
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
Bestuur 

C.M.J.Verweij voorzitter  Westerbaan 7 
S.A.v.d.Oever secretaris  Van Panhuysstraat 34 
J.C.Veefkind  penningmeester v.Limb.Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 15   
J.Moerkerk  lid   Lombok 8 
H.Verkade   lid   v.Limb.Stirumstraat 40 
Mevr. M.Vink lid   Julianastraat 48 
 
Contributie ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie Jeugdleden ƒ  6,-- per jaar 
Donatie ƒ  5,-- per jaar (min) Ab. op "Vogeljaar"       ƒ 14,50 naast 

de gewone contributie 
De penningmeester ontvangt alles gaarne op giro-rekening: 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Ledenadministratie: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
Alle zaken betreffende de ledenadministratie, zoals nieuwe leden, 
adreswijzigingen e.d. aan dit adres 
------------------------------------------------------ 

 
STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
Bestuur 

M.v.d.Niet  voorzitter  Joh.Molegraafstraat 10 
A.Bos   secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Schapedel 14 
H.van Duijn  lid   Schoolstraat 23 
C.M.J. Verweij lid   Westerbaan 7  
 
Donatie minimum-donatie per jaar bedraagt ƒ 5,-- te storten op girorekening  
359 87 55 t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden in de staatsbossen kunnen afgegeven worden aan  
de werkschuur van het Staatsbosbeheer, Duinweg 81. 
Vogels die gevonden worden in het dorp kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
Iedere laatste zaterdag van de maand is er "open huis". Zie voor nadere 
bijzonderheden de Zeekant. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK E.O. 
 
Bestuur 
M. Gielen          voorzitter  Duinweg 89 
S.A.v.d.Oever      secretaris  Van Panhuysstraat 34 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr.T.Bom-Bosland lid   Lijnbaanweg 26 
D.Passchier        lid   Egmonderstraat 45  
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(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Kees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 10833  
           

13e jaargang nr. 2 
 mei 1981 

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

 
Inhoudsopgave          blz:  1 
van de redactie          blz:  2 
verslag waarnemersvergadering 09-01-81       blz:  2 
verslag waarnemersvergadering 06-02-81       blz:  3 
verslag waarnemersvergadering 20-03-61       blz:  4 
verslag waarnemersvergadering 24-04-81       blz:  5 
EXCURSIES!           blz:  6 
Waddenexcursie 1981, mededelingen van D.Passchier    blz:  6 
Landelijke Contactdag voor Asielhouders te Doorn, door C.M.J.Verweij blz:  7 
verslag van de werkzaamheden v.d.Overleggroep Natuurbeheer  
A.W.Duinen 1979-1980, door E.Aarts        blz:  8 
Lijst van verenigingstuitgaven, verkrijgbaar op Schoolstraat 15   blz: 10 
Paddenverslag 1980, door M.Gielen         blz: 11 
De vos weer terug in de duinen, door D.Hoek     blz: 12 
Fietsen in de duinen, een kritische noot door E.Aartse   blz: 13 
de PUZZELPAGINA, van Joanna van Sambeek      blz: 16 
Knipsels, geknipt door D.Hoek        blz: 17 
De Vroegeling, een lentevriendinnet, A.v.d.Oever-v.Vliet   blz: 18 
Een artistiek horentje aan ons Noordwijkse strand, opgeraapt door  
G.S.Slager           blz: 19 
Vleesetende planten, door A.v.d.Oever-v.Vliet     blz: 21 
Ameland 19-26 oktober 1980, Fritsander Lahr (de jeugd aan het 
woord!           blz: 25 
Grote Keverorchis in Noordwijk, redaktie      blz: 26 
Wakker worden, een excursieverslag van Joanna van Sambeek   blz: 26 
Een nieuwe plantenvondst voor Noordwijk, Roel Freke en Richard  
Duivenvoorde (jeugd!!)         blz: 28 
Veldwaarnemingen, bijeenbrenger: J.Glasbergen      blz: 29 
Fenologieformulier         blz: 32 
 

                       -------------- 
 
We verwachten weer bergen (vakantie) copy van u. U moet weten: we gunnen u 
uw vakantie(s) best, maar u moet wel nog eens aan ons denken! Het liefst met 
wat copy voor uw eigen strandloper! 
We willen de copy graag in huis hebben vóór: 16 augustus 1981. 
 
                       -------------- 
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Van de redactie....... 
 
Voor u ligt weer een mooie dikke strandloper, met voor elk wat wils. Onze copy- 
map is nu weer leeg, dus u kunt weer met frisse moed aan de slag. We zijn blij  
dat we nu ook wat stukjes van de jeugd konden plaatsen. 
 
Het deed ons plezier dat sommige schrijvers hun stukjes zelf van illustraties  
hadden voorzien, dat verlevendigt het beeld. We houden ons daar van harte/warm voor 
aanbevolen. Ook losse illustraties blijven welkom. Wie maakt de volgende voorplaat? 
Gaarne tijdig inleveren bij de redactie. 
 
De voorplaat van deze aflevering van de Strandloper is van Dick Hoek. De overige 
illustraties zijn van: 
D.Hoek, pag. 12,14 
A.v.d.Oever-v.Vliet: pag. 18,22,23,24 
G.S.Slager: pag. 19,20 
R.Jansson: pag. 25 
W.B........: pag.27 
Richard Duivenvoorde: pag. 28 
 
Tenslotte wil ik u nog zeggen dat het wel juni zal zijn, eer dit mei-nummer bij  
u in de bus rolt. Dit hangt onder meer samen met de grote uittocht van Noordwijk- 
se vogelaars naar de Camargue. 
 

Coby van Dijk 
                       -------------- 
 
Verslag van de Waarnemersvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming "Noordwijk"; 

Vergadering van 8 januari 1981 in restaurant "De Boer", Noordwijk aan Zee. 
 
Aanwezig waren 38 leden. 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee, dat Ko Zweres pas om 20.30 uur 
aanwezig kan zijn. Hierdoor is er gelegenheid het huishoudelijk gedeelte in een  
vlot tempo af te werken. 
Het uitgereikte verslag van de vergadering op 24 november wordt doorgenomen en 
goedgekeurd. De voorzitter licht nog verscheidene punten van het verslag toe. 
 
De voorzitter deelt ons mede, nog geen antwoord te hebben ontvangen van de Open- 
bare Bibliotheek op ons schrijven van 15-11-80. 
 
Op de brief van Ees Aartse d.d.31-10-80 zal het bestuur schriftelijk reageren,  
aldus de voorzitter. 
 
Ingekomen stukken: 
-diverse tijdschriften van verwante verenigingen. Liggen ter inzage. 
-Verslag van de Gemeente over planning van sociaal culturele activiteiten. 
-Brief van P.C.Meyer uit Slootdorp om een overzicht betreffende aktiviteiten, die 
 een Vogelwerkgroep kan uitvoeren. Er zal nagagaan worden wat er precies ver- 
 langd wordt. (die meneer wil natuurlijk een overdrukje uit Strandloper nr 1  
 van jaargang 12, van het stuk van Ees Aartse. Dit artikel is landelijk bekend ge-   
 worden! -red) 
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Rondvraag: 
Door één van de leden wordt geïnformeerd naar de giftoestand om de vuilnisbelt. 
Voorzitter zegt toe stappen te ondernemen om een onderzoek opgang te brengen. 
 
Jan vraagt hoe het is gesteld met de "vossenjacht". Dat er vossen in het dorp zou- 
den zijn waargenomen, lijkt de voorzitter onwaarschijnlijk. Of er vergunningen voor 
afschot worden verleend, is nog niet bekend. Het bestuur zal zich hierover be- 
raden, (men leze het vossenartikel in deze STRANDLOPER!-red.) 
 
Arie Cramer deelt mee dat er een afname van vogels in het zuidelijk rustgebied  
is geconstateerd. Hij vraagt of de mogelijkheid aanwezig is, om benoorden de 
Duindamse Slag rustgebieden te creëren, b.v. bij het meertje en de Golfbaan.  
De voorzitter zal bij de betrokken instanties informeren of afzetting van enkele 
stukken tot de mogelijkheden kan worden gerekend. 
 
Er is een ander adres voor de stencilmachine gevonden. Renee Reehuis is bereid  
de machine en het werk van Ees Aartse over te nemen. 
 
De volgende waarnemersvergadering wordt vastgesteld op 6 februari 1981 bij  
Hein Verkade. 
 
De bestuursvergadering zal plaats vinden op 3 februari 1981 bij Willem. 
 
Na de pauze -Ko Zweres is inmiddels gearriveerd- wordt een film uit Oost  
Afrika op het scherm gebracht. We genieten van de interessante beelden uit de 
Afrikaanse wildernis. 
 
Ko Zweres wordt bedankt voor zijn bereidwilligheid naar Noordwijk te komen,  
en de voorzitter sluit de vergadering, 
 

de secretaris 
 
 

Waarnemersvergadering van 6 februari 1981 bij Hein Verkade. 

Aanwezig zijn 21 leden die door de voorzitter hartelijk welkom worden geheten.  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
Er is een bezoek gebracht aan het bestuur van de Openbare Bibliotheek, waarbij  
onze wensen uiteengezet zijn. Het Bibliotheek-bestuur wil weten hoe de kwa- 
liteit is van de lectuur en om hoeveel het gaat. Dat zal nader bekeken worden,  
en daarna wordt er verder gepraat. 
 
De brief van Ees Aartse is beantwoord. 
 
Er zal worden gecontroleerd of de Torenvalkkasten aan reparatie op vervanging  
toe zijn. 
 
Het verzoek om bij komende inventarisaties jongeren in te schakelen, wordt gunstig 
ontvangen en uitvoerig besproken. Tijdens de april-bijeenkomst zullen afspraken 
worden gemaakt. 
 
De secretaris zal informeren naar de prijs van een electrische nietmachine en zo 
mogelijk tot aanschaf overgaan. 
 
Er wordt overlegd naar welk Waddeneiland we onze najaarsexcursie zullen laten  
gaan. Texel komt uit de bus. 
 
De reis naar de Camargue wordt gepland van 20-28 mei. 
 
Hein zal een temperatuurstaat bij houden i.v.m. de paddenwaarnemingen. 
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De jaarvergadering zal op 20 maart in het Buurthuis gehouden worden. De familie 
Frumeau zal dia's en een film vertonen over Nieuw Zeeland. 
 
Arie Ruygrok wil zijn kavel in de Noordduinen liever kwijt. Jan Glasbergen en Kees de 
Mooy nemen dit over. 
 
De gifbelt aan de Gravendijkse weg komt ter sprake. Bij onderzoek is gebleken dat  
de toestand daar zeer ernstig is. Er worden opmerkingen gemaakt over een tweede 
Lekkerkerk. Het grondwater is zeer diep verontreinigd en de "gif-vlek" waaiert zeer 
gestaag uit, vooral richting Katwijk. De voorzitter zegt toe met Drs.Ramakers (die 
bij het onderzoek betrokken was) een brief op te stellen en te richten aan de ge- 
meente, waarin op deze ernstige en verontrustende toestand zal worden gewezen. 
 
Na sluiting van de vergadering kan er nog gekeken worden naar een diaserie van  
Öland (Zweden) met kommentaar van Jelle en een serie van Hein over Dubrovnik in 
Joegoslavië. 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en de diadraaiers voor hun aan- 
deel en de familie Verkade voor het bieden van zo'n gastvrij onderdak. 
 

Secretaris 
 

Waarnemersvergadering van de vergadering op 20 maart in het Buurthuis. 

Deze vergadering geldt als jaarvergadering en onder de belangstelling van 80 leden 
opent de voorzitter de vergadering. Hij merkt op dat het huishoudelijke gedeelte vlot 
afgewerkt dient te worden i.v.m. de uitgebreide diaserie van de familie Fru- 
meau over Nieuw Zeeland. 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt na enige toelichting goedgekeurd. 
 
Hierna komt het jaarverslag van de secretaris aan de orde. Het verslag hiervan  
was opgenomen in de Strandloper zodat iedereen hiervan heeft kunnen kennisnemen. 
Goedkeuring volgt. 
 
Verder wordt het verslag van de penningmeester, ook opgenomen in de Strandloper,  
in bespreking gegeven. 
Uit de zaal komt de opmerking dat er nogal wat port moet worden betaald bij de 
verzending van de Strandloper. Gevraagd wordt of het bestuur wil overwegen de con-
tributie met de portokosten te verhogen. 
De penningmeester licht toe dat er bij de verzending van de acceptgirokaarten wordt 
gewezen op de portokosten. Verhoging van de contributie met de portokosten voor leden 
buiten Noordwijk, acht hij minder gewenst. De voorzitter deelt hierop nog mee dat  
de Strandloper verder geheel vervaardigd wordt en binnen Noordwijk bezorgd wordt  
door vrijwilligers, zodat deze post verder vrij laag gehouden kan worden. 
 
De kascommissie brengt bij monde van René Reehuis verslag uit. De stukken zijn in 
orde bevonden en goedgekeurd door de K.C. 
In de plaats van René komt in de nieuwe kascommissie J.Glasbergen. 
 
