand op de Boven-Volta-  
markt en ook op de tentoonstelling in september is er goed verkocht. 

Door de belangeloze medewerking van velen is de tentoonstelling een succes geworden.  
Ik vind een woord van hulde aan Wim Baalbergen voor de opzet en de voorbereiding hier 
wel op zijn plaats. 

Toos Bom en Frans v.d.Berg hebben 2 oktober een wandeling verzorgd in de A.W.-duinen  
voor vrouwen (huisvrouwen) uit Aarlanderveen. Frans had weer een mooi pad uitgezet. Later 
heeft Dick Passchier een dia-avond verzorgd in Aarlanderveen en heeft Toos eventjes  
voor ƒ 120,- materiaal verkocht. 
Onze natuurwandelingen zijn in het afgelopen jaar goed bezocht. Versterkt met enige 
nieuwe leden zijn we daarom het nieuwe jaar vol goede moed begonnen. 

Hier volgt nog een lijstje van de Natuurwandelingen van de IVN afdeling voor 1980: 

27 jan. : Strand- en duinwandeling. Deze wandeling is inmiddels al geweest. Goede 
  opkomst en prachtig weer! 

17 febr. : Bronsgeest, aanvang 14.00 uur. 
16 maart : Noordduinen, aanvang 14.00 uur. 
13 april  : A.W.duinen, ingang De Zilk, ook weer om 14.00 uur. 
11 mei : Noordduinen. Start om 14.00 bij de kennel aan de Duinweg. 
15 juni : Noordduinen. Start om 14.00 bij het parkeerterrein Duindamse Slag. 
16 juli : Avondfietstocht. Start om 19.00 op het Wantveld. 
 

J.A.M.de Groot-Beelen. 
 
 
IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
 
De activiteiten van onze vereniging landelijk bezien. 

Ieder jaar geeft het Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V. (Koninklijke Neder- 
landse Natuurhistorische Vereniging) een verslag uit over de activiteiten van de  
natuur- en/of vogelbeschermingsverenigingen in Nederland. 

Het aantal verenigingen dat in 1978 met de natuur- en/of vogelbescherming zich bezig  
hield, was 125. Van deze verenigingen hadden er 59 gereageerd om een verslag van hun 
activiteiten aan het Contactorgaan uit te brengen. 
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Als je zo'n rapport voor je krijgt, dan stel je voor jeze1f een aantal vragen. Wijken  
de activiteiten van andere verenigingen veel af van de aktiviteiten van onze eigen 
vereniging? Zijn er dingen die onze vereniging niet of nauwelijks doet? Zijn er be- 
paalde ideeën die eventueel overgenomen zouden kunnen worden? 

Na bestudering van het rapport zijn toch wel bepaalde conclusies te trekken. Alvorens  
de activiteiten van onze vereniging te toetsen aan de activiteiten van de verenigingen  
die in het verslag worden genoemd, eerst wat algemene opmerkingen. 

Allereerst het aantal leden/donateurs. Hieronder volgt een overzicht van de grootte van  
de verenigingen, voorzover in het verslag hun ledenaantal is genoemd. 
 

aantal leden/  aantal 
donateurs   verenigingen 

tot   100    21 
100 - 200    10 
200 - 300     2 
300 - 400     3 
400 - 500     4 
boven 500     4 

tot.  44 
 

Bijna 50% van de verenigingen heeft minder dan 100 leden/donateurs. Noordwijk met bijna  
500 leden/jeugdleden/donateurs slaat geen gek figuur en mag best een middelgrote vereni- 
ging worden genoemd. 

Uit het verslag komt naar voren dat slechts een gering percentage van het ledenbestand  
actief met de natuur- en /of vogelbescherming bezig is. Verenigingen met minder dan 100  
leden hebben naar verhouding de meeste actieve leden. Het is een feit dat de z.g. actie-  
ve kern niet of nauwelijks verandert bij een stijgend ledental. 

Enerzijds is het leuk veel leden te hebben; men kan op de steun rekenen van een grote 
achterban bij bepaalde acties. Anderzijds betekent een groot ledenbestand een extra  
belasting van de actieve leden: ledenadministratie, contributie-inning, administratie 
abonnementen "Vogeljaar", typen, stencilen, nieten en bezorgen van het verenigingsblad,  
enz. enz. Zonder meer kan worden gezegd, dat veel tijd aan dergelijke zaken wordt besteed. 
Aan het z.g. veldwerk kan steeds minder worden gedaan. U moet niet vergeten dat juist  
dit veldwerk voor velen een belangrijke hobby is. 
Dit is de keerzijde van een middelgrote vereniging. De rompslomp eromheen en de rela- 
tief kleine actieve kerngroep die daar voor op draait. 

Kleine verenigingen kennen deze belasting niet of nauwelijks en men ziet dat juist deze 
verenigingen enorm actief zijn. Dat blijkt duidelijk uit het verslag. 
Gesteld kan worden dat de activiteiten van een vereniging nauw verband houden met de  
grootte van de actieve kern. De activiteiten houden geen of weinig verband met de 
grootte van de vereniging. 

Uit het verslag valt verder op te maken dat alle groepen zich bezig houden met de na- 
tuur naast de deur. Het is vaak een zeer plaatsgericht gebeuren. 

Activiteitenonderzoek 

Om de activiteiten van onze vereniging te kunnen toetsen aan wat er in den lande ge- 
beurt, zijn onze activiteiten eerst op een rijtje gezet. Bij vergelijking zal af een toe  
een kritisch geluid niet ontbreken, maar ik vind dat het leveren van kritiek moet kun- 
nen in een actief draaiende vereniging. 

 1.Broedvogelinventarisaties  
 2.Nestkastcontrole 
 3.Planteninventarisaties  
 4.Organiseren van excursies  
 5.Leden- en contactavonden 
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 6.Uitgeven van een verenigingsblad 
 7.Wintervoedering 
 8.Vogeltrektellingen 
 9.Organiseren van cursussen, lezingen e.d. 
10.Activiteiten Jeugdclub 
11.Activiteiten met betrekking tot bestemmingsplannen e.d. 
12.Controle padden 
13.Organiseren van tentoonstellingen, aanwezig zijn met een stand bij evenementen 
14.Uitgeven van voorlichtingsmateriaal, natuurwandelingen, strandgidsen, e.d. 
15.Meedoen aan landelijke of provinciale acties. 

ad.1 Broedvogelinventarisaties. 

Alle verenigingen doen aan broedvogelinventarisaties, waarbij de ene vereniging verder  
gaat dan de andere qua manier van inventariseren. Een paar verenigingen hebben zich  
op bepaalde soorten gespecialiseerd, b.v. roofvogels. 
In Noordwijk worden de Noordduinen, De Blink, een gedeelte van de A.W.-duinen, Offem en  
Nieuw Leeuwenhorst geïnventariseerd. Oud Leeuwenhorst, de polders en de Zuidduinen kun-  
nen door gebrek aan mankracht niet worden gedaan. 

ad.2 Nestkastonderzoek. 

Practisch alle verenigingen doen aan nestkastonderzoek. Ook hier weer in soms zeer uit- 
gebreide zin. Niet alleen kasten voor mezen e.d., maar ook kasten voor torenvalken, ui- 
len, vliegenvangers; nestpijpen voor ijsvogels en oeverzwaluwen, vlotjes voor zwarte  
sterns enz. worden gemaakt. 
De meeste verenigingen noemen het aantal nestkasten niet, dat door hen wordt gecontro- 
leerd, schoongemaakt, hersteld of vernieuwd. Drie verenigingen hebben de controle over  
meer dan 600 kasten, terwijl een vereniging het beheer heeft over meer dan 1500 kasten.  
Als je de overige activiteiten van deze verenigingen bekijkt, vraag je je toch wel af  
waar ze de tijd vandaan halen om dit allemaal te doen. 
Noordwijk steekt hier schril bij af. Het aantal kasten dat door onze vereniging wordt ge-
controleerd, is van weinig betekenis en is ondergebracht als activiteit van de jeugd- 
groep. Een aantal jaren geleden zijn wat kasten opgehangen in Oud-Leeuwenhorst. Controle  
heeft de laatste jaren niet plaatsgevonden. Ook de geplaatste, torenvalkkasten worden  
niet meer gecontroleerd. 

ad.3 Planteninventarisaties. 

Door weinig verenigingen wordt hier iets aan gedaan. Voor de zuivere vogelbeschermings- 
groepen ligt het inventariseren van planten buiten hun activiteiten. Een vereniging  
die "natuur" in zijn naam voert, doet soms wat aan dit soort inventarisatiewerk. 

ad.4 Organiseren van excursies. 

Alle verenigingen zijn actief op dit gebied, waarbij de ene zich meer uitslooft dan de 
andere. Verenigingen met 10 of meer (zelfs 17 ex. per jaar) per jaar, zijn geen uit- 
zondering. Alleen de meer gespecialiseerde verenigingen houden relatief weinig excur- 
sies. Dit zijn eigenlijk alleen maar doe-verenigingen. 
Noordwijk zit wat de organisatie van excursies betreft wel onder het gemiddelde. Nu is  
het organiseren van excursies naar plaatsen buiten de woonplaats een tijdrovende be- 
zigheid. Excursies binnen de woonplaats is een zaak die zoveel mogelijk aan de afd.  
Noordwijk van het I.V.N. wordt overgelaten. De samenwerking met deze afdeling is bij- 
zonder goed. 

ad.5 Leden- en contactavonden 

Alle verenigingen houden leden- en contactavonden. De benaming van vooral de contact- 
avonden is bij iedere vereniging weer anders. In ieder geval bedoelt men bij con- 
tactavonden de samenkomst van de actieve kern. Bij ons heet deze bijeenkomst de waar-
nemersvergadering, welke maandelijks gehouden worden. De laatste tijd krijgen ze meer 
het karakter van leden/waarnemersvergadering. 

ad.6 Uitgeven van een verenigingsblad 

Alle verenigingen zetten hun activiteiten op papier. De leden/donateurs krijgen de mede- 
delingen door middel van een echt blad, zoals de "Strandloper" of als rondschrijven.  
Minimaal verschijnt een dergelijk blad 3 à 4 keer per jaar en maximaal 10 keer per jaar. 
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Uitbreiding van de "Strandloper tot b.v. 6 x per jaar is nauwelijks haalbaar. Het is al 
moeilijk om kopy los te branden voor een blad dat eens in de 3 maanden verschijnt. Ook  
het leggen en nieten van het blad kost veel inspanning. Alle afspraken ten spijt is een  
klein aantal actieve leden elke drie maand een lange avond hiermee bezig. 
Een vernieuwde redactie heeft de taak overgenomen. Dat was nodig. Door te lang aanblijven  
van redactieleden ontstond een zekere verstarring. Vers bloed en nieuwe ideeën moeten  
de Strandloper weer bloeiend maken. Dat is een goed draaiende vereniging eigenlijk wel 
verplicht aan zijn leden en donateurs. 

ad.7 Wintervoedering. 

Alle verenigingen doen in slechte tijden aan wintervoedering. In Noordwijk wordt de  
wintervoedering georganiseerd en gefinancierd door de Stichting Vogelasiel "Noordwijk". 

ad.8 Vogeltrektellingen 

Alle verenigingen doen aan trektellingen. Ook hier treed weer specialisatie op, b.v.  
alleen tellen van roofvogels, kraanvogels, ganzen e.d. 
De vogeltrektelling in Noordwijk stelt weinig voor. In de (herfst)trektijd wordt er wel 
regelmatig op zaterdagmorgen waargenomen. Dit beperkt zich echter tot een paar uur.  
Verder wordt er in de week niet waargenomen. Een aantal jaren geleden is geprobeerd de 
trektellingen uit te breiden tot de hele zaterdag. Door gebrek aan mankracht kon dit  
niet worden gerealiseerd. 
De trektellingen worden wel genoteerd, maar verder gebeurt er niets mee. Het is mogelijk  
dat mede hierdoor de animo om te gaan tellen, sterk is verminderd. 
Uit het verslag is niet op te maken, hoe anderen hun tellingen organiseren. Over tijds- 
duur, frequentie e.d. wordt niets gezegd. 

ad.9 Organiseren van cursussen lezingen e.d. 

