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REDACTIE: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuijper, René Reehuis en Kees Verweij.  
REDACTIE-ADRES: C.van Dijk, L.Hellenberghof 32, Noordwijk aan zee, tel. 10833  
           

12e jaargang nr. 2 
 mei 1980 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD:        

 
Inhoudsopgave        blz. 1 
Mededelingen van de Redactie      blz. 2 
Bestuursmededelingen en Excursieprogramma    blz. 3 
Natuurmonumenten in Nederland, door S.A.v.d.Oever  blz. 4 
Vreemde Zangers, door W.Baalbergen     blz. 8 
Jaarlijkse contactdag van Asielhouders, een verslag van 
Kees Verwey         blz. 10 
Flora van Noordwijk, geef hem cadeau    blz. 11 
Knipsels en nog meer knipsels, verzameld door Dick Hoek  blz. 11 
en A.v.d.Oever       t/m  blz. 14 
EEN PUZZEL ! ! ! kijk gauw op     blz. 15 
Oproep aan alle strandwandelaars, door J.van Dijk  blz. 16 
Verslag van het Paddentransport, door M.Gielen   blz. 17 
Veldwaarnemingen, verzameld door J.Glasbergen   blz. 18 
Financieel verslag over 1979 door de penningmeester  achterin. 

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

 
 

INLEVEREN VAN DE COPY voor STRANDLOPER nr 3: 
 
Graag voor 11 augustus op het redactie-adres of bij één van de andere redac- 
tie leden. Wij verwachten na de zomervakantie een stroom van artikelen of  
tenminste wat aardige reisverslagjes ! ! ! 
Dus : copy inleveren voor 11 augustus. 
 
 
                       -------------- 
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Van de redactie....... 
 

Al gelijk bij het oprapen van de deurmat van deze STRANDLOPER moet de trouwe lezer 
van ons blad iets opgevallen zijn. Na meer dat 10 jaar is de STRANDLOPER van 
uiterlijk veranderd. Het oude ontwerp van Jelle van Dijk moest indertijd met de  
stencilpen op stencil gezet worden. Dit maakte, dat het ontwerp niet al te inge- 
wikkeld mocht zijn. 
Tegenwoordig zijn er (ook binnen ons handbereik) machines die vrijwel elke te- 
kening elektrisch op stencil kunnen overbrengen. Dit is ook gebeurd met de  
voorplaat en de illustraties in dit nummer, 
De voorplaat van dit nummer werd vervaardigd door Dick Hoek. Het is de bedoeling  
om elke STRANDLOPER van een andere voorplaat te voorzien. De tekenaars onder u  
moeten dus aan de slag. 

In dit nummer vindt u stukjes van allerlei aard. We zijn benieuwd wat u van de  
puzzel vindt. 
Op pagina 17 treft u een stukje aan van de heer M.Gielen over de vangresultaten van 
1979 van de padden bij de Vogelaarsdreef. Het artikeltje heeft er nogal moeite mee 
gehad om van de schrijver bij de redactie te komen. Wat er onderweg mis is  
gegaan, is niet geheel duidelijk, maar de heer Gielen treft geen schuld en de re-  
dactie ook niet. 

Onze kopy-map is nu vrijwel leeg. Er wordt dus het één en ander van u verwacht,  
want zonder kopy kan er geen nieuwe Strandloper verschijnen. Stuur uw kopy voor  
het volgende nummer in voor 11 augustus. Na deze datum is kopy ook welkom maar  
dan voor het laatste nummer van deze jaargang. 
 

Coby van Dijk 
 

 

                       -------------- 
 
 
 
TEKENAARS, AAN HET WERK !! 
 
Het veranderde omslag van de STRANDLOPER is u ongetwijfeld opgevallen. Het ligt  
in de bedoeling dat voortaan elke Strandloper met een nieuwe omslag verschijnt. 
Daarom vragen wij aan alle mensen van onze Vereniging die de tekenpen wel eens 
hanteren, aan de slag te gaan en voor een tekening voor de omslag te zorgen.  
Alle onderwerpen zijn welkom, als ze maar betrekking hebben op de natuur, (b.v. 
schelpen, insecten, zoogdieren, planten, vogels) 
Het beste kan getekend worden met tekenpen en Oost-Indische inkt of met een dunne 
goed zwart schrijvende viltstift. Het formaat moet ongeveer 15 x 15 cm, zijn.  
Al te grote zwarte stukken dienen vermeden te worden dit geeft grote moeilijk- 
heden bij het stencilen, (vlekken). 
De redactie zal uit de ingezonden tekeningen een keuze maken en wacht intussen  
vol spanning af. 
Ook tekeningen op kleiner formaat zijn welkom. Zij kunnen niet voor de omslag 
gebruikt worden, maar wellicht wel dienen als illustratie-materiaal bij de arti- 
kelen. Stuur uw producten naar het redactieadres: L.Hellenberghof 32, Noordwijk/zee. 
 

D.Hoek 



- 3 – 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN I 
 
Geheel achter in deze Strandloper vindt u het Financieel Verslag over het jaar 
1979 van onze penningmeester. Dit jaaroverzicht moet u maar zien als bijlage bij 
deze STRANDLOPER, de pagina's zijn niet doorgenummerd. 
Voor verdere toelichting of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de penningmeester. 
 
Voor de komende periode zijn nog de volgende excursies gepland. 
26 mei   Excursie Leeuwenhorst. Verzamelen bij de hoofdingang aan de Gooweg. 

  Aanvang 7.00 v.m. Tijdens of na deze excursie kunt u zich een exem- 
  plaar van het "Natuurpad Nieuw-Leeuwenhorst" aanschaffen voor het  
  bedrag van f 1,50. (Ver. Nat.- en Vogelbesch.) 
 

eind mei/ 
 begin juni   Excursie met als onderwerp "Grassen" o.l.v. Dick van den Oever.  

  (I.V.N.) Voor nadere bijzonderheden zie de "Zeekant". 
 

15 juni   Wandeling "Noordduinen". Start om 14.00 bij het parkeerterrein aan  
  de Duindamse Slag. Boekje "Zomerpad" beschikbaar. (I.V.N.) 
 

23 juni   Plantenexcursie naar de Noordduinen. Start om 19.00 uur bij het begin 
  van het fietspad door het terrein van het Staatsbosbeheer bij de  
  Duinweg. (V.N.V.) 

 
9,16 of 23   Avondfietstocht. Start om 19.00 uur vanaf het Wantveld. Zie voor nadere 
juli    bijzonderheden de Zeekant. 
 
23 augustus   Knardijk-excursie. Vertrek om ca. 6.00 uur v.m. vanaf het Linden- 

  Plein. (V.N.V) 
 

5-7 september Najaarsexcursie naar Ameland. 
  We zijn blij u dit Waddenweekend nu al aan te kunnen kondigen. Bij  
  de familie Tiemstra in Buren krijgen we onderdak in een goed ge-   
  outilleerde boerderij met nieuwe bedden en een gezellige recreatie-  
  zaal. De afstand tot het natuurterrein Het Oerd is niet groot.  
  Voor de maaltijden zullen we zelf zorg dragen. Nadere inlichtingen  
  bij D.Passchier, Edmonderstraat 45, tel.: 10873. U kunt zich bij hem 
  ook opgeven en de eerste aanbetaling doen à f 25,-. De totale kos- 
  ten worden geraamd op of 55,— tot f 60,-. Uw opgave moet uiterlijk  
  16 augustus binnen zijn. 

 
 

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

BESTUURSMEDEDELINGEN II 
 

 
Het ligt in de bedoeling om dit najaar weer een natuurcursus te geven. Hieronder 
volgt het voorlopige programma. 
 