Tijdschriften worden, zoals altijd, ter inzage gelegd. 
 
Bestuurverkiezing. Aftredend zijn J.Veefkind en H.Verkade. Beiden stellen zich her-
kiesbaar. De leden geven op de bekende wijze te kennen van harte met herbenoeming  
in te stemmen. Een voorstel tot andere kandidaten was er dan ook niet. 
 
De voorzitter bedankt alle leden die hebben meegewerkt aan het welslagen van de 
vastgestelde programma’s. 
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Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De volgende vergadering wordt vast- 
gesteld op 24 april 1981 in De Rank. 
 
Na de pauze krijgt de familie Frumeau de gelegenheid dia's en een film te ver- 
tonen over hun vakantiereis naar Nieuw Zeeland. We krijgen uitgebreide beelden  
te zien van een prachtig landschap. Bloemen, planten, vogels, spuitende geysers en 
borrelende modderpoelen wisselen elkaar af in bonte rei (of rij?) Veel  
dank aan de familie Frumeau die op bekwame wijze hun belevenissen hebben weerge- 
geven. Jammer dat het zo ver weg is; een bezoek aan dat land zal voor velen een  
vrome wens blijven. 
 
Op een ver gevorderd uur sluit de voorzitter deze goed geslaagde avond. 
 

Secretaris 
 

                       -------------- 
 
 
Verslag van de waarnemersvergadering van 24 april in de Rank  
 
Aanwezig zijn 23 leden. De voorzitter opent de vergadering en wijst op het "niet-
roken" bord. Het bestuur gaat hiermee in op het verzoek van een drietal leden  
om tijdens de vergaderingen niet te roken. 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt na één enkele wijziging goedgekeurd. 
 
Ingekomen stukken: 
-tijdschriften en brochures, welke ter inzage worden gelegd. 
-Een telefonisch verzoek van de dierenbescherming om nauwere samenwerking. De 
secretaris zal gaan informeren aan welke wijze van samenwerking bij de dieren-
bescherming wordt gedacht, daarna kan er verder gehandeld worden. 
-Een brief van de Kamer van Koophandel over vertegenwoordigersbevoegdheid. De 
secretaris zal de benodigde formulieren invullen. 
-Brief van de werkgroep Noordzee over olievervuiling. 
 
Hierna geeft de voorzitter een uiteenzetting over het bezoek aan de burgemeester  
over door de gemeente beschikbaar te stellen vergader- en tentoonstellingsruimte.  
Bij dit gesprek waren ook de heren Baalbergen en V.d.Oever aanwezig. Tijdens deze 
bespreking werd door ons voorgesteld om, zodra de nieuwe Openbare Bibliotheek  
gereed zal zijn, het oude gebouw aan de in Noordwijk bekende natuurverenigingen 
beschikbaar te stellen. 
Door de burgemeester werd dit verzoek gunstig ontvangen en hij beloofde dat dit 
verzoek door hem in de Raad ter bespreking zal worden gegeven. Verder stelde de 
burgemeester voor, dat wij misschien de beschikking konden krijgen over een dag- 
winkel aan het Langeveld als de kleuterschool aan de van Panhuysstraat t.z.t. zal 
worden ontruimd, wij ook daar een tijdelijk onderkomen zouden kunnen krijgen.  
Het voorstel van de Burgemeester om uit te zien naar een stuk grond voor defi- 
nitieve plaatsing van de oude Bibliotheek zal door ons nader worden bezien. 
 
De reis naar de Camargue. Er wordt uitvoerig over gesproken. Alle deelnemers zullen 
een stencil ontvangen. 
 
Er wordt over de komende excursies gepraat op 2,9,17 en 22 mei. 
 
De volgende waarnemersvergadering is bij W.Baalbergen op 12 juni a.s. 
 
Margreet zal gaan vragen bij de jeugdclub wie er mee wil op een inventarisatie-
rondgang. 
 
Bij de rondvraag vraagt Willem Baalbergen weer om de Kon. Ned. Jagersvereniging aan 
te schrijven om een spreker. Het bestuur ziet hier weinig heil in maar zal het  
doen. Na een prachtige serie dia's over Cap Gris Nez gaat iedereen huiswaarts. 
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                       -------------- 
 
Voor de zomervakantie losbarst, staan nog de volgende excursies genoteerd: 
8 juni : Leeuwenhorst-excursie. Aanvang 7 uur 's morgens. Dit is 

  de bekende pinkstermaandag-excursie. 

29 juni : Plantenexcuresie in de Zuidduinen. Vertrek om 19 uur. 
  (maandagsvond). 
 

Voor nadere bijzonderheden readplege men de streekbladen. 
 
 
                       -------------- 
 
 
WADDENEXCURSIE_ 1981 

Voor de "oud" waddengangers deze maal een "nieuw" eiland, en wel Texel! 
Voor de alleroudste waddenenthousiasten is dit eland echter niet nieuw,  
want onze allereerste waddentocht leidde ook naar Texel; dit zal omstreeks  
1970 geweest zijn. Sommige van die oudsten voelen zich al zo oud, dat ze de in- 
druk wekken dat het ook wel 1870 geweest kan zijn.....Lang geleden dus, en  
derhalve wordt het hoog tijd de kennismaking met dit eiland te vernieuwen. 
 
De eerste besprekingen hebben reeds plaats gevonden, met als gevolg dat de 
kampeerboerderij De Hoornenburg gereserveerd is op 5,6, en 7 september. De  
boerderij, die als "zeer ideaal" wordt omschreven ligt op ongeveer 800 meter  
van de aanleg-steiger. Er zijn mogelijkheden te over om fietsen te huren op  
het eiland. Direct bij de aanlegsteiger is al een grote fietsenverhuurder. 
 
Vlakbij de Hoornenburg ligt de Mokbaai, waar vrijwel alle hier voorkomende 
steltlopersoorten bekeken kunnen worden. Op loopafstand van de boerderij ligt  
het terrein De Petten, waar b.v. Kluten, groenpootruiters, Smienten, soms een Lepe-
laar en nog veel meer bekeken kan worden. Ook huist hier vaak de Witte Lieuw,  
een albino-scholekster die al sinds een jaar of 14 verblijft op Texel.  
Ook het natuurterrein De Geul en de Horsmeertjes zijn vanaf de boerderij goed  
te bereiken. 
 
De prijs van deze excursie zal tussen de 50 en 60 gulden komen te liggen. 
Bij de inschrijving -die mogelijk is tot 15 augustus moet-, zoals gebruike- 
lijk, een bedrag van f 25,- vooruit betaald worden.  
Reserveren kan, ook telefonisch bij D.Passchier 

 Egmonderstraat 45 
 tel. 01719-10873 
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LANDELIJKE CONTACTDAG VOOR ASIELHOUDERS  
TE DOORN 
Op zaterdag 4 april j.l. werd wederom door  
de werkgroep Vogelasiels van de Vereniging 
voor Vogelbescherming een landelijke contact- 
dag georganiseerd, bestemd voor al diegenen 
die bij de opvang en revalidatie van in het 
wild levende vogels betrokken zijn. 
 
Het punt van samenkomst was het Centraal 
Dierkundig instituut te Doorn. Na de ont-
vangst aldaar werden alle aanwezigen in 
enkele groepen opgesplitst. Iedere groep 
kreeg gedurende de hele morgen een uitge- 
breide rondleiding door het instituut.  
Dit instituut onderzoekt o.m. de doods- 
oorzaak van verschillende vogelsoorten  
en krijgt ook, van ons asiel regelmatig 
dode vogels toegestuurd. Daartoe hebben 

de verschillende asiels zich verplicht. 
 
Tijdens de rondleiding werd duidelijk gemaakt hoe wordt getracht bepaalde  
ziekten op te sporen en te beschrijven. Zo waren er verschillende proef-  
nemingen met allerlei soorten ziektekiemen als bacteriën, virussen, enz. Diverse 
bacteriën werden op bepaalde voedingsbodems gekweekt. 
Erg interessant was ook de afdeling, waar de binnengekomen vogels worden onder- 
zocht en ontleed. Aan de hand van enkele exemplaren, die zojuist aan een onder-  
zoek waren onderworpen, werd getoond wat de dieren precies mankeerde, zoals 
botbreuken, vergiftigingen en allerhande aandoeningen. Met behulp van een dia-  
serie liet men nog zien, dat het niet altijd gemakkelijk is, de juiste diagnose  
te stellen, daar verschijnselen van verschillende, soms zeer uiteenlopende ziek- 
ten vaak sterk overeenkomen. Aan het einde van de rondleiding werd gewezen op  
het belang van eon regelmatige en goede ontsmetting van de behandelruimten.  
Verschillende middelen hiertoe werden getoond, alsmede hun uitwerking. 
Voor de vogelasiels zijn de resultaten van dit onderzoek aan gestorven vogels  
van groot belang, omdat aan de hand daarvan de behandeling van de vogels in de  
asiels soms sterk verbeterd kan worden en de genezing doeltreffender kan wor- 
den uitgevoerd. Ook wordt hierdoor ervaring opgedaan in het herkennen van een 
ziektebeeld. 
 
Na de lunch in een nabijgelegen hotel kregen we een hele mooie diaserie te zien  
over een onderzoek naar het verblijf van kerkuilen in de Friese Wouden (in  
Friesland uiteraard). Helaas is het aantal kerkuilen door ruilverkavelingen en 
moderne methoden in het veeteeltbedrijf ook daar sterk achteruitgegaan, maar  
toch is het aantal nog steeds de moeite waard. De heer De Jong, die gedurende een 
lange periode deze vogels heeft gade geslagen en er soms nachten lang voor op  
bleef, wist -zonder de dieren te verontrusten- prachtige opnamen te maken.  
We konden ons niet herinneren ooit dergelijke gedetailleerde beelden te hebben 
gezien, die zo duidelijk de hele levenscyclus weergaven. 
 
Na deze diaserie gaf de heer De bruin uit Woudenberg nog een korte uiteenzetting  
over verschillende spalkvormen, te hanteren bij botbreuken. 
 
Tijdens de rondvraag werd aangekondigd, dat binnenkort alle asielhouders, die 
geconfronteerd werden met de olieramp, die aan tienduizenden zeevogels het le- 
ven heeft gekost, worden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst. Hier zullen 
ervaringen worden uitgewisseld een eventuele maatregelen voor de toekomst be- 
sproken worden. 
 
          C.M.J. Verweij. 
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Verslag van de werkzaamheden van de Overleggroep Natuurbeheer AW-duinen over 
1979/1980 
 
inleiding 
In 1978 startte de Vereniging met een vijftal leden de broedvogelinventarisatie  
in het zuidelijk deel van de AW-duinen. Eind 1978 werden de resultaten van dit 
onderzoek aan de directie ter hand gesteld. Begin 1979 werd de inventarisatie  
groep benaderd door de Overleggroep Natuurbeheer, met de vraag of er belang- 
stelling bestond deel te nemen in de Overleggroep. De Vereniging besloot dat 
ondergetekende de Vereniging in de eerder genoemde overleggroep zou gaan ver- 
tegenwoordigen. 
 
Wat doet de Overleggroep Natuurbeheer?  
De Overleggroep Natuurbeheer werd op voorstel van de Directie van de AW-duinen  
in oktober 1973 opgericht. Bij de directie bestond behoefte aan meer contact met  
de natuur(beschermings)groepen die op één of andere wijze werkzaam waren in de  
AW-duinen. De samenstelling van deze Overleggroep bestond bij oprichting uit ver-
tegenwoordigers van de AW-duinen, de vogelwerkgroep Haarlem de plantenwerkgroep  
AW-duinen en het Bezoekerscentrum. In de loop der jaren is de Overleggroep uit- 
gebreid met een vertegenwoordiger van de Natuureducatiegroep, KNNV. afd. Haarlem, 
Milieubiologie Leiden, en van onze eigen vereniging. De Vogelwerkgroep Haarlem  
heeft de Overleggroep vaarwel toegezegd. 
De groep bestaat thans uit 11 personen en komt ongeveer om de twee maanden bij-  
een. Het doel is de onderlinge contacten tussen de verschillende groepen te be- 
vorderen en eventuele beheersmaatregelen te bespreken. 
De overleggroep is samengesteld uit mensen uit het veld, die de AW-duinen meestal  
op hun duimpje kennen. De groep heeft een adviserende taak, maar kan niets dwingends 
voorschrijven of een besluit nemen. In het algemeen kan worden gezegd dat over al- 
le onderwerpen mag worden gediscussieerd, mits de waterwinning in het gebied niet  
in gevaar komt en mits niet getreden wordt in de bevoegdheden van anderen, i.c.  
de Adviescommissie Natuurbeheer AW-duinen. 
 
Adviescommissie Natuurbeheer 
De taak van de adviescommissie is omvangrijker en wordt op directieniveau ge- 
voerd. Hoofddoel van deze commissie is richtlijnen te geven zodat natuurbeheer en 
waterwinning naast elkaar mogelijk zijn. De Adviescommissie denkt grootschalig. 
Onderwerpen zijn o.a. jacht, recreatie, afsluiten van bepaalde terreinen, uitbrei- 
ding t.b.v. de waterwinning. De bekendheid van de leden van de Adviescommissie  
met het terrein is duidelijk minder dan die van de Overleggroep. De Overleggroep 
brengt a.h.w. de verfijningen aan in de adviezen van de Adviescommissie. 
 