Veel verenigingen organiseren cursussen en lezingen. Uit het verslag is op te maken 
dat er in den lande toch wel veel belangstelling bestaat voor natuurcursussen. 
De in het verleden door onze vereniging georganiseerde natuurcursussen werden ook goed 
bezocht. De organisatie en voorbereiding om goed beslagen ten ijs te komen, vergt enorm 
veel tijd. Daar ontbreekt het de actieve kern helaas nog wel eens aan. 
In 1980 zal overigens weer een natuurcursus georganiseerd worden. 

ad.10 Jeugdclub. 

Een klein aantal verenigingen heeft een jeugdafdeling. Veel verenigingen die geen eigen 
jeugdafdeling hebben, organiseren wel bepaalde acties voor de jeugd. 
De meeste verenigingen zijn het er wel over eens dat jong geleerd, oud gedaan is. Uit 
de jeugd zal tenslotte de nodige aanvulling van de actieve kern moeten komen. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we zo'n bloeiende en actieve jeugdclub hebben. 

ad.11 Activiteiten m.b.t. bestemmingplannen e.d. 

Veel verenigingen voeren actie met betrekking tot ingrepen in natuur en milieu. Deze  
acties zijn erg plaats gericht. Naar mijn gevoel zijn veel verenigingen door zo'n plaat-
selijke aktie ontstaan. Als het ware uit noodzaak geboren cm actie te kunnen voeren te- 
gen bepaalde plannen van (vooral de lagere) overheid. 
In onze vereniging is bestudering van bestemmingsplannen nooit goed van de grond ge- 
komen. Allereerst is een beetje kennis van taken zeker nodig en, wil men het goed doen,  
dan kan het een tijdrovende bezigheid zijn. Hier in Noordwijk hebben we de boot (nog)  
niet gemist, maar over bestemmingplannen van onze buurgemeenten Voorhout, Rijnsburg,  
Katwijk en Noordwijkerhout, weten we niets. 
De grens met b.v. Noordwijkerhout ligt op een steenworp afstand ten noorden van de 
Northgodreef. Dat gebied is wat ligging betreft, nauw betrokken bij Noordwijk-binnen.  
Over wat daar gaat gebeuren weten we niets. Dat is een manco. We weten het, het ont- 
breekt ons aan mankracht. We hopen dat Kritisch Noordwijk ook op dat gebied actief  
blijft. 

ad.12 Padden controle. 

Eén vereniging in het verslag doet aan paddenbescherming. 
In Noordwijk worden ieder jaar langs de Vogelaarsdreef in de afzetting kisten geplaatst, 
waarin de padden gevangen worden. Deze kisten worden dagelijks geleegd. 
Wat overgezet is, wordt genoteerd, maar verder gebeurt er niets mee. Een lid van onze 
vereniging had op zich genomen de neerslag en de temperatuur in de trektijd te noteren,  
doch in het eerste jaar zijn deze gegevens kwijt geraakt. Het jaar daarop waren regen- 
meter en maximum/minimum thermometer verdwenen. 
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Tussen neerslag, temperatuur en paddentrek bestaat een duidelijke relatie. Om eventueel  
met planen te komen, de weg in de trektijd tijdelijk af te sluiten, zal over deugdelijke  
en harde cijfers beschikt moeten worden. Deze cijfers zijn niet aanwezig en de plannen  
om de weg af te sluiten, kunnen we wel vergeten. 
Misschien dat via het KNMI de gegevens over neerslag en temperatuur in de omgeving van 
Noorwijk verkrijgbaar zijn. Deze gegevens zullen dan door iemand moeten worden opge- 
vraagd. 

ad.13 Organiseren van tentoonstellingen, bij evenementen aanwezig zijn. 

Veel verenigingen doen iets aan dit soort activiteiten. Onze vereniging kan met trots 
terugzien op een druk bezochte en goed georganiseerde tentoonstelling. 
Ok bij diverse festiviteiten was de vereniging met een stand aanwezig: Boven-Volta- 
markt, zwemvierdaagse. 

ad.14 Uitgeven voorlichtingsmateriaal. 

Er zijn weinig verenigingen die in samenwerking met de VVV iets organiseren. 
Onze vereniging werkt wel samen met de VVV en geeft in samenwerking met de Evenementen-  
commissie een Natuurwandeling in de Noordduinen uit, en een strandgids. Wandeling en 
gids zijn tevens in het Duits vertaald. 
Aan een natuurgids met wandel- en fietsroutes wordt gewerkt. Onderzocht zou moeten 
worden, of de samenwerking met de VVV verder uitgebouwd kan worden. 

ad.l5 Meedoen aan landelijke en/of provinciale acties. 

Bijna alle verenigingen doen mee als er medewerking gevraagd wordt voor een landelijke  
of provinciale actie. Onze vereniging heeft meegedaan aan: 

- inventarisatie t.b.v. het Atlasproject 
- inventarisatie voor de Avifauna West-Nederland  
- goudplevierentelling 
- transecttellingen op het strand 
- wintertelling. 

Dat waren de acties van onze vereniging gezet tegenover de gezamenlijke Nederlandse 
verenigingen. 
Zijn er nog activiteiten die voor andere verenigingen belangrijk zijn en voor ons  
niet? Die zijn er zeker, door hun plaatsgebonden karakter. B.v. het schoonmaken van  
vennen, beschermen van mispels, ganzentellingen, beschermen van ganzenpleisterplaatsen.  
In het nu nog volgende rijtje zouden misschien nog aardige suggesties voor onze  
vereniging kunnen zitten. 

Telling van watervogels 

In Noordwijk is te weinig open water voor deze tellingen. De Club van Zeetrekwaarnemers  
telt de vogels over zee. Dat gebeurt ook door leden hier in Noordwijk. 

Ringen van vogels  

Diverse keren is er door ons een ringvergunning aangevraagd, maar in het westen van het  
land zijn ringstations voldoende. 

Knotten van wilgen 

Het aantal knotwilgen is minimaal. 

Noteren aankomstdata zomergasten 

De belangstelling van de leden was in 1978 minimaal. Besloten werd dan ook voorlopig  
met ‘t verzamelen van deze gegevens te stoppen. Jammer, omdat een paar jaar geleden net  
een onderzoek naar de aankomstdata van zomergasten landelijk was opgezet. 

Noteren van veldwaarnemingen 

Alle verenigingen houden er een archief op na, waarin de veldwaarnemingen worden ge- 
noteerd. De veldwaarnemingen lijden in Noordwijk een kwijnend bestaan. Het zijn iedere  
keer dezelfde mensen die met waarnemingen aan komen dragen. 

Nestbeschermers aanbrengen voor vogels 

De polder wordt door onze vereniging niet geïnventariseerd wegens gebrek aan mankracht.  
Het zou een goede zaak zijn eens te onderzoeken of b.v. in de polder Hoogeweg nestbe- 
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veiliging nodig is. Dat in dit weidegebied nesten door koeien vertrapt worden, is haast 
wel zeker. 

Surveilleren in natuurgebieden  

Of dit ook door onze vereniging gedaan zou moeten worden, is, gezien de beperkte mankracht 
niet goed denkbaar. 

Vogelasiel  

Vrij veel verenigingen beschikken over een vogelasiel of doen op een andere manier aan 
vogelrevalidatie. In Noordwijk is deze activiteit geheel afgestoten naar een aparte 
stichting, n.l. Stichting Vogelasiel "Noordwijk". De samenwerking tussen "moeder" en  
"dochter" is zeer goed te noemen. 

Aanleggen en onderhoud van drinkvijvers 

Ik dacht dat dit voor Noordwijk van weinig belang is. De vogels hoeven niet zo heel ver  
te vliegen om in de polder over voldoende drinkwater te beschikken. Of er voldoende  
drinkwater in de duinen is voor de andere dieren, zou moeten worden onderzocht. 

Weidevogelinventarisatie  

Verenigingen met veel polders (vooral weiland) doen hier veel aan. In Noordwijk, met rela-
tief weinig weiland (voornamelijk de polder Hoogeweg) wordt niet geïnventariseerd. Dat  
is jammer, omdat we over weidevogels slechts globaal cijfers bezitten. 

Draadslachtoffers 

Hoogspanningsmasten komen in Noordwijk niet voor. 
Wel nut zou hebben een onderzoek naar dode vogels op het strand, zoals dat in vroeger  
jaren werd gedaan. 

Inventariseren van Roofvogels en uilen 

Hoe het met de roofvogelstand in Noordwijk is, is niet met zekerheid te zeggen. Uit de 
inventarisatiegegevens komt te weinig naar voren om een duidelijk beeld van de po- 
pulatie te krijgen. Als speciale activiteit zeker te overwegen. 

Roofvogels tellen in de trektijd 

De gegevens over de trek van roofvogels zijn summier. Om een behoorlijk overzicht te  
krijgen zou een en ander georganiseerd moeten worden. Misschien als alternatief voor de  
niet goed draaiende trektellingen aan te bevelen. Roofvogels spreken meer tot de verbeel- 
ding van de waarnemer dan een koppel trekkende veldleeuweriken. 

Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen over de natuur 

Een suggestie om niet te vergeten, evenals de suggestie tot het organiseren van  
een foto— en diawedstrijd. 

Kraaienslaaptrek 

Of dit iets is voor onze vereniging valt niet zonder meer te zeggen. Misschien dat  
meeuwenslaaptrek meer in onze lijn ligt. 

Natuurpuzzeltocht. 

De vereniging die een dergelijke tocht had georganiseerd, is benaderd. Bekeken zal worden  
of dit iets is voor ons of voor de afd. Noordwijk van de IVN. 

Uitgeven van een ei en vogelkalender 

Dit lijkt een leuk idee. Met de betreffende vereniging is contact opgenomen om informa- 
tie. Misschien dat met vrij eenvoudige middelen zoiets in Noordwijk is te verwezenlijken. 

Eksteronderzoek 

Gezien de soms verhitte discussies binnen de vereniging over de al of niet schadelijke 
ekster, lijkt het een goed initiatief om de ekster eens goed te gaan onderzoeken en te 
inventariseren. 

Nabeschouwing 

Ondanks de explosieve groei van onze vereniging in ledenaantal, is de actieve kern nau-
welijks groter geworden. Hierdoor konden veel activiteiten niet of nauwelijks van de 
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grond komen of konden slechts op bescheiden schaal worden uitgevoerd. 
Positieve punten zijn er ook. Er is een goed lopende jeugdclub en er is een goed 
georganiseerd beheer van het vogelasiel. 
Een taak van het bestuur zal zijn om, in samenwerking met de actieve kerngroep, wegen te 
vinden deze kerngroep uit te bouwen. Uit het voorgaande blijkt wel dat er werk genoeg is  
dat voor onderzoek in aanmerking komt. Misschien zijn er nu al leden die zeggen: hé dat  
lijkt me leuk om te doen! 
Graag, geef u dan op bij de secretaris! 

Als de actieve kern niet uitgebreid kan worden, zullen de activiteiten doorgelicht  
moeten worden. Dan moeten bepaalde activiteiten maar worden afgestoten. Ik zou me kunnen 
indenken dat de vereniging zich meer en meer zou kunnen gaan bezighouden met de voor- 
lichting. Maar evenzo goed zou het kunnen zijn, dat deze activiteit geheel aan het IVN  
wordt gedelegeerd. 
Het motto van 1980 zou kunnen zijn: Beter één activiteit goed dan vele half. 

Mogelijk dat het bovenstaande aanleiding kan zijn tot een levendige discussie.  
   