NATUURCURSUS NAJAAR 1980 
 
De cursus zal gehouden worden op drie achtereenvolgende maandagen in oktober. Alle 
avonden worden gehouden in het Buurthuis aan de Hoofdstraat op Noordwijk aan zee. 
Aanvang 20.00 uur. 
Aansluitend op de maandagavonden zal er op drie zaterdagen een excursie worden 
georganiseerd voor de cursusgangers. 
De kosten voor het deelnemen aan één cursusavond met één bijbehorende excursie 
bedragen f 2,50. 
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Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit: 
 
maandagavond  6 oktober Vogeltrek, door Jelle van Dik 
Zaterdag     11 oktober aansluitende excursie naar de Noordduinen en/of  
                        naar het strand. 
 
maandagavond 13 oktober Ontstaan en indeling van het Landschap, Hein Verkade  
zaterdag     18 oktober aansluitende excursie per fiets in de omgeving 
                        van Noordwijk. 
  
maandagavond 20 oktober Paddestoelen, door Frans v.d.Berg 
zaterdag  25 oktober aansluitende excursie op Nieuw Leeuwenhorst. 

 
 

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

NATUURMONUMENTEN IN NEDELAND 
 
Beste natuurvrienden, 
 
Nu de vakanties weer in zicht komen, meen ik er goed aan te doen, uw aandacht te 
vestigen op de werkelijk schitterende natuurmonumenten in ons land. 
Het is alleszins de moeite waard om aan één of meerdere van de omschreven ge- 
bieden eens een bezoek te brengen. 
Ik neem aan dat de redactie van de Strandloper er prijs op zal stellen, als u  
eens een kort verslagje op zou willen stellen van uw bevindingen tijdens de 
aanstaande zomervakantie, (Ja zeker !!!!! - red.) 
 
Wilt u meer weten over de hieronder opgegeven natuurgebieden, dan moge ik u ver- 
wijzen naar het bijzonder goed uitgevoerde boekje: "Handboek van natuurreser- 
vaten en wandelterreinen in Nederland", korter omschreven als het "Handboek 
Natuurmonumenten". Dit boekje is pas verschenen en het is een geheel vernieuwde  
en bijgewerkte versie van het oude Handboek dat een tiental jaren geleden het  
licht zag. 
 
Gemakshalve is een kaartje bijgevoegd, waarop is aangegeven waar de terreinen  
zich bevinden. De nummers in het hieronder geplaatste overzicht corresponderen met  
de nummers op het kaartje. 
 
1.TEXEL 

Verspreide bezittingen in het lage land van Texel, totaal zo'n 500 ha. De 
terreinen zijn vooral belangrijk als broedgebieden. Buitendijks heeft 
Natuurmonumenten zo'n 6700 ha in beheer (De Schorren). De terreinen zijn  
niet vrij toegankelijk, wel beperkte excursiemogelijkheden. Verschillende 
terreinen zijn vanaf de weg uitstekend te overzien. 
 

2.HET ZWANENWATER 
Een oppervlakte van bijna 600 ha met 2 meertjes en een grote vogelrijk- 
Dom. De ingang is aan de Zuid-Schinkeldijk en ligt direct ten zuiden van 
Callantsoog. Toegankelijk voor leden; niet-leden kunnen ter plaatse 
toegangskaarten aanschaffen. De wandeling is uitsluitend mogelijk via één 
route. 
 

3.DUIN EN KRUIDBERG, 
Gelegen bij de Kennemerduinen. Prachtig duingebied met een grote afwisse-  
ling van bos, struweel en meer open vegetaties. Grote vogelrijkdom. 
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Het gebied is toegankelijk voor leden; voor niet-leden is het mogelijk een 
jaarkaart te bestellen ad f 3,- , uitsluitend per giro no 587382 t.n.v. 
Natuurmonumenten, ’s-Gravenland. 
 

4.VOORNE'S DUIN  
Dit gebied van meer dan 700 ha is in 1927 voor het grootste gedeelte aan 
Natuurmonumenten geschonken. Eén van de botanisch meest waardevolle duin- 
gebieden van West Europa. 
Vrije toegang voor Leden van Natuurmonumenten en voor donateurs van de 
Stichting "Zuidhollands Landschap". Er zijn ook jaarkaarten beschikbaar. 
 

5.ZWAAKSE WEEL EN BLOEMDIJKEN 
Een voormalige kreek, gedeeltelijk omzoomd met geboomte. Het terrein zelf  
is niet toegankelijk, maar de dijken die bijna 50 ha beslaan, zijn dat wel,  
met uitzondering van de taluds. Een geweldige bloemenrijkdom. 
 

6.NIEUWKOOPSE PLASSEN 
Een enorm gebied van rietland, hooiland en broekbos, binnen een botanisch  
en faunistisch rijk plassengebied. Er zijn kolonies van Kokmeeuw, Zwarte  
stern, Purperreiger en Blauwe reiger. Het water is vrij bevaarbaar, zij het 
hier en daar met beperkende bepalingen; het land is verboden. 
Oppervlakte bijna 900 ha. 
 

7.HET VECHTPLASSENGEBIED 
Bij u allen -neem ik aan- een wel bekend gebied. Veel moeras- en watervogels. 
De terreinen in de Loosdrechtse en Tienhovense Plassen en die rond Ankeveen  
en Kortenhoef zijn in het algemeen niet toegankelijk, behalve op de daartoe 
aangewezen voetpaden en waterwegen. 
 

8.SCHAEP EN BURGH 
Een prachtig parklandschap met o.m. vijvers en zwaar geboomte. Een ’s-Gra-  
venlandse buitenplaats van 25 ha. Aldaar is gevestigd het kantoor van  
Natuurmonumenten. Toegankelijk alleen voor leden. 
 

9.KAAPSE BOSSEN  
Een glooiend terrein van meer dan 250 ha. Beukenbossen, Eiken-berkenbossen en 
naaldhoutcomplexen. Een zeer aantrekkelijk wandelgebied. Vrij toegankelijk op 
wegen en paden, met uitzondering van de omgeving van de huizen op de 
Ruiterberg. Het terrein bevindt zich bij Doorn. 
 

10.LOONSE EN DRUNENSE DUINEN 
Dit uitgestrekte bos- en stuifzandgebied van meer dan 1500 ha ligt in de 
provincie Noord-Brabant. Er is nog levend stuifzand aanwezig. Het terrein  
is vrij toegankelijk op wegen en paden. Uitgebreide wandelmogelijkheden; 
wandelkaart beschikbaar. 
 

11.OOISTERWIJKSE VENNEN 
Een gebied -groot 395 ha- dat voornamelijk uit oude dennenbossen bestaat.  
De vennen liggen hierin en er is een bijzondere vegetatie. Met uitzonde- 
ring van de oevers van de vennen, vrije wandeling op wegen en paden. 
Wandelkaart aanwezig. 
 

12.LANDGOED SCHALOEN 
In de buurt van Oud-Valkenburg. Veel vogelsoorten. Vrije toegang op wegen  
en paden. Grasland en boomgaard in het Geuldal. Rijke bodemvegetatie. Het 
Schaelsbergerbos vormt een aantrekkelijk wandelgebied.  
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13.GERENDAL / GENHOES  
Ruim 80 ha in de buurt van Oud-Valkenburg. Kasteel Genhoes is omgeven door 
weilanden, boomgaarden en bos. 
Vrij toegankelijk op wegen en paden; het kasteel is ingericht als museum. 
 

14.HET GEULDAL  
Dit schitterende gebied is zeker hij iedereen bekend. De oeverlanden  
van de Geul zijn zeer interessant en de Volmolen met bijbehorende lan- 
derijen zijn van landschappelijke waarde. 
 

15.SINT JANSBERG 
Een landgoed van 175 ha bos in de omgeving van Nijmegen. Rijke flora en 
vogelstand. Evenals de aangrenzende Mookerheide vrij toegankelijk op  
wegen en paden. Veel loofhoutsoorten, bronnetjes, beekjes en meertjes. 
 

16.HET LAND VAN WINTERSWIJK 
Prachtige loofbossen met rijke ondergroei. Er zijn nog resten hoogveen  
te vinden. Specifieke bekenvegetatie. In het Dottinkraede, het Bönnik en  
het Buskersbos geldt vrije wandeling op wegen en paden. 
Het Korenburgerveen is uitsluitend toegankelijk o.l.v. een opzichter. 
 