Werkzaamheden van de Overleggroep in 1979/1980. 
Toen ik in april 1979 de eerste vergadering bijwoonde, stond ik wel met mijn  
oren te klapperen. Ik verwachtte iedere keer van de zijde van de directie te horen 
dat de Overleggroep zich te veel ging bemoeien met de gang van zaken in de AW- 
duinen. Dit was echter niet het geval en het overleg werd in een gemoedelijke  
sfeer gevoerd. Na een paar maanden was ik over mijn "schrik" heen. Ik kan niet  
anders zeggen dat het overleg op mij zeer positief overkomt. De directie van de  
AW-duinen stelt zich zeer positief op voor de door de Overleggroep ingebrachte 
suggesties. Mits de waterwinning niet in gevaar komt, kan er bij de directie veel.  
De directie verwacht wel, dat ook van de zijde van de Overleggroep een positieve 
inbreng geboden wordt, b.v. in de vorm van daadwerkelijk meehelpen om binnen het 
gebied aan natuurbehoud te doen. 
 
Vooral de plantenwerkgroep van de AW-duinen, waarvan ondergetekende ook deel uit-
maakt, is regelmatig in het terrein te vinden om bepaalde werkzaamheden te ver-
richten. 
Op de volgende bladzijde een paar voorbeelden: 
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- Langs het Zwarteveldkanaal is het maaisel bijeengeharkt. Deze berm dient door  
zijn speciale begroeiing met zorg gemaaid te worden. Het bijeenharken zou wel door 
het AW-personeel gedaan kunnen worden, doch dit zou een zeer tijdrovende aange- 
legenheid zijn geworden. De plantenwerkgroep heeft gevraagd dit zelf te mogen  
doen. Daartoe werd alle medewerking verleend en materiaal verstrekt. 
- Als proef werd een gedeelte van het "Heitje" ingerasterd. Het was opgevallen hoe  
het "Heitje" langzaam maar zeker verarmde. Door de plantenwerkgroep en de Natuur- 
educatiegroep werd in het voorjaar van 1980 een gedeelte van de heide geknipt. Dit 
gedeelte is ook ingerasterd. Gehoopt wordt na een paar jaar inzicht te krijgen in  
de ontwikkeling van deze heide. Een geknipt en een ongeknipt stuk heide binnen het 
raster kunnen dan vergeleken worden met dezelfde stukken buiten het raster. 
- In het Vlak van de Klerk werd een natte duinvallei, die gevoed wordt door regen-  
water, ontdaan van alle hoge begroeiing, zoals duindoorn, riet, wilgenopslag etc. In 
het najaar van 1980 werd een gedeelte afgeplagd om te zien wat de plantengroei  
hierop reageert. 
Zo zijn er via de plantenwerkgroep meer werkzaamheden geweest. Via de Overleg- 
groep komt een voorstel van de plantenwerkgroep naar voren en de directie speelt  
hier graag op in. 
 
Verdere werkzaamheden van de Overleggroep zijn geweest: 
- Het bestuderen van het beheersplan over de periode 1979-1989. Op voorstel van  
de Overleggroep zijn bepaalde passages aangepast en is de lijst van planten- 
soorten en de lijst van vogelsoorten grotendeels herschreven. 
- De Overleggroep mag discussiëren over het werkplan. Dat overleg kan dan tot ge- 
volg hebben, dat een bepaalde berm eerder of later gemaaid wordt, dan was gepland. 
Bij het uitdunnen van bospercelen kunnen op verzoek van de Overleggroep soms  
bepaalde gedeelten gespaard blijven. 
- Om verruiging van de kanaalbermen tegen te gaan, wordt nu de flap uit de kanalen 
afgevoerd. 
- Door de Overleggroep is gevraagd om bepaalde bermen met ander materieel te  
maaien, b.v. door maaiers met ballonbanden, om schade aan de begroeiing te vermin- 
deren. De Overleggroep heeft goede hoop, dat binnenkort hieraan gevolg wordt ge- 
geven. Overwogen wordt ook -van de zijde van de directie- om paarden te gaan ge- 
bruiken bij het uitslepen van gevelde bomen, om zodoende de schade aan de begroei- 
ing te beperken. 
- De Overleggroep discussieert over de rapporten, verslagen enz. van de gehouden 
onderzoeken in het duinterrein. 
- In 1980 is een uitgebreide discussie gehouden over de beheersmaatregelen van  
de Vossedel. De Vossedel is de enige groeiplaats van gagel in de AW-duinen. Voor-  
dat het water bezit nam van deze del, groeiden hier enkele honderden exemplaren 
van de Grote Keverorchis, alsmede veel exemplaren van het Zandviooltje. 
De vraagstelling bij de discussie was, hoe de grondwaterstand in de Vossedel rea- 
geert op de waterstand in het naastgelegen Nieuw Kanaal. De waterstanden werden 
bijgehouden, zowel die van het Nieuw Kanaal als die van de Vossedel. Op advies van  
de Overleggroep is zelfs de hele Vossedel met een pomp leeggezogen, om te bekijken  
op welke manier de Vossedel volloopt; grondwater uit het Nieuw Kanaal, regenwater, 
zakwater uit de omliggende duinen. Het onderzoek duurt voort. 
- De Overleggroep discussieert ook over de verslagen van de Adviescommissie Na-  
tuurbeheer. 
- Verder werd over alle mogelijke onderwerpen van gedachten gewisseld, zoals fa- 
zantenvoerplaatsen, vossen, luchtfotografie t.b.v. landschapsonderzoek, voerakkers, 
berkenbosjes, rooien van Amerikaanse Vogelkers, onderzoek naar de predatoren van 
grondbroeders, in het bijzonder het effect van de Ekster en de Zwarte kraai hierop. 
 
Ik heb nu zo'n 8 vergaderingen meegemaakt en deze vorm van overleg tussen de ei- 
genaar van het terrein en de daarin vertoevende natuurliefhebbers, komt bij mij  
zeer positief over, vooral omdat er van de zijde van de directie van de AW-duinen  
-indien mogelijk- volledige medewerking wordt toegezegd. Natuurbeheer en waterwin- 
ning kunnen op deze manier heel goed samengaan. Het blijft nu eenmaal een gegeven 
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dat de AW-duinen gezien moeten worden als een soort industrieterrein. Op het gebied 
van de waterwinning kunnen in de toekomst opzienbarende methoden van winning wor- 
den verwacht. De techniek staat op dit punt bepaald niet stil. 
 
Hoewel anderen er anders over kunnen denken, meen ik toch wel te mogen stellen dat 
langzaam aan het herstel van de duinen wordt gewerkt. Door mijn werkzaamheden in  
de Overleggroep hoop ik een bescheiden steentje aan dit herstel te mogen bijdragen. 
 

E.Aartse 
 

naschrift van het bestuur van de Vereniging: 
 
Het zal een ieder, die regelmatig publicaties of artikelen onder de ogen krijgt  
over de relatie tussen waterwinning en natuurbeheer, zijn opgevallen dat de water-
winning in natuurgebieden niet zonder zorg wordt gade geslagen. 
 
Hoewel over de effecten van deze waterwinning uiteenlopende opvattingen bestaan, is 
het zo langzamerhand alle betrokkenen duidelijk, dat een voortzetting van de hui- 
dige wijze van waterwinning, de duinen in de nabije toekomst onherstelbare schade  
zal toebrengen. Voor een deel zijn de duinen nu reeds aangetast, getuige de rappor-
ten, die door verschillende instanties zijn uitgebracht. Een zeker lichtpunt is,  
dat thans niet alleen bepaalde actiegroepen ervan overtuigd zijn, dat het zo niet 
langer kan, maar dat ook de Waterleidingbedrijven zelf van deze opvatting over- 
tuigd raken. Er wordt ook inderdaad gezocht naar andere vormen van infiltratie als 
het voorzuiveren van te infiltreren water, diepte-infiltratie, e.d. 
 
Wij waarderen de maatregelen, die thans op wat kleinere schaal worden genomen, maar 
de discussie over verschillende hoofdoorzaken, ontbreekt helaas vaak. 
 
Van onze zijde bestaat zeer zeker begrip voor de vaak moeilijke situatie, waarin  
de Waterleidingbedrijven verkeren, want ook zij kunnen niet alleen de oplossing 
bieden. Vandaar dat wij graag zouden zien, dat ook een stuk energie wordt besteed  
aan het eensgezind bepleiten van waterwinningsvormen, die de natuur zoveel mogelijk 
ongemoeid laten. 
 
Wij verwachten niet, dat wij hiermee een unieke gedachte hebben geopperd, maar wij 
hebben helaas wel moeten vaststellen, dat tot op heden nog geen maatregelen ge- 
troffen zijn, die de situatie van de duinen op korte termijn aanmerkelijk zouden 
kunnen verbeteren. 
 

C.Verweij 
 
 
                       -------------- 
 
 
BELANGRIJK !! BELANGRIJK !! 
 
Vanaf heden zijn alle Verenigingsuitgaven af te halen op het adres 
Schoolstraat 15, Noordwijk aan zee. Beschikbaar zijn: 
De Flora van Noordwijk (voor leden 12,50 ) f 14,90 
Strandgids met getijtafel (Nederlands)  f  1,50 
Strandgids met getijtafel (Duits)  f  1,50 
Korte wandelroute Noordduinen (Duits)  f  1,25 
Lange wandelroute Noordduinen (Duits)  f  1,50 
 
Tevens zijn er wat artikelen van Vogelbescherming voorhanden te weten: 
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Van Vogelbescherming: 
  
Wandplaten vogels      f  7,-- 
reproducties hiervan      f  1,-- 
Vogelposters Henk Slijper    f  8,50 
Vogelsilhouetten (voor op ruiten) buizerd f  4,75 

uilen of kieviten f  3,75 
Korrespondentie-kaarten, mapje van 6  f  4,75 
Boekje:  Nestkasten en Vogelbosjes   f  5,75 
Bouwplaat Smelleken     f 16,-- 
 
Alles dus verkrijgbaar op Schoolstraat 15, Noordwijk aan zee. 

 
 

                       -------------- 
 
PADDENVERSLAG 1980 of het overbrengen van de padden aan de Kapellenboslaan  
in het Langeveld in 1980. 
 
Zoals u zich wellicht herinnert, is een aantal jaren geleden aan de Kapellenbos- 
laan aan weerszijden een lage afrastering aangebracht over een lengte van ruim  
100 meter. Deze plek is gekozen omdat jaarlijks tijdens de paartijd talloze padden 
hier de weg willen oversteken. Vele padden worden dan platgereden door het auto-
verkeer. 
 
Langs de afrastering zijn op bepaalde plaatsen vangputten gemaakt, waarin de padden 
bij hun poging de afrastering te passeren, uiteindelijk terecht komen. Iedere dag 
worden deze putten gecontroleerd. De padden die in de putten terecht gekomen zijn, 
worden naar de overkant gebracht, waar zij hun weg kunnen vervolgen in de richting 
van geschikt oppervlaktewater, ten behoeve van de paring. 
 
Op de hieronder volgende lijst zijn alleen de data weergegeven, waarop padden in  
de putten aanwezig waren. Mocht iemand anders van de Vereniging ook wel eens padden 
overgezet hebben, dan verzoek ik vriendelijk dat te melden, zodat die gegevens ook  
in het lijstje terecht kunnen komen. 
 
Na het einde van de paddentrek zijn de deksels op de vangputten geplaatst en over-
dekt met een laagje zand. 
Ook moet nog worden vermeld dat Arno Bos voor onderhoud en reparatie van de af-
rastering heeft zorg gedragen. 
 
overzicht: 
 
Datum 
 
16 maart  
22 maart  
23 maart  
 3 april  
 4 april  
 6 april  
 9 april  
13 april  
 
       TOTAAL 

aantal 
pad (Bufo bufo) 
   8 
   4 
   9 
  12 
  47 
   9 
  19 
   4 
---- 
112 ex. 

aantal 
bruine kikker (Rana temporaria) 
   - 
   - 
   - 
   - 
   1 
   1 
   - 
   - 
---- 
   2 ex. 

 
 
          Mart Gielen 
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Vanaf ongeveer 1978 is de vos op verschillende plaatsen rond Noordwijk waargenomen. 
Vossen zijn inmiddels gesignaleerd in de duinen van de Amsterdamse Waterleiding, de 
Blink, De Noord— en Zuidduinen, Nieuw Leeuwenhorst en zelfs rond de dorpskernen en  
op het strand. 
Het afgelopen najaar vooral werden veel artikelen in de verschillende streekbladen 
gewijd aan de vos, variërend van gedegen voorlichting tot sensationele onzin. Uit 
verschillende uitspraken blijkt, dat het met de kennis van het leven van de vos vaak 
nog bar slecht gesteld is. Zo sprak een agent uit de Zilk van een "hopeloze en 
schrikbarende situatie" en hij meende dat de "wildstand wordt bedreigd". Ook een 
jager gaf blijk van ondeskundigheid, door te melden dat de Wulp en de Kievit door 
toedoen van de vos uit de duinen waren verdwenen en dat de Waterhoentjes werden 
bedreigd. Hij vroeg zich bovendien af waarom de vogelaarswereld niet vlotter 
protesteerde en in aktie kwam. 
 