E.Aartse 
 
 

-------------- 
 
 
r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n  
 
Ameland 13-19 november 1979 

Onlangs heb ik gedurende een week een bezoek gebracht aan Ameland. Ik kon daar gratis  
een week in een vakantiehuisje verblijven. En van deze gelegenheid heb ik gebruik gemaakt  
om eens een week op Ameland zeetrek te kunnen tellen. 
Zodoende vertrok ik op 12 november richting Ameland. Het weer was slecht; veel regen en  
wind en slecht zicht, zodat ik niet al te hoopvol gestemd was. Maar hoewel het 's middags  
in Leeuwarden nog regende, scheen, toen ik op Ameland arriveerde, de zon al af en toe.  
Vanuit de bus die mij naar mijn plaats van bestemming bracht, zag ik in de weilanden al  
grote groepen kieviten, scholeksters, wulpen en goudplevieren. Verder zag ik die middag  
ook mijn enige sperwer van die week, die achtervolgd werd door een aantal kieviten. 

Hoewel ik 's nachts enige malen wakker werd van de hoosbuien, scheen de volgende ochtend  
toch de zon. Ik vertrok dus vol goede moed richting strand. In de bosjes bij het huisje  
zaten wat vinken, groenlingen en een keep, maar verder bijzonder weinig kleine vogeltjes.  
Het zou trouwens de hele week slecht blijven wat betreft dat kleine grut. Het weer van  
die dag was echt novemberachtig. Een matige westenwind, voor elke bui draaiend naar Noord- 
west en dan toenemend tot krachtig of hard. Af en toe vielen er regen- of hagelbuien, af-
gewisseld door zon, en het zicht was uitstekend. 
De waarnemersomstandigheden waren niet zo gunstig. Ik kon alleen in de zeereep zitten  
en er was geen enkele mogelijkheid tot schuilen. Zodoende ben ik tijdens de 4 uur waar- 
nemen van die dag 3 keer natgeregend. Maar de vogels maakten veel goed. 
Erg veel Roodkeel- en Parelduikers, veel Alk/Zeekoeten (Alken en Zeekoeten zijn al op  
geringe afstand niet meer van elkaar te onderscheiden boven zee),veel Jan van Genten  
2 middelste Jagers, een Noordse Stormvogel, een Roodhalsfuut en een groep van ongeveer  
60 sneeuwgorzen die enige tijd voor me op het strand zaten. Verder bracht die dag me nog  
een Ruigpootbuizerd in het duin. 

De volgende dag, 14 november, was het weer compleet veranderd. Een zwak noordoosten windje 
zorgde ervoor, dat het zicht tijdens mijn eerste waarnemingsuur terugliep van 3 kilometer  
tot ongeveer 200 meter. Later op de ochtend verbeterde het zicht gelukkig toch weer  
tot een kilometer. In twee en een half uur zeetrek zag ik ruim 1000 Eidereenden passeren, 
weer aardig wat duikers, sporadisch een alk/zeekoet en Jan van Gent en ruim 90 Dwergmeeu- 
wen. Dat laatste was erg opmerkelijk omdat Dwergmeeuwen eigenlijk al het hele najaar ont- 
braken in redelijke aantallen. Bij Noordwijk werd b.v. slechts een enkele maal een  
uurtotaal van 5 gehaald, terwij1 ze in veel uren zelfs ontbraken. 
In het duin zag ik die middag 7 Blauwe Kiekendieven. 

Op 15 november was het weer heel anders. In de vroege ochtend was het zwaar bewolkt,  
maar later klaarde het op. Er woei een krachtige zuidenwind en het zicht dat 's morgens 
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een kilometer was, liep in de loop van de dag op tot 4 kilometer. Er vlogen weer veel 
Duikers, Alk/Zeekoeten en Jan van Genten. Regelmatig passeerden er eenden, vooral veel 
Smienten en Eiders, er vlogen wat Dwergmeeuwen en ook kwamen er een Roodhalsfuut en  
twee mannetjes IJseenden langs. 

Op 16 november woei er een zwakke wind uit het zuiden, met een zicht dat schommelde  
tussen de driehonderd en duizend meter. Weer het gewone beeld met veel Duikers en  
Eiders, afgewisseld door een enkele Alk/Zeekoet, Drieteenmeeuw en Fuut, terwijl er ook  
weer twee Roodhalsfuten passeerden. Verder zwom er enige tijd een Middelste Jager vlak  
achter de branding. 

Op 17 november zat ik in de mist. Het grootste gedeelte van de dag was het zicht rond  
de driehonderd meter. Ik heb 3 uur gekeken, maar er trok niet veel. Bij Noordwijk trok  
er trouwens op deze dag helemaal niets, terwijl je op Ameland al kijkend in de mist  
toch nog wel 10 tot 15 soorten vogels per uur ziet. 

Op 18 november regende het in heel Nederland. Hoewel om 10 uur 's ochtends de zon in  
Limburg al scheen, werd het op Ameland pas om 4 uur in de middag droog. Zodoende heb  
ik die dag alleen 's middags maar een half uurtje gekeken. Alleen de voor Ameland meest 
opvallende soort trok langs: 12 duikers in een half uur regen met een zicht tot  
600 meter. Ook zwom er nog een zeehond voorbij. 

En toen kwam 19 november, de laatste dag. Met een zwakke zuidenwind en een zicht van  
1500 meter verwachtte ik er eigenlijk niet veel meer van. Maar gelukkig kun je niet  
alles van te voren weten. Het zou de beste dag van de week worden. 
In 4 uur tijd zag ik weer honderden Eiders en duikers passeren, Jan van Genten, Alk/ 
Zeekoeten, 5 Roodhalsfuten, bijna 150 Dwergmeeuwen, Drieteenmeeuwen, Grote Zeeëenden,  
3 IJseenden, afgewisseld door Brilduikers, Toppers, Smienten en Rotganzen. 
Zo werd deze dag in ieder geval een uitstekende afsluiter van de week. 

 Zeetrek langs Ameland van 13 tot 19 november 1979 in cijfers 

Roodkeel- Parelduiker  
Fuut 
Kuifduiker/geoorde Fuut 

742 (zie 1) 
33 
6 

Grote Zeeëend 
Middelste Zaagbek 
Bergeend 

  32 
 20 
  1 

             Roodhalsfuut   10  Rotgans 317 
Noordse Stormvogel    1  Middelste Jager   3 
Jan van Gent   67 (zie 2) Dwergmeeuw 250 (zie 5) 
Wilde eend    3  Drieteenmeeuw 160 
Wintertaling   28  Scholekster  15 
Smient  406  Zilverplevier   3 
Pijlstaart    3  Watersnip  12 
Toppereend   70  Bonte Strandloper  20 
Brilduiker    5  Drieteenstrandloper 100 
IJseend    5  Alk/Zeekoet   60  (zie 6) 
Eidereend 
Zwarte Zeeëend 

3249 
 668 

(zie 3) 
(zie 4) 

Zeehond   1 

 
Opmerkingen: 
1. Het beste uurtotaal bij de duikers was 123. Geen enkele duiker kon op naam worden  

gebracht, maar er waren zowel Roodkeel- als Parelduikers bij, in de geschatte ver- 
houding 5 à 6 Roodkeelduikers op 1 Parelduiker. 
Het totaal aantal duikers van 742 is erg hoog voor één week waarnemen. Nog nooit  
werden er in de geschiedenis van de Club van Zeetrekwaarnemers zoveel duikers  
door één post in één week geteld. 

2. De beste uurtotalen voor de Jan van Gent: 18 en 16 ex in een uur.  
3. Het beste uurtotaal van de Eider: 600 ex per uur. 
4. Zeer opvallend is dat er nog meer duikers waren dan Zwarte Zeeëenden!! 
5. Het beste uurtotaal van de Dwergmeeuw: 120 ex. 
6. Bij de Alk/Zeekoeten waren de dagen met het beste zicht ook de dagen van de meeste  

vogels van deze soort(en). Bij een zicht van onbeperkt en van 4 kilometer zag ik  
33 resp. 16 ex. Bij een zicht van minder dan 2 kilometer waren er slechts spora- 
disch Alk/Zeekoeten te zien. Geen enkel ex. kon op naam worden gebracht. 
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Tot besluit wil ik nog zeggen, dat deze week op Ameland zoveel nieuws te zien heeft 
gegeven (hoge aantallen duikers, Alk/Zeekoeten, voor half november veel Jan van Genten  
en Dwergmeeuwen, en veel zeldzamere vogels als Roodhalsfuut, IJseend en Middelste Jager),  
dat ik iedereen die in zeetrek geïnteresseerd is, kan aanraden er eens heen te gaan  
in november. Als ik volgend jaar weer in staat ben om te gaan, zal ik het zeker niet  
laten. 
 

Rob de Mooy 
 
r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n  
 
 
Winterkamp te Veere in Zeeland  

Het was al weer een paar jaar geleden, dat we binnen de kring van onze vereniging een 
excursie naar Zeeland hadden gemaakt. Nu was het weer eens zover en nog wel voor een  
periode van maar liefst 3 dagen. Een mooie kans om van het Zeeuwse landschap en zijn  
fauna volop te genieten. 

Onder het wakend oog van de organisatoren Arno Bos en Dick Passchier vertrokken op 
donderdagmorgen 27 dec. 1979 om 9.30 u de meeste van de ca. 45 deelnemers vanaf het 
parkeerterrein bij het Raadhuis in zuidelijke richting. De weersvoorspellingen waren  
niet al te gunstig, maar het was in ieder geval droog. Een hele meevaller, gezien de zeer 
natte dagen rond Kerstmis. In snelle vaart reden wij naar het eerste eiland Goeree-
Overflakkee, waar wij omstreeks 11 uur achter de koffie zaten. Daarna ging het naar  
het Brouwershavense Gat, waar wij de eerste belangrijke waarnemingen deden. Aan de  
binnenkant van de dam naar Schouwen Duiveland zagen we weldra de eerste Brilduikers, 
Middelste Zaagbekken, Smienten, Futen, Kuifeenden en Tafeleenden. 
Vandaar uit staken wij het eiland Schouwen Duiveland dwars over totdat we bij de z.g.  
inlagen terecht kwamen. Deze liggen aan de zuidzijde van het eiland. Daar zagen we in  
het weiland de eerste ganzen, voornamelijk Brandganzen en Kolganzen. De inlagen zelf  
vielen wat tegen, doordat de wind inmiddels tot volle stormsterkte was aangewakkerd  
en het water in grote beroering bracht. In een wat rustiger hoek waren toch nog wel  
aardige dingen te zien, zoals een groot aantal Wintertalingen, enkele Pijlstaarten en  
een koppeltje Smienten. In een weiland hier vlak bij liep een grote koppel Goudple- 
vieren en verderop zat een groepje Kleine Zwanen. 

Het weer verslechterde helaas snel en weldra moesten we de beschutting van de auto's  
opzoeken tegen de striemende regenbuien. Daarom werd besloten zo snel mogelijk onze 
pleisterplaats, het Kamphuis van SBB te Veere, op te zoeken. De kwartiermakers wachtten  
ons op met broodjes en warme erwtensoep; een verrassing die ons na deze toch wel  
enigszins barre tocht uitstekend beviel. 

De avond werd voor het grootste gedeelte doorgebracht rond het knappend haardvuur en  
het viel daarbij op dat er verscheidene knappe stokers in ons gezelschap vertoefden.  
Intussen verzorgde Jelle van Dijk aan de hand van een dia-serie een overzicht van  
diverse bijzonderheden in het Zeeuwse landschap; Zeeuwse boerderijen, andere bekende 
gebouwen, vliedbergen, natuurreservaten en nog meer. Daarna liet Dick Passchier nog  
het één en ander zien. 

Verwend als we waren door het warme haardvuur moest een ieder tenslotte toch de slaap- 
zalen opzoeken, waar evenwel elke vorm van verwarming ontbrak. Voor degenen die hier op 
gerekend hadden, was dit niet zo erg, maar er waren toch verscheidenen, die hierdoor de  
nacht in wakende toestand doorbrachten. 