17.HET DEELERWOUD  
Te vinden ten westen van de weg Arnhem-Apeldoorn. Veel naaldhout en heide.  
Er is een goede wildstand; bovendien een vrij rondlopende kudde Drentse 
heideschapen.  
Vrije wandeling op wegen en paden van 8.00 v.m. tot 8.00 uur n.m. of 
tot zonsondergang indien dit vroeger is dan 8.00 uur n.m. 
 

18.NATIONALE PARK VELUWEZOOM  
Plm. 4700 ha groot. Uitgestrekte naald- en loofbossen en heidevelden.  
Een belangrijk gebied voor edelhert en wild zwijn. Vrije wandeling op  
wegen en paden, uitgezonderd de rustgebieden voor het wild die als regel 
gesloten zijn. 
Belangrijke punten; De Heurne, de Carolinahoeve en de Posbank. 
 

19.LEUVENUMSE BOS EN HULSHORSTER ZAND  
Een oppervlakte van 770 ha. Het stuifzandgebied van het Hulshorster Zand  
ligt binnen dit gebied. We vinden er Naaldbos, gemengd bos en heidevelden, 
doorsneden door de Hierdense en de Leuvenumse beek. Op enkele uitzonde- 
ringen na, vrij toegankelijk op wegen en paden. Wandelkaart aanwezig. 
 

20.EGHERIA 
Een typisch Oosttwents landgoed, in de omgeving van Oldenzaal. Het landgoed 
is 86 ha groot en is vrij toegankelijk op wegen en paden. Afwisselend  
glooiend landschap, met verscheidene typen loos en landbouwgronden. 
 

21.EERDER ACHTERBROEK 
Terrein van bijna 300 ha groot ten zuidoosten van Ommen. Zwaar geboomte en  
oude houtwallen. Eén van de best bewaarde voorbeelden van het oude Saksische 
hoevenlandschap. 
 

22.DE WIEDEN 
Een landschappelijk en natuurwetenschappelijk rijk plassengebied met ca  
4200 ha terreinbezit van Natuurmonumenten.  
Verlandingsvegetaties, eendenkooien, soortenrijk hooiland en broekbos. De 
waterwegen in dit gebied zijn over het algemeen vrij toegankelijk. Aan  
land gaan is in het algemeen verboden. 
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Overzichtskaartje van de 
Genoemde terreinen van 
Natuurmonumenten 
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23.DE KLENCKE 

Een ruim 200 ha groot landgoed, met bos, heide en landerijen, waarin om- 
gracht landhuis uit de 18e eeuw. Gelegen ten oosten van Oosterhesselen.  
Vrije wandeling op wegen en paden. 
 

24.DWINGELOSE HEIDE 
Een oorspronkelijk Drents heidelandschap, ruim 1000 ha groot, met veel 
Dopheide. Schaapskudde en schaapskooi. Met uitzondering van de broedtijd  
vrije wandeling op wegen en paden. 
 

25.BERKENHEUVEL / WAPSERVELD 
Een prachtig gebied, groot 750 ha, bestaande uit grove dennenbossen met een 
rijke onderbegroeiing van o.a. kraaiheide, mossen, korstmossen en vossebes. 
Uitgezonderd het rustgebied voor het wild, is het geheel toegankelijk op  
wegen en paden. 
 

26.FOCHTELOËRVEEN 
1582 ha in eigendom en/of beheer. Nog levend hoogveen aanwezig. Bijzondere 
fauna met o.m. Korhoen, Wulp, Adder en Ringslang. 
Slechts toegankelijk via een fietspad. 

 
S. A. v.d. Oever 

 
 

-------------- 
 
 
Wilt u meer weten over het werk van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten  
in Nederland of wilt u hun belangrijke werk steunen? Wordt dan lid. 
Voor het minimumbedrag van f 25,- bent u lid. U hebt dan gratis toegang tot de  
meeste bezittingen van de Vereniging en u ontvangt tevens 4 x per jaar het aar- 
dige tijdschrift Natuurbehoud, dat u op de hoogte houdt van het wel en wee binnen  
de Vereniging. Jeugdleden betalen minimaal f 7,50, 
Administratie-adres: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 
Noordereind 60, 1243 JJ 's-Gravenland. 
 

-------------- 
 
VREEMDE ZANGERS 
 
Het geluid dat de vogels voortbrengen heeft de mens altijd geïnteresseerd, denk  
ik zo. Ver terug in de geschiedenis, werden vogels reeds om hun zang in kooien 
gehouden. Ook in de muziek werd vogelzang als thema gebruikt, zoals b.v. in de 
Jaargetijden van Vivaldi. 
 
Op oude schilderijen, zoals b.v. bij Jeroen Bosch, zien we de kooivogels afgebeeld. 
Dat de zang van vrij-levende vogels te verkiezen is boven die van de kooi- 
vogels wist men echter vroeger ook al. 
 
In de "Noordwijkse Arcadia" (van 1748) -mede op initiatief van onze voorzitter 
enige jaren geleden opnieuw uitgegeven- lezen we: 

"daar rijst een Leewerk in de lucht ! 
ziet eens ! wat aangename vlucht ! 
Hoort ! dat zijn hemelsche gezangen...." 

De franse schrijver Michelet zegt het in het begin van de 19e eeuw zo: 
"Gewiekte stemmen van vuur, englenstemmen ! 
uitingen van intens leven, een hoger leven dan het onze.. " 
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Guido Gezelle wijdt een lang gedicht aan de vogels waarin hij de geluiden die  
onze gevederde vrienden maken als volgt beschrijft: 

"Zangebroeders uit het woud       met uw talen duizendvoud ! 
 Gij die kwinkt en gij die kwedelt,Gij die schijfelt en die vedelt  
 Gij die neuriet en gij die tiert ,Gij die piept en tiereliert 
 Gij die wistelt en die teutert   ,Gij die knotert en die kneutert 
 Gij die wispelt en die fluit      ,Gij die tjiept en tureluit 
 Gij die tatert en die kwettert   ,Gij die klapt en lacht en schettert 
 Vezelt, orgelt, zingt en speelt  ,Lispelt, ritselt, 'tjelpt en kweelt...." 

 
In het album Vogelzang van Jac.P.Thijsse (1965) staat informatie over de zang  
van de vogels. Thijsse probeert aan te geven wat de vogels zingen. Het blijkt dat 
zoiets niet eenvoudig is. Als voorbeeld noemt hij de kievit. Wij horen in zijn  
roep ongeveer zijn naam kievit. De Engelsen horen echter peewit. Praten de  
Kieviten daar anders dan hier?? 
 
Bekend is wel dat de zang van vogels "dialecten" kent. Een aardig voorbeeld hiervan 
is de grutto.. De Grutto op de grammofoonplaatjes van Vogelbescherming roept  
beslist anders dan de Grutto hier bij ons in de omgeving. 
Vooral van de echte zangvogels is bekend dat hun geluid per streek kan verschillen. 
 
De zang van de Tjiftjaf in Spanje en Portugal wijkt zoveel af van de zang in on- 
ze noordelijke streken, dat sommigen deze Tjiftjaf zelfs als een aparte (onder)- 
soort willen zien. In het voorjaar van 1967 verbleef zo’n zgn. Iberische Tjiftjaf  
in de omgeving van Baarn. In Limosa 41:1-2 wordt over dit geval uitgebreid ge- 
schreven. 
 
Het afgelopen voorjaar (1979) heb ik in Drenthe verschillende malen een vogeltje 
beluisterd, dat de zang van de Fitis en de Tjiftjaf combineerde. De eerste maal dat 
ik de vogel hoorde, kreeg ik de indruk dat er in een boom een Fitis en een Tjiftjaf 
door elkaar zaten te zingen. Bij wat nader bekijken, bleek echter de zang uit één 
keel te komen. 
Op de waarnemersvergadering is een bandje met de zang van deze vogel al eens af-
gedraaid. Het vogeltje had door zijn lichte pootkleur het meeste weg van een Fitis. 
 
In de jaren '64-67 zijn er, ook in Drenthe, één of meer vogels te beluisteren  
geweest, met een afwijkende zang. Deze zgn. "raadselzangers'' werden in eerste in-
stantie voor Grauwe fitissen aangezien. Later is, aan de hand van sonogrammen,  
welke van de zang werden gemaakt, gebleken dat dit een vergissing was. Uiteinde-  
lijk is men tot de conclusie gekomen dat het hier waarschijnlijk toch ging om 
Fitissen met een zeer afwijkende zang.  
 
