
 



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 Cees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 10833  
           

13e jaargang nr. 3 
 september 1981 

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

 
Inhoudsopgave          blz.  1 
Van de redactie          blz. 2 
Mededelingen van het bestuur, secretaris      blz. 3 
Verslag waarnemersvergadering, secretaris      blz. 4 
Bericht voor Vogeljaar-abonnees, penningmeester     blz. 5 
Ontwerp voor een nieuwe Vogelwet, D.Hoek en. W.Baalbergen   blz.  6 
Randstad en Broedvogels, iets over de avifauna van West-Neder-  
land, die op het punt staat te verschijnen, door J.v.Dijk   blz. 7 
Een fietsvakantie, een verslag van Roel Treke en Richard 
Duivenvoorden          blz.  9 
Tochten naar de belangrijkste berggebieden van West-Europa, 
door C.J.M.Verweij         blz. 10 
De vogels van Maine(USA), door Joanna van Sambeek-Roberts   blz. 14 
Een merkwaardig terreintje bij de Ruigenhoek, Jelle van Dijk  blz. 16 
De flora in en langs de sloten, J.v.Dijk      blz. 16 
De Garnaal, G.S.Slager         blz. 19 
Iets over de Veldmuizencesus, J.van Sambeek     blz. 21 
Geknipt -over het duin- door D.Hoek       blz. 22 
Geknipt -over het duin- alweer door D.Hoek     blz. 22 
De Aardkastanje terug in de Zuidduinen, door E.Aartse    blz. 23 
Geknipt -over de bedreiging van Havik en Aalscholver- D.Hoek  blz. 26 
Veldwaarnemingen, verzameld door J.Glasbergen     blz. 28 
Geknipt -over bloemige bermen- door A.d.Oever-v.Vliet   blz. 29 
 

                       -------------- 
 
We zouden het op prijs stellen uw copy voor de volgende STRANDLOPER weer  
in ontvangst te mogen nemen, en wel vóór maandag 2 november 1981. 
We hopen dat bet evenals deze keer weer genoeg zal zijn voor een stevige  
STRANDLOPER! 
 
                       -------------- 
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Van de redactie 
 
Voor u ligt hij dan weer,  
de STRANDLOPER. 
Er is weer heel wat arbeid  
verzet, voordat dit nummer  
bij u in de bus rolde. 
 
Er is gepiekerd bij het schrij- 
ven van, de artikeltjes; soms  
is daar nog onderzoek aan  
vooraf gegaan. 
 
Vervolgens heeft de redactie  
de hoofden bij elkaar gesto- 
ken om één en ander te be- 
spreken. 
 

Tot zover zijn het allemaal plezierige zaken. 
Dan komt het uittikken van de copy. Daarvoor is het eigenlijk noodzakelijk dat  
het slecht weer is. Omdat we zo'n prachtige nazomer hebben gehad is het type- 
werk iets later klaargekomen dan ik verwacht had. 
 
Dat kwam in zoverre goed uit, dat nu in tussentijd de stencilmachine gerepareerd  
kon worden, zodat het stencilen weer vlot kan verlopen. Stelt u zich het sten- 
cilen van zo'n 500à 600 nummers van de Strandloper van deze omvang ook weer  
niet te vlot voor, want dat is -zelfs met een perfect draaiende machine - nog  
een heel karwei. 

 
Daarna kan er gelegd worden, en als alle pagina’s op de goede volgorde liggen, 
geniet. 
 
Daarna wordt hij per wijk door een vrijwilliger bezorgd. Zelfs voor sommige 
buitengewesten (b.v. Oegstgeest) zijn er bezorgers beschikbaar. Er wordt zo  
weinig mogelijk per post verstuurd. 
 
De voorkant van deze STRANDLOPER werd verzorgd door Dick Hoek, de overige 
illustraties zijn ingeleverd door J.v.Sambeek (14), Richard Duivenvoorde (9), 
G.Slager (20), E.Aartse (25) en Dick Hoek. (2) 
 
We verwachten weer veel bijdragen voor het volgende nummer. Tot dit moment  
hebben we -met deze redactiesamenstelling- nog niet te klagen gehad over  
een tekort aan copy. 
We zijn dus allemaal erg benieuwd wat u er nu weer van maakt, want bij u die 
de artikeltjes schrijft begint de Strandloper tenslotte. 
Uw stukjes worden verwacht -graag met enige illustratie - voor maandag  
2 november 1981. 
 

Coby van Dijk 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 
Tijdens onze laatste leden-vergadering van 21 augustus j.l. hebben we aan de daar 
aanwezige leden alvast een paar plannen voorgelegd voor het laatste gedeelte van  
het jaar. 
 
Allereerst dachten we gevolg te moeten geven aan een lang gekoesterde wens, n.l.  
een avond speciaal te wijden aan de "jacht", met alle voor- en nadelen die daar- 
aan verbonden zijn. Thans wordt een functionaris van de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen benaderd, die -naar verluidt- op dit gebied goed ingevoerd is. Wanneer dit 
mocht lukken, dan kunt u onmiddellijk daarna een aankondiging in de streekbladen 
verwachten, waarin datum, tijd en plaats vermeld zullen worden. 
 
Verder staat er nog een avond op het programma, waarop iemand alle aspecten rond  
de Ekster zal belichten. De Ekster is binnen onze vereniging een veel besproken 
soort. Is deze soort schadelijk voor andere vogelsoorten of niet en moet hij der-  
halve bejaagd worden of dat nu ook weer niet? Hopelijk worden we van deze a-  
vond iets wijzer. 
 
Gewerkt wordt aan een tweetal instructie-avonden tijdens de herfst, waarbij toepas-
selijke onderwerpen als paddestoelen en strandvondsten centraal zouden kunnen  
staan. Het leukste zou zijn als deze instructie-avonden gevolgd zouden worden door 
veldexcursie. U hoort er nog meer van. Indien de zaak rond komt, leest u er meer over 
in de bladen. 
 
Het is zo langzamerhand ook gewoonte geworden, dat er in de wat rustiger wintermaan- 
den een excursie georganiseerd wordt naar een, Museum of iets dergelijks. De mogelijk- 
heden om een bezoek te brengen aan het Rijksherbarium in Leiden worden momenteel 
onderzocht. 
 
Onlangs zijn we opgeschrikt door het feit, dat achter de voormalige lagere school  
aan de Bronkhorststraat een paar prachtige karakteristieke bomen van enorme om- 
vang moesten sneuvelen vanwege de bouw van een nieuwe lagere school. Zo sluipender- 
wijs verdwijnt er heel wat uit Noordwijk en dit is voor ons een aanleiding om de 
komende tijd speciale aandacht te geven aan de groenvoorziening in Noordwijk en 
omgeving. Hoe we dat precies in het vat moeten gieten, weten we nog niet. Misschien 
heeft u ook nog suggesties, zodat we binnenkort met een voorstel kunnen komen. 
 
Als u een idee heeft over een bepaalde excursie-mogelijkheid of andere activiteit, 
dan stellen wij het op prijs, dit van u te horen. Wanneer het een activiteit betreft, 
die nogal wat energie en inspanning vergt, dan horen we natuurlijk ook graag, wie 
daar eventueel hulp bij kan bieden. Als bestuur zijn we wel in staat om veel te  
doen, maar beslist niet alles! Nieuwe initiatieven juicht het bestuur echter wel  
toe! 
 
U heeft ongetwijfeld het één en ander gelezen over de Werkgroep Noordzee, die van het 
College van B. en W. van Noordwijk een afwijzende beschikking ontving op haar ver-
zoek een manifestatie te mogen houden over de dreigende verontreiniging van de Noord-
zee. De werkgroep Noordzee is toch gekomen, waarbij verschillende plaatselijke groe-
peringen, waaronder onze Vereniging, assistentie hebben verleend. Dit laatste noopte 
het College om op het laatste moment hun weigering in te trekken en de manifesta- 
tie ongestoord zijn gang te laten gaan. Een succes voor diegenen in onze gemeente, 
die het milieu werkelijk tot hun zorg rekenen. 
 

de secretaris 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 4 – 
 

Verslag van de Waarnemersvergadering op 21 augustus 1981 in het Buurthuis 
 
Onder aanwezigheid van 48 leden opent de voorzitter de vergadering. Verzocht wordt 
tijdens de vergadering niet te roken. 
Een uitgebreide agenda noopt de voorzitter tot een snelle behandeling van de  
punten. 
Het verslag van de vorige vergadering (12-6-81) wordt doorgenomen en goedgekeurd, 
nadat nog is meegedeeld dat voor één van de volgende vergaderingen de heer Ver- 
donck zal worden uitgenodigd. 
 
Ingekomen stukken: 
- Een brief van SKAN over de exorbitante prijsverhoging van de zaalhuur in de  

Kuip. Verzocht wordt tegen deze prijsverhoging te protesteren. De Secretaris zal 
een brief verzenden. 
 

- Diverse periodieken en tijdschriften, welke ter inzage worden gelegd. 
 

- Brief van de Stichting Kritisch Faunabeheer over het stoppen van de Ganzenjacht. 
 

- Mededeling van de Stichting Natuur en Milieu, betreffende de open dag te Utrecht 
op 12 september 1981. 

 
- Verslag van het Vogelasiel. 

 
- Brief van de KNNV-afd. Leiden. De KNNV bestaat dit jaar 80 jaar. Uitnodiging tot 

bijwoning van een drietal lezingen, t.w. op 1 oktober, 28 oktober en 23 november 
a.s. Nadere inlichtingen bij de Secretaris. De toegang is gratis. 

 
- Brief van de Gemeente Noordwijk over Doelstellingen en Activiteiten van  
  Natuur- en Landschapsbeheer. 
 
- Brief omtrent Sociaal-Culturele Planning. Verzocht wordt de bijgevoegde staten  
  -handelend over de subsidie in 1982- in te vullen. Voorzitter licht toe dat  
  van inzending is afgezien, aangezien voor 1982 nog geen plannen vaststaan. Be- 
  trokken instantie is schriftelijk ingelicht. 
 
- Diverse brieven en folders van de Werkgroep NOORDZEE. Over dit punt wordt 
  uitvoerig gediscussieerd. De voorzitter leest de brief voor die door de Vereni- 
  ging aan het Gemeentebestuur is gericht, n.a.v. de Weigering aan de Werkgroep 
  NOORDZEE een manifestatie te houden op de Boulevard. 
  Aan de reacties uit de zaal valt op te maken dat de zaal het met de inhoud van  
  de brief volledig eens is. 
 
- Brief van de Gemeente Waterleidingbedrijven Amsterdam met uitnodiging tot bij-

woning van een tentoonstelling te houden van 18 juli tot 3 september in het 
bezoekerscentrum, ingang "Oase". 
 

- Een oproep van de Stichting Vogelasyl om deelnemers voor graafwerkzaamheden  
  op zaterdag 29 augustus 1981. 
 
- Verslag Vogelstudie 1980. De landelijke Contactdag is op zaterdag 19 dec. a.s. 

Voor 1 dec. moeten de namen van de eventuele deelnemers warden opgegeven.  
Arie Cramer informeert of tijdig een overzicht voor het verlag 1981 kan  
worden klaargemaakt. Secretaris zal hier voor zorgen. 
 