Tot voor kort was er eigenlijk maar weinig feitelijks over de vos bekend. Dit werd 
o.a. veroorzaakt door zijn nachtelijke levenswijze en het feit dat de vos de mens 
schuwt. Vaak vormden sporen in de sneeuw en gevonden uitwerpselen de enige bron van 
informatie. Gelukkig wordt het gedrag van de vos nu al meer dan 10 jaar grondig 
bestudeerd, bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer. Uit deze studies komt de vos 
steeds meer naar voren als een dier dat een nuttige rol vervult bij het gezond en  
op peil houden van prooidierpopulaties als veldmuis en konijn. Hoewel de vos zeer 
flexibel is wat zijn voedsel betreft, leiden ook buitenlandse studies slechts tot  
één conclusie: de vos leeft in de eerste plaats van kleine zoogdieren, zoals ko-
nijnen en veldmuizen. Daarnaast wordt het menu soms aangevuld met fruit, insecten en 
zelfs grassen. Voort neemt de vos wel eens op de grond nestelende vogels zoals Fa- 
zant en Patrijs. Dit is vooral het geval als de fazantenstand abnormaal hoog is, als 
gevolg van het op grote schema uitzetten van deze soort ten behoeve van de jacht.  
Het is zeer waarschijnlijk dat de vos zich bij voorkeur voedt met exemplaren, die 
zich niet meer goed kunnen redden als gevolg van ziekte, verwondingen e.d. Het  
blijkt echter ook dat de natuurlijke populaties van grondbroeders niet of nauwe- 
lijks worden beïnvloed door het voorkomen van de vos. Dit beeld sluit goed aan bij  
de resultaten van de al jaren durende broedvogelinventarisaties in de Noordwijkse 
duinen door onze vereniging. Van achteruitgang van op de grond broedende soorten  
als Fazant, Patrijs en Wulp is niets gebleken. Ook de stand van de reeën, die na de 
tweede wereldoorlog in de duinen verschenen, heeft niet te lijden van de vos. In  
de duinen wordt de stand van Fazant en ree nu vooral door de mens bepaald. Het al  
dan niet bijvoederen in de winter en de mate van afschot zijn hier voorlopig van 
doorslaggevende betekenis. 
 

DE VOS WEER TERUG 

IN DE DUINEN 
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De vos staat bij het publiek vooral bekend als kippendief. Het komt inderdaad voor 
dat een vos een niet goed afgerasterd kippenhok of kippenren binnendringt en hier  
een ware slachting aanricht. Dit gebeurde in Noordwijk ondermeer langs de Duinweg. 
Door voor een degelijke afrastering te zorgen, kan dit echter voorkomen worden.  
Het pluimvee kan overdag zonder bezwaar loslopen, omdat de vos een nachtdier is. Soms 
wordt bij onderzoek het aandeel van pluimvee, dat de vos verorbert, overschat. Hij 
heeft namelijk de gewoonte om kadavers naar zijn hol te slepen en ze daar op te  
eten. Muizen worden gewoonlijk in zijn geheel verorberd, hiervan blijven dan ook  
geen prooiresten achter. Bij vogels worden de vleugels echter ongemoeid gelaten en 
kunnen soms jarenlang in tact blijven. De prooiresten bij de burcht vormen dan ook 
geen betrouwbare informatiebron. Slechts het uitpluizen van uitwerpselen - zoals dit 
gebeurt bij het RIN (Rijks Instituut voor Natuurbeheer) - geeft goede informatie. 
 
In een proefterrein op de Veluwe wordt de vos al jaren lang niet meer bejaagd. Hier 
blijkt nu dat de stand van de vos zichzelf reguleert. Het aantal jongen dat wordt 
geboren, blijkt te dalen en er worden minder dieren volwassen. De jacht op de vos 
wordt vaak verdedigd met het oog op de rol die de vos vervult bij het verspreiden  
van de hondsdolheid. Uit onderzoek in Oost-Duitsland werd vastgesteld, dat het  
aantal gevallen van deze ziekte bij de mens werd veroorzaakt voor 78% door honden, 
door katten 8%, door koeien 6% en door de vos slechts 2%. 
Een grote jachtdruk op de vos blijkt eerder de verspreiding van hondsdolheid te 
bevorderen dan te verminderen, omdat vossen van elders spoedig de opengevallen 
plaatsen innemen en zich dus over een groter gebied verspreiden. 
 
Het is te hopen dat de vos, met al zijn goede eigenschappen een betere toekomst 
tegemoet gaat en dat alle misvattingen over zijn levensloop spoedig tot het ver- 
leden zullen behoren. 
 

Dick Hoek 
Literatuur: 
Gert van Oort (1978): De vos. Uitgeverij Het Spectrum. 
 
 
                       -------------- 
 
 
Fietsen in de duinen 
 
November 1980 verscheen er van de Stichting Duinbehoud een Nota over de verbete- 
ring van de fietsmogelijkheden in en rond de duinen tussen Den Haag en IJmuiden, 
tegen de achtergrond van het natuurbehoud. 
 
Stichting Duinbehoud werd in februari 1980 benaderd door de ENFB (Echte Nederlandse 
Fietsers Bond). De ENFB overweegt actie te gaan voeren voor meer fietspaden in de 
Hollandse duinen, maar wil eerst meer inzicht hebben in wat de gevolgen kunnen zijn 
van meer paden en van dus meer recreatiedruk in diezelfde duinen. 
 
De nota van de Stichting Duinbehoud moet dan ook gezien warden als een discussie-
stuk. Zonder meer een goede zaak, waarbij de Stichting Duinbehoud ook met bepaalde 
suggesties komt. 
 
Het betreffende gebied is in een vijftal gebieden onderverdeeld, te weten: 
 

- het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort, 
- het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk, 
- het duingebied tussen Noordwijk en Katwijk, 
- het duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag, en  
- het duingebied tussen de Wassenaarse Slag en Den Haag. 
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Van ieder gebied is een inventarisatie opgemaakt van het terreingebruik, het  
aantal rijwielpaden en er wordt een summiere suggestie gedaan tot uitbreiding  
van het fietspadennet. 
 
Ale we ons slechts bepalen tot het gebied tussen Zandvoort en Noordwijk,  
rijzen de haren je te berge. De inventarisatie van het Noordwijkse gebied  
is ronduit slecht en zeker geen goeds grondslag voor een discussienota. 
 
De samenstellers van de Nota "Fietsen in de Duinen" hebben gemeend aan de hand  
van een oude topografische kaart (1969) een nauwkeurige schets te kunnen ge- 
ven van het gebied en de daarin gelegen rijwielpaden. Zie de schets hieronder. 
 

 
 
Daarnaast kunnen nog de volgende opmerkingen geplaatst worden: 
- Het rapport zegt dat de Duindamse Slag voor autoverkeer is opengesteld en de 
Langevelder Slag niet. We weten allen dat het juist andersom is. 
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- De samenstellers zeggen dat het nog steeds mogelijk is om van de Duindamse  
Slag naar de Nora te fietsen. Dit pad is echter omstreeks 1970 opgeheven, omdat  
in dat jaar een groot deel van het duinterrein aan de Noordwijkse Golfclub werd 
verpacht. Een restant van het pad loopt nu nog als voetpad tot aan het raster  
van de Golfclubterreinen. 
 
- Het aantal fietspaden is in werkelijkheid groter dan op de kaart is aangegeven. 

 
- In het rapport wordt geen melding gemaakt van de verharde weg naar de Noord- 
wijkse Golfterreinen. Deze weg is alleen voor autoverkeer opengesteld en kruist 
tweemaal een rijwielpad en een aantal malen een wandelpad. Op de topografische  
kaart, die verkend werd in 1969, staat dit alles nog niet aangegeven. 
 
- In het rapport wordt geen melding gemaakt van het autoverkeer op de Nora- 
weg t.b.v. de Nora. Ook wordt geen melding gemaakt van het feit dat Radio Nora  
een nieuwe toegangsweg krijgt vanaf de Langevelder Slag via een gedeelte van  
wat bij ons bekend staat als de Oorlogsweg. 
 
- Het rapport noemt de aanwezigheid van een rijwielpad langs de zgn. Randweg aan  
de binnenduinrand. Dit is echter nooit een rijwielpad geweest en zal het ook wel 
nooit worden, omdat langs de Duinweg een goed rijwielpad aanwezig is. 
 
- Ook het verbindingspad tussen het rijwielpad langs de zeereep en het rijwiel- 
pad langs de Duinweg (deze verbinding wordt grotendeels gevormd door het fietspad 
langs de Northgodreef) is niet aangegeven. Deze weg ligt er al vanaf 1976 of '77. 
 
Zo zijn er nog wel een aantal onnauwkeurigheden te noemen. Ook de geraadpleegde 
literatuur wekt hier en daar vraagtekens op. 
 
De conclusie moet wel zijn dat het hier een haastig in elkaar gedraaid stuk  
knoeiwerk betreft, tenminste wat het Noordwijkse stuk betreft. Onderzoek ter  
plaatse is er zeker niet geweest. 
 
De Stichting Duinbehoud geeft ieder kwartaal een blad uit "DUIN" geheten. Op de 
achterzijde van dit blad wordt een aantal contactadressen genoemd, waaronder  
ook die van C.Verweij, onze voorzitter. De samenstellers van de nota hadden er  
goed aan gedaan, zelf ook eens van deze contactadressen gebruik te maken. 
  
Ik vind het maar een betreurenswaardige zaak, vooral omdat de Stichting Duin- 
behoud veel goede dingen gedaan heeft en in haar blad anders altijd gedegen  
artikelen plaatst. Ik heb de Stichting Duinbehoud op bovenstaande onjuistheden en 
onnauwkeurigheden gewezen. Gereageerd is er (nog) niet. 
 
De conclusie van de Stichting aan het eind van de nota is, dat er zeer behoedzaam  
te werk moet worden gegaan bij de aanleg van nieuwe fietspaden dit is nood- 
zakelijk gezien de vele schade die aan de Hollandse duingebieden reeds is toe- 
gebracht door menselijke activiteiten. 
Deze conclusie lag eigen-lijk wel voor de hand. 
  

E.Aartse 
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Het idee voor deze puzzel is geboren tijdens een bezoek aan de tentoonstelling 
"Planten, Vroeger en Nu", welke tot 18 mei te zien was in het Rijksmuseum van 
Geologie en Mineralogie, aan de Hooglandse Kerkgracht 17 in Leiden. 
Ook zonder tentoonstelling is dit museum overigens wel een bezoek waard! 
 
 

PALEO - PUZZEL 
 
Verander de lettervolgorde van onderstaande woorden in planten die zich al 
1,5 miljoen jaren thuis voelen in de Nederlandse wateren: 
 
 
DEDISDOL  
 
 
 
TRAMENUW  
 
 
 
PLEEGSOK  
 
 
 
PRUILDIJK  
 
 
 
Kombineer de omcirkelde letters tot nog een plant uit de IJstijden, Het antwoord 
is: 
  
 
 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
De oplossing van de Flora—Fauna Puzzel uit Strandloper nr.4 1980 was: 
 
Ratelaar, Wolfspoot, Slangekruid, Hondstong. 
 
Het eindwoord was HERDERSTASJE . 
 
 
Joanna van Sambeek 
 
 
 
puzzelpagina  puzzelpagina  puzzelpagina  puzzelpagina  puzzelpagina 
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Het przewalski-paard 
 
Ongeveer 20.000 jaar geleden leefden overal in Europa en Azië wilde paarden.  
Het paard was oorspronkelijk een dier van uitgestrekte grasvlakten en na de  
laatste IJstijd kreeg de soort het dan ook moeilijk toen als gevolg van de 
klimaatsveranderingen de uitgestrekte steppen in Europa plaats gingen maken  
voor bossen. Bovendien begon de mens steeds meer land te ontginnen ten behoeve  
van de landbouw. 
Toch leefden er rond 1300 verspreid door Europa nog wilde paardenkudden; men  
neemt aan dat ze in Europa in de 18e eeuw waren uitgestorven. 
Groot was de verrassing dat een Poolse kolonel(Przewalski) in Zuidwest Mongolië  
nog kudden wilde paarden ontdekte. Rond 1900 werden na veel moeite zo'n 50 dieren 
voor dierentuinen in Europa en Noord-Amerika gevangen. Vanwege de grote sterfte  
van de paarden tijdens het transport, de hoge kosten en de geringe publieke be- 
langstelling, werden de transporten en dus de vangsten al spoedig gestaakt. 
 