Het bandje met de zang van de vogel uit Drenthe van 1979 is door prof. Voous 
beluisterd, maar hij vond de vogel geenszins lijken op de "raadselzangers". Hij  
was van mening dat het hier een "mengzanger" betrof. In Duitsland heeft Dr.  
Schubert al eens over deze "mengzangers" geschreven. 
 
Het zou aardig zijn, als er van onze Drentse zanger ook nog eens een sonogram 
gemaakt werd. Misschien is die mogelijkheid nog wel eens aanwezig. 
 
Toch wel een aardig onderdeel van de natuur, die vogelzang. Vooral zo'n afwijkende 
zanger, die je aandacht extra lang gespannen houdt. 
  

W.Baalbergen. 
 
 

-------------- 
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JAARLIJKSE  KONTAKTDAG VAN ASIELHOUDERS 
IN NEDERLAND TE ALKMAAR 

 
Op zaterdag 19 april jl. werd voor de 
vierde maal een landelijke kontaktdag  
gehouden voor asielhouders. Deze dag  
werd georganiseerd door de Werkgroep 
Vogelasiels van de Nederlandse Vereni- 
ging tot Bescherming van Vogels. 

Willem van der Niet, Arie Ruigrok en on- 
dergetekende togen 's morgens richting 
Alkmaar, waar wij ons in de stationsres-  
tauratie moesten voegen bij de andere 
leden van het gezelschap. Omstreeks tien 
uur gingen we met een speciale bus naar 
het bekende vogelasiel "De Horst" te Ber- 
gen, dat wordt beheerd door het echtpaar 
Dijkhuizen. Daar kregen we gedurende een 
tweetal uren een boeiende uitleg van  
dit toch wel zeer groots opgezette 
asiel. 

Er is een ruim ontvangstgedeelte, waar allerlei groepen uitgebreid kunnen  
worden voorgelicht over het werk in zo’n vogelasiel. Voor deze voorlich- 
ting staat een soort "showruimte" ter beschikking, waar dieren verblijven,  
die niet meer in de vrije natuur kunnen worden uitgezet, maar nog een be- 
hoorlijk leven kunnen leiden en zodoende nog een bepaalde educatieve func- 
tie kunnen vervullen. Voor het nader bestuderen van de verschillende soor- 
ten vogels staat een grote collectie opgezette vogels ter beschikking. Zelf  
toonde mevrouw Dijkhuizen zich geen voorstander van het opzetten van vo- 
gels, maar een opgezet dier is soms toch wel onontbeerlijk om alle kenmer- 
ken aan het publiek te kunnen tonen. 

Na de uitleg van het echtpaar Dijkhuizen maakten we een rondgang over het  
terrein, waar verscheidene ruime kooien waren opgesteld, die bestemd waren  
voor de meest uiteenlopende vogelsoorten. Al naar gelang de soort waren er  
vijvers, struiken, stenen e.d. in de kooien aanwezig. Mevrouw Dijkhuizen ver- 
telde, dat zij jaarlijks soms duizenden vogels te verzorgen krijgt van uit  
alle delen van het land en ook van andere asiels, zoals die te Noordwijk.  
Hier kunnen de vogels in bepaalde gevallen op een meer gespecialiseerde  
verzorging rekenen. Zij vertelde verder nog, dat zij bijna de gehele dag en  
avond in het asiel aanwezig is. Vooral in het weekeinde wordt zij nog bij- 
gestaan door een staf van vrijwillige medewerkers. 

Het roofvogelgedeelte kregen we echter nauwelijks te zien, hetgeen zeer  
begrijpelijk is. Roofvogels raken zeer gauw aan mensen gewend, hetgeen  
voor deze vogels, weer in de natuur teruggekeerd, extra gevaren kan opleve- 
ren. 

Tegen de middag keerden we weer in Alkmaar terug, maar nu in het Cultureel  
Centrum De Vest. Na een zeer goede lunch werden we in de gelegenheid ge-  
steld vragen aan het echtpaar Dijkhuizen te stellen over het werk in hun  
asiel. Vervolgens kwam de kwestie van het ringen van asielvogels uitge- 
breid ter sprake. De meeste asielhouders zouden graag verschillende van de  
los te laten vogels willen ringen met als voornaamste doel na te gaan in  
hoeverre de losgelaten vogels zich weer voldoende kunnen redden. Het Ring- 
station te Arnhem verzet zich tot op heden nog steeds hiertegen, daar zij  
slechte ringen voor wetenschappelijke doeleinden voorstaat en ook daarvoor  
slechts de financiële middelen bezit. Er is van een zekere kentering in  
deze gedachte sprake, maar van ringen op wat grotere schaal in de asiels  
is nog geen sprake. 

Na het tonen van enige nieuwe hulpmiddelen voor het spalken van roofvogels  
bij breuken e.d. werd deze toch wel zeer leerzame dag afgesloten. 
 

C.M.J. Verweij 
-------------- 
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DE FLORA VAN  
NOORDWIJK. 
 
De illustratie hiernaast is er één 
uit het door onze Vereniging uitgege- 
ven, en door verschillende van onze 
leden samengestelde boekje 
DE FLORA VAN NOORDWIJK. 
 
Een ideaal geschenk bij verjaardagen 
en alle denkbare andere gelegenheden! 
 
 
Verkrijgbaar bij de Noordwijkse boek- 
handel en het V.V.V. kantoor à f14,90 
 
Voor leden bij E.Aartse, J.Molegraaf- 
straat 6 en bij de secretaris,  
Van Panhuysstraat 34 voor f 12,50 
 
Ook te bestellen door storting van  
f 15,- op giro nr. 2573795 t.n.v. 
Penningmeester Vogelbescherming 
"Noordwijk", te Noordwijk met 
vermelding van "FLORA" . 

 
 
                          Parnassia 
 

 
 

-------------- 
 
 
De knipsels in de knipselmap dreigen te verjaren, daarom in deze STRAND- 
LOPER maar wat extra knipsels, om opruiming te houden!! 
 
 
 
KRITISCH FAUNABEHEER GEEFT MINISTER VAN DER STEE DE LODEN KRAAI. 
 
De loden kraai -de prijs voor de bevordering van een onverantwoord fauna- 
beheer- is in 1979 toegekend aan minister Van der Stee van Landbouw en  
Visserij. De minister had namelijk n.a.v. kamervragen verklaard, dat het  
reguleren van waterwild door de jacht, een belangrijk middel is, om het  
uitbreken van botulisme tegen te gaan. De blunder van de minister kon  
echter door geen enkel wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund.  
Het Rijks Instituut voor Natuurbeheer heeft juist een rapport uitgebracht,  
waarin wordt vastgesteld, dat de kans op botulisme door het aanschieten  
van vogels wordt vergroot. De minister liet weten de prijs niet in ont- 
vangst te willen nemen, maar graag een gesprek met Kritisch Faunabeheer  
te willen hebben. De uitreiking is daarom uitgesteld..... 
 

ARGUS november 1979 
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knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels 
 
 
DE NOORDZEE VERVUIL OOK VANUIT DE LUCHT 
 
De laatste jaren is duidelijk geworden, dat de vervuiling van de Noordzee niet  
alleen vanuit de Rijn afkomstig is, maar ook, en minstens zo belangrijk, vanuit  
de lucht. Naast de aanvoer van een aantal metalen zoals zink, cadmium en nikkel,  
is de aanvoer van arsenicum minstens 3 maal zo groot als de Rijn kan aanvoeren.  
Dit zei een van de inleiders op een studiebijeenkomst over de Noordzee. Hij noemde  
voorts de aanvoer van PCB's vanuit de lucht waarschijnlijk zeer aanzienlijk.  
Vooral deze stoffen zijn verantwoordelijk voor de achteruitgang van de zeehond  
in de Waddenzee. 
 