Het Texel-weekend is van 4 t/m 6 september 1981. Het voorschot moet tijdig aan D. 
Passchier betaald zijn. 
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Boven Volta markt, 22 aug. 1981. Gesproken wordt over de bezetting van de kraam en 
over de verkoop van de Natuurpuzzeltocht. Enkele leden stellen zich beschikbaar. 
 
De nieuwe leden, te weten Mw.I.Rössner en MW.G.Alkemade-Verkade worden welkom 
geheten. 
 
Rondvraag: 
 
Coby verzoekt copy voor de Strandloper uiterlijk 25 aug. in te leveren. 
 
Jelle deelt mee dat het boek "Randstad en Broedvogels" binnenkort te koop is. 
Prijs is f 25,-. Inlichtingen bij Jelle. (Zie ook de aankondiging elders in dit  
blad- red.) 
 
Anny wijst op de foto met toelichting in de "Zeekant" over het rooien van de bomen 
achter de oude school in de Bronkhorststraat. Een oude beuk en verscheidene kas-
tanjebomen werden 's morgens in alle vroegte gerooid. 
Hein Verkade deelde nog mee overal op zoek te zijn geweest naar instanties die de 
rooivergunningen afgeven, maar dit wilde niet lukken. De voorzitter zal B & W om 
opheldering vragen. 
 
Van 23-30 september wordt een demonstratieve fietstocht gehouden door de duinen, 
uitgaande van de Stichting Duinbehoud. 
 
Tijdens de hierna gehouden pauze geven zich twee nieuwe leden op, en wel 
Mw.M.Vink-Altorp Julianastraat 12 en 
Jaap van Duin, Dobbelmannweg 47 zh. 
 
Na de pauze volgt een uitgebreide dia-lezing over de reis naar de Camargue. Velen  
van ons zien weer bekende punten en denken met weemoed terug aan deze buitenge- 
woon gezellige vakantietocht. De beelden werden op uitstekende wijze van commentaar 
voorzien door de heren Verkade en Verweij. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 

de secretatis. 
 

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

 
Bericht voor de abonnees op het tijdschrift "Het Vogeljaar" 
 
Van de Stichting "Het Vogeljaar" kregen we bericht dat de prijs voor het abonne- 
ment op het "Vogeljaar" volgend jaar verhoogd zal worden tot f 15,50. 
 
Indien u volgend jaar geen abonnement wenst op het "Vogeljaar", wilt u dit dan 
kenbaar maken aan onze ledenadministratie vóór 1 december a.s.? 
De ledenadministratie berust bij Mw.H.M.J.Veefkind - Lieneman, Breloftpark 26, 
Noordwijk. 
 
Deze mededeling is uitsluitend bestemd voor mensen die een abonnement op het Vo-
geljaar hebben of zich er in de toekomst op zouden willen abonneren. Eén en ander 
heeft niets te maken met een abonnement op de "Strandloper". 
 
 

de penningmeester 
 

                       -------------- 
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Ontwerp voor een Nieuwe Vogelwet 
 
Enige tijd geleden is het ontwerp verschenen voor een nieuwe Vogelwet. De oude en  
nu nog geldende wet dateert, van 1936 en was nodig aan herziening toe. Ondermeer 
diende de wet te worden aangepast aan Benelux-overeenkomsten op het gebied van  
jacht en vogelbescherming. 
 
Ondergetekenden hebben het ontwerp eens doorgenomen, en we zullen het maar meteen 
zeggen: we zijn niet laaiend enthousiast! 
Op een aantal punten is de wet inderdaad sterk verbeterd; toch blijft men ten aan- 
zien van jacht, eierrapen en kooivogels, om maar eens wat te noemen, op twee ge- 
dachten hinken. 
 
Zo is de wens, alle vogels onder de vogelwet te laten vallen,(en niet een deel daar- 
van, zoals nu gebeuren zal, onder de jachtwet) niet in vervulling gegaan. Natuurbe-  
schermingsorganisaties hadden bij de overheid wel aangedrongen hierop. In de nieuwe  
wet wordt zelfs de mogelijkheid geopend nog meer soorten dan nu het geval is, onder  
de jachtwet te stellen. In de oude wet zijn dat klein wild, zoals Korhoenders en 
Houtsnippen; waterwild, zoals eenden, ganzen en Watersnippen en schadelijk wild, waarmee 
b.v. duiven en Eksters bedoeld worden. 
 
Een verbetering is het artikel waarin een eigenaar aansprakelijk kan worden ge- 
steld voor het optreden van zijn hond of kat, wanneer deze vogels vervolgt, be- 
machtigt of doodt. Hiertegen kan nu worden opgetreden. 
 
Het houden van kooivogels, het vervoeren en tentoonstellen ervan, is in de nieuwe  
wet gemakkelijker gemaakt. Wel zal er een kontrolesysteem met ringen worden op- 
gezet. Erg jammer is b.v. dat kooivogels overgedragen mogen worden (zij het dan om 
niet). Gevreesd moet worden dat er een min of meer openlijke handel in kooivogels  
zal ontstaan. 
 
De eisen ten aanzien van de zgn. jachtvogels (dit zijn vogels die door valkeniers 
worden gebruikt) worden wat verscherpt. Of daarmee ook het zgn. uithorsten van 
roofvogelnesten minder zal worden, moet nog worden afgewacht. 
 
Het prepareren van vogels blijft toegestaan. Er is van verschillende zijden sterk 
aangedrongen dit althans voor de roofvogels en uilen te verbieden. De wet biedt  
wel de mogelijkheid het prepareren (opzetten) van bepaalde soorten via een zgn. 
Maatregel van bestuur te verbieden. Maar er moet dan bij elke soort maar weer 
worden afgewacht of dit ook werkelijk gebeurt en dit zal ook bij elke aan te wijzen 
soort wel een gevecht opleveren tussen de diverse "belangengroepen". 
 
Het rapen van Kievitseieren blijft ook bij de nieuwe wet mogelijk. Dit ondanks de 
richtlijnen van de EEG die deze mogelijkheid in principe uitsluiten. De sterke  
druk vanuit Friesland heeft kennelijk zijn werk gedaan. 
 
Een winstpunt is een verscherping van het verbod vangmiddelen te kopen, verkopen  
of in bezit te hebben. Met dit artikel kan b.v. de handel in mistnetten worden 
aangepakt. 
 
De zogenaamde C2-vergunningen voor het vervoer van dode vogels naar een erkende 
preparateur zal vervallen. De kontrole op b.v. geschoten vogels zal bij de pre- 
parateur geschieden. Door wie, is nog niet duidelijk. 
In ditzelfde artikel is tevens opgenomen dat het vervoer van gewonde en/of zieke 
vogels naar een asiel voortaan is toegestaan. Het zal zeer de vraag zijn of dit  
een vooruitgang is. 
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In één van de eerste artikelen van het ontwerp van deze nieuwe wet wordt het veront- 
rusten van vogels verboden. Uitzonderingen worden gemaakt voor agrariërs en jagers 
(!!!!!!!!!). Over het feit dat bij het rapen van Kievitseieren ook andere vogel-
soorten zullen worden verontrust, wordt met geen woord gerept. 
 
Al met al is deze ontwerpwet toch wel wat teleurstellend. Er is beslist teveel naar  
een compromis gezocht. In verschillende landen om ons heen zijn zo langzamerhand betere 
wetten tot stand gekomen dan deze.  
 

Willem Baalbergen  
Dick Hoek 
 

                       -------------- 
 
RANDSTAD EN BROEDVOGELS 
 
Op 6 juni 1972 kwamen te Delft de vertegenwoordigers van een twintigtal Vogelwerk-
groepen en andere instanties op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer bijeen, 
met het doel te komen tot een regionale Avifauna voor West-Nederland. 
 
Om dit doel te bereiken, werd een vogelwerkgroep opgericht, die zou trachten om in  
de volgende 5 jaren het gehele oppervlak van West-Nederland tussen het Noordzee- 
kanaal en Zeeland tenminste éénmaal kwantitatief te inventariseren. De nieuwe vo- 
gelwerkgroep werd opgericht voor de duur van het project en met als enig doel de 
realisatie van een regionale avifauna. 
 
Onze Vereniging heeft vanaf het begin met grote inzet haar medewerking aan dit 
project verleend. Twee leden namen zitting in het bestuur en vrijwel alle mensen 
binnen onze Vereniging met enige ervaring in het inventariseren van broedvogels, 
stelden zich beschikbaar. Dit betekende dat velen met bloedend hart voor langere tijd 
hun geliefde kavel in de Noordduinen moesten verlaten! Pas na afloop van de inven-
tarisatiewerkzaamheden konden de tellingen in de Noordduinen worden hervat. Onze 
Vereniging heeft een grote bijdrage geleverd, want het gebied dat door onze leden 
werd geïnventariseerd, werd in het noorden begrensd door Vogelenzang, in het zuiden 
door Wassenaar en in het oosten door Rijpwetering en Nieuw-Vennep. 
 
Omdat in grote delen van Zuid Holland geen Vogelwerkgroepen aktief zijn, was de hulp 
van de Provincie Zuid Holland onmisbaar. Op kosten van de provincie konden betaalde 
medewerkers worden aangetrokken, om afgelegen gebieden als Goeree-Overflakkee en 
delen van de Hoekse Waard te inventariseren. Ook Staatsbosbeheer verleende veel hulp, 
onder andere door het laten inventariseren van de gehele Krimpenerwaard door SBB-
medewerkers. Dankzij deze steun kon vrijwel het gehele gebied worden onderzocht. 
Voornamelijk door administratieve slordigheden van enkele regiovertegenwoordigers 
bleven enkele telgebieden onbezocht. 
 
Na het afronden van de inventarisaties binnen de gestelde termijn, leefde de hoop, 
dat nu ook met grote voortvarendheid gewerkt zou kunnen worden aan de publicatie  
van de verzamelde gegevens. Helaas bleek de weg van de door de veldwaarnemer inge- 
vulde lijsten tot de uiteindelijke verspreidingskaarten een zeer lange en zeer 
moeizame te zijn. Pas in het voorjaar van 1980 kwamen de eerste verspreidingskaarten 
beschikbaar en kon worden begonnen aan het schrijven van de teksten en met de overi- 
ge werkzaamheden die tot de uitgave van het boek moesten leiden. 
Gelukkig is het nu zover dat kan worden meegedeeld, dat in de tweede helft van okto-
ber het boek van de drukker zal komen. 
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RANDSTAD EN BROEDVOGELS is niet een boek dat alleen voor de gevorderde vogelaars 
interessant genoemd kan worden. De titel van het boek geeft al aan, dat de vogel- 
stand van West-Nederland wordt besproken in samenhang met het landschap. Aan de 
opbouw van het landschap en aan de wijze waarop de vogels van het landschap ge- 
bruik maken, wordt dan ook veel aandacht besteed. Daarbij krijgen allerlei ontwik- 
kelingen, die het landschap en daarmee de vogelstand beïnvloeden, ruime aandacht.  
In dit verband kunnen worden genoemd de intensivering van de landbouw, waardoor de 
meeste soorten weidevogels schrikbarend achteruitgaan, en de uitbreiding van ste- 
den en dorpen, waardoor op veel plaatsen tijdelijk zeer vogelrijke gebieden in de 
vorm van opgespoten terreinen ontstaan. 
In een afsluitend hoofdstuk wordt ook een balans van voor- en achteruitgang opge-
maakt. Hieruit blijkt, dat het aantal soorten dat in getals-sterkte is toegenomen, 
groter is dan het aantal soorten dat een afnemende getals-sterkte bezit. Veel soor- 
ten hebben geprofiteerd van de vele nieuwe bossen, plantsoenen en groenvoorzieningen 
bij dorpen en steden. Hierdoor zijn soorten als Heggemus, Winterkoning, Roodborst  
en Groenling toegenomen. Door de infiltratie van rivierwater in de duinen zijn  
daar Kuifeenden, Slobeenden en in toenemend aantal ook Bergeenden gaan broeden.  
Door de enorme hoeveelheden afval die bij en in dorpen en steden te vinden is,  
beleven Houtduif, Turkse Tortel, Spreeuw, Huismus en kraaien en meeuwen gouden tijden. 
Soorten die het in West-Nederland niet meer kunnen volhouden, moeten gezocht worden 
bij de soorten die de moerassen, hooilanden, buitendijkse gebieden en de onge- 
repte duinen bewonen. Geheel verdwenen of sterk achteruitgegaan zijn o.a.: Griel, 
Grauwe Klauwier, Zwarte stern, Kwartelkoning, Kemphaan, Ooievaar. Op deze problematiek 
wordt niet alleen ingegaan in de meer algemene hoofdstukken, maar ook in het arti- 
keltje dat naast elke verspreidingskaart is te vinden. 
 