De volgende morgen zat de stemming er toch weer goed in en na het ontbijt vertrokken  
we eerst naar de zeedijk van Westkapelle. Op een bepaald gedeelte steekt deze dijk een 
behoorlijk eind in zee, waardoor men de voorbijtrekkende zeevogels op betrekkelijk korte 
afstand kan waarnemen. Het weer viel helaas weer tegen en na een poosje stonden wij  
allen bijeengepakt onder een afdak van het kustlicht bij Westkapelle. Nadat wij zo 
weggekropen waren, dachten de vogels er kennelijk ook zo over, want het aantal waarne- 
mingen bleef gering. Zo zagen wij nog een Zwarte Zeeëend, enkele Steenlopers, een Paarse 
Strandloper, Drieteenstrandlopers en verschillende soorten meeuwen. 
De dijk werd snel verlaten, waarna werd koers gezet naar het Biologisch Museum bij  
Domburg. Op beknopte wijze werd hier getracht zoveel mogelijk aspecten te laten zien  
van flora en fauna in en rond de Oosterschelde. Rond het middaguur keerden we weer naar  
het kamphuis terug. 
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Na het eten stond een tocht rond het Veerse Meer op bet programma, waar we verschillende 
pleisterplaatsen van ganzen, eenden en allerlei steltlopers zouden aandoen. Het werd een  
zeer gevarieerde tocht, waar wij van alles te zien kregen. Vanwege het wat minder goede  
weer, waren de roofvogels wat zwak vertegenwoordigd, maar dit werd ruimschoots goedge- 
maakt door allerlei andere waarnemingen. Naast de soorten die we al gezien hadden, kwamen  
we verschillende andere soorten eenden tegen als Krakeenden, Bergeenden, Slobeenden en 
Eidereenden. Kluut, Wulp, Goudplevier, Zilverplevier, Watersnip en uiteraard ook de Kievit 
ontsnapten niet aan onze aandacht. Enkele koppels Rietganzen, Rotganzen en Patrijzen  
brachten een aardige afwisseling op onze tocht. Twee bijzonder leuke waarnemingen waren  
die van een Kuifduiker en een Roodhalsfuut. Na deze zeer geslaagde rondrit keerden we 
tenslotte tegen de avond weer in het kamphuis terug, nadat de meesten eerst nog even het  
aardige stadje Veere hadden bezocht. 

Gedurende de avond liet Willem Baalbergen een aantal zeer mooie dia's zien van zijn  
laatste tocht door Zuid-Frankrijk. De zomerse aanblik van deze dia's deed even het gure  
weer van buiten vergeten. Verder ontvingen de organisatoren van deze reis nog een  
kortstondige huldiging. 

De volgende en tevens laatste dag gaf de deelnemers enige vrijheid bij het uitkiezen  
van de plaatsen die men nog wilde bezoeken. Er waren verschillende mensen, die een korte 
rondrit over Walcheren maakten. Tijdens zo'n rondrit valt toch wel op hoe betrekkelijk 
ongerept dit eiland is gebleven en hoe het zich hersteld heeft na het oorlogsgeweld  
en de stormramp van 1953. De houtwallen langs de wegen geven deze streek toch wel een 
bepaalde bekoring. De aandacht ging verder uit naar de vliedbergen: merkwaardige, kunst- 
matig opgeworpen zandheuvels die al een lange historie achter de rug hebben. Hoewel  
je zou kunnen veronderstellen dat dit toevluchtsoorden waren bij overstromingen en bij  
hoogwater, is de precieze betekenis nog niet geheel duidelijk. 

Tijdens de terugtocht waren er aan de zeezijde van het Brouwershavense Gat nog erg leuke 
dingen gezien. Wat direct opviel, was het grote aantal Aalscholvers dat hier aan het  
strand zat. In zee waren volop Futen te zien, met daartussen zowaar enige Kuifduikers  
en een Roodhalsfuut. De grootste verrassing betekende echter een koppeltje IJseenden,  
dat op betrekkelijk korte afstand in zee zwom. 
De laatste stap werd gemaakt bij het haventje van Stellendem op Goeree-Overflakkee,  
waar nog een groepje Grauwe Ganzen werd waargenomen. 
Hierna zette iedereen koers naar huis. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat ondanks het wat tegenvallende natte en gure weer  
er toch weer het nodige is gezien. Dankzij een goede organisatie bleef de stemming  
onder de mensen uitstekend en ik geloof zeker dat voor de meesten een dergelijke  
excursie zeker voor herhaling vatbaar is.     
 

C.M.J.Verweij 
 
 

r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n – r e i s v e r s l a g e n  
 

Plan om Lammergieren uit het Dierenpark Wassenaar uit  
te zetten in de Alpen 

Het Wereld Natuurfonds heeft 15.000 gulden beschikbaar gesteld voor het kweken van 
Lammergieren in het dierenpark Wassenaar. De Lammergier staat op de lijst van in  
gevaar zijnde Europese vogels en komt nog slechts in Spanje, Griekenland en de Balkan  
voor. De nakomelingen van de Lammergieren uit het dierenpark Wassenaar zullen in  
de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen worden uitgezet. 
 
Knipsel uit het Algemeen Dagblad    van 17 januari 1980 
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Het ATLAS-project voor Winter- en Trekvogels. 

De Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON) heeft van 1973 tot 1978  
een atlasproject uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de versprei- 
ding van onze broedvogels. 
De resultaten van dit onderzoek zullen in het voorjaar van 1980 in boekvorm gepubli- 
ceerd worden. 

Na het afsluiten van dit broedvogelonderzoek is de SOVON als eerste organisatie in  
Europa gestart met een onderzoek naar de verspreiding van onze winter- en trekvogels.  
Hierbij gaat het niet alleen om het verkrijgen van interessante ornithologische infor-  
matie, maar meer om gegevens in handen te kunnen krijgen, die kunnen dienen bij het 
planologische beleid als het gaat om bedreiging van onze landschappen. De waarde van  
onze weidegebieden wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door de weidevogels die daar  
in het voorjaar komen nestelen, maar zeer zeker ook door de soms gigantische aantallen  
ganzen en goudplevieren in de wintermaanden. Van enkele opvallende wintervogels is de 
verspreiding aardig bekend, maar van veel meer soorten is het nog vrijwel steeds on- 
mogelijk om een goed beeld te schetsen van de verspreiding en de aantallen in de  
winter. Zo zijn de gebieden waar de Brandgans zich ophoudt, aardig goed in kaart ge-  
bracht, maar voor de Rietgans is dat al veel minder het geval, om maar niet te spreken  
van soorten als Waterhoen, Kramsvogel, Sijs, Keep en Ransuil. 

Om van alle wintervogels meer gegevens boven water te halen, heeft SOVON een zeer een- 
voudig systeem ontworpen. Daarbij is ons land verdeeld in een groot aantal blokken van  
5 x 5 km. Deze blokken zijn duidelijk op de topografische kaart aan te geven. Het is de 
bedoeling dat van elk blok elke maand een kaart wordt ingevuld. Elke soort die in de 
desbetreffende maand gezien is, kan worden aangestreept. Hierbij kan gekozen worden uit  
twee kolommen. Aangegeven kan worden, of de vogel in het gebied op de grond verbleef  
en daar fourageerde of dat de vogel alleen maar overvloog. In de derde kolom kan dan  
nog een aantalsschatting voor het gehele blok gegeven worden. 

Iedereen die enkele soorten kan onderscheiden, kan dus al met dit onderzoek meedoen,  
want ook alle algemene soorten moeten elke maand genoteerd worden.(indien vaststaat  
dat iemand die soort in dat blok gezien heeft.) 
Onze Vogelwerkgroep zal proberen van 5 blokken in onze omgeving zoveel mogelijk gege- 
vens te verzamelen. Dit kan natuurlijk alleen een succes worden, als veel mensen de  
moeite nemen, ook hun waarnemingen van gewone soorten door te geven aan de persoon,  
die de waarnemingen van zijn blok verzamelt (verder "blokhoofd" genoemd). 
Om waarnemingen te kunnen doorgeven is het absoluut niet noodzakelijk dat men het  
hele blok heeft afgelopen of dat men bij elke soort een schatting maakt. Wel is het  
van belang dat men op zijn briefje voor het blokhoofd even vermeldt of de soort alleen  
maar overvliegend werd waargenomen, of dat de vogel in het terrein aanwezig was. Ook  
de datum en plaats natuurlijk noemen. 

Op het bijgevoegde kaartje van onze omgeving op blz. 19 zijn de 5 blokken duidelijk 
aangegeven. Het gaat om de blokken waarin een nummer is geschreven. De namen en adressen  
van de desbetreffende blokhoofden vindt u bij het kaartje. 

Mocht u een bepaald blok regelmatig bezoeken en bent u bereid waarnemingen door te geven,  
dan willen wij u vragen spoedig contact met het blokhoofd op te nemen. Hij kan u dan 
vertellen welke delen van het blok slecht bezocht worden en of er nog meer mensen in dat  
blok actief zijn. Misschien dat hieruit een leuke samenwerking kan groeien. 
Het spreekt vanzelf dat wij in de Strandloper regelmatig verslag zullen doen van de  
voortgang van dit SOVON-project. Mochten er via dit systeem bijzondere waarnemingen  
binnen komen, dan zullen deze waarnemingen ook worden doorgegeven aan de heer J.Glas- 
bergen voor de Waarnemingsrubriek in de Strandloper. 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de blokhoofden of bij ondergetekende. 
 

J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
tel.: 10833 
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blok 24-57 E.Aartse J.Molegraafstr. 6 Noordwijk Binnen   tel.01719-14268 
blok 30-16 D.Passchier  Egmonderstraat 45 Noordwijk Binnen   tel.01719-10873 
blok 30-17 H.Verkade V.Limburg Stirumstraat 38 Noordwijk Binnen. 
blok 30-18 J.van Dijk   L.Hellenberghof 32 Noordwijk aan Zee tel.01719-10833 
blok 30-27 J.Glasbergen P.van Saxenstraat 7 Rijnsburg         tel.01718-20490 
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PLANTENVONDSTEN IN EN OM NOORDWIJK IN 1979 
 
De "Flora van Noordwijk" die in november 1978 in druk verscheen, moet gezien worden als  
een momentopname. De plantengroei verandert steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen 
zeldzaam zijn en dan plotseling zeer algemeen voorkomen. Er zijn ook soorten die af en  
toe eens op het grondgebied worden gevonden. Dit betreft dan vooral soorten, die hier  
niet thuis horen, maar die door b.v. de aanleg van een weg, bouwrijp maken van terreinen  
door materialen worden aangevoerd. Er zijn eveneens soorten die bijna niet of niet  
voldoende onderzocht zijn en algemener op het grondgebied voorkwamen dan men vermoedde. 
Tenslotte zijn er nog soorten die gewoon over het hoofd zijn gezien bij het inventa- 
riseren. 

Ieder jaar zullen we dan ook in de Strandloper een lijst opnemen van plantensoorten die  
of nieuw zijn voor het grondgebied of waarvan andere vindplaatsen gevonden zijn. 

De koele, vrij natte zomer was voor de plantengroei een bijzonder goede zomer. Het was  
een zeer bloemrijk jaar. Er zijn geen planten verdroogd door de felle zon of door ge- 
brek aan vocht. 
Het gebied van de Zuidduinen was van half juni tot half juli één bloemenzee, waar het  
geel van de Ratelaar overheerste. 

Zeer opvallend was in de A W.-duinen de bloei van het Jacobskruiskruid. In de Noord- 
duinen werd deze plant kaalgevreten door de rups van de St.Jacobsvlinder. Wat overbleef  
waren wat kale stompjes. 
In de A.W-duinen vormden deze planten plaatselijk een grote gele bloemenmassa, die druk 
bezocht werd door insecten. Het was een gegons en gefladder van jewelste. Op één van de 
weinige warme dagen, werden op zo'n groeiplaats van Jacobskruiskruid meer dan 50 Dag- 
pauwogen, zeer veel Atalanta's, Distelvlinders en Kleine Vossen geteld, om van de andere  
insecten maar niet te spreken. 