ALGEMEEN DAGBLAD 19 okt,1979 
 
knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
 
KWART VAN DUINEN VERLOREN GEGAAN 
 
De Nederlandse kustduingebieden hebben in een eeuw tijd grote verliezen moeten  
lijden aan hun oorspronkelijke rijkdom aan planten, dieren en natuurschoon. Om  
verder verval te voorkomen, zal het duingebied anders moeten worden beheerd en  
een groot aantal menselijke activiteiten moeten worden stopgezet of beperkt.  
Met name de infiltratie van rivierwater zal de duinen sterk aantasten. 
Deze ontwikkeling blijkt uit een breed opgezet onderzoek van TNO, dat 3 jaar heeft 
geduurd en waarvan onlangs de resultaten zijn verschenen. 
Hoewel er ook natuurlijke veranderingen hebben plaats gevonden, is menselijk in-
grijpen toch de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Zo is bijna de helft  
van de duinen aangetast door verdroging of door de aanplant van bomen. Een groot 
aantal van de menselijke activiteiten dient volgens de onderzoekers te worden 
stopgezet. Zij noemen daarbij ondermeer de aanleg van wegen en parkeerplaatsen, 
boringen naar olie en gas, de aanleg van bungalowparken en het planten van bomen.  
Het TNO onderzoek geeft voorts een groot aantal mogelijkheden die kunnen leiden  
tot herstel: het op juiste wijze kappen en maaien van vegetaties, het beweiden  
van lage valleivegetaties, het kappen van de bestaande naaldbossen of de ver- 
vanging van die bossen door loofbossen. 
 

TROUW 1 december 1979 
 

knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
 
OOSTVAARDER PLASSEN IN FLEVOLAND BLIJVEN VOOR VERASSINGEN ZORGEN 
 
Nadat in 1978 de Grote Zilverreiger met succes in de Oostvaarder plassen had  
gebroed, bracht het afgelopen jaar de Kleine Zilverreiger vier jongen in dit moe- 
ras groot. Zowel de Grote als de Kleine Zilverreigers werden enkele jaren voor- 
dat ze tot broeden kwamen in het voorjaar en in de zomer regelmatig in het gebied 
waargenomen. De Ralreiger werd gedurende de afgelopen zomer in de Lepelaarskolo- 
nie in de Oostvaarder plassen gesignaleerd. Het is dus niet uitgesloten dat ook  
deze soort in dit gebied zal gaan broeden. 
De drie reigersoorten werden rond de eeuwwisseling in geheel Europa gedecimeerd 
vanwege een modegril. Het was in die dagen een rage om op dameshoeden sierveren  
van reigers te dragen. De stand van de reigersoorten herstelt zich nu in Europa:  
zo broedt de Ralreiger sinds 1968 weer in Frankrijk en neemt de Grote Zilver- 
reiger o.a. in Hongarije weer sterk toe. De stand van de Kleine Zilverreiger  
nam in Frankrijk in 1974 toe tot 1700 paar. 
 

DE LEPELAAR jan/febr. 1980 
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DIEREN ROEIEN ELKAAR NIET UIT 
 
Diersoorten roeien elkaar niet uit. Dat is een waarheid als een koe en kern van  
het betoog van de Stichting Kritisch Faunabeheer naar aanleiding van een brief  
van de heer C.Koppies uit Harderwijk. Hij ziet de toekomst voor de jagers  
somber in nu de Verenigingsraad van Natuurmonumenten heeft besloten de jacht  
op 38 diersoorten binnen haar terreinen te verbieden. 
 
"Korhoenders verdwijnen door de achteruitgang van de geschikte heidevelden. Aan-
gezien algemeen aanvaard wordt, dat dieren elkaar niet uitroeien, kan de vos niet  
de schuld krijgen van de sterke achteruitgang van de korhoenderstand.", aldus 
bestuurslid Rita Stockmann van Kritisch Faunabeheer. "Anders waren reeds voor  
de Batavieren de Rijn afzakten de Elanden al lang verslonden door de Beren, de  
Wilde Zwijnen en herten door wolven, de reeën door lynxen en adelaars, de hazen en 
konijnen door vossen en de patrijzen en eenden door marters en roofvogels". 
 
Doch wat blijkt? Niet de roofdieren overleven maar gaan juist ten onder. De  
jager roeide eerst de beren, wolven en lynxen uit, en ook met het elimineren van 
marters en roofvogels was hij ver gevorderd. 
De wetenschap heeft vastgesteld dat als men roofdieren hun gang laat gaan, deze  
zelf hun aantal reguleren. Een mannetjes-vos bij voorbeeld, bakent een gebied af  
voor zijn gezin waarin voor andere minnaars en mee-eters geen plaats is. 
De huwbare dochters nemen de eerste jaren geen deel aan de voortplanting. Tenzij er 
terreinen vrijkomen, doordat jagers daar andere vossen hebben doodgeschoten. Dan 
zullen zij daar onmiddellijk voor nieuwe aanwas zorgen. 
Als er weinig muizen, konijnen of bessen te eten zijn, worden er minder vosjes 
geboren, doordat de geboortevruchten weer in het moederlichaam worden opgenomen.  
Als op de Veluwe een paar duizend jagers rondlopen die de vossen geen enkel  
konijn gunnen, is het logisch dat deze dieren proberen tamme eenden en kippen te 
pakken op niet goed (met kattehekken en schrikdraad) omheinde terreinen. 
Een stabiele vossen populatie die door de jagers met rust wordt gelaten, is een 
garantie voor een goede regeling van het aantal konijnen. 
De reeën in Nederland zijn gemiddeld amper twee jaar oud als gevolg van de jacht.  
Dat het aantal reeën weer is toegenomen hebben we te danken aan het beperken van  
de jacht. 
 
De laatste jaren moest de jacht worden gesloten op de Kleine Rietgans, Bonte Kraai, 
Poelsnip, Bokje, Zomertaling en Eekhoorn wegens de sterke achteruitgang van hun 
aantallen. Een onlangs verschenen rapport van de Organisatie voor Economische sa- 
menwerking en Ontwikkeling (State of Environment) toonde aan: sinds 1600 is  
33 % van de ons bekende zoogdieren uitgestorven door overbejaging. 
 
Ten gevolge van de jacht verdwenen in Nederland de bevers en in 1942 was het aan- 
tal otters tot 30 geslonken. 
Tot 1960 werden de zeehonden langs onze kust vrijwel geheel uitgeroeid door de 
jagers. Na het toen ingevoerde jachtverbod steeg het aantal zeehonden weer met  
60%, tot ook de vervuiling haar vernietigende invloed liet gelden. 
In 1963 gaf de minister van landbouw nog een voorschrift uit hoe zeehonden, holen-
duiven, boommarters, steenmarters, dassen, otters en korhoenders geschoten moesten 
worden. Inmiddels zijn deze dieren tegen uitroeiing beschermd. 
 
Pas in 1977 werd de jacht op roeken verboden, nadat bijna alle roekenkolonies waren 
vernietigd. Ook de raaf was tot en met het laatste exemplaar uitgeroeid. Natuur-
beschermers zijn er met veel moeite in geslaagd in Nederland weer 50 raven uit te 
zetten. Helaas is een aantal daarvan alweer geschoten..... 
Nog steeds is het zo, dat een diersoort eerst met uitsterving bedreigd moet worden, 
voordat de jacht verboden wordt. Kritisch Faunabeheer bepleit stopzetting, voor het 
zover komt. Jacht mag slechts een middel zijn om (bewezen) onaanvaardbare schade  
te voorkomen, aldus Rita Stockmann in het ALGEMEEN DAGBLAD van 14 december 1979. 
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knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
DE RAAF OPNIEUW BROEDVOGEL IN NEDERLAND 
 