Het boek Randstad en Broedvogels telt ruim 500 pagina's. Het boek is geïllustreerd 
met ruim 140 foto's van karakteristieke landschappen, waardoor de hoofdstukken  
die het landschap behandelen veel duidelijker worden voor velen die West-Nederland 
niet tot in alle uithoeken kennen. Vogelfoto's zult u vergeefs zoeken in dit boek; 
wel is bij elke verspreidingskaart een kleine tekening van de betreffende soort 
opgenomen.  
Dankzij grote financiële steun van de Provincie Zuid-Holland en doordat vele activi-
teiten die bij het uitgeven van een boek noodzakelijk zijn, door de redactie zelf 
werden uitgevoerd, kan de prijs van dit omvangrijke boek uitermate laag worden ge-
noemd, n.l. f 25,--. 
De leden van onze vereniging die indertijd aan het veldwerk hebben deelgenomen, 
kunnen dit boek zelfs voor f 15,-- in hun bezit krijgen. 
Het boek kan na verschijningsdatum worden afgehaald bij J.van Dijk-L.Hellenberg- 
hof 32-Noordwijk aan zee. Om teleurstelling te voorkomen, is het verstandig om voor 
15 oktober reeds een exemplaar te reserveren. U kunt dit ook telefonisch doen  
(01719-10833). 
 

J.v.Dijk 
 
 
 
                       -------------- 
 
 
Op de volgende pagina komt de jeugd weer aan het woord, ditmaal bij monde van  
Roel Freke en Richard Duivenvoorden. 
Fantastisch jongens. Het is een leuk verslag van wat denk ik een leuke vakantie  
is geweest. 
 
Enfin, leest u zelf maar op de volgende bladzijden over de Fietsvakantie naar het 
heuvelachtige Limburg. 
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EEN FIETSVAKANTIE 
 
Donderdag 4 juni vertrokken we per fiets met zeer goed fietsweer uit Noord- 
wijkerhout richting Den Bosch. 
Onze tocht ging langs het schilderachtige riviertje de Vlist, dat even voorbij 
Schoonhoven stroomt, met z'n mooie Knotwilgen en dichte oeverbegroeiing, waar  
het op sommige plaatsen rood ziet van de vele Koekoeksbloemen. 
We kampeerden 2 dagen op een camping bij het meer "De IJzeren Man", even onder  
Den Bosch. 
De volgende dag vertrokken we naar Weert. Onderweg kreeg Richard zijn eerste  
lekke band, maar dat werd door hem vakkundig (?) verholpen. 
Na een halve dag gefietst te hebben, kwamen we in Bemelen aan, een gehucht even  
ten oosten van Maastricht. Vanuit onze camping konden we de Bemeler Berg zien.  
Dit is een natuurgebied, dat in handen is van het Limburgs Landschap. Het terrein 
bestaat uit heuvels met kalkgrashellingen, oude ontsluitingen (grotten) en 
struikgewas. De Bemeler Berg wordt beweid door Mergellandschapen, die door hun  
grazen de grond moeten verschralen, zodat de oorspronkelijke vegetatie (waar- 
onder orchideeën) misschien weer terug verwacht mag worden. 
Het gebied is nog niet zo lang geleden afgezet, zodat de zwaar door mensen betre- 
den grond weer tot rust kan komen. 
De grotten in de berg werden door vleermuizen als slaapplaats gebruikt. Op de  
top van een uitstekend stuk "rots" broedde zowaar een Torenvalk. 
Vanuit onze camping maakten we tochten naar b.v. het landgoed Schaloen en naar  
de Schaesberg. Het landgoed Schaloen is gelegen aan de natuurlijke beek De  
Geul, en het bos is er rijk aan flora en fauna. 
Van de flora kunnen als bijzonderheid genoemd worden: de Eenbes, de Gevlekte 
Aäronskelk en de Sleutelbloemen.  
Van de fauna moeten genoemd worden Hazelmuis, Eikelmuis, Boommarter, Steenmarter, 
terwijl ook de Das er een vaste gast is. 
Het gebied bevat ook nog kalkgraslanden 
en verscheidene holle wegen. Deze holle 
wegen zijn door de mens gevormd, doordat 
ze met hun karren (dikwijls getrokken 
door paarden) de grond lossloegen, die dan 
weer door het regenwater afgevoerd werd 
naar lagere delen. Hierdoor ontstond dus 
die typische wegligging, met in de hoge 
wegbermen bloemen als het Knoopkruid, 
de Blaassilene en de ook bij ons in de 
duinen wel voorkomende Agrimonie. 
Wie een bezoek gaat brengen aan dit 
Landgoed, mag zeker de erbij gelegen heem- 
tuin niet overslaan. Hier zijn een aantal 
planten bijeengebracht, in een kenmerkende  
omgeving en op hun speciale grondsoort. 
De Bolderik en de Korenbloem staan er tus- 
sen het graan en het Zinkviooltje en het 
Engels Gras staan er op zinkhoudende grond. 
Verder zijn er nog bijzondere planten te 
zien zoals de Wouw en de Verfbrem, die vroe- 
ger verzameld werden om hun kleurstof.  
Vlak naast het heempark is een oude water-
molen, gelegen aan de Geul. Deze molen is 
pas gerestaureerd en ingericht als museum. 
De muren van de molen die aan de Geul gren- 
zen, zijn in juni geel gekleurd door de Gele 
Helmbloem, die afgezien van deze groei- 
plaats nog maar op een paar andere plaat- 
sen in Nederland groeit. 
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De volgende middag gingen we op zoek naar het Gerendal, ten zuiden van het Land- 
goed Schaloen. In het Gerendal bevindt zich een Orchideeëntuin, die een bezoekje 
zeker waard is. Op dit kalkgrasland zijn een groot aantal orchideeën bijeenge- 
bracht. Enkele soorten zijn de Bijenorchis, Vliegenorchis, Hondskruid, Soldaatje en 
Bergnachtorchis. Bedroevend was het trouwens te zien hoe er achter de omheining  
een pad was gelopen naar b.v. de Vliegenorchis om er maar een goed plaatje van  
te kunnen "schieten". Deze "natuurliefhebbers" waren zich er blijkbaar niet van 
bewust dat er op dit pad voorlopig geen grasspriet meer groeit. 
Hoewel deze orchideeëntuin natuurlijk schitterend was, bekoorden de door ons zelf 
gevonden orchideeën "in het wild" ons meer. Zo vonden we de Keverorchis, wat eigenlijk 
maar een onooglijke plant is naast b.v. het Hondskruid. Je kunt deze met kleine  
groene bloempjes getooide orchidee vinden in schaduwrijke bossen, bij ons in de  
duinen komt hij ook voor op goede schaduwrijke noordhellingen. 
Na deze dag vol plantenvondsten gingen we weer richting Noordwijkerhout waar we  
op zaterdag 13 juni weer aankwamen. 
 
We kunnen iedereen zo'n fietstocht of een hele fietsvakantie aanraden, omdat je  
veel meer van de natuur ziet dan in een auto op de snelweg. 
 

Roel Freke 
Richard Duivenvoorden 

 
 
                       -------------- 
 
Onze voorzitter heeft zich ook jaren beziggehouden met fietsvakanties, maar sinds 
hij een auto heeft, lijkt het erop alsof de verten extra lokken........ 
Op de nu volgende bladzijden maakt hij ons deelgenoot van zijn ervaringen. 
 
TOCHTEN NAAR DE TWEE BELANGRIJKSTE BERGGEBIEDEN VAN WEST-EUROPA 
 
Afgelopen voorjaar en zomer heb ik de gelegenheid gehad de twee belangrijkste 
berggebieden van Europa te bezoeken, n.l. de Alpen en de Pyreneeën. Zoals de meesten 
onder u wel zullen weten zijn we met een groot gezelschap van onze vereniging eind 
mei naar de Camargue geweest, gelegen aan de Middellandse Zeekust. Toen deze excur- 
sie was afgelopen, ben ik tesamen met Frank van Duivenvoorde verder getrokken in  
de richting van de Pyreneeën. Het eerste doel in dit gebied was het prachtige  
Spaanse Nationale Park: "Parque Nacional del Valle de Ordesa", bekend uit de  
Spaanse natuurseries op de televisie. 
De plaats waar wij onze tent opsloegen was het Spaanse stadje Jaca, een klein 
vestingstadje, ongeveer 40 km. van de Franse grens verwijderd. Vanuit dit plaatsje  
is het nationale park slechts te bereiken via een nauwe bergweg, vol kronkels en 
haarspeldbochten. Het wegdek is er zodanig, dat er slechts met een "snelheid" van 
hooguit 40 km/uur gereden kan worden. Dit laatste was voor ons geen enkel bezwaar, 
zodoende konden we rustig van het prachtige landschap genieten. 
 
Vanaf de toegang tot dit park voeren verschillende wandelroutes de bergen in. We 
kozen de route langs het riviertje de Ordesa, een route die geleidelijk aan naar 
boven voert. Opvallend is de rijke vegetatie van Beuken en dennen. Sparren kom je  
er eigenlijk weinig meer tegen. In de bomen groeien veel baardmossen een teken  
dat hier veel zuivere lucht aanwezig is. In Nederland zijn de meeste baardmossen  
ten gevolge van de luchtverontreiniging reeds verdwenen. 
Langs het pad en onder de bomen zijn allerlei planten te zien, die voor ons geheel 
nieuw waren. 
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Alle soorten hier te vermelden zou te ver gaan, maar enkele moeten zeker genoemd 
worden. Het Stinkend Nieskruid kwam wel zeel overvloedig voor, een plant die sterk 
verwant is aan onze Kerstroos. De naam van deze plant doet niet veel goeds ver-
moeden, maar het tegendeel is waar. Uit wijd vertakte bladerenschermen rijzen tal- 
rijke groengekleurde bloemen omhoog en soms vormen deze planten hele borders. 
Sleutelbloemen komen ook erg veel voor en ze geven soms een gele waas aan de steil 
oprijzende boshellingen. We vonden ook nog de Kleine rose Sleutelbloem of Primula. 
Naarmate we hoger kwamen werd het ook steeds steiler. Het rustige riviertje 
Ordesa begon hier en daar te veranderen in kolkende stromen en soms stortte het  
water zich in grote stromen naar beneden in de vorm van een waterval. Dat gaf  
een oorverdovend lawaai. Op grotere hoogte begint ook het landschap te veranderen.  
De bomen worden ijler en verdwijnen tenslotte helemaal. Daarentegen worden plan- 
tengroei en vogelleven rijker. Op een grote kei in het riviertje, ontwaren we een 
parmantige vogel met de grootte van een Spreeuw en het postuur van een Winterko- 
ning. De kleur was donkerbruin, zijn keel echter helderwit. We hadden te doen met  
de Waterspreeuw, een vogel die in staat is over de bodem van snelstromende beken  
te lopen, zonder te worden meegesleurd. Het merkwaardige is dat deze vogel helemaal 
niet gebouwd schijnt te zijn voor een leven in het water of op de bodem, maar 
desalniettemin beweegt hij zich even gemakkelijk onder als boven het wateropper- 
vlak. 
Even verder zien we een slank geel vogeltje het water over schieten. Na enig speur- 
werk, blijkt het de Grote Gele Kwikstaart te zijn. Deze vogel heeft iets minder gele 
delen dan de gewone Gele Kwikstaart en komt in ons land slechts voor bij enkele beken 
in het oosten des lands. 
Enkele ogenblikken later vliegt nog een Zwarte Specht over ons hoofd het bos in. 
 