Langs het Oosterkanaal in de A.W-duinen was de westoever volkomen blauw. Een aaneenge- 
sloten band van Slangenkruid en Ossetong, strekte zich langs het water uit. In zo'n  
massa is de kans op albinoplanten erg groot. Zo ook hier. Van het Slangenkruid werden  
ca 8 planten gevonden en van de Ossetong ongeveer 10. Om de vegetatie te sparen, werd  
vanaf de rand geïnventariseerd. Het talud naar de waterkant was vanaf het pad dan ook 
grotendeels onzichtbaar. Het aantal planten met witte bloemen zal daarom in werkelijk- 
heid wel iets hoger liggen. 

Blauwe Bremraap (Orobanche purpurea)  

Deze bremraapsoort die normaal parasiteert op Duizendblad, komt zeer wisselvallig voor.  
Er zijn jaren bekend dat er geen enkele plant werd gevonden, maar er zijn ook jaren dat  
deze bremraap zeer algemeen is. Het jaar 1979 was zo’n jaar. De Blauwe Bremraap werd  
overal gevonden, zoals in bermen in de Zuid, Dobbelmannduin, Noordduinen, Duinpark. 
We noemen enkele vindplaatsen: 

Piet Florisdal  5 exx 
Duinpark   8 exx in een bosje bij elkaar 
Rembrandtweg 13 exx 

Dat de Blauwe Bremraap niet altijd parasiteert op Duizendblad, blijkt uit de volgende 
Vondsten:  K.Astridboulevard, duinterrein tussen trottoir en parkeerterrein 

ter hoogte van Seehorst: 17 exx op Duinaveruit en 10 exx op Akker- 

hoornbloem. 

Bitterkruidbremraap (Orobanche picridis) 

In de Zuidduinen zeer veel, zeker enkele honderden. In het voormalige Piet Florisdal 
5 exx bijeen. Langs de K.Astridboulevard tussen de Blauwe Bremrapen(zie boven) 
16 exx op Bitterkruid en 2 exx op Duinaveruit. 
In een tuin van Dobbelmannduin 8 werden op 1 m2 drie soorten bremrapen aangetroffen, 
n.l.: 4 exx Blauwe Bremraap, 2 exx Walstrobremraap en 1 ex van de Bitterkruidbremraap. 
Zoiets kan alleen maar in een zeer goed bremrapenjaar voorkomen. 

Rode Ogentroost (Odontites verna) 

Opvallend talrijk langs noord- en zuidzijde van de Trimbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 – 
 
Waterscheerling (Cicuta virosa) 
Enkele grote pollen in een sloot bij het Oosterduinmeer. 

Gewone Brunel (Prunella vulgaris)  
Zeer algemeen langs het Oosterduinmeer. 

Dwergbies (Scirpus setaceus)   Nieuw voor de Flora 
Tientallen polletjes langs het Oosterduinmeer. 

Late zegge (Carex serotina ssp.serotina) Nieuw voor de Flora 
Algemeen langs het Oosterduinmeer. 

Zeegroene Rus (Juncus inflexus)  Nieuw voor de Flora 
Enkele grote pollen langs het Oosterduinmeer. 

Moeraslathyrus 
Niet talrijk langs de zeezijde van het Oosterduinmeer. 

Watergras (Catabrosa aquatica) 
Enkele vierkante meters met dit gras bij het Oosterduinmeer. 

Sierlijk Vetmuur (Sagina nodosa) 
Heel algemeen langs de oevers van het Oosterduinmeer. 

Padderus (Juncus subnodulosus) 
Zeer algemeen langs het Oosterduinmeer. 
Ook vrij talrijk voorkomend in het voormalige golfbad. 

Veldrus (Juncus acutiflorus)   Nieuw voor de Flora 
Vrij veel in het voormalige golfbad. 
Op enkele plekken langs het Oosterduinmeer. 

Knolrus (Juncus bulbosus)   Nieuw voor de Flora 
Zeer algemeen langs het Oosterduinmeer. 

Duinrus (Juncus alpino—articularis ssp.atricapillus)  
Aan de oostzijde van het Oosterduinmeer zeer talrijk. 

Zilte zegge (Carex distans)   Nieuw voor de Flora 
Eén pol in het voormalige golfbad. 

Strandduizendguldekruid (Centaurium littorale)  
Lange het Oosterduinmeer vrij algemeen. 

Bronkruid (Montia fontana)   Nieuw voor de Flora 
Zeer talrijk op sommige plaatsen op het landgoed "Offem". 

Hartgespan (Leonorus cardiaca)  Nieuw voor de Flora 
Een fors exemplaar in een tuin in het duinpark. 

Tuinkers (Lepidium sativum)   Nieuw voor de Flora 
Vele exx. spontaan in wilde tuin in het Duinpark. 

Veldkruidkers (Lepidium campestrum) 
Vele exx. aan de voet van de Zuidduinen, ingang Vinkenlaan. 

Pluimgierst (Panicum miliaceum) 
1 ex. bij bushalte viaduct "De Krom". 

Kanariezaad (Phalaris canariensis)  
5 ex, in de Noordduinen, Randweg 

Luzerne (Medicago sativa ssp.sativa) 
1 ex. in het talud van de Nieuwe Zeeweg bij het Bollenbad. 
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Doornappel (Datura stramonium) 
1 zeer fors exemplaar bij de nieuwe bushalte aan de Nieuwe Zeeweg. Deze plant heeft uit- 
bundig gebloeid, had een hoogte van bijna een meter. 

Herfsttijloos (Colchicum autumnale)  
1 ex. in berm langs Duinzicht. 

Kaardebol (Dipsacus fullonarum) 
In de Noordduinen werden veel exx. aangetroffen. Vermoedelijk afkomstig uit het stro  
ter afdekking van stuifplekken. 

Wij houden ons graag aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen, nieuwe soorten e.d. 
 
J.van Dijk          E.Aartse. 
L.Hellenberghof 32        J.Molegraafstr. 6 
Noordwijk          Noordwijk 
 

-------------- 
 
 
De tweede helft van deze Strandloper is - traditie-getrouw voor elk 1e nummer van  
de nieuwe jaargang - geweid aan de broedvogelinventarisaties van het afgelopen jaar.  
We beginnen met de 
 
Broedvogeltelling Noordduinen 1979 (kavel 1 t/m 5, Van Hoogwaak tot de Duindamse Slag) 
 
Inleiding. 
Het koude voorjaar van 1979 was er volgens ons de oorzaak van, dat er beduidend minder  
zang was dan in voorgaande jaren. Dit zal mogelijk het vaststellen van de juiste aan- 
tallen wat negatief beïnvloed hebben. Toch is het broedseizoen 1979 niet alleen daar- 
door voor onze Noordduinen minder gunstig geweest dan andere jaren. 

Dit duingebied krijgt steeds meer te lijden van de recreatiedruk. 
Het begint al vrij vroeg ‘s morgens, als grote groepen trimmers zich (soms dwars) door  
het terrein werken. Dan de toename van het aantal sportfietsers en de ruiters (gelukkig 
houden de laatsten zich meestal wel aan de paden). 
De grote groep wandelaars met honden, dikwijls ook in het broedseizoen niet aangelijnd,  
en later op de dag de wandelaars met kinderen, vormen wel een enorme druk op het natuur- 
gebeuren in ons terrein. 

Dit tezamen met de steeds verdergaande verdroging van het terrein door de lage water- 
stand, tekenen het beeld van de achteruitgang. 

Toch zal het de moeite waard zijn, dit gebied te blijven volgen in zijn ontwikkeling.  
Het verdwijnen van de dennen en het langzaam terugkeren van de echte duinbegroeiing  
zal zeker ook van invloed zijn op de vogelstand. Het zal alleen daarom al goed zijn,  
door te gaan met deze inventarisatie. 

Het kaartje van de kavels in de Noordduinen is voor u op pagina 23 neergezet. Er waren 
de volgende medewerkers 

kavel 1 : Dick Hoek 
kavel 2 : Ees Aartse 
kavel 3 : Jan Glasbergen, Frank van Duyvenvoorde 
kavel 4 : Arie Cramer, Will Cramer 
kavel 5 : Paul Marijnen, Arie Ruigrok 

Er is geteld van half maart tot half juli. 
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In de onderstaande tabel zijn de gegevens vervat over de jaren 1972, 1978 en het afge- 
lopen jaar 1979. Voor de gegevens over de jaren 1966 t/m 1971 verwijzen wij u naar de 
Strandloper van vorig jaar februari, 11e jaargang nr.1. 
 

soort 1972 1978 1979 soort            1972 1978 1979 

Wilde eend 5  11 9 Nachtegaal        22   23   19 
Casarca - - - Roodborst        18   15   17 
Kievit  1 5  (2) 

 
Sprinkhaanrietz.   4    -    - 

Scholekster - 2 -
 
 

Spotvogel         -    2    3 
Fazant 1 8  11 Tuinfluiter         3    2    4 
Patrijs  1 -  (1) Zwartkop         8 

 
   6    6 

Houtduif  72  89  75 Grasmus        22   11   10 
Tortelduif   10  19 9

 
 

Braamsluiper   -    1   (1) 
Turkse tortel 8 5

 
 

 12
 
 

Fitis              68   63   59 
Koekoek 2  (5)  (3) Tjiftjaf    7   12   10 
Steenuil 1 - -  Fluiter    -    -   (1) 
Ransuil -  (2) - Gr.Vliegenvanger    1    2    1 
Groene Specht  (1) 1 1 Koolmees 

  
  18   17   18 

Grote bonte specht 3 5 4  Pimpelmees    -    7    3 
Torenvalk - 1 - Kuifmees    1    -    1 
Veldleeuwerik  48  38  26 Staartmees    2    -    - 
Boomleeuwerik 2 6 3 Boomkruiper    -    1    1 
Kuifleeuwerik - 1 1 Geelgors    8    -    - 
Boompieper  29  12  14 Vink               6    2   (3) 
Graspieper  10  18  13 Glanskopmees    -    -    1 
Witte kwikstaart -  (1) - Groenling    5    9    4 
Grauwe klauwier 4 1 1 Putter    -    -   (1) 
Winterkoning  17  28 9 Kneu   76   59  (50) 
Heggemus  42  40  33 Huismus   13   53   60 
Grote Lijster 2 1 2 Ringmus    8   12    8 
Zanglijster  22 8 7 Spreeuw    12   23   17 
Merel  79  39  32 Ekster    3    7   11 
Tapuit  26  19  14 Vlaamse gaai    4    7

 
  

   9 
Roodborsttapuit 9 8  (6) Zwarte kraai    -   (2)   (2) 
Paapje  -  (1) Houtsnip    -    1   (1) 
Gekr.Roodstaart 7 1 1 Wulp    -    -    2 

  
Toelichting 

Kievit 
In 1979 nog maar met 2 broedgevallen aanwezig. 

Scholekster  
Als broedvogel verdwenen, nog wel foeragerende exx. op de trimbaan. 

Fazant 
Iets toegenomen. 

Patrijs 
Blijft een schaarse klant in ons terrein. Het broedgeval voor 1979 kon zelfs niet  
met zekerheid worden vastgesteld. 

Houtduif 
Moeilijk precies te tellen; door de meesten is het aantal geschat. 

Tortelduif  
Na een duidelijke top in ’78 nu een afname. Hopelijk zet deze afname niet door. 

Turkse Tortel  
Duidelijk toegenomen in aantal. 
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Koekoek  
Wordt in aanzienlijk aantal waargenomen in het terrein; het aantal broedgevallen is  
mogelijk hoger dan aangegeven. 