Toch ging het met het Przewalski-paard in Mongolië al snel bergafwaarts. In 1957  
werd het laatste dier in het wild gezien. Ook in gevangenschap zag de toekomst  
van het paard er niet florissant uit. Zowel in Europa als in Noord-Amerika waren  
de paarden in kleine groepen ondergebracht. Aanvankelijk verliep het fokken wel  
vrij voorspoedig, maar al spoedig trad er inteelt op en lukte het fokken steeds 
minder goed. Gedurende de tweede wereldoorlog werd er bovendien een groot aantal 
dieren het slachtoffer van oorlogsgeweld en in 1945 waren er zodoende nog maar  
31 dieren over. Enkele jaren nadien werd de fokkerij beter aangepakt. Men bracht  
nu regelmatig niet verwante dieren bij elkaar en het resultaat is dat er nu weer 
ongeveer 400 paarden aanwezig zijn, verdeeld over 80 dierenparken. Toch is het 
voortbestaan van de soort bij lange na nog niet veilig gesteld. Door de soms ontoe- 
reikende huisvesting en het ruimtegebrek in de parken, treden soms degeneratie- 
verschijnselen op en plaatselijk is er nog sprake van inteelt. 
 
Acht jaar geleden raakten drie Rotterdammers geïnteresseerd in het Przewalski- 
paard en begonnen met het opzetten van een stamboek. Er werd een internationale 
stichting opgericht en door studie kwam men tot de conclusie dat het inrichten  
van grote reservaten de enige manier is om het voortbestaan van de soort veilig  
te stellen. De bedoeling is nu om fokgroepen in reservaten van 30-40 ha onder  
te brengen, waar ze in half wilde staat kunnen leven. De veulens die in dergelijke 
reservaten geboren worden, kunnen later in een groter reservaat worden uitgezet.  
Voor wie belangstelling heeft voor het Przewalski-paard is hier het adres van de 
Stichting tot behoud en bescherming van het Przewalski-paard Nic.Beetsstraat 11, 
Rotterdam. 
 

PANDA februari 1981 
Oehoe clandestien geschoten 
 
De enige Oehoe die in het wild voorkwam in Nederland, is op 27 februari j.l. door  
een aantal schoten hagel voortijdig aan zijn einde gekomen. 
De Oehoe, die ca 68 cm hoog is en ca 3 kilo weegt, is in Europa een broed- en 
standvogel van beboste berggebieden. In de loop der jaren is het broedgebied door 
o.a. afschot en vangst sterk ingekrompen. De soort verdween als broedvogel b.v.  
uit België en Luxemburg, terwijl het Duitse bestand terugliep tot ongeveer 50 
broedparen. Ondermeer in de Duitse Eifel en de Franse Elzas zijn herintroductie-
projecten opgezet. In de Eifel broedt de Oehoe sindsdien weer in de buurt van 
Monschau, op ongeveer 60 km, van de Nederlandse grens. 
De Nederlandse Oehoe werd in '73 ontdekt in een afgesloten duingebied bij Den Hel-
der. In okt-1973 werd het beest gevangen en onderzocht. Toen kwam met zekerheid vast 
te staan dat het om een wilde vogel ging, die van zijn broedgebied was afgedwaald. 
Uit braakballen-onderzoek bleek dat de Oehoe zich voedde met o.m. duiven en Blauwe 
reigers, die in een kleine kolonie in de buurt broeden 
 
         Vogels, mei-juni 1981 
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De Vroegeling, een lentevriendinnetje 
 
De Vroegeling is een klein plantje uit de familie- der kruisbloemigen, dat 5-15 cm 
hoog wordt en bloempjes heeft van maar een paar millimeter. Het groeit op open  
en droge plaatsen, zowel op "wilde" als op cultuurgrond, in zandige gebieden. We 
kunnen dit plantje op die geschikte plaatsen in heel Europa aantreffen, uitge- 
zonderd ten noorden van de Poolcirkel. 
 
Als éénling zijn de plantjes onopvallend, maar bij optimale omstandigheden kunnen  
zij vele vierkante meters bedekken met een witte waas, ook onder "winter-kale" 
heesters in parken en plantsoenen. Zodra echter grassen en kruiden beslag gaan  
leggen op de groeiplaats, geeft de Vroegeling de strijd op, want tegen zoveel 
concurrentie is ons lentevriendennetje niet opgewassen. 
 
Lentevriendinnetje is een vrije vertaling van de 
wetenschappelijke naam: Erophila verna. Er = lente, 
philo = vriend en vernum = lentetijd. De uitgang a 
duidt op het vrouwelijk geslacht, vandaar deze ver-
taling. De gewone Nederlandse naam duidt trouwens 
eveneens op de vroege bloeitijd. 
 
De Vroegeling is een zgn. winterannuel, d.w.z. dat  
het éénjarige winterplanten zien. Ze zijn wel in twee 
kalenderjaren aanwezig, maar hun levensduur is beslist 
korter den 12 maanden. De minuscule zaadjes -maar 
drie-tiende mm groot- kiemen in de herfst. De daarna 
gevormde bladrozetjes zijn ongevoelig voor vorst en 
sneeuw. Afhankelijk van de weersomstandigheden onwik-
kelt zich uit deze rozet een bladerloos stengeltje, 
dat in februari of maart gaat bloeien. Er zijn zelfs 
wel januari-waarnemingen van bloeiende planten. 

 

 

 
Door de warme voorjaarszon zijn er altijd wel een paar insecten present, die  
in de bloem op zoek gaan naar nectar. Die vinden ze onderin, aan de voet van de  
vier korte meeldraden -als echte kruisbloemige heeft ook de Erophila 4 korte  
en 4 lange meeldraden- liggen aan weerszijden de nectariën. Bij even bezoek  
strijken de insecten langs de helmhokjes van de korte meeldraden en bewerk- 
stelligen daarmee de kruisbestuiving. Blijft insectenbezoek uit, dan is er nog  
niets verloren, want de helmhokjes van de lange meeldraden staan op dezelfde  
hoogte als de stempel van de bloem en kunnen zodoende voor zelfbestuiving  
zorgen. Deze automatische zelfbestuiving schijnt nog het meest voor te komen. 
 
Het vroege bloeien kunnen we beschouwen als een aanpassing aan de omstandig-  
heden. De kleine maar dappere Vroegeling heeft van de nood een deugd gemaakt 
en is in de loop van de evolutie aangepast aan een vroege en kortstondige ontwik-  
kelingsperiode op de schrale en open zandgrond. 
Een bekend feit is, dat de zonnestraling nog wel eens kan zorgen voor extreme 
omstandigheden. Ook hierop heeft de Vroegeling gerekend, want het blad is, 
evenals het onderste gedeelte van de stengel, bezet met haren. Een mooi voor-  
beeld van aanpassing aan het microklimaat. Om de haren te zien, moeten we wel 
een (eenvoudige) loupe gebruiken. 
 
Tenslotte nog iets over de naamgeving. Het plantje is in 1577 door Thal beschre- 
ven in de Harz en kreeg toen de naam Phlaspeos minima spec., wat zoveel bete- 
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kent als kleinste soort Thiaspi. Linnaeus die de tweedelige naamgeving heeft inge-
voerd, gaf het de naam Draba verna. Na uitgebreid onderzoek door De Gandolle en 
Jordan is later dit verzamelgeslacht opgesplitst en is voor de Vroegeling de  
naam Erophila verna ingevoerd en erkend. Het is echter een moeilijk plantenge- 
slacht met een grote verscheidenheld, die geleid heeft tot een groot aantal on- 
dersoorten en variëteiten. 
De volksnamen hebben zowel hier als in het buitenland vooral betrekking op zijn 
schriele voorkomen en schrale standplaats. We komen namen tegen als armoedje en 
magermannetje. (Deze laatste naam wordt ook wel gegeven aan het Herderstasje).  
Ook de namen hongerbloempje en kommerbloempje werden wel gebruikt. 
In het volksgeloof werd massaal voorkomen van dit hongerbloempje wel beschouwd  
als een voorteken van misoogst. 
Overigens kent de lijst van officiële Nederlandse plantennamen ook nog de naam 
Hongerbleempje, n.l. Draba muralis. Deze soort is veel zeldzamer en van de Vroege- 
ling o.m. te onderscheiden door de nauwelijks ingesneden kroonblaadjes. 
 

A.v.d.Oever 
Uit: Groei en bloei 

 
                       -------------- 
 
 
Een artistiek horentje aan ons Noordwijkse strand 
 
Geïnspireerd door het artikeltje van Wim Kuijper over de Wulken op het Noordwijk- 
se strand leek het mij een goede zaak opnieuw het strand op te gaan. Ons blad 
heet toch niet zonder reden de Strandloper? En  
ver uit de buurt is het ook niet, dus wat let ons! 
 
Als tegenhanger van de grote wulk dan nu een kleintje 
n.l het wenteltrapje. Het is beslist nog niet het 
kleinste schelpje dat je kunt ontdekken, maar... in 
tegenstelling tot de wulk, die je al op afstand ziet 
liggen, moet je voor het zoeken naar wenteltrapjes 
(Epitonium clathrus) wel in de hurkhouding. Ook de 
plaats waar je moet kijken, luistert veel nauwer dan 
bij de wulken. Speciaal moet je de fijne gruisbank- 
jes eens wat beter bekijken, de wat driehoekig aan- 
doende zwartgekleurde lopertjes, niet al te ver ver- 
wijderd van de eb-lijn. Zonder geluk vaart echter 
niemand wel, want deze gruisbankjes zijn niet altijd 
aanwezig. De zwarte kleur van die gruisbankjes wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van  
de al jaren oude tepelhorentjes, en in de nabijheid 
hiervan kun je ook de wenteltrapjes ontdekken. 

 

 

 
Gelijk kan ik er wel bij zeggen dat het vinden van zo'n wenteltrapje geen zeld- 
zaamheid is, maar wel elke keer erg plezierig. Waarom eigenlijk is het ontdekken  
van een wenteltrapje zo'n genoegen? Wellicht om een tweetal redenen. Ten eerste  
is het architectonisch gezien een stukje vakwerk, m.a.w. gewoon prettig om te  
zien en ten tweede is een wenteltrapje niet een horentje dat je zo één-twee- 
drie opraapt. Nee je moet er werk voor doen om het te vinden, en als dat vinden  
dan beloond wordt, is dit altijd prettig. 
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De Kleur is vaak blauwgrijs of wit tot crème en sommige exemplaren bezitten 
Een aantal bruine vlekjes. Die kleur speelt ook een rol in ons zoekbeeld. 
Als je de horentjes thuis op de hand nog eens goed bekijkt, vallen de 7 tot 
10 etages op door hun bolheid. Net kleiner wordende ringetjes boven elkaar ge- 
plaatst. Die diepe naden worden enigszins versluierd door de opstaande ribben. 
Deze platte ribben staan in elkaars verlengde: doorlopende lijntjes, die schuin 
op de columella (as) staan, evenwijdig aan elkaar. 
De mondopening is nagenoeg rond en verstevigd door een opstaande rib. Vaak 
zijn die afstaande ribben lichter van kleur dan hun ondergrond, en dit effect 
verhoogt de schoonheid van het schelpje. 
 
Levende exemplaren zullen niet gauw op het Noordwijkse strand te vinden zijn, 
zoals dat wel het geval is met de nonnetjes en de tere platschelpen om maar 
bij de kleintjes te blijven. Als oorzaak kan genoemd worden, dat wenteltrapjes 
veel verder uit de kust leven en derhalve het lange rollende transport over  
de zeebodem niet overleven. 
 
Het dier staat bekend als een roofslak. Veel gegevens hierover zijn er verder 
echter niet. Het weekdier heeft twee scherpe kaken, daaruit zou af te leiden 
zijn dat er stukjes van de prooi worden afgebeten. Ook is het dier in het 
bezit van een radula (rasptong) die bij de consumptie gebruikt wordt. 
 

 

De eieren die zich in kleine kapsels be- 
vinden en een pyramide-achtige vorm aan- 
nemen, worden vastgemaakt met kleverige 
haarachtige draadjes. 
 
Keren we terug naar ons Noordwijkse strand. 
Mocht er iemand een wenteltrapje vinden met 
meer dan 10 etages boven elkaar, dan heeft 
hij te maken met een Turtons wenteltrap 
 
Ten slotte: veel genoegen gewenst met het 
zoeken naar schelpen en in het bijzonder die 
kleine horentjes aan het strand. 
 
Geraadpleegde literatuur: 
B.Entrop, 1975, Schelpen die men vinden kan. 
Het Zeepaard, orgaan van de S.W.G. (Strand- 
Werk Groep) 
A.W.Jansen, 1975, Schelpen. 

Fretter and Graham, 1962, British Prosobranch Mollucs. 
 
          G.S.Slager 

 
 

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

Geef u tijdig op voor het Texelweekend op, 5, 6 en 7 september! 

U kunt daar ook nog aan schelpjes doen, als u uitgekeken ben op de vogels. 
 
                       -------------- 
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Vleesetende planten       uit Groei en Bloei  
 
Vleesetende planten hebben altijd tot de verbeelding van de mensen gesproken.  
Daarbij dacht men vroeger al gauw aan bloeddorstige planten met vervaarlijke  
klauwen en reusachtige kaken, die grote stukken vlees konden verorberen. Lange  
tijd heeft men zelfs geloofd dat er "roofplanten" bestonden, die mensen met huid  
en haar zouden verslinden. 
 