Het uitsterven van de Raaf in Nederland is uitsluitend te wijten aan afschot en 
verstoring van nesten door mensen. (zie ook het vorige krantenknipsel op blz.13) 
Nadat in 1943 het laatste paar in Limburg was opgeruimd, waren in 1966 de in- 
zichten over de Raaf dermate gewijzigd, dat men pogingen ondernam om de soort  
weer terug te krijgen als broedvogel. Hiertoe werden jonge raven ingevoerd uit  
West en Oost Duitsland, die hier in kooien tot broeden kwamen. De jongen hiervan 
werden in vrijheid gesteld, o.a. op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Later  
werden op nog meer plaatsen in Nederland raven losgelaten, o.a. in de duinen van  
de Amsterdamse Waterleiding. Deze pogingen werden in 1976 voor het eerst be-  
kroond, toen drie vrij vliegende paren tot broeden kwamen. Het afgelopen jaar  
(1979) brachten zelfs 9 paar in totaal 18 jongen groot. Ook in Zuid Holland wer- 
den de broedpogingen met succes bekroond: hier werden vier jongen groot gebracht.  
Het broedpaar was ongetwijfeld afkomstig van de vogels, die in de duinen van de 
Amsterdamse Waterleiding waren uitgezet. Ook in de Noordwijkse duinen zijn sinds 
enkele jaren regelmatig raven te zien. Het is gebleken dat de raven in de duinen  
zich vooral met dode konijnen voeden, terwijl ze ook regelmatig langs het strand 
werden aangetroffen, waar ze zich te goed doen aan allerlei afval langs de  
vloedlijn. 
Jammer genoeg weet zelf nu nog niet iedereen de raaf te waarderen; er werden in  
het afgelopen jaar maar liefst 5 vogels afgeschoten. 
 
Het ligt in de bedoeling het raven-project thans af te ronden. Dit zal voornamelijk 
in Drenthe gebeuren, omdat de pogingen daar tot nu toe nog niet zo succesvol zijn 
geweest. Wanneer raven worden waargenomen, wordt u verzocht dit door te geven aan 
T.A.Renssen, Rijks Instituut voor Natuurbeheer, Kemperbergerweg 67, 6316 RM, Arnhem. 
 
Voor u geknipt uit PANDA, april 1930 en bewerkt door D.Hoek. 
 
knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
NATUURVRIENDELIJK BESTRIJDINGSMIDDEL 
 
Het gebruik van insecticiden is voor soorten die veel in tuinen nestelen, zoals 
pimpelmees, koolmees, merel, roodborst e.d. levensgevaarlijk. Alle jonge vogels 
worden n.l. met insecten gevoerd. Bespoten insecten eten betekent een onherroe- 
pelijke dood. 
Mocht u inderdaad zoveel last hebben van insecten in uw tuin, dat zelfs de vo- 
gels ze niet weg kunnen vreten, dan is er een zeer probaat middel om van de insecten 
verlost te worden. Het kost niets, het is gemakkelijk te maken, het is in grote 
hoeveelheden voorhanden, en wat belangrijk is, het helpt ook ! ! ! Zo’n natuur- 
vriendelijk bestrijdingsmiddel bestaat. Voor de bestrijding van bladluizen werkt  
het uitermate effectief. Wij geven u hierbij het recept: 
 

Een bos brandnetels (op minder dan 100 m van iedere woning in  
Noordwijk ruim voorradig) laten trekken in een emmer water. 
Na 24 uur de brandnetels uit het water zeven en met dit water  
(ook wel brandnetelgier genoemd) in de plantenspuit de planten  
besproeien. 
Succes verzekerd! ! ! 
 

Het verdient aanbeveling de bespuiting regelmatig te herhalen om nieuwe genera- 
ties insecten geen kans te geven. Dit middel is volkomen ongevaarlijk voor de  
vogels in uw tuin. 
 

ZEEKANT 8 mei 1980 
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PUZZEL WOUW 
HORIZONTAAL 

 
3.  Baltsvlucht van 9 vertikaal  
    (volgens Peterson) 

5.  Er is er een in de la 

6.  Een lelijke 

7.  Meesje bij de begrafenis 

8.  Een van de pelikaanachtigen (mv)  

10. Afhankelijk van een stiefmoeder 

12. Het eerste____ei is niet meer 

14. Z'n zang is melodieus, 
    neerdalend in toon 

15. Deze kraakt zaden graag  

17. Hij zat in de olmen  

19. Zeeeënd, naar de oogarts geweest 

22. Z'n naam is de kleur van angst 

23. Vogels die soep zouden  
    kunnen eten 

24. Kraaiensoort 

VERTIKAAL 
 
1.  Roofvogel 

2.  Deze stijgt naar de hemel 

4.  Je gedraagt je als een domme 

5.  De Engelse naam voor  
    2 vertikaal 

9.  Op deze vogel mag gejaagd  
    worden (mv) 

11. Wapen van Den Haag  

13. Weidevogel 

16. Zo herkent men de nachtegaal 

18. Bepaalde vlucht van een roofvogel. 

20. Een nieuw pak aandoen 

21. Deze heeft een grote  
    rechtopstaande kuif 

25. Bubo bubo 

26. Eiland met kolonie van  
    23 horizontaal 

 
Puzzel - J. van Sambeek 
Tekening - A. v.d. Oever 
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OPROEP AAN ALLE STRANDWANDELAARS 
 
Het regelmatig tellen van aangespoelde vogels kan een aardig beeld geven van de 
vervuiling door stookolie van onze kustwateren. De aangespoelde vogels kunnen  
echter ook waardevol studiemateriaal opleveren. Dit schrijven heeft tot doel om 
medewerking te krijgen voor een onderzoek naar het voorkomen van de Noordse  
Stormvogel voor onze kust. Dit onderzoek is al enige tijd geleden gestart en de 
eerste resultaten werden in het tijdschrift Ardea gepubliceerd. Voor dit onder- 
zoek werden alle balgen uit het Zoölogisch Museum Amsterdam en uit het Rijks- 
museum voor Natuurlijke Historie te Leiden nauwkeurig bestudeerd. Uit dit onder- 
zoek, waarbij 120 balgen betrokken waren, kwamen de volgende zaken naar voren: 
- de Noordse Stormvogel spoelt in alle maanden van het jaar aan. De meeste exx. 

worden gevonden na stormen en in de maanden april en mei. 
- opmerkelijk is dat de donkere kleurvormen van de Noordse Stormvogel in praktisch 

alle maanden van het jaar gevonden werden. Over het percentage donkere vogels 
t.o.v. de lichtere vogels is aan de hand van het museummateriaal geen zinnig  
woord te zeggen, omdat veel mensen alleen bijzondere vogels naar het museum 
brengen. De donkere Noordse Stormvogels worden dan opgestuurd en de lichte exx. 
laat men op het strand liggen. 

- Een zeer opmerkelijk verschijnsel in het museummateriaal is dat in de eerste  
vier maanden van het jaar een enorm vrouwenoverschot wordt gevonden. Dit kan  
niet verklaard worden met selectief opsturen zoals bij de donkere vogels, omdat  
de sexe pas bij sectie kan worden vastgesteld. In de eerste vier maanden van  
het jaar is de verhouding man : vrouw gelijk aan 1 : 4, terwijl deze verhouding  
in de rest van het jaar 1 : 1 bedraagt. Dit verschil in verspreiding tussen de 
sexen is wellicht het gevolg van een sterkere binding van de mannetjes aan de  
broedplaats in de maanden voor het broedseizoen. 