Wie aan bergen denkt, denkt onwillekeurig aan gentianen. Ook hier troffen we ze  
in overvloed aan, helder donkerblauw gekleurd. Tussen deze gentianen trof je ook veel 
de Witte Berganemoon aan, met zijn vele dicht opeenstaande grote witte bloemen.  
Hier en daar overheersten de kleuren van de vele bloemen de berghellingen! 
 
Het gedeelte van de Pyreneeën, waarover we hier spreken, behoort tot de hoogste ge-
deelten van dit gebergte. De hoogste top in dit gebied is de Monte Perdido, die  
bijna 3500 meter hoog is. Zij is dan ook steeds met ijs en eeuwige sneeuw bedekt. 
 
Tussen het plaatsje Jaca en de stad Pamplona veranderen de Pyreneeën duidelijk  
van karakter. Het gebied wordt wat droger en krijgt min of meer het karakter van  
de Spaanse hooglanden. Ook de hoge spitse toppen zijn hier verdwenen. 
Tijdens een pic-nic aan de kant van de weg wordt onze aandacht plotseling ge- 
trokken door een bijzonder grote vogel, duidelijk behorend tot de groep van de 
roofvogels. Opvallend is zijn grote staart die spits toeloopt. We hebben hier on-
miskenbaar te maken met een Lammergier, één der zeldzaamste gierensoorten in  
Europa. Zijn vlucht is bijna 2,50 meter. Even later verschijnt er nog een gier, maar 
deze is duidelijk anders van vorm. Na de bekende vogelgids te hebben geraadpleegd, 
blijkt het een Vale Gier te zijn. Deze soort komt iets meer voor dan de vorige. 
Tussen een kloof in de bergen zien we daarna een Kleine Torenvalk, die veel vlug- 
ger en afwisselender vliegt dan zijn grotere soortgenoot, de Torenvalk die bij ons 
voorkomt. Kennelijk is hij op insectenjacht. 
Tussendoor zien we ook nog een Slechtvalk, die met snelle vaart voorbijvliegt.  
Rond onze rustplaats vinden we de Spinnenorchis en het Hondsktuid, een tweetal 
prachtig gekleurde orchideeën. Al met al vonden we, dat we geen slechte plek  
hadden uitgezocht om te gaan eten. Als je steeds maar door blijft lopen, zie je  
vaak nog niet eens zo veel als wanneer je je de tijd gunt, ergens rustig te gaan 
zitten. Dat bleek hier ook wel weer. 
 
Zo langzamerhand rijden we de Pyreneeën uit en komen terecht in het Cantabrisch 
gebergte, dat ongeveer parallel loopt met de Spaanse noordkust aan de Golf van Bis-
caye. Aan de natuur valt duidelijk waar te nemen, dat we hier één van de meest 
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regenrijke streken van Spanje naderen. Het gebied is meer bebost en het aantal ri-
viertjes neemt duidelijk toe. Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen voor de plan-
tengroei. Eén van de mooiste planten die we daar gezien hebben, was een variëteit  
van de tongenorchis of de Serapia. Deze orchidee heeft bloemen met een lichtgrijs 
gearceerd omhulsel, waaruit de kelkbladen tevoorschijn komen in de vorm van lange 
donkerrode, fluweelachtige "tongen". We troffen zelfs een heel veldje aan met  
deze prachtige grote, orchideeën. 
 
Voordat we de thuisreis zouden aanvaarden, kregen we het idee, toch nog even naar  
het Noorden te gaan in de richting van Bilbao. Als je aan de kust geboren bent, 
blijft de kust eigenlijk altijd trekken, zo ook in het verre zuiden. Toen we bij de 
Golf van Biscaye aankwamen, waren we beiden van oordeel, dat deze kust één van de 
mooiste was die we ooit gezien hadden. Opvallend waren de steile, hoog oprijzende 
kliffen, die tevens zeer dicht bebost waren, tot op het strand toe. Een deel van  
deze bossen bestond uit Eucalyptus- of Gombomen, afkomstig uit Australia. Deze  
bomen kunnen tot 130 meter hoog worden. Hier waren ze weliswaar niet zo hoog,  
maar het geheel bood toch een reusachtige indruk. Doordat deze bomen een ijl bla- 
derdek hebben, laten zij genoeg licht door voor een rijke plantengroei op de bo-  
dem. Tussen de rotsen aan het strand hielden we ons nog geruime tijd bezig met  
de rijke fauna, zoals zeeanemonen, zeesterren, allerhande schaaldieren e.d. 

 
 

Halverwege de maand juni kreeg ik van Frank van Duivenvoorde bericht dat voor een 
week een klein chalet in het kanton Wallis in Zwitserland ter beschikking stond. 
Alras vonden we nog twee leden van onze vereniging bereid met ons mee te gaan,  
en zo vertrokken we half juli naar Zwitserland. 
Het chaletje was gelegen in het plaatsje Haute-Nendaz op zo'n 1400 meter hoogte. Tot 
aan de plaats Sion, de hoofdplaats van het kanton Wallis (Zuid-Zwitserland), is de 
weg goed te berijden. Na de plaats Sion verlaat je het Rhônedal, waarna je al di- 
rect snel in de hoogte gaat, via een smalle bochtige weg. Na zo'n klein uurtje  
stijgen, kom je uiteindelijk aan in Haute-Nendaz, een vakantieoord dat geheel is 
ingericht op de wintersport. Na enig zoeken vonden we ons chalet, riant gelegen te- 
midden van verschillende andere moderne vakantiebungalows. Wij hadden een prachtig 
uitzicht over het Rhônedal. 
 
Bij een eerste verkenning in de omgeving bleek al dadelijk, dat er zeer goede wan-
delexcursies mogelijk waren. Van deze mogelijkheden hebben we de daarop volgende 
dagen dankbaar gebruik gemaakt. De eerste tocht ging te voet vanaf ons huisje.  
Je kwam direct in de sparrenbossen terecht, die grote delen van dit gebergte be- 
dekken. Zo'n sparrenbos lijkt somber en eentonig, maar wanneer je goed om je heen 
kijkt, valt er toch bijzonder veel te beleven, vooral langs de vele beekjes.  
Wat de planten aangaat, vallen onmiddellijk de verschillende soorten rapunzels  
op en eveneens de campanulasoorten. Met een beetje geluk vind je hier en daar de 
Welriekende Nachtorchis, de Keverorchis en de bergvariant van het Rondbladig 
Wintergroen. Op de wat meer open plekken te midden van dit bos valt de overvloedige 
begroeiing van de Beemdooievaarsbek op. Daartussen vind je zowel de Blauwe als de 
Gele Monnikskap, de Astrantia, de donkere Akelei en met wat geluk de Eenbes. Dit is 
slechts een greep uit de vele bijzondere planten uit het bos. Naarmate je hoger  
komt, verandert de plantengroei duidelijk. Opvallend is hier en daar de rijke  
bloei van de Veldgentiaan, de Herfsttijloos en het Ruige Klokje. Ineens zien we 
daartussen kleine, op orchideeën lijkende planten. Het blijkt de Nigritella of 
Vanille-orchis te zijn, een soort die zuiver aan het hoogland gebonden is. Hij  
lijkt oppervlakkig gezien wel wat op het Hondskruid, maar de bloemtros is duidelijk 
kleiner en zeer donkerrood gekleurd, tegen zwart aan. 
Op een gegeven moment raak je uit het bomenland en kom je in de Alpenweiden, die 
vanouds bekend zijn om hun bloemenpracht. Ook wij werden zeker niet teleurgesteld. 
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We klommen geleidelijk aan steeds hoger en bereikten zo de hoogste top in de na- 
bije omgeving, genaamd Dent de Nendaz. Van daaruit hadden we een prachtig uitzicht  
op de wijde omgeving, die voor het overgrote deel van sneeuw en ijs voorzien was.  
Aan de ene kant verhief zich het Mont-Blancmassief met toppen tot aan bijna 5000 
meter; aan de andere kant zagen we nog net de steile punt van de Matterhorn, waarbij 
we het bekende Wintersportoord Zermatt kunnen vinden. Dit gebied sprak wel zeer tot 
onze verbeelding, daar we nu eens in werkelijkheid al die bergen konden zien, die  
we nog op de lagere school uit ons hoofd moesten leren. 
 
Bij onze tochten naar het hooggebergte zagen we ook verschillende voor ons bij- 
zondere vogelsoorten. De zware schorre roep van de Raaf was regelmatig te horen. Een 
bijzondere gewaarwording was het geluid van de Alpenheggemus, dat inderdaad doet 
denken aan het geluid van onze gewone Huismus. De Alpenheggenmus is iets groter dan 
onze Heggemus en hij heeft een kenmerkende borsttekening. 
Op de rand van de boomgrens hoorden we zo nu en dan in de Lariksbossen de Kruis- 
bekken zingen, maar hier was de grootste verrassing wel de Notenkraker, een vogel 
ongeveer ter grootte van een Kauw, hoofdzakelijk donkerbruin gekleurd, met grote 
helderwitte stippen. 
Tot drie maal toe hebben we boven onze hoofden Steenarenden zien zweven, op zoek  
naar prooi. Tussen een tweetal Steenarenden zagen we ook nog een Slechtvalk weg- 
schieten. 
 
Gedurende de hele week dat wij daar in Halde-Nendaz vertoefden, hebben wij verschil-
lende tochten naar boven gemaakt, waarbij we zo nu en dan gebruik maakten van de 
kabelbaan, die ons al meteen in de alpenweiden bracht. Zulke wandelingen zijn be- 
paald niet te vergelijken met tochten in Nederland, want geregeld moesten er be- 
hoorlijk steile en moeilijk begaanbare hellingen genomen worden. Van alle inspan- 
ningen merk je echter weinig, omdat je aandacht geheel naar de omgeving uitgaat. 
 
De week vloog om. Met enig heimwee namen we afscheid en wel in het bijzonder van  
de Zwarte Roodstaart, die vlak boven de ingang van ons huisje broedde. 
 