Tegenwoordig weten we wel beter: vleesetende planten bestaan niet, tenminste niet 
zoals men zich dat vroeger voorstele. 
Insectenetende of -nog liever- insecten-verterende planten (insectivore) is ei- 
genlijk een betere naam. Ze eten namelijk geen vlees, maar zijn hooguit in staat, 
insecten en andere kleine beestjes te verteren. Insectivore planten mogen misschien 
iets van hun aantrekkingskracht hebben verloren, toch blijkt dat nog steeds veel 
mensen door deze buitenissige plantengroep worden geboeid. In de Verenigde Staten 
bestaat zelfs een club van liefhebbers van deze planten. 
 
Insectivore planten zijn buitenbeentjes in het plantenrijk. Groene planten kunnen, 
zoals u weet, hun eigen bouw- en brandstoffen maken. Mens en dier kunnen dat niet, 
die zijn in hun voedselvoorziening op de plant aangewezen. In dit opzicht verschillen 
de meeste planten wezenlijk van de dieren. Met hun wortels halen de planten water  
en voedingszouten of mineralen uit de grond en met hun bladeren nemen ze kool- 
zuur op uit de lucht. Die mineralen bevatten o.a. stikstof, fosfor, kalium, magnesium, 
calcium en ijzer. In de groene bladeren worden o.i.v. het zonlicht suikers en zuur- 
stof gevormd. Het bladgroen (chlorofyl), de stof die de bladeren hun groene kleur 
geeft, neemt in dat proces een onmisbare plaats in. De zuurstof wordt via de huid-
mondjes in het blad aan de lucht afgegeven en later door mens en dier voor een  
deel ingeademd. De lucht die wij uitademen bevat in plaats van zuurstof juist extra 
veel koolzuur, dat de planten op hun beurt goed kunnen gebruiken om er nieuwe  
suikers en zuurstof van te maken. De energierijke suikers vormen de bouw- en brand- 
stoffen voor de plant. Planten hebben mineralen nodig om van die suikers eiwitten  
te maken en andere ingewikkelde verbindingen, o.a. bladgroen. 
 
Meestal zitten er genoeg mineralen in de grond of in het water, maar soms zijn er  
te weinig. Om op die plaatsen te kunnen overleven, moeten planten toch op de één  
of andere manier aan hun voedingszouten komen. Insectivore planten hebben de vol- 
gende oplossing voor dit probleem gevonden. Zoals iedere plant, hebben ze vooral 
stikstof nodig, dat element vormt een vast bestanddeel van hun eiwitten. 
Insectivoren zijn er in geslaagd hun stikstoftekort aan te vullen door dierlijke 
eiwitten te verteren en de stikstofhoudende verteringsproducten op te nemen. Daar  
mee bouwen ze hun eigen (plantaardige) eiwitten op. Maar dan is het natuurlijk wel 
nodig, dat ze insecten en andere kleine beestjes kunnen vangen. De omgekeerde we- 
reld als het ware, want veel van die gevangen diertjes zijn zelf planteneters.  
Op soortgelijke wijze kunnen insectivore planten andere stoffen uit het lichaam  
van hun slachtoffers verteren en er voor eigen gebruik b.v. fosfor uit halen.  
Onder gunstige omstandigheden, wanneer er voldoende mineralen voorhanden zijn,  
hebben deze planten geen prooidieren nodig. Ze krijgen pas behoefte aan bijvoeding, 
wanneer ze ondervoed raken. Het gaat om uiterst geringe hoeveelheden, een paar mil- 
ligram per dag. 
 
Er zijn thans ongeveer een kwart miljoen verschillende soorten hogere planten op 
aarde beschreven. Onder hogere planten, verstaan we meestal planten die zich door 
zaden kunnen vermeerderen. Daaronder bevinden zich ruim 400 insectivore soorten;  
een kleine en overzichtelijke groep dus. Die paar honderd soorten worden door bio- 
logen in 5 families en een kleine 15 geslachten onderverdeeld. Sommige van die 
groepen hebben een klein verspreidingsgebied, terwij1 andere over de hele wereld 
voorkomen. Ook in Nederland kunt u insectenverterende planten tegenkomen. Dat zijn 
dan soorten van het geslacht Drosera (zonnedauw) uit de Drosera-familie; en van  
de geslachten Utricularia (blaasjeskruid) en Pinguicula (Vetblad) uit de familie 
Lentibulariaceae. 
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Het zijn over het algemeen kleine plantjes, met  
een slecht ontwikkeld wortelstelsel. Hun geringe 
afmetingen zullen wel samenhangen met het feit,  
dat ze op voedselarme plaatsen staan, waar andere 
planten de strijd moeten opgeven. Die voedselarme 
plaatsen zijn: op de heide, in mistbossen, sloten 
plassen, vennen en moerassen, of hoog in de bomen 
van tropische oerwouden. In het groeiseizoen van  
de plant moet het er in elk geval vochtig zijn.  
En er moeten natuurlijk voldoende prooidieren  
zijn. Het blijkt dat insectivore planten vaak in 
een wat zure omgeving groeien. 
Doordat ze dierlijke eiwitten e.d. kunnen ver-  
teren, zijn ze hun concurrenten die dat niet kun- 
nen, te slim af. Maar het blijven kasplantjes, die 
het onderspit delven zodra de standplaats te 
voedselrijk wordt. In ons land is de vervuiling  
van het milieu er in hoge mate verantwoordelijk 
voor, dat deze planten het steeds moeilijker 
krijgen. Er komen hoe langer hoe meer mineralen 
in het milieu (b.v. de fosfaten uit wasmiddelen)  
en dat is nadelig voor het voortbestaan van on-  

ze insectivore planten, die het als echte minimumlijders van de schaarste en niet  
van de overvloed moeten hebben. 
Het bovenstaande geldt overigens niet voor alle soorten; een enkele soort ge- 
dijt uitstekend in voedselrijk water, b.v. Utricularia vulgaris (gewoon blaas-
jeskruid), dat ook in ons land voorkomt. 
Verder heeft men aangetoond, dat stuifmeel een welkome aanvulling is op het  
menu. Door de lucht zweven enorm veel fijne pollenkorrels, die, wanneer ze neer- 
dalen op het vangapparaat van de insectivore plant, door deze plant geheel  
verteerd worden. Het stuifmeel bevat veel eiwit, vandaar dat insecten hierin 
uitstekend voedsel hebben voor hun larven. 
 
Hoe wordt een insect nu gevangen? Hiervoor moet de plant aan bepaalde voor- 
waarden voldoen: Nadat een insect gevangen is, moet deze ook nog verteerd wor- 
den en ook daarvoor zijn speciale voorzieningen nodig. 
De plant lokt het diertje naar zich toe met nectargeuren of door opvallende  
kleur- of vlektekening. Is het diertje gevangen, dan begint het verteringspro- 
ces. Net als in onze maag komen daar enzymen aan te pas. Enzymen zijn eiwitten  
die van alles kunnen, b.v. moleculen splitsen in kleinere. Dat gaat het best in  
een zure omgeving (maagzuur). Die enzymen worden door klieren gemaakt en afge- 
scheiden wanneer een insect gevangen is. Behalve plantaardige enzymen doen  
ook vaak bacteriën mee aan het verteringsproces. Van het slachtoffertje  
blijft na vertering niet veel meer over dan het uitwendige chitine skelet.  
De bloemen van deze planten worden bijna allemaal door insecten bestoven. Zoiets  
kan problemen opleveren, indien die insecten n.l. zelf worden "opgegeten",  
kunnen ze niet meer voor de bestuiving zorgen. Zodoende zou uiteindelijk de  
ondergang van de soort betekenen. Om dit probleem op te vangen staan bij deze  
soorten de bloemen en de vanginrichting zo ver mogelijk uit elkaar. 
 
Het is leuk om iets meer te vertellen van de manier waarop deze planten proberen  
hun slachtoffers te verleiden. Niet iedere plant doet dit op dezelfde manier.  
Sommige soorten zijn daar heel actief in, anderen nemen een afwachtende hou- 
ding aan. De actieve soorten kunnen zelf snel bewegen en dat is iets wat bij  
planten weinig voorkomt. 
Laten we eens naar een paar soorten gaan kijken. 
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In Nederland komen 3 soorten zonnedauw voor (en  
nog een hybride tussen twee van die soorten). Je 
vind ze hier bijna alleen nog maar op voedselarme 
vochtige heide en veengrond. Zonnedauw (Drosera) 
staat in ons land op de lijst van wettelijk be-  
schermde, inheemse plantensoorten. Afblijven dus! 
Op de blaadjes zitten lange klierharen. Deze schei- 
den aan de top kleverige slijmdruppeltjes af, die 
in de zon glinsteren: de zonnedauw. Op die druppels 
blijft het insectje, dat er op af komt, vastkleven. 
Daarna buigen andere klierharen zich als tentakels 
over het reddeloos verloren beestje heen en kan de 
nog levende prooi verteerd worden. 
 
Het Vetblad (Pinguicula vulgaris) komt nog maar  
op enkele plaatsen in ons land voor. Het plantje heeft zijn vetglanzende licht- 
groene blaadjes in een wortelrozet gerangschikt. Bovenop het blad zitten talloze  
kort gesteelde klieren, die net als bij zonnedauw, een kleefstof produceren. Wan- 
neer de prooi eenmaal gevangen is, krullen de bladranden zich langzaam om het  
diertje heen. Zo ontstaat een tijdelijke maag, waarbinnen de enzymen hun werk  
doen. De enzymen worden afgescheiden door ongesteelde klieren, die eveneens aan de 
bovenkant van het blad zitten. Van het diertje blijft alleen een dood huidje  
over dat na verloop van tijd door de wind wordt meegenomen. 
 
 
 

 

Een andere groep van insectivore planten  
vangt zijn prooi niet met kleefstoffen,  
maar in bekers. Die bekers vormen een val  
van waaruit haast geen ontsnappen meer moge- 
lijk is. Dit zijn de zgn. bekerplanten  
(pitcher-plants). In Europa zijn ze niet in-
heems. Ze komen het meest voor in Zuid- 
oost Azië en langs de Westkust van Noord- 
Amerika. Het zijn voornamelijk epifyten,  
die dus hun voedsel niet aan de bodem maar  
aan andere planten onttrekken. Dit geldt  
vooral voor het geslacht Nepenthes. 

 
Een ander geslacht van bekerplanten is het geslacht sarracenia. De planten van  
dit geslacht leven in moerassen. 
Hoe ziet zo'n beker eruit? Bij Nepenthes ontstaat een beker aan het uiteinde van  
een zich omwikkelend blad. Er zit een dekseltje op. Wanneer de beker volgroeid  
is, gaat het deksel open. Onderin de beker zit een hoeveelheid verteringssap  
(weer met de nodige enzymen), dat daar door speciale klieren is aangemaakt.  
De bekers kunnen variëren in grootte van een paar centimeter tot enkele de-  
cimeters. De grootste bekers kunnen wel een liter sterk verdund verterings- 
vocht bevatten. Het dekseltje voorkomt dat jonge bekers vollopen met regen- 
water, dat de werkzaamheid van het vocht sterk zou doen verminderen. De rand  
van de beker is gewelfd en gegroefd. Door geur en kleur worden de insecten  
naar de bekerrand gelokt en via de groeven in de rand -die als glijbaan dienst  
doen- tuimelen de insecten in de beker. Via de gladde binnenwand kunnen ze niet  
meer omhoog komen zodat ze uiteindelijk in het verteringssap verdrinken.  
Oude bekers die al enkele dagen hebben opengestaan zijn meestal sterk veront- 
reinigd en stinken onmiskenbaar naar rottend vlees. 
Alle hierboven genoemde planten moeten maar afwachten of insecten zich laten  
vangen. 
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Er zijn echter ook soorten die zelf tot aktie over-  
gaan, als er een insect in de buurt komt. Zo'n plant 
is Dionaea muscipula, het overbekende vliegenvanger-
tje uit Noord-Amerika, een familielid van onze Zon-  
nedauw en door Darwin genoemd "the most wonderful 
plant of the world". 
Het blad van dit plantje bestaat uit twee even grote 
klepjes, die aan de rand van tandjes zijn voorzien. 
Die tandjes zien eruit als oogwimpers. De klepjes 
kunnen scharnierend bewegen langs de middennerf van 
het blad. Aan de binnenzijde van elk klepje staan 2 
of drie tastharen ingeplant. Zodra die worden aange-  
raakt, b.v. door een insect, gaan de klepjes snel 
dicht en sluiten de tandjes langs de rand iedere uit-  
weg voor het gevangen insect af. 
 
Een laatste voorbeeld is het blaasjeskruid. Dit ge-  
slacht (Utricularia) kent een wereldwijde versprei-  
ding. 
De Nederlandse soorten zijn zoetwaterplanten. Onder 
water bevinden zich de blaasjes, waaraan ze hun 
naam te danken hebben. 
Een vergroting van één zo'n blaasje is hieronder ge- 
tekend. In werkelijkheid is het veel kleiner, maar 
groot genoeg om watervlooien en andere kreeftachti-  
gen te vangen. 