Onderzoek met behulp van museummateriaal wordt erg bemoeilijkt doordat de onder-
zoeker vaak niet weet hoe selectief de verzameling balgen tot stand gekomen is. 
Daarom het verzoek aan alle strandwandelaars om alle gevonden Noordse Stormvogels  
mee te nemen en op te sturen. Dit opsturen is beslist noodzakelijk, omdat het  
bepalen van de sexe alleen inwendig ken gebeuren. De herkomst van de gevonden  
vogels kan vrij nauwkeurig aan de hand van de maten bepaald worden, maar dan moet  
wel bekend zijn of de vogel een mannetje of een vrouwtje is. Ook kan in het  
museum ongeveer bepaald worden hoe oud de vogel is. Ook zal bekeken worden of er  
zich stookolieresten in de maag bevinden. Ook een schone vogel blijkt vaak door  
olie gestorven te zijn. 
Erg belangrijk is ook het onderzoek naar de kleurfasen. In veel vogelboeken wordt 
gesproken van een lichte en een donkere fase. Dit is niet juist, omdat geheel  
donkere vogels zelden gezien worden en er van een zeer geleidelijke overgang van  
zeer licht tot geheel donker bestaat. Alleen als steeds dezelfde personen alle 
vondsten op kleur sorteren, kan iets gezegd worden over het voorkomen van donker 
gekleurde Noordse Stormvogels voor onze kust. Wel is het natuurlijk zo dat de 
donkerste en kleinste stormvogels uit zeer noordelijke gebieden afkomstig zijn,  
maar ook meer zuidelijk komen populaties voor met kleine donkere en ook lichte 
Noordse Stormvogels. 
Daarom het verzoek stuur alle gevonden Noordse Stormvogels naar: 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie  
Afdeling Vogels 
postbus 20125 
1000 HO AMSTERDAM 

Postzegels zijn niet nodig, want die worden door het museum betaald. Verpak de  
vogels wel goed: eerst in een goed afgesloten plastic zak en dan in een stuk  
karton of een doos. Ook vogels die zwaar met olie besmeurd zijn, al een kop of  
poot missen of niet meer zo fris zijn, mogen worden opgestuurd, omdat ze voor  
één van de vragen van het onderzoek altijd wel bruikbaar zijn. Vermeld bij iedere 
vondst datum, vindplaats, naam van de vinder, bijzonderheden die van belang zijn  
om de sterfdatum zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. 
 
Jelle van Dijk 
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VERSLAG VAN HET PADDENTRANSPORT IN 1979 (Vogelaarsdreef) 
 

 
 
 
Datum 
 
26-3 
27-3 

Pad 
Bufo bufo 
  19 
   6 

Bruine kikker  
Rana temporaria 
   - 
   - 

Groene kikker 
Rana esculenta 
   2 
   1 

28-3    5 1 - 
 4-4    8 - 2 
 5-4    - - 1 
10-4   71 2 - 
11-4   48 - 2 
12-4   77 - - 
13-4   34 - 2 
14-4   24 - - 
15-4   21 - - 
16-4   26 - 1 
17-4    1 - - 
20-4    1 - - 
23-4    1 1 1 
25-4    - 1 - 
30-4    1 - - 
totaal  343 6   12 

 
Deze lijst omvat alleen de data waarop iets in de vangbakken zat. De overige  
dagen zijn de bakken dus ook wel gecontroleerd, maar zat er of niets in of  
waren de bakken reeds door anderen geleegd. Dit goedbedoelde gebaar van  
anderen maakt wel dat hun gegevens niet in dit overzichtje verwerkt konden  
worden. Na 30-4 zijn de vangbakken met deksels afgesloten. 
Eén opmerking nog: Het gaas is enige tijd verwijderd geweest. Zou het moge- 
lijk kunnen zijn dat de padden bij het verwijderen van het gaas beter hun 
winterverblijf kunnen bereiken en zodoende het jaar daarop in groter aantal 
oversteken? De vangst-aantallen van de afgelopen jaren zouden hierop kunnen  
wijzen. 
 
(29 mei 1979)        M.Gielen 
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Verzameld door: 
J.Glasbergen 
 
maanden Januari, 
Februari en Maart 

 
 
 
soort aantal  datum plaats waarnemer 

 
Roodhalsfuut 
"Duiker"  
Fuut 
  
Dodaars  
Noordse Stormvogel 
  
Jan van Gent 
  
Krakeend  
Smient 
  
Krooneend 
Brilduiker  
Grote Zaagbek  
Nonnetje 
  
Bergeend  
Grauwe Gans  
Kolgans  
Rietgans  
Nijlgans  
Buizerd  
 
Ruigpootbuizerd  
Sperwer  
Blauwe Kiekendief  
 
 
 
 
 
 
 
Smelleken 
 

  3 ex   9-2-80 
 36 ex   9-2-80 
306 ex  13-1-80 
832 ex   7-2-80 
  3 ex  13-1-80 
  1 ex 31-12-79 
  1 ex  22-2-80 
  1 ex   5-1-80 
  2 ex  22-2-80 
  4 ex  31-3-80 
174 ex  28-2-80 
 18 ex  23-3-80 
  1 ex  18-2-80 
  2 ex  26-3-80 
  5 ex  13-1-80 
 13 ex  12-1-80 
  2 ex  26-3-80 
  9 ex  31-3-80 
280 ex  19-2-80 
  9 ex  28-2-80 
 18 ex  18-2-80 
  1 ex  26-3-80 
  1 ex de gehele 
   
  1 ex   1-3-80 
  1 ex   1-3-80 
  1 ex   2-1-80  
  1 ex  14-1-80  
  1 ex  26-1-80  
  1 ex  21-2-80  
  3 ex  18-2-80  
  1 ex  18-2-80 
  8 ex   5-3-80 
 
  1 ex   7-3-80 
 

Noordwijk,in zee 
Noordwijk,over zee,zuidwaarts 
N'wijk over zee,Zuidw.in 1 uur 
N'wijk over zee,Zuidw.in 1 uur 
Rijnsburg,wak in kanaal  
dood gevonden Langevelderslag 
  idem   strand Noordwijk 
Noordwijk,over zee,zuidw. 
idem,dood op strand 
Katwijk,zuidduinen 
Noordwijk,in 1 uur over zee,Z 
Katwijk in zuidduinen  
in A.W.duinen 
in A.W.duinen 
Noordwijk,over zee,Noordwaarts 
idem,over zee,Zuidwaarts 
A.W.duinen 
Katwijk,zuidduinen 
idem,zuidduinen,overvl.Noordw. 
idem,idem,idem 
en 20-2-80,Hoogeveense Polder 
Wassenaar,in weiland 
 maand februari op terrein  
 achter Offem. 
Bronsgeest,weiland 
idem 
Katwijk,zuidduinen 
Katwijk,over strand, ZW 
Noorwijk,noordduinen,overv1. 
Noordwijk,boven trimbaan  
In A.W.duinen 
Noorwijk,noordduinen,fourag. 
Noordwijk,hoog over de water-
toren,Zuidwaarts 
Noordwijk,rioolzuivering 

J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
K.de Mooy 
W.Baalbergen  
J.van Dijk 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
Kees de Mooy 
J.v.Dijk 
F.v.Duivenvoorde 
Will Cramer 
W.Baalbergen 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
K.de Mooy  
K.de Mooy  
K.de Mooy 
W.Baalbergen 
J.v.Sambeek 
 
 
K.de Mooy  
K.de Mooy  
K.de Mooy  
K.de Mooy  
Will Cramer 
J.v.Dijk  
Will Cramer  
Will Cramer 
 
A.v.d.Oever 
J.Glasbergen 
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soort aantal datum plaats waarnemer 

 
Kievit           ca 800 ex 25-2-80 Tot 27-2-80 in polder Katwijk-

Noordwijk 
A.Cramer 

                 ca 
Scholekster      ca         
Bontbekplevier  
Kleine plevier  
Strandplevier  
Watersnip  
Houtsnip  
Wulp  
Drieteenstrandloper 
 
Kluut  
Kl.Mantelmeeuw  
 
Gr.Burgemeester  
 
Boomleeuwerik  
 
Raaf  
Boomkruiper  
Koperwiek  
                 ca  
Tapuit  
Zwarte roodstaart  
 