Steenuil  
Geheel verdwenen uit ons terrein. 

Ransuil  
Wordt in het terrein steeds minder gezien, ook verdwenen? 

Groene specht 
Werd tijdens het broedseizoen door het hele terrein roepend waargenomen. Toch waar- 
schijnlijk maar één broedgeval. 

Grote Bonte specht   
Blijft vrij constant. 

Torenvalk  
Het broedgeval bij de woning van Arno was schijnbaar éénmalig. 

Boomleeuwerik  
Even snel als de toename in 78 tot 6 pr., was de afname in '79 tot 3 pr. 

Kuifleeuwerik  
Nog steeds hetzelfde broedgeval bij Groot Hoogwaak. 

Boompieper  
Vrij constant. 

Grauwe klauwier  
Nog slechts één broedpaar handhaaft zich. 

Winterkoning  
Een duidelijke terugslag. Vrijwe1 zeker te wijten aan de voorgaande strenge winter. 

Grote Lijster 
Blijft een vrij zeldzame verschijning. 

Zanglijster en Merel 
Neemt gestaag af. 

Tapuit  
Ook deze soort valt sterk terug. 

Paapje  
Tijdens de gehele maand juni zingend in de zeereep waargenomen (kavel 1—Dick Hoek). 

Gekraagde roodstaart  
Nog slechts één broedgeval — in 1967 18 paar! - een verdwijnende soort ! ! 

Glanskopmees  
Voor de eerste maal in ons terrein, Kavel 1 van Ees Aartse. 

Nachtegaal  
Blijft aardig gelijk. 

Sprinkhaanrietzanger  
Voor de tweede achtereenvolgende keer weggebleven. Een verdwenen soort. 

Grasmus  
Neemt langzaam af. 

Braamsluiper  
Blijft toch nog aanwezig. 
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Pimpelmees  
Neemt duidelijk toe, schreven we vorig jaar, maar is nu weer teruggelopen in aantal. Wel-  
licht een natuurlijke schommeling. 

Geelgors  
Geen broedgeval, maar wel weer enige waarnemingen. In kavel 4, Wil en Arie Cramer. 

Ester en Vlaamse gaai  
Beide soorten gaat het (te?) goed in ons terrein en bezorgen ons gemengde gevoelens. 

Zwarte kraai  
Eindelijk de eerste nestvondst. Dick Hoek vond het in Kavel 1. Mogelijk nog een broed- 
geval in kavel 3 of 4. 

Houtsnip  
's Avonds in baltsvlucht waargenomen door Mart Gielen. Kavel 3. 

Putter 
Enkele malen zingend waargenomen, echter op verschillende plaatsen. 

Kneu 
Deze broedvogel komt in vrij groot aantal voor. Is moeilijk precies te tellen ivm zijn  
grote beweeglijkheid. 

Raaf 
De enkele jaren geleden uitgezette raven bezoeken ons terrein veelvuldig. Er waren  
geruchten dat deze soort gebroed zou hebben, het nest is echter niet gevonden, wel waren  
er in augustus opeens 6 exx in plaats van de vertrouwde 4 exx. Toch volgend jaar goed 
opletten! 

Wulp  
Dit is een nieuwe soort voor ons gebied. Eén broedgeval is zeker; één legsel werd ver- 
stoord door een loslopende hond. Van het eerste geval werden de jongen ook gezien.  
(kavel 4 ) 
 

A.Cramer 
 

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

Verslag van de broedvogelinventarisatie Noordduinen, ten noorden van de Duindamse Slag, 
over het jaar 1979.        Kavels 6,7 en 8 
 
Voor de tweede keer is nu dit terrein door onze vereniging onderzocht. Aan de hand van de 
gegevens is vast te stellen dat de recreatiedruk op dit terrein beslist minder is dan  
op het terrein ten zuiden van de Duindamse Slag.(zie het vorige artikel.) 
De hier broedende uilensoorten zijn in de rest van het duin al verdwenen sinds een paar  
jaar en ook soorten als Bosrietzanger en Sprinkhaanrietzanger komen nog voor. 
Ook de Grauwe Klauwier broedde dit jaar in kavel acht, laten we hopen dat hij terugkeert. 
 
Het terrein werd bezocht door de volgende mensen: 

Willem v.d.Niet, Cees Verweij, Henk van Duyn, 
Hein Verkade en Arno Bos. 

De inventarisaties vonden plaats zowel ’s morgens, 's middags als 's avonds van half 
maart tot half juni. 
 
Voor de ligging van de kavels wordt verwezen naar het kaartje op bladzijde 23. 
 
De medewerkers houden zich aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen bij dit verslag. 
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SOORT 
 

KAVEL 6 KAVEL 7 KAVEL 8 

 1978 1979 1978 1979 1978 1979 
Wilde eend 
Fazant 
Patrijs 
Kievit 
Scholekster 
Wulp 
Houtduif 
Tortelduif 
Turkse Tortel 
Koekoek 
Ransuil 
Bosuil 
Steenuil 
Groene specht 
Grote bonte specht 
Veldleeuwerik 
Boomleeuwerik 
Boompieper 
Graspieper 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Zanglijster  
Merel 
Grote lijster  
Tapuit 
Roodborsttapuit 
Gekraagde roodstaar 
Nachtegaal  
Roodborst  
Spotvogel 
Tuinfluiter  
Zwartkop  
Grasmus 
Fitis 
Tjiftjaf 
Grauwe Vliegenvanger 
Koolmees 
Pimpelmees 
Staartmees  
Kuifmees 
Glanskopmees 
Boomkruiper 
Vink 
Groenling 
Kneu 
Huismus  
Ringmus  
Spreeuw 
Ekster 
Vlaamse gaai 
Houtsnip 
Zwarte kraai  
Kauw 
Putter  
Bosrietzanger  
Sprinkhaanrietzanger 
Grauwe klauwier 

5 
5 
- 
5 
2 
1 
40 
5 
30 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
7 
2 
1 
3 
- 
5 
4 
2 
4 
- 
3 
3 
- 
- 

 13 
- 
2 
2 
1 
9 
4 
1 
7 
2 

 (1) 
- 
- 
4 
6 
8 
6 

 25 
1 

 13 
4 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 
5 
- 
2 
2 
1 

 10 
3 

 10 
1 

 (1) 
- 
- 
2 
2 
7 
1 
2 
3 
- 
5 
4 
3 
8 

 (1) 
6 
4 

 (1) 
- 
8 
- 
1 
3 
- 

 10 
  4 
1 
9 
2 
- 
- 
1 
3 
2 
2 
4 

 20 
1 

 10 
4 
4 
- 
1 

 (1) 
- 
- 
- 
- 

 13 
 5 
 - 
 1 
 1 
 1 
25 
 2 
 - 
 1 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
14 
 2 
 3 
 7 
 1 
11 
13 
 1 
 7 
 - 
 4 
 1 
 - 
 5 
11 
 - 
 1 
 - 
 5 
10 
 1 
 - 
 1 
 - 
 - 
 - 
 - 
 1 
 2 
 - 
20 
 5 
 - 
 2 
 3 
 1 
 1 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 12 
  6 
 (1) 
  2 
  1 
 (2) 
 20 
  - 
  - 
  2 
  1 
  - 
  - 
 (1) 
  - 
 11 
  1 
  1 
 10 
  2 
  - 
  8 
  1 
  5 
  - 
  1 
  2 
  1 
  3 
  1 
  - 
  - 
  - 
  6 
 17 
  - 
  - 
  2 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
 14 
  3 
  3 
  1 
  2 
  - 
  - 
  - 
  - 
 (1) 
  - 
 (1) 
  - 

  9 
  4 
  - 
  - 
  - 
  - 
 22 
 15 
  5 
  - 
  1 
  1 
  1 
  1 
  3 
  - 
  - 
  1 
  - 
  - 
  7 
  3 
  1 
 12 
  - 
  - 
  - 
  1 
  2 
  - 
  1 
  2 
  1 
  - 
  7 
  5 
  - 
  8 
  6 
  - 
  - 
  - 
  2 
  3 
  7 
  2 
  - 
  3 
  - 
  1 
  2 
  1 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

  6 
  2 
  - 
  - 
  - 
  - 
 30 
  5 
  1 
  1 
  2 
  1 
  1 
  1 
  2 
  - 
  - 
  2 
  - 
  - 
  3 
  5 
  4 
  7 
 (2) 
  2 
  3 
  - 
  2 
  9 
  1 
  3 
  1 
  - 
 11 
  5 
  - 
 12 
  2 
  - 
 (2) 
  - 
  3 
  4 
  2 
  3 
  1 
  6 
  - 
  4 
  2 
  - 
  - 
  - 
  - 
 (1) 
  - 
  1 

 
 

-------------- 
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Verslag Broedvogelinventarisatie Landgoed Offem 1979  
 
Hieronder vindt u de resultaten van de inventarisatie van het landgoed Offem. De blauwe 
reigers oefenen, gezien de uitbreiding van het aantal broedparen, grote aantrekkings- 
kracht uit op hun soortgenoten. 
Nieuwe gezichten waren er van de Veldleeuwerik, de Braamsluiper en de Gekraagde Rood- 
staart, terwijl ook de Nachtegaal na een large reeks van jaren weer terug keerde naar  
het landgoed. Opvallend was verder nog de teruggang van de Winterkoning, ongetwijfeld  
heeft deze soort tol aan Koning Winter moeten betalen. Ook leuk was de Kleine Bonte  
Specht. 
 
Het terrein werd bezocht door Cees Verweij en Willem van der Niet, in de periode van  
half maart tot half juli.(op verschillende tijden van de dag). 
 

soort 1977 1978 1979 

Blauwe reiger  
Wilde eend  
Meerkoet  
Waterhoen 

2 
 ca.10 

1 
5 

4 
 ca.12 

1 
 ca. 6 

7 
    10 

1 
7 

Torenvalk 1 ? 1 1 
Bosuil 1 1 1 
Boomvalk 1 1 1 
Houtduif  20-25  25-35  25-35 
Tortelduif 5 6 4 
Koekoek ? 1 1 
Groene specht 2 3 2 
Grote bonte specht 3 2 3 
Kleine bonte specht - - 1 
Boomkruiper 2 2 1 
Boerenzwaluw   ca.3   ca.3 1 
Tjiftjaf 7 7 8 
Fitis     11 7 9 
Zwartkop 4 3 6 
Tuinfluiter 2 3 3 
Winterkoning     14     14 7 
Roodborst 7 8     11 
Heggemus 5 5 7 
Vink 2 2 2 
Groenling 2 2 5 
Huismus  ca.10  ca.10     15 
Ringmus  ca. 4  ca. 5 2 
Koolmees     12 9 2 
Pimpelmees 4 5 9 
Glanskop 2 1 2 
Staartmees 1 1 1 
Merel     15     16     16 
Zanglijster 6 5 8 
Spreeuw  ca.25  ca.25  25-30 
Grauwe vliegenvanger ? ? 1 
Fazant 1 3 3 
Zwarte kraai 4 3 2 
Kauw     15     15     15 
Ekster 3 2 2 
Vlaamse gaai 3 4 3 
Veldleeuwerik - -     (1) 
Nachtegaal - - 1 
Braamsluiper - - 1 
Gekraagde roodstaart - -     (1) 

 
 

-------------- 
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Inventarisatieverslag Nieuw Leeuwenhorst 1979  
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Met deze gedachte in het achterhoofd ging onder- 
getekende het afgelopen voorjaar opnieuw beginnen met de inventarisatie. Het was te 
verwachten dat door de strenge winter een zekere achteruitgang zou zijn te bespeuren,  
in vergelijking met voorgaande jaren. Hieronder volgt de lijst. De mezen zijn niet  
door mij geteld omdat de nestkasten ook niet door mij gecontroleerd worden. 
 