Elk blaasje wordt afgesloten door een klepje met voelsprieten erop. Wanneer een 
Passerende watervlo bij toeval tegen de sprieten aanzwemt, springt het klepje met 
kracht open en wordt de vlo met het instromende water mee naar binnen gezogen. In het 
blaasje vindt dan weer de vertering plaats op de al eerder vertelde manier. 
 
Wie er meer over wil weten kan in de Bibliotheek op zoek gaan naar een boek over  
dit onderwerp of een bezoek brengen aan een Hortus botanicus om verschillende  
soorten met eigen ogen te gaan bekijken. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       A.v.d.Oever-v.Vliet 

 
 
                       -------------- 
 
De nu volgende pagina's zijn gefabriceerd door de jeugd. We zijn blij dat deze 
jongens de stap gewaagd hebben, want als er één schaap over de dam is, volgen er 
vast nog wel meer! Maar niet allemaal tegelijk hoor, dat geeft weer ongelukken! 
Het stukje Van Fritsander is al wel wat oud, maar u weet, het kon er de vorige  
keer echt niet meer in! 
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In de herfstvakantie (van het vorige jaar) heb ik een bezoek gebracht aan het 
eiland Ameland. Daar kreeg ik de kans de vogels eens goed te tellen. 

 
We (mijn vader, moeder, broers en ik) verbleven in een huisje in Ballum. 
 
18 Oktober gingen we met de boot naar Ameland. Bij de pier van Holwerd vlogen 
achter de boot een aantal Zwarte Zeeëenden en later op de boot ontdekte ik 
een Dwergmeeuw in het kielzog van de boot. 
 
De dag daarna (19-10) was het 's ochtend droog en zonnig, maar vanaf de middag  
ging het voor de rest van de dag regenen. Het begon met een lJsgors bij het vlieg- 
veldje en 4 blauwe kiekendieven in het duin. Daarna ging ik naar het wad bij de 
Ballumer bocht, en daar zag ik ca 75 Bonte strandlopers en enkele Oeverlopers.  
Verder nog wat Rosse Grutto's, Goudplevieren en Bergeenden. 
 
De volgende dag (20 oktober) was het weer praktisch hetzelfde als op 19 oktober.  
Ik zag eerst in het duin een Beflijster en 7 Blauwe kiekendieven. Vervolgens zag  
ik op het wad (steeds bij de Ballumer bocht) 20 Eidereenden, ca 1000 Bergeenden,  
wat Goudplevieren en 6 Smienten. Van de strandlopers alleen de Bonte Strandloper  
en 1 Kanoetstrandloper. Eén van de toppers die dag was een Grote Pieper in een  
stuk weiland. 's Middags ben ik pas begonnen met het waarnemen van de Zeetrek.  
Ik zag een Grote jager, die, vlak voor mij langs, achter een Zilvermeeuw aanzat. 
Verder 1 Rotgans en 1 Drieteenmeeuw. 
 
Op 21 oktober werd het niets, want toen hebben wij een fietstocht gemaakt, die 
de hele dag in beslag nam. 
 
Op 22 oktober begon ik pas echt met het waarnemen van de Zeetrek. In het begin 
passeerde er een groot aantal eiders, n.l. 1190 in 1½ uur, 65 Zwarte Zeeëenden 
en 21 Grote Zeeëenden, 1 rotgans, 6 Drieteenstrandlopers en 1 Rosse Grutto.  
Leuke waarnemingen waren nog 2 Jan van Genten en 2 Alk/Zeekoeten. 
 
21 oktober deed ik hetzelfde, maar ik zag nu maar 169 eiders in ongeveer dezelfde 
tijd als gisteren. Ik zag ook nog wat Jan van Genten en drie Roodkeelduikers. 
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(dat dacht ik althans), die op nog geen 20 meter afstand voor mij langs vlogen.  
De leukste waarnemingen van die dag waren een Krombekstrandloper en 3 IJseenden. 
 
Op 24 oktober ging ik weer Zeetrek waarnemen en zag voorts 1 Krombekstrandloper,  
1 Pijlstaart, Bonte strandlopers en 1 Bosruiter. Het weer van de vorige dag en van 
vandaag was goed met een vrij goed zicht. Op het wad vanaf de Stroomleidam zag ik 
Steenlopers, Paarse strandlopers, 1 grote zaagbek, 2 Middelste zaagbekken, 1 Groen-
pootruiter en wat Goudplevieren en Zwarte ruiters. Het weer: zonnig met nu en  
dan wat motregen 
 
Dit waren mijn waarnemingen. Als ik dit volgend jaar nog eens kan herhalen, zal ik 
het zeker doen. 
 

Fritsander Lahr. 
 

                       -------------- 
 
 
DE GROTE KEVERORCHIS IN NOORDWIJK 
 
Namens de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" is door E.Aartse 
een rapport uitgegeven, getiteld "De grote keverorchis in Noordwijk, onderzoek 
vindplaatsen in 1980". Dit goed verzorgde rapport bestaat uit 16 bladzijden en  
geeft een uitgebreid verslag van de waarnemingen aan de Grote Keverorchis (Lis- 
tera ovata), in de duinen tussen de Langevelderslag en het Katwijkse Uitwaterings- 
kanaal. Behandeld worden onder andere het weer, menselijke invloed, verloop van de 
groei, afzonderlijke vindplaatsen en toekomstig onderzoek. 
 
In 1980 bleek het weer van grote invloed te zijn geweest op de vegetatie. Door de 
droogteperiode in mei en begin juni waren veel exemplaren van de Grote Kever- 
orchis verdroogd. Een nieuwe vindplaats wordt uit de duinen tussen Noordwijk en 
Katwijk gemeld. Hiermee is het aantal vindplaatsen opgelopen tot elf. In het to- 
taal werden er 136 planten geteld. Ook buiten het duingebied is de soort nu waar- 
genomen. Tijdens een inventarisatie van bet landgoed Nieuw-Leeuwenhorst in 1980  
werd een groeiplaats van deze soort ontdekt. 
 
Degenen die graag meer willen weten, kunnen het rapport aanvragen bij: 

 E.Aartse, Joh,Molegraafstraat 6, 2201 LK Noordwijk. 
 

redactie, 
 

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

WAKKER WORDEN !! een excursieverslag van Joanna van Sambeek 
 
Op 22 maart om 06.30 uur, onder de scherpe ogen van een luidruchtige Torenvalk, 
verzamelden zich in de Zilk een stuk of 16 leden van de Vereniging van Natuur- en 
Vogelbescherming. 
 
Op weg naar de Amsterdamse Waterleidingduinen boog de leider van de wandeling  
zich naar de grond over iets, dat op een vies stukje piepschuim leek. Het bleek  
een Berkenzwam te zijn, die -doorgesneden- van binnen zuiver wit was en aangenaam 
rook. "Bos-camembert" was het commentaar. 
 
Op de eerste open vlakte hoorden we de heldere solo van de Boompieper en zagen we  
een grutto overvliegen. Vanuit het kanaal voor ons vloog een Zaagbek op en in de 
lucht zagen we een Roek, terwij1 op de achtergrond een stel Bergeenden voorbij 
vlogen. Aan de oever van het kanaal lag een zwanemossel te pronken en iets verder 
zagen wij de uitwerpselen van een vos, (zie elders in dit nummer het vossen-arti-  
kel.)  
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De vos kunnen we dan ook in deze streek verwachten tegenwoordig. Wat we niet 
verwachtten, was de zang van de Tjiftjaf. In het dichte struikgewas konden we  
het bescheiden liedje van de Heggemus horen, en even later zagen we hem ook 
opvliegen. Het afwisselende waterleidinggebied is ook ideaal voor Wulpen. Hun  
roep heeft ons de gehele wandeling begeleid. 
 
Het werd heuvelachtig en tegen een helling ontdekten we een groeiplaats van manne-
lijke plantjes van het Ruig haarmos. Onder de loupe bekeken, lieten de kleine 
felrode dropjes ons hun rozetstrukturen zien. Die deden denken aan bladeren van  
een minuscuul Cactusbloempje. 
We vonden nog een paar exemplaren van de Driedistel. Hoewel algemeen, was het 
toch prettig om ze te zien staan in de nog kale omgeving met hun gedroogde bloem-
hoofdjes. 
Een eindje verder, in één van de vele kleine plassen, konden wij een mannetje 
Rietgors zien, schommelend op een Rietstengel. In de buurt zat nog een heel stel 
soortgenoten, bovenop een struik. Na de helling te hebben beklommen kreeg onze 
groep als beloning niet alleen het mooie uitzicht over het landschap, maar ook  
het zicht op 3 reeën. 
 
Beneden, kwam het lawaai van de dichtbij zijnde Meeuwenkolonie op ons af. Wij wan- 
delden langs kleine moerasplasjes, langs wat heuvelachtig grasland, speciaal ge- 
maaid voor de Kieviten en langs kanalen waar zeer veel Kuifeenden zwommen.  
Na ongeveer 3 uur gewandeld te hebben, hadden we wel wat rust in de luwte ver-  
diend. Tijdens deze rustpauze zagen we een Witte Kwikstaart zenuwachtig kwikken  
met zijn staart. 
 
Toen we weer in het bus waren, bekeken we de verschillende bomen. Oude Canadese 
Populieren met diep gegroefde bast, een aparte zachtgroene Spar, een paar Grijze 
Abelen met gedeeltelijk dwars-gestreepte stammen en zachtrode katjes, en een  
boomstam bekleed met Paarse Korstzwammen. 
 
Onder het herhaaldelijk roepen van een Groene Specht verlieten we het Waterlei- 
dingsduin. 't was pas 10 uur, maar zoveel moois in de natuur is best de moeite  
waard om vroeg voor op te staan. 
 

Joanne van Sambeek 
 

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

 

Het stukje op de volgende bladzijde  
is weer van twee jeugdleden, die ook  
zelf voor de illustraties zorgden! 
Fantastisch jongens! 
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NIEUWE PLANTENVONDST VOOR NOORDWIJK 
 
In de Noordduinen hebben we een exem- 
plaar van de Knolsteenbreek gevonden.  
Deze plant is tot nu toe nog nooit  
in Noordwijk gevonden, de plant staat 
tenminste niet vermeld in de "Flora  
van Noordwijk" 
De plant is lid van de Steenbreekfa- 
milie en heeft witte bloemen.  
De plant is ongeveer 15 cm hoog en 
heeft even boven of onder de grond  
kleine knolletjes, vandaar de naam. 
Er is wel in Noordwijk een gekweekte  
vorm bekend (op Offem) met de naam 
Haarlems Klokkenspel. Deze vorm heeft 
gevulde bloemen, wat de Knolsteen- 
breek niet heeft. 
 
We hebben in het totaal 2 exemplaren 
gevonden; we hopen dat het er volgend 
jaar meer zijn. 
 
Roel Freke en Richard Duivenvoorde 

 
 

                       -------------- 
 
Olieverontreiniging 1980-1981. 
 
In het Waddenbulletin van mei 1981 staat een artikel, waarin Cees Swannen,  
werkzaam bij NIOZ op Texel, ingaat op de zeevogelsterfte van de afgelopen winter.  
In dit zeer lezenswaardige artikel is ook onderstaande tabel opgenomen die een 
overzicht geeft van de belangrijkste "olie-incidenten " in onze omgeving 
 

jaar naam plaats hoeveelheid dode vogels 

   (ton) waargenomen geschat 
1967 Torrey Canyon Kanaal 119.000 10.000  30.000 
1969 onbekend Waddengebied     150 24.500 40.000 
1970 onbekend NO-Engeland "weinig" 12.900 

 
50.000 

1975 Pacific Colocotronis Noordzee   2.000      0      0 
1977 Bravo,Ekoviak Noordzee  22.500     20    100?(100 
1978 Amoco Cadiz Kanaal 222.000  5.200 10.000 
1980/81 Stylis (e.a.) Noordzee "weinig" nog niet  

precies bekend 
 
50.000 

 
                       -------------- 
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Oktober, november, december 
1980 
Januari, februari, maart 
1981 
 