C.J.M.Verweij 
 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
 
Op de nu volgende pagina's gaan we nog verder van huis. Ons aller Joanna van Sam 
beek bezocht haar ouderlijk huis in de staat Maine in Amerika. 
Zo kon het niet laten om, tussen alle familiebezoek en een schoolreünie door,  
te kijken naar de vogels die ze daar zag. 
Soms waren het oude bekenden, maar ook waren er nieuwe soorten bij, die zich recent 
in dat gebied gevestigd hadden. 
 
Leest u het verslag dat Joanna maakte zelf maar op de volgende bladzijden. 
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VOGELS VAN MAINE IN DE MAAND JULI 
 

 
 
De Ameriaanse staat Maine, in "New England", strekt zich 

Uit langs de Atlantische kust van onder de Canadese Provincie 
Quebec tot de staat Massachusetts. MainE is driemaal zo groot  
als Nederland met een derde van de inwoners. Sinds de  
burgeroorlog trekt z'n kustlijn van 3500 miles touristen aan, 
en deze zomer bezocht ik 't ook om er van m’n daar wonende 
familie - en een school reünie - te genieten. 
 

De kaart verdeelt de staat Maine in voor touristen  
aantrekkelijke gebieden. In juli bracht ik 3 weken door in  
het zogenoemd zuidelijk kustgebied en de noordelijk bosgebied. 
Nu volgt een samenvatting van vogels die ik daar zag, allemaal 
algemeen bekend om de afwisselende Maine biotopen in dit  
jaargetijde. Van zelfsprekend zouden op een echte vogel 
excursie veel meer algemene soorten kunnen worden waargenomen. 
 

Om te beginnen waren er twee oude bekenden die ook de 
harde, 'Zweedse' winters van Maine opfrissen: de luidruchtige  
BLUE JAY (een gaaiachtige soort) en de BLACK-CAPPED CHICKADEE. 
Deze vrolijke mees met z'n lage, hese stem is gewaardeerd door  
Maine als de officiële 'state bird', z'n geliefde denneappel  
als de officiële 'state flower'. De onbetwistbare zomerkoning  
van de telefoondraden is de KINGBIRD, en de BOEREN- en  
OEVERZWALUWEN waren vaak in de lucht te zien. In drassige  
streken trof ik de RUSTY- en REDWINGED BLACKBIRDS aan, in  
grasvelden zag Ik de COMON CROW en BOBOLINK. 
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De ROBIN (een lijstersoort), PURPLE FINCH (vink famiIie),  
en CEDAR WAXWING (pestvogel familie) waren makkelijk waar te  
nemen via hun kleuren, de CATBIRD omdat hij miauwde en de  
PHOEBE omdat hij z'n naam herhaaldelijk riep. Waargenomen  
zangers waren de GELE-, PINUS- en MIRTEZANGER. Ook aanwezig  
waren de ROODOOGVIREO en de GEELKEELVIREO. 
  

Persoonlijk vond ik de meest kleurrijke vogels de  
AMERIKAANSE GOUDVINK, de BALTIMORETROEPIAAL (een oranje-zwarte 
wielewaalachtige vogel), de SCARLET TANAGER (een scharlaken 
tanagrasoort met zwarte vleugels en staart) en de TOWHEE 
(19 cm, zwart met witte bulk en roodachtige flanken). 
  

De meren van Maine zijn bekend om z'n jodelende  
IJSDUIKERS, in hun noordelijke omgeving, waren ook de  
BANDIJSVOGEL en GROTE ZAAGBEK te zien. Op een zuidelijk  
meertje zag ik een groepje van 8 onv. CANADESE GANZEN. 
 

Druk bezig rondom de woningen in m'n geboortedorp waren  
de BOOMKLEVERS Sitta canadensis en Sitta carolinensis, de HOUSE  
WREN Troglodytes aedon, en de twee spechten DOWNY- en HAIRY  
WOODPECKER. Niet ver van een zeehavenstad waren een GROENE  
REIGER en een SNOWY EGRET Leucophoyx thula te zien. De  
KILLDEERPLEVIER en SPOTTED SANDPIPER (overloper met een  
gespikkelde borst) liepen samen langs de vloedlijn, op de zee  
zelf zwierf de DOUBLE CRESTED CORMORANT (een aalscholversoort). 
 

Boven de berm van de snelweg vloog een AMERIKAANSE  
TORENVALK en een RED-SHOULDERED HAWK, Buteo lineatus. Toen  
ik stond bij een riviertje om een klein, bevertje te observeren,  
vloog in de nabije begroeiing plotseling een opgejaagde RUFFLED  
GROUSE op. 
 

Vier vogels die ik vroeger nooit gezien had, bleken soorten  
die zich in de afgelopen tien jaar aangepast hebben: de WILDE  
KALKOEN, de MOURNING DOVE (herkenbaar in de vlucht door een  
fluitend geluid met de vleugels voortgebracht), grote roofvogels  
genaamd TURKEY VULTURES, en de MOCKING BIRD. Deze laatste  
nestelt zich bij woningen en imiteert dag en nacht op een  
heldere, doordringende toon. Maine kent de nachtegaal niet,  
dus bewoners vinden 't iets storend om onverwacht in de woon- 
of slaapkamer de verrassende klank van de MOCKING BIRD te  
horen, een kruising tussen de zang van een nachtegaal en  
bosrietzanger. 
 

Toen ik op 'n stille ochtend een grote groepje vlinders op een  
grote klis stand te bekijken, hoorde ik een zacht zoemend 'brrr'.  
En daar verscheen misschien de meest betoverende vogel die Maine  
wel kent: de ROBIJNKEEL KOLIBRIE. Deze vogel had ik in jaren  
niet gezien en ik voelde me weer echt thuis in Maine. 
  

Joanna. v. Sambeek-Roberts 
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Voor de rest van deze Strandloper hopen we weer wat dichter bij huis te blijven. 
Hiermee kan bewezen worden, dat als je veel wilt zien, het helemaal niet alleen op  
de wijde verten aan hoeft te komen. Het is ook dichtbij te vinden, zoals uit de 
volgende bijdragen zal blijken...... 
 
 
EEN MERKWAARDIG TERREINTJE BIJ DE RUIGENHOEK. 
 
Enkele jaren geleden werd een gedeelte van de provinciale weg nr. 1 aangelegd, 
waarbij ook een ongelijkvloerse kruising met de Vogelaarsdreef tot stand kwam.  
De heer W.v.d.Niet maakte mij attent op een bermgedeelte bij de afrit van de 
provinciale weg bij de Ruigenhoek, waar hij verschillende soorten anjers had aan-
getroffen. 
Twee bezoekjes aan deze berm in augustus 1981 leverden een merkwaardige verzame- 
ling vondsten op. Dat deze soorten hier op natuurlijke wijze zijn gaan groeien, lijkt 
hoogst onwaarschijnlijk, omdat de soorten die hier dicht bijeenstaan, in natuurlijke 
terreinen zelden of nooit in elkaars gezelschap worden aangetroffen. Er zijn aan-
wijzingen dat een liefhebber van "heemplanten" uit de omgeving van Lisse op deze 
plaats af en toe wat zaad strooit. Hoewel hierdoor een opvallend stukje berm ont-
staat, waar het goed botaniseren is, moet hier toch gesproken worden van een afkeu-
renswaardige floravervalsing. 
De bedoelde groeiplaats ligt op een kleine helling die op het zuidoosten is ge- 
richt. Aan de bovenzijde wordt de ongeveer drie meter brede strook begrensd door  
wat eikenhakhout. In de naaste omgeving groeien allerlei soorten van de kalkarme 
duinen, zoals Struikheide en Zandblauwtje. De groeiplaats met de bijzondere soorten 
valt sterk op door de totaal afwijkende vegetatie op een iets kleiige bodem, die  
niet geheel met de planten is bedekt. Waar deze grond van afkomstig is, is niet be- 
kend. 
De meest opvallende planten waren: 
 
Prachtanjer 
Karthuizer anjer  
Slanke mantelanjer 
Kalkbedstro  
Wilde ridderspoor 
Grijskruid  
Rechte ganzerik 
Keizerskaars 
Algerijns kaasjeskruid    

- Dianthus superbus 
- Dianthus carthusianorum  
- Petrorhagia prolifera 
- Asperula cynanchica 
- Delphinium consolida  
- Berteroa Incana 
- Potentilla recta 
- Verbascum phlomoides 
- Malva mauritanica 
  

Verder stond op dit terreintje veel Smalle Weegbree, Canadese fijnstraal en hier  
en daar wat Grasklokjes en Sint-Janskruid. De talrijkste soort was hier ongetwij- 
feld de Slanke mantelanjer. Deze soort bleek zich ook enigszins buiten het des- 
betreffende bermgedeelte verspreid te hebben. 
 
         Jelle van Dijk 
                       -------------- 
 
 
DE FLORA IN EN LANGS DE SLOTEN 
 
De meeste natuurliefhebbers gaan bij voorkeur op onderzoek in de duinen of in de 
bossen van de landgoederen. Het open polderland trekt veel minder belangstelling. 
Hierdoor is onze kennis van flora en fauna wat eenzijdig op duinen en bossen ge-
oriënteerd. 
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Bij het broedvogelonderzoek in de periode 1973-1977 voor het project Avifauna West—
Nederland bleek reeds, dat het boekje "Vogels van Noordwijk" uit 1972 vrij onvol-
ledig was voor wat betreft de vogels van het polderland. 
Na een onderzoekje dat word uitgevoerd in juli en augustus (en nog een enkele keer  
in september) 1981, waarbij op 16 plaatsen de plantengroei in en langs de sloten  
werd genoteerd, bleek dat ook in het boekje "De Flora van Noordwijk" uit 1978 het 
polderland veel minder aandacht heeft gekregen dan de duinen en de landgoederen.  
Zo werden bij dit onderzoekje meer dan 10 soorten aangetroffen, die nog niet eer-  
der in Noordwijk gevonden waren. Bovendien bleek een flink aantal soorten veel 
algemener voor te komen dan in de "Flora van Noordwijk" staat aangegeven. 
 
De keuze van de sloten in elk gebied is vrij willekeurig geweest; wel werd er naar 
gestreefd om steeds een brede sloot of vaart en enkele smalle sloten te bekijken.  
In de volgende deelgebieden werden steekproeven genomen: 
Noordwijks middengebied   de Noordwijkerhoutse Geest langs de Gooweg 
het Vinkenveld    grasland bij Sancta Maria 
de Klei     het Langeveld 
polder Hoogeweg-achter Offem  oevers van het Oosterduinse meer 
de Elsgeester polder bij Voorhout bollenland bij de Ruigenhoek 
de Bronsgeest    Hoogeveense polder tussen de Leidse vaart en 
de Leeweg           Nw.'hout 
de Noordzijder polder   Leidse vaart tussen De Zilk en station Lisse 
Oud Leeuwenhorst 
 
Het inventariseren van slootvegetaties is dikwijls geen eenvoudige zaak. Diverse 
soorten behoren tot de geslachten, waarvan de soorten moeilijk te determineren  
zijn, zoals de basterdwederiken (Epilobium), de zeggen (Carex) en de russen (Juncus). 
Het determineren wordt soms bemoeilijkt doordat van enkele soorten alleen plan- 
ten met rijpe vruchten kunnen worden gedetermineerd. Een tweede bezoek later in het 
seizoen is in zo'n geval noodzakelijk. Dikwijls had een dergelijk bezoek geen zin, 
omdat in de tussentijd de slootkant was gemaaid en de sloot was geschoond. Hier- 
door ontstonden moeilijkheden bij het determineren van enkele soorten fonteinkrui- 
den (Potamogeton), Witte waterkers (Nasturtium) en tandzaad (Bidens). Aan de andere 
kant zullen een aantal soorten zijn gemist, omdat ze juist in het voorjaar bloeien, 
en in de zomer nauwelijks nog terug te vinden zijn. 
Door dit alles zal de lijst van gevonden planten in de toekomst zeker nog kunnen 
worden uitgebreid. 
 