soort 1976 1978 1979 soort 1976 1970 1979 

Fuut 1  1 1? Bosrietzanger - 1 1? 
Blauwe reiger 1 1 - Rietgors - 1? 1 
Wilde eend  6 1 3 Spotvogel 1 - 1 
Boomvalk -  1 1 Kleine karekiet - - 1 
Torenvalk - - 1? Tuinfluiter  7 6 3 
Fazant - - 1 Zwartkop 2 6 5 
Waterhoen 1 2 2 Grasmus - - 1? 
Meerkoet 1 2  2-3 Braamsluiper  - - 1? 
Houtduif  10  10 7 Fitis  10  10  11 
Tortelduif 4  4-5 3 Tjiftjaf 6  4-5 7 
Turkse tortel 1  3-4 3 Fluiter - - 1 
Bosuil 1 ? 1 Nachtegaal 6 - 1 
Groene specht 2 2 1 Merel 5 9 6 
Grote bonte specht 1  1-2 2 Zanglijster 5 5 3 
Kleine bonte specht 1 1 2 Grote lijster - - 1 
Spreeuw (geschat)  30  30  30 Boomkruiper 2 3 2 
Vlaamse gaai 2 2 5 Boomklever - - 1 

 Ekster 2 2 2 Vink 1 1 - 
Kauw (ongeveer)  25  30  30 Groenling 1 - - 
Zwarte kraai 1  2-3  4-5 Roodborst 9  6-7 3 
Winterkoning  12  15 7 Heggemus ? 2 1 
Rietzanger 1 - 1     

 
Opmerkingen: 

Van de Fuut is bekend dat hij wel gepoogd heeft te broeden. (Op het nest gezeten).  
De Torenvalk heeft wel in de grote "uilenkast" gezeten, maar of het paartje een nest  
had, kon niet worden vastgesteld. 
Er is sprake van een duidelijke teruggang bij een aantal broedvogels ten gevolge van  
de strenge winter. Evenals in sommige duingebieden is het aantal Winterkoningen,  
Roodborsten en Zanglijsters flink teruggelopen. 
Wel konden er twee nieuwe soorten worden begroet: de Fluiter en de Boomklever konden 
definitief worden genoteerd als broedvogel. Ze hadden hier in de omgeving al jaren 
niet meer gebroed.  
De rietkanten langs de grote vijver herbergden opvallend veel rietvogels.  
Al met al toch geen slecht jaar voor Nieuw Leeuwenhorst. 
 

A.J.Ruigrok 
 

-------------- 
 
Broedvogelinventarisatie "De Blink" in 1979 
 
Het geïnventariseerde duingebied is voor een deel eigendom van de Stichting "Het  
Zuidhollands Landschap" en voor een ander deel van de "Drinkwater Maatschappij  
Amsterdam". Het gebied wordt begrensd door de Noraweg, het schelpenpad langs Radio  
Nora naar het badcentrum Langevelderslag en het asfaltfietspad langs de binnenduin- 
rand. Het is een grotendeels zeer geaccidenteerd duingebied, met alleen in de  
valleien wat struiken. De enige bomen (dennen) staan langs de Langevelderslag. In dit  
gebied is geen enkel pad aanwezig en het mag zonder vergunning niet betreden worden. 
Opvallend is hier de zoogdierenfauna. Er huizen verschillende vossen en reeën zijn  
ook een gewone verschijning. 
In 1974 werd dit gebied geïnventariseerd door L.van Duyn en J.Bouwmeester en in 1975,  
door E.Aartse, zodat de resultaten van 1979 met die van voorgaande jaren vergelijken  
kunnen worden. 
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soort 1974 1975 1979 soort 1974 1975 1979 

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

 
Vergeleken met 74 en 75 laat de inventarisatie van 1979 een paar merkwaardige dingen  
zien. In de eerste plaats valt op dat de strenge winter waarschijnlijk verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor de achteruitgang van Winterkoning en Heggemus. Ook soorten die  
winters geheel of gedeeltelijk uit ons land wegtrekken zijn sterk achteruitgegaan;  
de aantalsverschillen van Fitis, Kneu en Veldleeuwerik zijn dusdanig, dat dit nooit aan  
de verminderde zangactiviteit vanwege het slechte weer kan worden toegeschreven.  
Gelukkig wist de wulp zich heel goed te handhaven en ook de Tapuit bleef op peil.  
Steeds waren er Storm, en Zilvermeeuwen in het terrein aanwezig, maar verder dan wat 
baltsgedrag en wat schijnaanvallen op de inventariseerder kwamen ze niet. 
De toename van de ekster is opvallend; dit geldt niet alleen voor de Blink, maar voor het 
gehele duingebied. 
 

J.van Dijk 
 

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

Broedvogelinventarisatie Amsterdamse Waterleidingduinen in 1979 
 
Algemeen  

De inventarisaties die in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen in  
1978 werden verricht, zijn in 1979 voortgezet. In 1979 werd een gebied geïnventariseerd,  
Dat aansluit op het in 1978 onderzochte gebied.(zie kaart 1 hiernaast) 
 
Gebied 

Het in 1979 geïnventariseerde gebied wordt in het noorden begrensd door de Oude  
Haasvelderweg en de Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door het Oosterkanaal, in het  
zuiden door de Ruigenhoeker Schulpweg en Starrenbroekweg en in het westen door het  
Van Limburg Stirumkanaal. 

Kavel E (Middelberg)  werd geïnventariseerd door 
    W.Baalbergen, B.C.Punt, Mevr.H.Veefkind-Lieneman  

Kavel F (Haasveld) werd geïnventariseerd door E.Aartse 
Kavel G (Westhoek)  werd geïnventariseerd door F.P.van der Berg. 
 
Terreinomschrijving  

Het gebied wat geïnventariseerd is heeft een totale oppervlakte van 238 ha. 
In het terrein worden verschillende dichtbegroeide bosjes aangetroffen zoals Lange 
Berkenvlak, Marelvlak, Ronde Vlak, Watervlak, Pan van Janus, Kattendel en Pan van de  
Heiweg. Deze bosjes worden gekenmerkt door een zeer gevarieerde begroeiing van Berk, 
Meidoorn, Gelderse Roos, Vier, Egelantier, diverse soorten Wilg e.d. Dank zij deze be- 
groeiing zijn de bosjes rijk aan broedvogels, zowel in soort als in aantal. 
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Kavel E wordt gekenmerkt door grote stukken ruig begroeide duinterreinen met soms on- 
doordringbare duindoornvegetaties. 

In kavel F liggen 2 grote dennenbossen. Het aantal broedvogelsoorten is in dergelijke  
bossen gering. De belangrijkste soort is wel de Houtduif, die dan ook in grote aantallen 
voorkomt. 
De Haasvelderklugtweg doorsnijdt de oude weidegronden. In dit terrein zijn nog duidelijk  
de nu droge sloten en greppels te zien. Dit gebied is bij uitstek geschikt als broed- 
gebied van Kievit en Veldleeuwerik. 
Het grootste gedeelte van kavel F bestaat uit weinig begroeide duinterreinen, hoge dui- 
nen met stuifgaten en plaatselijk dichte duindoornvegetaties. Vooral de weinig begroeide  
terreinen zijn opmerkelijk vogelarm. 

Kavel G krijgt al meer het parkachtige aanzicht van de binnenduinen, kleine bosjes met 
veldjes duinriet. Dit gevarieerde terrein herbergt een rijk vogelleven. 
 
Resultaten broedvogelinventarisatie 1979 
 

soort kavel E kavel F kavel G soort kavel E kavel F kavel G  

Wilde eend - 2 - Paapje. 3 1 4 
Krakeend 1 - - Gekr.Roodstaart 8 2 8 
Fazant 3  9-12 20-25 Nachtegaal  32 6  14 
Scholekster - 1 1 Roodborst 4 2 3 
Kievit - 4 6 Bosrietzanger 1 - - 
Houtsnip 2 - - Sprinkhaanrietz. 3 - 1 
Map 1 4 2 Zwartkop 2 1 - 
Houtduif  12 30-50 9 Tuinfluiter 2 - 1 
Tortelduif 2 1 4 Grasmus  21 1 8 
Koekoek 2 1 2 Braamsluiper 5 1 3 
Ransuil 1 - 1 Fitis  81  36  44 
Groene specht 1? 1 2 Tjiftjaf 3 - - 
Veldleeuwerik - 4 4 Koolmees 6 5  10 
Graspieper 4 -  Glanskopmees 1 1 1 
Witte Kwikstaart 1 - - Staartmees 2 2 1 
Winterkoning 6 2 - Kneu  10 10-12 2 
Heggemus  21  12  23 Barmsijs  10 - - 
Zanglijster 1 - - Vink 1 5 - 
Merel  10 4 2 Ringmus - - - 1 
Tapuit 2 3 4 Ekster 2 6 5 
Roodborsttapuit 4 - - Vlaamse gaai 1 4 3 

 
Aantal soorten voor kavel E : 37, kavel F : 29, kavel G : 29. 
 
Opmerkingen  
In het voorjaar heeft een student in het Lange Berkenvlak (kavel E) onderzoek gedaan naar  
het gedrag van zangvogels. Daarvoor moesten kennelijk alle nestkasten en natuurlijke  
holten worden dichtgestopt. Vroeg in het voorjaar werden daar zowel de Groene Specht  
als de Grote bonte specht waargenomen, maar die zijn door bovengenoemde oorzaak waar- 
schijnlijk niet tot broeden gekomen. 
 
Kievit  
De Kieviten hebben alle gebroed op de oude weidegronden van het Haasveld.(zie kaart op 
blz.33) 
 
Veldleeuwerik  
Ook deze vogels vonden een plekje op de zojuist genoemde weidegronden. 
 
Wulp  
Op het soortenkaartje op pag.33 is duidelijk te zien, dat de Wulp vooral gevonden wordt  
in kavel F. De begroeiing van dit kavel is veel minder ruig dan de beide overige kavels.  
Deze minder dicht begroeide duinen hebben toch wel duidelijk de voorkeur van de Wulp. 
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Winterkoning 
De Winterkoning heeft toch wel erg geleden van de strenge winter 1978/1979. In kavel G  
komt de soort niet voor. 
 
Paapje  
Het aantal Paapjes is verheugend. Wellicht neemt de soort weer toe.(zie kaartje op p.33) 
 
Nachtegaal  
Vooral in kavel E komen veel Nachtegalen voor. Het vastgestelde aantal van 32 is be- 
slist nog te laag. Het zwaar begroeide terrein biedt in de onderbegroeiing veel nest- 
gelegenheid voor deze soort. 
 
Grasmus 
Ook de Grasmus geeft de voorkeur aan een ruig begroeid terrein. Duidelijk komt hier naar  
voren het verschil in begroeiing tussen de kavels E en F, terwijl kavel G als een ge-  
middeld begroeid kavel moet worden gezien. 
 
Barmsijs  
De Barmsijs broedde in twee "kolonies", te weten één in het Lange Berkevlak en één in het 
Marelvlak. 
 
Twee naast elkaar liggende duinterreinen vergeleken 
 
Om aan te tonen dat twee duinterreinen, hoewel ze aan elkaar grenzen, toch verrassende 
verschillen op kunnen leveren, zijn de resultaten van de inventarisatie van de kavels  
A,B,C en D uit 1978 gezet naast de resultaten uit 1979 van de kavels E,F, en G. 
Op pagina 55 vindt u de tabel waarin de resultaten over de twee verschillende jaren  
en de twee verschillende terreinen naast elkaar gezet worden.(in de eerste twee kolommen) 
 
De Wulp voelt zich het beste thuis in het zuidelijke deel, omdat dit gebied minder be- 
groeid is dan het in 1979 geïnventariseerde gebied, met uitzondering van kavel F. 
 
De Boomleeuwerik komt in het in 1979 geïnventariseerde gebied niet voor. Ook deze soort 
prefereert een vrij open duinterrein. 
 
Ditzelfde geldt voor de Tapuit en de Roodborsttapuit, terwij1 het Paapje toch weer een  
wat hogere begroeiing van Vlier, Meidoorn e.d. verlangt. 
 