Verzameld door J.Glasbergen 
 

 
soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Parelduiker  1 ex 04-11-80 A.W.duinen J.Hoek e.a. 
Roodkeelduiker  1 ex 08-11-80 idem A.Ruigrok 
  1 ex 28-12-80 Katwijk zuidduinen F.v.Duivenvoorde 
Roodhalsfuut  2 ex 08-12-80 AW-duinen A.Ruigrok 
Dodaars  1 ex 02-11-80 Nieuw Leeuwenhorst A.Ruigrok 
  2 ex 28-12-80 Achter Offem idem 
Jan van Gent  7 ex 16-11-80 over zee,zuidwaarts Alb.Cramer 
Smient  4 ex 02-11-80 Nieuw Leeuwenhorst A.Ruigrok 
Tafeleend  5 ex 31-12-80 idem idem 
Midd.Zaagbek 16 ex 30-11-80 Katwijk,zuidduinen K.de Mooy 
Grote Zaagbek  1 ex 30-11-80 idem idem 
Nonnetje  3 ex 29-12-80 Verbl. in AW-duinen A.Cramer 
Grauwe Gans 60 ex 30-10-80 over Noordwijk,zuidwaarts E.Aartse 
 32 ex 27-12-80 zuidduinen,overvliegend J.Glasbergen 
Rotgans  1 ex 01-11-80 boven zee Will Cramer 
Brandgans 15 ex 02-11-80 over Katwijk,zuidwaarts F.v.Duivenvoorde 
Nijlgans 26 ex 21-12-80 weiland Wassenaar J.v.Sambeek 
Knobbelzwaan  9 ex 30-12-80 overvliegend. Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
Wilde Zwaan  2 ex 08-11-80 AW-duinen A.Ruigrok 
  1 ex 04-11-80 idem J.Hoek 
Kl./Wld.Zwaan 14 ex 01-11-80 Noordduinen,overvliegend Will Cramer 
Kleine Zwaan  2 ex 08-11-80 AW-duinen A.Ruigrok 
Buizerd  2 ex 26-10-80 Noordduinen A.Ruigrok 
  2 ex 26-12-80 over Noordwijk-binnen E.Aartse 
  1 ex 04-12-80 over Warmond G.Schrama-v.d-berg. 
  2 ex 30-12-80 verbl.Offem A.Cramer 
Ruigpootbuizerd  1 ex 04-11-80 AW-duinen J.Hoek 
Sperwer 14 ex 01-11-80 Noordduinen ,zuidwaarts W.Cramer 
 36 ex 01-11-80 idem J.Glasbergen e.a. 
  1 ex 08-11-80 Voorhout J.v.Sambeek 
Br.Kiekendief  1 vr. 09-11-80 Vogelenzang idem 
Bl.Kiekendief  1 mn. 15-11-80 AW-duinen E.Aartse 
  1 vr. 07-12-80 Rioolzuivering 't Heen J.Glasbergen 
  1 mn. 15-12-80 Noordduinen Alb.Cramer 
Smelleken  1 ex 14-12-80 over Offemweg A.Cramer 
Patrijs   5 ex 30-11-80 de Zilk J.v.Sambeek 
Waterral   1 ex 09-11-80 Katwijk,zuidduinen F.v.Duivenvoorde 
Kievit   tot  3000 ex november op diverse plaatsen A.Cramer 
Goudplevier 60 ex 04-11-80 Hoogeveense polder Baalbergen 
Watersnip  3 ex 08-11-80 Vinkenveld Will Cramer 
Bokje  2 ex 08-11-80 AW-duinen A.Ruigrok 
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Houtsnip         2 ex 30-11-80 Nieuw Leeuwenhorst A.Ruigrok 
                 2 ex 07-12-80 Katwijk,noordduinen F.v.Duivenvoorde 
Wulp           20 ex 07-12-80 achter Offem A.Ruigrok 
Bonte Str.loper  7 ex 01-12-80 op strand Noordwijk Alb.Cramer 
Drieteenstr.l.  62 ex 27-12-80 Strand tussen Katw.en Noordw. J.Glasbergen 
Dwergmeeuw      3 ex 04-10-80 over strand,noordwaarts A.Ruigrok 
Turkse tortel    3 ex december in Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
Hop            1 ex 28-09-80 gehoord bij meertje SBB J.Hoek 
Gr.bonte specht  1 ex 21-12-80 Sluispad,Noordwijk A.Cramer 
Boomleeuwerik   20 ex 27-12-80 Vinkenlaar en -veld J.Glasbergen 
Huiszwaluw      1 ex 04-11-80 laag over ijs vliegend,Warmond G.Schrama 
Roek           85 ex 26-10-80 Noordduinen,zuidwaarts A.Ruigrok 
                20 ex 01-11-80 idem, idem Will Cramer 
Zwarte mees      1 ex 27-11-80 op wintervoedering,Voorhout J.v.Sambeek 
Glanskop      1 ex 09-11-80 Noordwijk,op zonnepitten idem 
Staartmees      12 ex 06-11-80 in tuin Voorstraat E.Aartse 
                20 ex 07-11-80 tuin Sancta Maria idem 
                 6 ex 23-12-80 in elzenhaag, voetbalveld, 

Voorhout 
 
J.v.Sambeek 

                 6 ex 27-12-80 tuin,Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
Kramsvogel    150 ex 01-11-80 Noordduinen,trek Will Cramer 
                30 ex 01-12-80 Noordduinen Alb.Cramer 
Roodborsttap.    2 ex 08-11-80 parkeerterrein Zuidboulevard J.Glasbergen 
Goudhaantje      3 ex 15-12-80 tuin,Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
Pestvogel      1 ex 27-11-80 Noordduinen Alb.Cramer 
Klapekster      1 ex 12-10-80 Noordduinen A.Ruigrok 
Putter      4 ex 08-11-80 naast spoordijk,Voorhout J.v.Sambeek 
Sijs     ca    50 ex 18-12-80 Voorhout idem 
          ca    20 ex 20-12-80 Warmond,in de tuin van G.Schrama-v.d.Berg 
Frater    ca    25 ex 19-11-30 parkeerterrein zuidboulevard J.Hoek 
                10 ex 03-12-80 Noordduinen Will Cramer e.a. 
          ca    60 ex 27-12-80 Zuidduinen A.Cramer,J.Glasbergen 
Barmsijs      6 ex 19-11-80 in tuin,Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
          ca    10 ex  26-11-80 Langevelderslag J.Hoek 
                20 ex 29-12-80 AW-duinen A.Cramer 
Goudvink      3 ex 27-12-80 AW-duinen E.Aartse 
Sneeuwgors     11 ex 12-11-80 op strand Katwijk/Noordwijk J.Glasbergen,F.van 

Duivenvoorde 
 
Dit waren de veldwaarnemingen die nog in de vorige strandloper thuishoorden, maar 
daarin wegens ruimtegebrek niet geplaatst konden worden. Hieronder volgen nu de 
waarnemingen over de maanden januari, februari en maart 1981. 
 
soort            aantal     datum   plaats                       waarnemer(s) 

Roodkeelduiker   3 ex 11-01-81   Katwijk,duinmeer K.de Mooy 

Dodaars  1 ex 
 4 ex 

07-01-81   AW-duinen 
16-02-81   Maandagse Wetering 

R.Jansson e.a.  
A.Cramer 

  1 ex 26-03-81   Oosterduinmeer J.v.Sambeek 
Aalscholver  1 ex 14-02-81   Hoogeveense polder W.Baalbergen 
Wintertaling  1 pr 26-02-81   Maandagse wetering A.Cramer 
Krakeend 15 ex 21-02-81   AW-duinen Will Cramer e.a. 
Pijlstaart  5 ex 28-02-81   park Bos,zee en duin J.v.Sambeek 
Brilduiker 20 ex 21-02-81   AW-duinen Will Cramer e.a. 
Grote zaagbek  2 ex 02-02-81   idem idem 
Nonnetje  1 ex 07-02-81   idem R.Jansson 
Bergeend  1 pr 15-03-81   sloot Westeinde Noordw.'hout J.v.Sambeek 
Casarca  1 ex 12-01-81   vijver ESTEC Idem 
      (geen Nijlgans?)   
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Grauwe gans    100 ex 
                 9 ex 
Kolgans    110 ex 

10-01-81 
06-03-81 
29-01-81 

over Voorhout 
over Rijnsburg 
over 't Heen,Katwijk 

G.Schrama-v.d.Berg 
J.Glasbergen 
A.Cramer 

Nijlgans      2 ex 29-02-81 polder Kloosterschuur J.Glasbergen 
                 3 ex 29-03-81 Elsgeester polder A.Cramer 
Buizerd      2 ex 03-02-81 achter Offem W.Baalbergen 
                 1 ex 07-03-81 over Rijnsburg J.Glasbergen 
                 1 ex 29-03-81 over Elsgeester polder idem 
Sperwer      1 ex 09-02-81 over Voorhout G.Schrama-v.d.Berg 
                 1 ex 14-02-81 Koepelweg A.Cramer 
Bl.Kiekendief    1 ex 14-01-81 Noordduinen Alb.Cramer 
                 1 ex 13-02-81 AW-duinen Will Cramer 
Patrijs      6 ex 28-02-81 de Zilk J.v.Sambeek 
Scholekster    160 ex 13-03-81 op weiland Piet Gijs J.v.Sambeek 
Zilverplevier    1 ex 15-02-81 zuidduinen Katwijk K.de Mooy 
Goudplevier   2000 ex 15-01-81 polder Noordwijk-Rijnsburg W.Baalbergen e.a. 
                 6 ex 23-02-81 Luizenmarktpolder,Voorhout J.v.Sambeek 
                20 ex 22-02-81 weiland De Klei A.Cramer 
Houtsnip      1 ex 17-01-81 Noordduinen Alb.Cramer 
Wulp           20 ex 11-01-81 Katwijk,zuidduinen K.de Mooy 
Grutto      2 ex 12-03-81 Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
                13 ex 20-03-81 bij Keukenhof J.v.Sambeek 
Bonte strandl.   4 ex 27-02-81 strand Noordwijk Alb.Cramer 
Drieteenstr.1.  30 ex 27-02-81 idem Will Cramer 
Kemphaan    150 ex 26-03-81 Polder Noordwijk-Rijnsburg W.Baalbergen 
Steenuil      1 ex 22-02-81 Voorhout J.v.Sambeek 
                 1 ex 07-02-81 AW-duinen R.Jansson 
                 1 ex 28-03-81 Noordwijk A.Cramer 
Ransuil      4 ex 14-02-81 Koepelweg,Noordwijk A.Cramer e.a. 
Velduil      1 ex 02-02-81 AW-duinen Will Cramer 
Groene specht    1 ex 32-01-81 roepend in Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
Gr.bonte specht  l ex 23-01-81 verbl. in Noordduinen Will Cramer 
Bonte kraal     25 ex 07-03-81 over Rijnsburg J.Glasbergen 
Zwarte mees      1 ex 18-03-81 in park,Voorhout J.v.Sambeek 
Glanskop      1 ex januari park Bos,zee en duin idem 
IJsvogel      1 ex januari Warmond,vele malen gezien G.Schrama-v.d.Berg 
                 1 ex maart nabij tuin,Warmond idem 
Boomklever      1 ex 14-02-81 park Bos,zee en duin J.v.Sambeek 
Grote lijster    1 ex 19-02-81 centrum,Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
Vuurgoudhaantje  1 ex 17-02-81 Voorhout,Kievitspark J.v.Sambeek 
Gr.Gele Kwikst.  1 ex 17-02-81 opvliegend van zandafgraving 

Oegstgeest 
 
K.de Mooy 

Putter      8 ex 21-02-81 Noordwijk,zuidduinen J.Glasbergen 
Sijs            8 ex 21-01-81 Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
                12 ex 01-02-81 Noordwijk,Sluispad A.Cramer 
                12 ex 26-02-81 langs spoordijk Voorhout J.v.Sambeek 
Frater      1 ex 18-01-81 bungalowpark,duinweg idem 
                50 ex 24-01-81 Noordwijk,zuidduinen J.Glasbergen 
                20 ex 21-02-81 idem, idem idem 
Barmsijs      8 ex 14-02-81 bosje Bronsgeest A.Cramer e.a. 
Goudvink      3 ex 03-02-81 AW-duinen W.Baalbergen 
Rietgors      1 ex 07-02-81 idem R.Jansson 
                 1 ex 20-03-81 Oegstgeest J.Glasbergen 
Sneeuwgors      4 ex 07-02-81 Noordwijks strand W.Baalbergen 
                 6 ex 14-02-81 idem Alb.Cramer 
 
De waarnemingen werden weer voor u verzameld door: 
J.Glasbergen, Petr.van Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg.  
Nieuwe formulieren gaarne weer tijdig bij hem in leveren. 
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Voor diegenen onder u die trouw alle vogelwaarnemingen opschrijven of thuis aan- 
tekenen in een dagboek, kan de onderstaande lijst nog van betekenis zijn. 
De heer Glasbergen ontvangt hem graag ingevuld terug. 
Mocht u deze Strandloper niet willen beschadigen (en dat wil toch eigenlijk 
niemand.....) wilt u dan de lijst overschrijven in dezelfde volgorde? Dat is 
makkelijker bij de verwerking. 
 
Fenologieformulier (zang)vogels  1981 
 

Soort       1e datum 2e datum plaats waarnemer(s) 

Roodborsttapuit    

Tapuit    

Boompieper    

Tjiftjaf    

Fitis    

Nachtegaal    

Zwartkop    

Tuinfluiter    

Fluiter    

Spotvogel    

Gr.Vliegenvanger    

Gele Kwikstaart    

Eng.ge.Kwikstaart    

Boomvalk    

Boerenzwaluw    

Huiszwaluw    

Oeverzwaluw    

Gierzwaluw    

Bosrietzanger    

Braamsluiper    

Koekoek    

Holenduif    

Tortelduif    

Zw.Roodstaart    

Gekr.Roodstaart    

Rietzanger    

Grasmus    

Spr.Rietzanger    

Gr.Klauwier    

Grutto    

Tureluur    

Wielewaal    
 
 
 