Bij het onderzoek viel al spoedig op, dat er een groot verschil bestaat tussen de 
plantengroei van sloten in weiland en van sloten in bollenland. In weilanden is  
vaak een geleidelijke overgang van land naar water aanwezig, doordat het vee de 
slootkanten vertrapt heeft. In deze strook, die soms wel 2 meter breed kan zijn, 
groeit nogal eens het Moeraszoutgras. Ook werd hier en daar Moerasmuur, Waternavel  
en Penningkruid aangetroffen. Tussen de pollen en bulten groeit vaak het Groot 
Moerasscherm, dat evenwel in dergelijke omstandigheden zeer laag en klein blijft.  
Ook Gewone Waterbies, Zomprus, Mannagras en Kluwenzuring werden hier gevonden.  
Een opvallende plant aan de waterkant van zulke sloten is het Pijptorkruid. Op 
plaatsen die eerst geheel zijn kaal getrapt, maar later minder worden betreden, 
groeit soms massaal de Beekpunge. In de sloten zelf groeit vrijwel steeds het Schede-
fonteinkruid, gedoornd Hoornblad, Stijve Waterranonkel en Smalle Waterpest. In de 
polder achter Offem waren enkele sloten vrijwel dichtgegroeid met Lidsteng.  
Hoewel niet op alle plaatsen het kroos werd gedetermineerd, werd wel het voorko- 
men van het Puntkroos bijgehouden. Deze soort bleek vooral in de weilandsloten te 
groeien. Ook werd hier herhaaldelijk de Rode Waterereprijs aangetroffen. Deze plant 
is dikwijls voor een deel ondergedoken, waarbij alleen een deel van de bloeistengel 
boven water uitsteekt. De Blauwe Waterereprijs, die veel op de rode lijkt, komt in de 
graslandsloten vrijwel nergens voor. Deze soort werd vooral gevonden in greppels, die 
in de zomer droogvallen. Dergelijke greppels vind men vooral in het bollenland. 
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Langs sloten waar het vee niet de kans krijgen kan, alles af te grazen en de oe- 
vers te vertrappen, kunnen zich fraaie vegetaties ontwikkelen, waarin Kleine Water- 
eppe, Waterzuring, Krulzuring, Moerasvergeet-mij-nietje, Gele Lis, Grote Watereppe, 
Kalmoes, Grote Egelskop, Watermunt en Witte Waterkers opvallen. Indien een sloot niet 
regelmatig wordt geschoond, kan de sloot tenslotte geheel dichtgroeien. Een 
dergelijke ontwikkeling heeft zich bij de ringvormige sloot bij de Halle op Oud 
Leeuwenhorst voorgedaan. Hier is de voormalige sloot geheel gevuld met een dik 
veenpakket, waar we nu soorten als Echte Valeriaan, Kale Jonker, Pluimzegge, Gewone 
Zegge, Oeverzegge, Smalle Stekelvaren, Rietorchis en Pitrus aantreffen. In de door 
paarden vertrapte strook bij deze verlande sloot groeit massaal de Egelboter-  
bloem, terwijl het Moeraszoutgras hier ook niet ontbreekt. 
 
Bij de sloten en zandvaarten in het bollenland is het van groot belang, hoe de  
oevers worden behandeld. Helaas wordt op enkele plaatsen nog steeds met chemische 
middelen de vegetatie doodgespoten. Op andere plaatsen wordt de oever enkele  
malen per jaar gemaaid, en is er van een goed ontwikkelde oevervegetatie geen  
sprake. Op plaatsen waar langs de sloot een pad loopt, kan de begroeiing zich door- 
gaans beter ontwikkelen. Fraaie begroeiingen werden aangetroffen langs vaarten bij 
de Leeweg, langs de Gooweg en bij de Ruigenhoek. Veel voorkomende soorten waren hier: 
Zwanebloem, Gele Lis, Kleine Watereppe, Groot Moerasscherm, Zeebies, Liesgras, Grote 
Egelskop, Waterzuring, Wilde Bertram. In het water groeit hier vaak opvallend veel 
Watergentiaan en Veenwortel. Het Schedefonteinkruid ontbreekt hier ook vrijwel 
nergens, maar ook werd Gekroesd Fonteinkruid, Doorgroeid Fonteinkruid en Glanzig 
Fonteinkruid gevonden. Evenals in veel graslandsloten werd ook in de bollenland- 
sloten -als ze ondiep waren- het ander water bloeiende plantje Zannichellia ge-
vonden. 
 
Bij het Oosterduinse meer en de Ruigenhoek heeft zich op sommige plaatsen een 
weelderige vegetatie in en langs de zandvaarten kunnen ontwikkelen. Langs de 
waterkant drijven grote pollen Waterscheerling, terwij1 de moerassige oevers begroeid 
zijn met Grote Lisdodde, Harig Wilgenroosje, Liesgras, Gele Waterkers en Watermunt. 
Ook treffen we hier soorten aan als Moeraslathyrus, Blauw Glidkruid, Poelruit, Ko-
ninginnekruid, Scherpe Zegge, Pluimzegge en Rietorchis. 
 
De Leidse Vaart en de Steenggracht zijn in onze omgeving de enige vaarten, die wat 
breder en dieper zijn dan de meeste zandvaarten in de bollenstreek. Een opvallende 
soort langs de Leidse Vaart, was de Kleine Lisdodde. Verder groeide hier veel Ruwe 
Bies, Grote Lisdodde, Zwanebloem, Kalmoes, Harig Wilgenroosje en Waterscheerling. 
 
Het voert te ver om hier een volledige lijst van de gevonden soorten per loka- 
tie op te nemen. Een kopie van deze lijst kan op verzoek wel worden toegestuurd  
of opgehaald. 
Volstaan wordt hier met het vermelden van de soorten, die nog niet in de Flora  
van Noordwijk werden genoemd van die soorten waarvan de verspreiding anders is  
dan in de Flora van Noordwijk staat aangegeven. 
De nieuwe soorten voor de Flora zijn onderstreept. Hierbij zijn enkele soorten ook 
reeds in 1979 bij het Oosterduinse meer aangetroffen. 
 
Liderus - Equisetum palustre: algemeen langs greppels in het bollenland  
Holpijp - E.fluviatile: vrijwel nergens ontbrekend en plaatselijk massaal 
Grote Kroosvaren – Azolla Filiculoïdes: plaatselijk zeer talrijk 
Kluwenzuring - Rumex conglomeratus: in en langs veel graslandsloten 
Waterzuring - R.hydrolapathum: vrijwel overal aanwezig 
Moeraszuring - R.Palustris: hier en daar langs zandvaarten 
Watermuur - Myosoton aquaticum: bij de Ruigenhoek en het Oosterduinse meer 
Egelboterbloem - Ranunculus flammula: op Oud Leeuwenhorst 
Gele Plomp - Nuphar lutea: in diepere vaarten overal te vinden 
Waterlelie - Nymphaea alba: ook buiten de landgoederen te vinden 
Aarvederkruid - Myriophyllum spicatum: in veel ondiepe sloten in het bollenland 
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Groot Moerasscherm - Apium nodiflorum: algemeen 
Waterscheerling - Cicuta verosa: Leidse vaart, Oosterduinse Meer ,Ruigenhoek  
Grote Watereppe - Sium latifolium: hier en daar langs zandvaarten 
Zompvergeetmijnietje - Myosotis caespitosa: algemeen 
Veelkleurig vergeetmijnietje - M.discolor: rijke groeiplaats in de Noordzijderpolder 
Blauwe Waterereprijs - Veronica anagallis aquatica: algemeen in greppels/polder  
Ruw Walstro - Galium uligonosum: hier en daar langs sloten 
Wilde Bertram - Achillea ptarmica: hier en daar langs zandvaarten 
Reukloze Kamille - Matricaria maritima: vaak op beschoeiingen van brede vaarten 
Smalbladig Kruiskruid - Senecio erocifolius: enkele planten in de Noordzijderpolder 
Gele Kamille - Anthemis tinctoria: enkele planten bij het Oosterduinse meer 
Vergroeidbladig Tandzaad - Bidens connatus: bij Noordwijkerhout en op Oud-Leeuwenhorst  
Smalle Waterpest - Elodea nuttalii: algemeen en vaak zeer talrijk  
Middelste Waterweegbree - Alisma lanceolatum: in veel sloten en vaarten 
Moeraszoutgras - Triglochin palustris: Oosterduinse meer en slootkanten in weiland 
Dichtbladig Fonteinkruid - Potamogeton densus: achter Sancta Maria 
Gekroesd Fonteinkruid - P.Crispus: hier en daar in zandvaarten en sloten 
Doorgroeid Fonteinkruid - P.perfoliatus: hier en daar in zandvaarten en sloten 
Glanzig Fonteinkruid – P.lucens: bij de Ruigenhoek en op Oud-Leeuwenhorst 
Drijvend Fonteinkruid - P.natans: slechts op twee plaatsen enkele planten 
Zannichellia - Zannichellia palustris: algemeen in ondiepe sloten 
Zomprus - Juncus articulatus: zeer algemeen 
Biezeknoppen – J.subiliflorum: in het middengebied v.Noordwijk, op Oud-Leeuwenhorst 
Padderus - J.subnodulosus: algemeen 
Veldrus – J.acutiflorus: langs de Duinweg bij Puik en Duin 
Zeegroene rus - J.inflexus: Oosterduinse meer 
Platte Rus - J.compressus: Oosterduinse meer 
Duinrus - J.alpino articulatus ssp.atricapillus: Oosterduinse meer 
Slanke Waterbies - Eleocharis palustris uniglumis: Oud Leeuwenhorst 
Borstelbies - Scirpus setaceus: Oosterduinse meer, veel minder dan in 1979! 
Scherpe zegge - Carex acuta: bij de Ruigenhoek 
Late zegge - C.serotina: veel bij Oosterduinse meer 
Blauwe Zegge - C.panicea: veel bij Oosterduinse meer 
Mannagras - Glyceria fuitans: algemeen in veel smalle sloten 
Watergras - Catabrosa aquatica: algemeen in veel smalle sloten 
Rietzwenkgras - Festuca arundinacea: één grote pol bij de Ruigenhoek 
 
 
J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
2202 XT Noordwijk  
tel. 01719 - 10833 
 
                       -------------- 
 
 
De heerlijk eetbare garnaal, 
levert ons ook een strandverhaal. 
 