De vele duinbosjes in het in '79 onderzochte gebied zorgen voor het grote aantal Ge- 
kraagde roodstaarten, Grasmussen en Barmsijzen. 
 
Het ruig begroeide terrein in kavel E (dat in de overige kavels ontbreekt) is een ideale 
broedgelegenheid voor Braamsluiper, Grasmus en toch ook Fitis. 
 
Het verschil in duinterrein komt nog beter tot uitdrukking in kolom 3 en 4 van de tabel, 
waarin het aantal broedparen per 100 ha omgerekend, wordt aangegeven. 
 
Besluit  
De directie van de Amsterdamse Waterleidingduinen willen we dank zeggen voor de verleende 
medewerking. Ook het bewakingspersoneel bedanken we voor het verstrekken van aanvullende 
gegevens. 
 
In 1980 hopen we een gebied ten noorden van het laatst geïnventariseerde gebied op het 
voorkomen van broedvogels te kunnen onderzoeken.(kavels H,J,K;zie kaart op blz.31) 
 

E.Aartse 
W.Baalbergen  
F.P.v.d.Berg  
B.C.Punt 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 35 – 
 

Recapitulatie Broedgevallen 
Aantallen broedparen    Aantal broedparen per 100 ha 

 
  

Kavel A.B.C.D 
1978 

 
Kavel E.F.G. 

1979 

KAVEL A.B.C.D 
1978 

260 ha 

KAVEL E.F.G 
1979 

240 ha 

Wilde eend 4 2 1,54 0,42 
Slobeend 1 - 0,38 -.- 
Krakeend - 1 -.- 

 
0,42 

Bergeend 1 - 0,38 -.- 
Fazant       60       32       23,08       13,33 
Patrijs 4 - 1,54 -.- 
Meerkoet 3 - 1,15 -.- 
Scholekster 7 2 2,69 0,83 
Kievit 8       10 3,08 4,17 
Houtsnip 2 2 0,77 0,83 
Wulp       13 7 5,00 2,92 
Houtduif       28       51       10,77       21,25 
Tortelduif 7 7 2,69 2,92 
Koekoek 7 5 2,69 2,08 
Ransuil 1 2 0 38 0,83 
Groene specht 1? 3 -.- 1,25 
Boomleeuwerik 3 - 1,15 -.- 
Veldleeuwerik 8 8 3,08 3,33 
Boompieper 2 - 0,77 -.- 
Graspieper 3 4 1,15 1,67 
Witte kwikstaart 2 1 0,77 0,42 
Winterkoning       51 8       19,61 3,33 
Heggemus       54       56       20,77       23,33 
Zanglijster 5 1 1,92 0,42 
Merel       18       16  6,92 6,67 
Tapuit       29 9       11,15 3,75 
Roodborsttapuit       10 4 3,85 1,67 
Paapje 2 8 0,77 3,33 
Gekraagde roodstaar 8       18 3,08 7,50 
Nachtegaal       45       52       17,31       21,67 
Roodborst 9 9 3,46 3,75 
Sprinkhaanrietzanger 2 4 0,77 1,67 
Bosrietzanger - 1 -.- 0,42 
Zwartkop 2 3 0,77 1,25 
Tuinfluiter - 3 -.- 1,25 
Grasmus       22       30 8,46       12,50 
Braamsluiper        5 9 1,92 3,75 
Fitis      117      161       45,00       67,08 
Tjiftjaf - 3 -.- 1,25 
Koolmees 6       21 2,31 8,75 
Glanskop 1 3 0,38 1,25 
Staartmees 5 5 1,92 3,75 
Kneu       26       22       10,00 9,17 
Barmsijs -       10 -.- 4,17 
Vink  
Ringmus  
Ekster 

- 
2 

      16 

6 
1 

      13 

-.- 
0,77 
6,15 

2,50 
0,42 
5,42 

Vlaamse gaai 1? 8 -.- 3,33 

Totaal aantal soorten      42        42  
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Veldwaarnemingen over de maanden juli tot en met december 1979 
 
Roodhalsfuut 
Gr.Pijlstormvogel  
Noordse Stormvogel 
 
Jan van Gent 
 
Purperreiger  
Krakeend  
Slobeend 
 
IJseend  
Bergeend  
Grauwe gans      ca.  
Kolgans 
 
Rotgans 
Brandgans  
Kleine zwaan  
Bl.Kiekendief 
Rode wouw  
Smelleken 
 
 
Patrijs 
 
Wulp 
Paarse strandloper  
Kleine jager  
Middelste jager 
 
Dwergmeeuw 
 
Drieteenmeeuw  
Kleine alk 
 

  2 ex 23-12-1979 
  1 ex  5-11-1979 
  2 ex 22- 9-1979 
  1 ex  5-11-1979 
 23 ex  5-11-1979 
  3 ex  8-12-1979 
  1 ex  8- 9-1979 
  2 ex 24-12-1979 
  2 ex 24-12-1979 
 20 ex  5-11-1979 
  2 ex 18-11-1979 
  5 ex 27-10-1979 
400 ex 12-12-1979 
110 ex 14-11-1979 
 45 ex  3- 1-1980 
 28 ex 10-11-1979 
 11 ex 27-10-1979 
 45 ex 27-10-1979 
  1 ex 24-12-1979 
  1 ex 10-10-1979 
  1 ex 20-11-1979 
  1 ex 26-11-1979 
  1 ex  9-12-1979 
 16 ex 23- 8-1979 
 17 ex 25-10-1979 
  5 ex 11-11-1979 
  1 ex 15-12-1979 
  1 ex 16-12-1979 
  1 ex op de volgende 
        1-12-1979 
  7 ex  8-11-1979 
  6 ex 16-12-1979 
175 ex  1-12-1979 
  1 ex 30-10-1979 

in zee                 J.v.Dijk 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
over zee                 Will Cramer 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
in 1 uur over zee           J.v.Dijk 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
A.W.duinen                 Mevr.Heemskerk 
A.W.duinen                 W.v.d.Niet 
A.W.duinen                 W.v.d.Niet 
Nieuw Leeuwenhorst     A.Ruigrok 
over zee,zuidwaarts     J.van Dijk 
op zee verblijvend     Will Cramer 
Noordwijk,overvliegend      J.Glasbergen  
over Noordwijk,zuidw.       Will Cramer 
idem                       H.van Duin 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
over Noordwijk,zuidw.       Will Cramer  
over Noordwijk,zuidw.       W.v.d.Niet 
A.W.duinen                 W.v.d.Niet 
over 't Heen,Katwijk        A.Cramer 
Bronsgeest                 R.Reehuis 
achter Offem           A.Ruigrok 
over Noordwijk           A.Cramer 
Achterweg                 A.W.Sliggers 
rioolzuivering Noordwijk    J.Glasbergen 
middengebied           W.v.d.Niet 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
idem,zuidwaarts           idem 
data 5-11,8-11,15-11 en 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
over zee,zuidwaarts     J.v.Dijk 
idem                       J.v.Dijk 
in 1 uur over zee,zuid      J.v.Dijk  
gevonden op strand,zelfde 
dag overleden asiel 

Holenduif  
Koekoek  
Kerkuil 
 
Zwarte specht 
Kuifleeuwerik 
Boomleeuwerik 
Raaf 
Kuifmees  
Staartmees  
Zwartkop  
Tjiftjaf  
Goudhaantje 
Witte kwikstaart 
Gr.gele kwikstaart 
Frater 
 
Sneeuwgors  
 
Ooievaar 

  2 ex 27-10-1979 
  1 ex  2-10-1979 
  1 ex 27-10-1979 
   
  1 ex 12- 9-1979 
  2 ex 27-11-1979 
 19 ex 15-12-1979 
  1 ex 28-12-1979 
  2 ex 20-10-1979 
 10 ex  3-11-1979 
  1 ex 23-12-1979 
  1 ex 21-10-1979 
  2 ex 17-10-1979 
  1 ex december 
  1 ex  7-12-1979 
 21 ex  3-11-1979 
 30 ex  2-12-1979 
 25 ex 29- 9-1979 
 11 ex 23-12-1979 
  1 ex 11-11-1979 

trek noordduinen           Will Cramer 
Noordwijk                 fam van de Oever 
in asiel na botsing 
tegen ruit                 W.v.d.Niet 
Schoolstraat 23           mevr.van Duyn 
Noordwijkerhout           R.Reehuis 
Duinpark                 J.v.Dijk 
Overvliegend,Rijnsburg      J.Glasbergen 
noordduinen                 A.Cramer 
idem                       Will Cramer 
in tuin,Duinpark           C.van Dijk 
zingend,Koepelweg           A.Ruigrok 
noordduinen                 Will Cramer 
rioolzuivering Noordw.      J.Glasbergen 
Achterweg                 idem 
Trimbaan                 A.Cramer 
idem                       J.v.Dijk 
Noordduinen                 J.Hoek 
strand bij vuurtoren        J.v.Dijk  
ter hoogte van vliegveld  
Ypenburg,verwantschap met  
Liesveld niet uitgesloten   G.v.Sambeek 

 
De waarnemingen werden weer verzameld door J.Glasbergen, P.van Saxenstraat 7 in Rijnsburg, 
die ook in het nieuwe jaar gaarne uw formulieren weer ontvangt!! 

 
 



OVERZICHT VAN DE: 
plannen 1980 van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming  
"Noordwijk" in samenwerking met het Instituut voor Natuur- 
beschermingseducatie afd. Noordwijk. 

  
20 januari  Bezoek aan het Museum voor Geologie en Mineralogie to Leiden.  

Aanwezig waren 22 personen (V.N.V.) 
 
27 januari  Strand- en duinwandeling, 4 gidsen. Er waren ruim 100 deelnemers  

(I.V.N.) 
 
17 februari  Wandeling "Bronsgeest". 14.00 uur o.l.v. W.Baalbergen,  

D.Passchier en Mart Gielen. De laatste behandelt de "knoppen".  
Start Gooweg. 
Zie de aanwijzingsborden voor parkeren en start. (I.V.N.) 

 
16 maart  Wandeling in de Noordduinen, 14.00 uur. Vertrek vanaf het  

Wantveld ten noorden van de Vuurtoren. Onderwerp: Voorjaars- 
bloei. (I.V.N.) 

 
13 april  Wandeling in de AW-duinen, ingang "De Zilk" (I.V.N.) 
 
10 mei  Nachtegalenexcursie, 22.00 uur. Start werkschuur Staatsbos- 

beheerlDninweg (V.N.V.) 
 
11 mei   Wandeling in de Noordduinen, Start Kennel, Duinweg. Aanwijzings- 

borden voor parkeren en start aanwezig (I.V.N.) 
 
16 mei  Excursie landgoed Offem (V.N.V.) 
 
26 mei  Excursie Leeuwenhorst. Dan is het natuurpad Nieuw-Leeuwenhorst 

verkrijgbaar tegen de prijs van ƒ 1,50 (V.N.V.) 
 

eind mei/gebin  juni Excursie met als onderwerp "Grassen" door Dick van den Oever  
(I.V.N.) 

 
15 juni  Wandeling Noordduinen. Start Duindamseslag (parkeerterrein), 

Boekje "zomerpad" beschikbaar (I.V.N.) 
 

9,16 of 23 juli  Avondfietstocht, start 19.00 uur vanaf het Wantveld (I.V.N.) 
 
23 augustus  Tocht naar de Knardijk, met excursie over vogels en planten. 

Vertrek + 6.00 uur vanaf het Lindenplein (V.N.V.) 
 

begin september  Najaarsexcursie naar de eilanden Texel of Ameland.  
Nadere berichten hierover volgen (V.N.V.) 
 

najaar  Een verzoek van mensen uit Leuven (België) om een rondleiding 
in Noordwijk en omgeving. Nog geen definitieve beslissing (I.V.N.)