 
Zwartkop  
 
Tjiftjaf  
 
Frater  
Barmsijs  
Goudvink  
 
Keep  
Sneeuwgors  
 
Ringmus          ca 

100 ex 24-2-80 Bij de Zilk 
200 ex 24-2-80 Bij de Zilk 
  1 ex 28-2-80 Noordwijk,op strand 
  1 ex 23-3-80 Katwijk,zuidduinen 
  3 ex  8-2-80 Noordwijk,op strand 
  5 ex 18-2-80 Katwijk,zuidduinen 
  1 ex 19-1-80 Boven Duinpark,Noordwijk 
  3 ex 18-2-80 Over A.W.duinen 
165 ex 31-12-79Strand tussen N'wijk en 
                 Langeveld.slag 
  1 ex  5-1-80 Noordwijk,over zee,zuidwaarts 
  1 ex 25-1-80 op strand,Noordwijk 
  2 ex  9-2-80 idem 
  1 ex 13-1-80 in winterkleed,over zee,  
               Noordwaarts 
  8 ex 29-2-80 Noordwijk,in bollenland,  
               Northgodreef 
  4 ex 17-2-80 Noordduinen,Noordwijk 
  2 ex 29-2-80 Noordwijk,Breloftpark 
 50 ex  9-2-80 achter Offem 
 30 ex 21-2-60 Bronsgeest 
  4 ex 31-3-80 Katwijk,zuidduinen 
  1 ex 12-3-80 Noordwijk,Schapendel 
  1 ex 23-3-80 Katwijk,'t Heen 
  1 ex 31-3-80 Katwijk,zuidduinen 
  1 ex 19-1-80 Noordwijk,in tuin Duinpark 
  1 ex  5-3-80 Sparrelaan 
  1 ex 26-3-80 Zweefvliegveld 
  2 ex 31-3-30 Parkbos Zee en Duin 
 30 ex 12-1-80 Noordwijk,zuidduinen 
  8 ex  7-2-80 Noordduinen ,Noordwijk 
  1 ex  3-2-80 idem,idem 
  1 ex 16-2-80 idem,idem 
 10 ex 18-2-80 Sparrenlaantje 
  8 ex van januari tot 5 april Noordwijk, 
               strand bij de 1e opgang 
100 ex  8-3-80 Viaduct De Krom 

A.v.d.Oever 
A.v.d.Oever 
J.v.Dijk 
F.v.Duivenvoorde 
Will Cramer 
K.de Mooy  
J.v.Dijk  
W.Cramer 
W.Baalbergen 
  
J.v.Dijk  
W.Cramer  
J.v.Dijk 
J.v.Dijk  
 
A.Cramer  
 
W.Cramer  
H.Veefkind  
A.Cramer 
A.v.d.Oever 
K.de Mooy 
W.Baalbergen 
W.Baalbergen  
K.de Mooy  
J.v.Dijk 
A.v.d.Oever  
W.Baalbergen 
J.v.Sambeek  
W.Cramer 
W.Cramer 
W.Cramer 
W.Cramer 
A.v.d.Oever 
M.Gielen, B. 
Heethuis,J.v.Dijk 
J.Glasbergen 

 
 
 
 
 
Wilt u de waarnemingen voor deze rubriek weer tijdig inleveren bij:  

J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
2231LR RIJNSBURG 



FINANCIEEL VERSLAG 1979 
 

 
A. Kasoverzicht: 

Ontvangsten    Uitgaven   

        Saldo 1-1-79 ƒ 
 

10289,78  Secr./penn.m ƒ   141,70  
Contributie/donatie   3956,50 1) Strandloper    1658,45 3) 
Boven Volta/tent.stelling      6,06 2) Vogeljaar     656,25 4) 
Diverse verkoop    117,75  Flora    5340,40 5) 
Gidsjes    196,10  Vergaderingen     529,75 6) 
Rente    180,80  Jeugdclub      83,70 7) 
    Contributies     648,-- 8) 
    Cadeaus      24,50  
    Excursies      75,20 9) 
    Saldo 31-12-79    5589,04  
 ƒ  14746,99   ƒ 14746,99  

 
B. Balans per 31-12-1979 

Activa  Passiva  

Saldo ƒ   5589,04 Vooruitbetaalde contr. ƒ   377,20 
Te ontvangen contr.      820,-- " vogeljaar     145,-- 
" vogeljaar      162,-- Te betalen aan de "Kuip"     600,-- 
,, winterkamp       72,-- Drukkosten Flora    7743,60 
,, Flora      125,-- Dub. verkoop Flora     750,-- 
Voorraad Flora     7500,-- Eigen vermogen    7532,24 
Voorraad papier      280,--   
Stencil machine     2400,--   
Schrijfmachine      200,--   
Div. plaatwerk       PM   
 ƒ  17148,04  ƒ  17148,04 

 
Toelichting  
Dat het jaar 1979 wordt afgesloten met een nadelig saldo lag in de lijn der ver-
wachtingen. Immers in het vorig jaarverslag is gesteld dat aan de verkoop van Flora's 
ƒ 4100,-- was ontvangen, zonder dat daar uitgaven tegenover stonden. Dit jaar is 
echter de helft van de drukkosten afbetaald (ƒ 8000,--). Toch geeft dit jaarverslag 
wel aanleiding tot enige zorg. Ten eerste is het nadelig saldo van ƒ 4700,-- wel  
erg groot (zelfs met vorig jaar samen is er een nadelig saldo van ƒ 1200,--),  
ten tweede is het absoluut noodzakelijk dat de resterende Flora's verkocht worden  
en liefst snel, want dit jaar zal de rest van de drukkosten afbetaald moeten  
worden (zie balans). Al met al is het niet onmogelijk dat voor 1981 een contributie 
verhoging noodzakelijk is. Extra bijdragen in dit jaar zijn natuurlijk ook zeer 
welkom. 
 
ad 1. Contributie en donatie. 
Aan de balans is te zien dat hier nog ƒ 450,- bijgeteld moet worden (verschil  
tussen nog te vorderen en vooruitbetaalde contributie). De navordering zal, even  
als de contributie inning voor 1980 dit jaar d.m.v. acceptgirokaarten gebeuren. 
 
ad 2. Boven Volta en tentoonstelling. 
Voor de evenementen markt Boven Volta en voor de tentoonstelling is gemeenschappelijk 
ingekocht. Daarom zijn deze posten niet te scheiden. De opbrengst lijkt erg klein. 
Ten dele omdat door de diefstal van een kijker de kosten zijn opgelopen, ten dele 
omdat een deel van de inkomsten (verkoop schelpen) zonder aftrek van kosten op de 
jeugdclub is geboekt. 
 
ad 3. De strandloper. 
De strandloper is duurder uitgevallen dan vorig jaar. Naast de stijging in papier 
prijzen komt dat omdat er dit jaar weer 4 i.p.v. 3 strandlopers zijn uitgegeven. 
 
 
 
 
 



ad 4. Vogeljaar. 
Het vogeljaar heeft dit jaar geld gekost, ten dele omdat aan het begin van dit jaar 
een grote rekening over vorig jaar betaald moest worden, ten dele omdat er toch  
nog al wat niet betalende leden zijn. Dit jaar hebben we leden die meer dan twee  
jaar niet betaald hebben uit het systeen verwijderd, maar de kosten zijn dan al 
gemaakt. Deze achterstallige betalingen zijn ook niet meer in de balans opgenomen. 
 
ad 5. Flora. 
Totaal over twee jaar heeft de Flora ons ƒ 1200,-- gekost. Dit zal goed gemaakt 
moeten worden uit de winst van de nog te verkopen Flora's. 
 
ad 6. Vergaderingen. 
Deze post bestaat uit ƒ 334,50 voor dia-avonden en ƒ 195,-- voor waarnemers- 
vergaderingen. 
 
ad 7. Jeugdclub.  

Ontvangsten                   Uitgaven 
Giften     ƒ 200,-- De Kuip 2e helft '78 
Schelpenverkoop 119,70 Div. aankopen 
Nadelig saldo  83,70  

                ƒ 403,40 

 
 
ƒ  351,-- 
    52,40 
          

 ƒ 403,40 

 
De jeugdclub lijkt dit jaar erg goedkoop geweest te zijn, maar dat is slechts  
schijn. Ten eerste is er nog een schuld aan de Kuip en ten tweede zijn door de 
schelpenverkoop op de tentoonstelling de inkomsten hoger dan normaal. 
 
ad 8. Excursies. 
De resterende afdracht van het winterkamp is in 1980 binnengekomen. 
 
Opmerking t.a.v. de balans. 
Voor het eerst is (overeenkomstig de nieuwe statuten) naast het kasoverzicht ook  
een balans gegeven. Door het ontbreken van een balans per 31-13-78 is nog geen 
vergelijking mogelijk. 
 
 

Noordwijk, 23 februari 1980  
 
J.Ch. Veefkind- penningmeester 

 
 
Goedgekeurd door de kascommissie: 
 
J.J. Verkade 
 
 
 

R.A.T. Reehuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