Een garnalenvisser op het strand heeft nooit te klagen over aandacht voor zijn 
vangsten. Ik beschouw het steeds als een buitenkansje om de buit te inspecteren,  
die na de trekarbeid wordt binnen gehaald. Het is beslist niet alles garnaal wat  
de klok slaat, als het net op het droge wordt gesleept. Dit soms wel tot ongenoegen 
van de in de weer zijnde visser. Maar we beperken ons dit keer tot de Garnaal 
(Crangon crangon). 
We moeten dit diertje plaatsen in de groep van de krabben en de kreeften. Evenals 
deze dieren bezit de Garnaal een 10-tal poten. Je moet wel even goed kijken om 
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die te ontdekken, maar u zou het alleen al eens voor de controle kunnen wagen  
(zijn ze alle 10 nog aanwezig?). Die wriemelende onderdanen zijn bevestigd  
aan het kopborststuk, wat bij de garnaal eén geheel is. 
Het eerste paar poten is veel groter en forser gebouwd dan de overige gelede  
poten. Dit zijn de schaarpoten van het ongewervelde dier, welke hij gebruikt  
om wormen, andere kreeftachtigen en schelpdieren mee te pakken. Deze uitrusting 
gebruikt een garnaal hoofdzakelijk in de nacht, wanneer hij op jacht gaat. Hun wat 
doorzichtige lichamen vormen dan een weinig opvallende verschijning in het 
donkere water. Plezierig voor het dier, want de garnaal komt op bijna elke menu- 
kaart van de aanwezige vis voor, speciaal van de platvis, om dan nog maar te zwij-  
gen van de professionele vangst methoden van de beroepsgarnalenvissers. 
Overdag houdt de garnaal zich vrij koest. 
Hij ligt dan ingegraven in het zand. Dat 
ingraven krijgt de garnaal in een oog- 
wenk voor elkaar met zijn 10 gelede po- 
poten, bevestigd aan het achterlijf. 
Meermalen heb ik dit kunststukje van  
die verdwijntruc gadegeslagen en elke 
keer dwingt bet weer respect af hoe 
snel dit gebeurt en hoe onvindbaar de 
garnaal ineens is geworden. Ook kinderen 
met hun schepnetje hebben diezelfde er- 
varing. Ze zagen dan een garnaal weg- 
schieten en ineens was "het kreng" 
verdwenen. 
De garnaal graaft zich echter niet 
helemaal onder het zand. Als u de juiste 
verblijfplaats weet, zijn boven het zand 
de dicht bij elkaar staande ogen en een 
paar sprieten (antennen) te ontdekken.  
Zo houdt het dier contact met de water-
wereld boven zich, je weet tenslotte 
nooit, wat je allemaal nog boven het 
hoofd hangt. 
Veel verweer heeft de garnaal niet, het 
is het beste om ongezien te blijven. 
Maar nogmaals, dat staat niet in het  
boekje van zijn vele vijanden.  
De vrouwtjes doen in ieder geval flink hun best om de soort in stand te houden.  
Je kunt daardoor de vrouwtjes aantreffen met een korrelige massa onderaan het 
achterlijf tussen de zwempoten. Dat zijn de eitjes die bij het vrouwtje in de  
herfst, maar ook wel in het vroege voorjaar opgemerkt kunnen worden. De ontwikke- 
ling van garnalen-jongen gaat snel. Als de larven in de winter uit het ei komen,  
zijn deze in september/oktober al uitgegroeid tot consumptie-garnaal en dan  
kunnen ze zich ook al voortplanten.  
De leeftijd die garnalen bereiken is ca 3 jaar. Onnodig is het te zeggen dat velen 
deze leeftijd niet halen. Als garnaal leef je bij de dag om zo te zeggen. 
Er is nog iets bijzonders aan de ontwikkeling van deze dieren. Elke garnaal be-  
gint zijn leven als man. Dus als u een klein garnaaltje in het kornet aantreft,  
is het een mannetje. Het mannetje ondergaat echter een verandering en wordt dan  
een vrouwelijke garnaal. In de biologie duidt men deze verandering van man naar  
vrouw aan als protandrisch hermafrodiet. 
Ook bijzonder is bet feit dat de garnaal op gezette tijden van jas verwisselt.  
De oude huid barst open en een zeer zachte en daardoor kwetsbare garnaal komt  
te voorschijn. Het duurt enige uren voordat de nieuwe huid hard geworden is, maar  
die zit wel comfortabeler. 
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Als je zo'n beest bekijkt onder de binoculair is dit een wondermooi creatuur. Op-
vallend zijn de stervormige stippeltjes op de huid. Dat zijn pigmentcellen, die hem 
goed van pas komen bij de aanpassing aan zijn omgeving om zo onvindbaar te wor- 
den voor de vijand. 
We willen kleurrijk eindigen. In de garnalencoctail zien die glasachtige wezentjes  
er wat roodachtig uit. De oorzaak moet u zoeken in het feit dat de rode kleur- 
stof bij het koken gaat overheersen. 
Zo zijn we weer terug bij het begin van dit verhaal, n.l. dat de garnaal eetbaar  
is! 
 
literatuur: 
C.M.Yonge: The Sea shore 
L.B.Holthuis,G.R.Heerebout: De Nederlandse Decapoda; Wet.Med.KNNV nr.111,1976. 
 
 

G.S.Slager 
 
                       -------------- 
 
 
IEDER MUISJE HEEFT EEN STAARTJE . . . of iets over de VELDMUIZENCENSUS 
 
In dit geval kan beter gesproken worden van "ieder muisje heeft een gaatje", het- 
geen uit het navolgende wel zal blijken. 
 
In 1978 stelden drie ornithologen een landelijk werkprogramma op voor de inventari-
saties van het voorkomen van de Veldmuis (Microtus arvalis) in Nederland. 
In navolging van een onderzoek in Polen(1) wordt de volgende werkwijze gevolgd(2): 
 
Een aaneengesloten kultuurgraslandgebied wordt gekozen als proefterrein. In het 
proefterrein worden twee bijeen gelegen proefvakken gekozen: een stuk kernbiotoop  
van 502 m en een (potentieel) overloopgebied van 100 m2. Beiden moeten vlak zijn  
en een homogene begroeiing en struktuur hebben. Dit vak wordt gemarkeerd door in  
de grond geslagen paaltjes. Met behulp van de muizensporen (looppaadjes, vraatres- 
ten, keutels, die veelal zichtbaar worden na optillen van de overhangende vegeta- 
tie) worden de gaatjes opgespoord. 
De gaatjes (alle holletjes met een doorsnede van maximaal 3 cm en waar men met  
de vinger geen einde aan kan voelen) worden dan voorzichtig en luchtig dichtge- 
drukt en duidelijk gemerkt met wit volièrezand. Tijdens de telling en controle  
wordt het proefvlak afgezet met een touw en wordt er gebruik gemaakt van een stevig 
houten raam van 1 m2. De aangetroffen gaatjes worden op ruitjespapier genoteerd.  
Na één etmaal (24 uur exact) wordt per vierkante meter het aantal heropende gaat- 
jes en de eventuele nieuwe gaatjes genoteerd. Ook genoteerd worden temperatuur, wind, 
neerslag en/of eventuele andere weersomstandigheden, evenals grondgebruik, waterpeil, 
en een omschrijving van de vegetatie(soorten en bedekkingspercentages). 
 
Medewerkers bemonsteren tenminste gedurende twee vaste perioden (tweede helft van 
maart en oktober) en zo mogelijk nog een derde maal (in juni). 
 
Volgens dit onderzoek heeft ondergetekende voor het tweede achtereenvolgende jaar  
in de polder Hogeweg bij Voorhout geïnventariseerd. Deze gegevens zijn verwerkt in 
een landelijk verslag. Het zou prettig zijn als er nog wat mensen waren die aan dit 
(eenvoudige) onderzoek willen meewerken. (Dan graag een telefoontje aan mijn adres). 
 
Over het nut van dit onderzoek wordt in het Vogeljaar(3) geschreven. Daar wordt 
gesteld dat een inzicht in de populatie en de schommeling van de dichtheid van 
die populatie van de Veldmuis nodig is, om iets te kunnen begrijpen van patronen 
in populatie en jongenproductie van de predatoren van de Veldmuis (n.l. Blauwe Reiger, 
Torenvalk en Ooievaar). 
 

J.v.Sambeek-Roberts 
tel. 02522-13927 
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literatuur: (behorend bij het artikeltje op de vorige pagina) 
Liro,A.: "A renewal of burrows by the common vole as a indicator of its numbers", 
Acta Theriologica,vol 19,17: 259-272,Bialowieza,sept.1974. (1) 
Blok,A.: "Werkwijze van de veldmuiscensus met behulp van de heropende gaatjes-  
methode",Microtus 1,okt.1979 (2) 
"Nieuwsbrief over kleine zoogdieren en hun predatoren", Het Vogeljaar,jrg.29,nr.2 
1981 (3) 
 
                       -------------- 
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DUINAFGRAVINGEN BIJ SCHOORL 
 
De duinen bij Schoorl staan bekend als onze hoogste duinen. Deze worden beheerd door 
het Staatsbosbeheer. Deze organisatie graaft al enige jaren stukken duinhelling af. 
Over een aantal hectaren ontstaat dan een vlakke, geleidelijke zandhelling, zoiets 
als een opgespoten zanddijk. Daar waar langzamerhand en op natuurlijke wijze een af-
wisselende situatie was ontstaan, wordt nu met buldozers gewerkt. In korte tijd wordt 
de geomorfologie van het gebied vernield. Onbegrijpelijk en zeer ergerlijk. Het 
Staatsbosbeheer heeft verklaard dat deze afvlakkingen nodig zijn om op steile hel-
lingen naaldbomen te kunnen planten, om verstuivingen tegen te gaan. Deze verstui- 
vingen ontstaan door overmatige recreatie in combinatie met de wind. De werkgroep 
"Duin en Kust" (een regionale aktiegroep) begrijpt niet waarom het zo ver moet ko- 
men dat er met buldozers in het duin moet worden ingegrepen. In Noordwijk maakt het 
SBB gebruik van helicopters bij het ter plaatse brengen van het plantgoed, juist  
om het kwetsbare duin te ontzien. Daar zou het SBB in Noord Holland nog wat van kun- 
nen leren. 
De Schoorlse duinen zijn bovendien extra kwetsbaar, omdat ze droog en kalkarm zijn. 
De verdroging van de duinen wordt door de aanplant van naaldhout nog eerder bevor-
derd. 
 

Natuur en Milieu, juli/Aug, 1981 
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Stichting DUINBEHOUD SLUIPMOORD BEDREIGT DUINEN! 
 
Overal langs onze kust worden de duinen door moeilijk grijpbare processen aangetast. 
Daardoor dreigen we één van onze mooiste en rijkste natuurgebieden te verliezen.  
Het publiek weet niets van deze sluipmoord op de duinen, aldus de stichting DUIN-
BEHOUD. Eind augustus werd een demonstratieve fietstocht van IJmuiden naar Den Haag 
gehouden, om aan de bedreigingen van het duingebied meer bekendheid te geven. De 
waterwinning lijkt nog de ergste bedreiging van de duinen. 
Daarnaast vormen de intensieve recreatie, de aanleg van fietspaden, het bouwen van 
huizen aan de voet van de duinen en ondermeer een plan om de golfterreinen ten noor-
den van Noordwijk uit te breiden, aanslagen op het duingebied. 
Ook tegen reeds gerealiseerde plannen protesteert de stichting. De toren van Radio 
Nora is gebouwd zonder de vereiste ontgrondingsvergunning, terwij1 ook nooit een 
officiële bouwvergunning is afgegeven. 
 

TROUW, 4 augustus 1981 
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AARDKASTANJE (Bunium bulbocastanum) TERTUG IN DE ZUIDDUINEN 
 
De heer Van Duijn uit Katwijk, van wie ik al een aantal leuke  
vondsten in de Zuidduinen heb doorgekregen zoals een vindplaats  
van de Grote keverorchis en een vindplaats van Rondbladig 
wintergroen, belde mij maandag, 22 juni op met de mededeling, 
dat hij vermoedelijk de Aardkastanje had gevonden. 
Een zeer opmerkelijke vondst, omdat deze soort volgens het  
rapport  "Zeldzame Nederlandse Plantesoorten" van A.J.Quené-  
Boterenbrood en J.Mennema in de duinen tussen Noordwijk en  
Katwijk sinds 1950 niet meer voor zou komen. 
Jelle van Dijk had echter in 1969 nog een aantal planten  
gevonden. 
 
Het is mogelijk dat de Aardkastanje nooit is weggeweest, doch  
dat hij over het hoofd is gezien. Dat over het hoofd zien kan  
heel gemakkelijk. Het is een schermbloemige met kleine witte  
bloempjes. Van een paar meter afstand is verwarring met een  
klein plantje van het Fluitekruid of Kleine bevernel heel goed  
mogelijk. Het duidelijkste kenmerk van de Aardkastanje n.l.  
de knol zit diep in de grond. Aan de knol dankt de Aardkastanje  
zijn naam. De knol lijkt een beetje op een kastanje en is zelfs  
eetbaar. 
Een ander aspect is, dat de Aardkastanje het ene jaar beter  
tot bloeien komt dan het andere jaar. 
 
Op 23 juni ben ik met de heer Van Duijn naar de vindplaats  
geweest en het bleek inderdaad de Aardkastanje te zijn.  
Ik heb deze vindplaats aan de heer Weeda van het Rijksherbarium  
doorgegeven. Aangezien hij bezig is met de uitwerking van een  
aantal soorten voor de Atlas van de Nederlandse Flora, wilde  
hij deze vindplaats graag zien. 
 
Op 6 juli werd een bezoek aan de vindplaats gebracht.  
De heer Weeda vertelde, dat in Bergen (N.H.) de Aardkastanje  
veel voorkomt op de taluds van oude duinakkertjes. De vind- 
plaats in de Zuidduinen voldoet in zoverre hieraan, dat de  
Aardkastanje wel op een talud groeit, doch niet van een  
akkertje maar van een oude loopgraaf. In leder geval is zowel  
in Bergen als in Noordwijk sprake van een menselijke ingreep 
in het terrein. 
 
Jelle van Dijk deelde half juli mede, dat hij iets westelijker  
op dezelfde helling een groeiplaats van ± 30 exx had gevonden.  
We kunnen dus wel spreken van een uitzonderlijk goed jaar  
voor de Aardkastanje. 
 
Van de vindplaats, die in 2 gedeelten uiteen valt, heb ik een 
opname gemaakt. 
 
Vindplaats I ligt op een talud van een oude loopgraaf met  

veel Dauwbraam en Brede eikvaren, 
Vindplaats II ligt op de bodem van deze oude loopgraaf  

+ 10 meter noordelijker van vindplaats I 
 

De volgende afkortingen zijn gebruikt: 
   r (raro)    sporadisch  
   p (paululum)weinig talrijk  
   a (amplius) talrijk  
   m (multum)  zeer talrijk 

(minder dan 3 exx.in het proefvlak)  
(van 3 - 20 exx. in het proefvlak)  
(van 20-100 exx. in het proefvlak)  
(meer dan 100 exx.in het proefvlak) 
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Naam van het gebied : Zuidduinen 
Plaats   : Hoge duin achter Dr.Mr.W.v.d.Berghstichting 
 
Vindplaats  
Datum opname  
Oppervlakte  
Helling  
Hellingshoek  
Bedekking  
Kruidlaag 
Moslaag 
Hoogte 
 

  I 
23-6-81 
 2x2 m2 
 Oost 
  20o 
 100% 
 100% 
   5% 
20(60)cm 

  II 
23-6-81 
 2x2 m2 
   -- 
   -- 
 100% 
 100% 
   2% 
10(30)cm 

 

Bunium bulbocastanum  
Rubus caesius 
Rhinanthus serotinus 
Achillea millefolium 
Anthyllis vulneraria  
Bromus mollis 
Cerastium arvense 
Cochlearia danica  
Daucus carote 
Polypodium interjectum 
Polypodium vulgaris  
Galium mollugo ssp.mollugo 
Halictotrichon pubescens 
Festuca rubra ssp.rubra 
Festuca ovina ssp. 
     tenuifolia 
Taraxacum spec. 
Phleum arenarium  
Vicia lathyroides 
Vicia sativa. asp.angus-  
      tifolia 
Plantago lanceolata  
Picris hieracioides 
Hieracium pilosella 
Hypochaeris radicata 
Koeleria cristata  
Calamagrostis epigejos 
Poa pratensis  
Asparagus officinalis 
    var.prostatus 
Senecio jacobaea var.nudes 
Senecio vulgaris 
Thymus pulegoides  
Geranium molle 
Erodium cicutarium ssp.   
      dunense 
Elytrigia repens 

p 
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p 
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- 
p 
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m 
p 
 
a 
p 
p 
r 
 
- 
p 
r 
- 
r 
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a 
r 
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r 
m 
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m 
p 
 
a 
p 
p 
r 
 
r 
p 
- 
a 
- 
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p 
- 
 
- 
p 
- 
a 
r 
 
r 
p 

Aardkastanje 
Dauwbraam 
Grote ratelaar 
Duizendblad 
Wondklaver 
Zachte dravik 
Akkerhoornbloem 
Deens lepelblad 
Wilde peen 
Brede eikvaren 
Gewone eikvaren 
Glad walstro 
Zachte haver 
Rood zwenkgras 
 
Schapegras 
Paardebloem 
Zanddoddegras 
Lathyruswikke 
 
Smalbladige wikke 
Smalle weegbree 
Bitterkruid 
Muizeoor 
Gewoon biggekruid 
Fakkellgras 
Duinriet 
Veldbeemdgras 
 
Liggende asperge 
Jacobskruiskruid 
Klein kruiskruid 
Wilde tijm 
Zachte ooievaarsbek 
 
Duinreigersbek 
Kweek 
 

Aantal soorten  24  26  
 
Uit het eerder genoemde rapport "Zeldzame Nederlandse Plantesoorten"  
is bijgaande kaart overgenomen, alsmede een gedeelte van de tekst. 
U ziet, dat de Aardkastanje in Nederland een zeldzame soort is geworden. 
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Totaal     : 23 uurhokken 
Vóór 1950 : 20 uurhokken 
Sinds 1950 : 5 (4) uurhokken 
 
Een uurhok is gebied van 5 x 5 km2. 

Bunium bulbocastanum L. 
 
Aardkastanje 

UMBELLIFERAE 
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Bunium bulbocestanum, die binnen zijn areaal overal tamelijk  
zeldzaam is, wordt voor het eerst door Dodoens (1554) voor  
Nederland als "kleyn eerdtnoten" in Zeeland vermeld. 
 
Tot 1950 is de soort uit 20 uurhokken voornamelijk langs de  
kust en in Zuid-Limburg bekend. 
Sinds 1950 is Bunium bulbocastanum uit slechts 5(4) uurhokken 
bekend. 
 
In Zuid-Limburg komt de soort alleen voor in het gebied met de  
z.g. kleefaarde, dat is de verweringsleem van het Gulpens krijt,  
dat tot 25% kalk kan bevatten. 
 
Of het verzamelen van de knollen door de Zuid-Limburgse school- 
jeugd de enige reden is voor de achteruitgang van de soort aldaar  
en of dit ook de achteruitgang in het duingebied verklaart, kan  
niet zonder meer worden gesteld. 
 
Tot zover de tekst van het rapport "Zeldzame Nederlandse  
Plantesoorten". 
 
Literatuur: 
Flora van Noordwijk, 1978, uitgave van de Vereniging  
   voor Natuur en Vogelbescherming "Noordwijk" 

Quené-Boterenrood.A.J. en J.Mennema, 1973, Zeldzame  
   Nederlandse Plantesoorten, gestencild rapport,  
   ‘s-Gravenhage. 
 
 

E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
                       -------------- 
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HAVIK EN AASCHOLVER ONDER VUUR 
 
De Havik en de Aalscholver, twee vogelsoorten die zich na jarenlange achter- 
uitgang weer enigszins herstellen, liggen zwaar onder vuur. Jagers klagen 
steen en been over vermeende schadelijke gevolgen van het toenemend aantal 
Haviken, die in eendrachtige samenwerking met de vos en met instemming van 
natuurbeschermers een aantal op de grond broedende vogelsoorten zou uit- 
roeien. 
De Aalscholver is vooral geworden het mikpunt van de hengelaars, die in deze 
viseter een ernstige concurrent zien. In de Flevopolder trekken deze vogels 
naar de kweekvijvers van de Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij 
te Lelystad, waar zij van de vis snoepen, die is voorbestemd om aan de haken 
van de pleziervissers te worden geslagen. 
De strijd tegen de Havik resulteerde onlangs in vragen van twee VVD-kamerleden 
die o.a. de minister lieten weten, dat de Vos en de Havik er voor gezorgd 
hadden dat de Korhoenders op de Veluwe warden uitgeroeid en dat andere bodem- 
broeders hierdoor ernstig bedreigd werden. Ze vonden dat de jacht op de Havik 
en de Vos maar heropend moest worden, dan wel verruimd. En passant werd nog gesug- 
gereerd dat er ook te veel kiekendieven en buizerds zouden zijn. 
De aanval op de Havik is in natuurbeschermingskringen slecht gevallen. De 
soort begint zich nu net te herstellen van de zware aanslag, die het gevolg 
was van het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen. Uit onderzoek is 
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gebleken, dat de achteruitgang van het Korhoen niet aan de toegenomen stand van 
de Havik is te wijten, maar aan een onjuist beheer van de heidevelden. 
Kritisch Faunabeheer verwondert zich erover dat de VVD-kamerleden zo treuren 
over de "prachtige Korhoenders". Zij stemden in 1977 tegen het voorstel om Kor- 
hoen, Houtsnip en Das volledig te beschermen. Dat "prachtige" van de Korhoenders 
geldt mogelijk het jachtgenot; in het blad van De Nederlandse Jager wordt regel- 
matig geadverteerd met jachtreizen naar Schotland en Ierland, waar nog volop 
gejaagd kan worden op.....Korhoenders! 
De suggestie als zou de Havik verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van 
andere vogelsoorten, zoals de Zwarte Specht, kan eveneens gemakkelijk weerlegd 
worden met onderzoeksresultaten. De Zwarte Specht neemt trouwens in aantal toe. 
Bij de aanval op de aalscholver werd ook grof geschut gebruikt; de directeur van 
de viskwekerij liet weten dat de zaak gesloten zou moeten worden en dat er der- 
tien man op straat zouden komen te staan, als geen maatregelen tegen het bezoek 
van de Aalscholvers zouden worden genomen. De Aalscholver is ook al een vogel 
die in het verleden op de rand van uitsterven zweefde. De laatste tijd herstelde 
de soort zich evenwel en zijn de aantallen weer wat toegenomen. (de kolonie bij 
de Oostvaardersplassen is na die van het Naardermeer de grootste van Europa. In 
ons land broedt meer dan de helft van de totale populatie van het vasteland van 
Europa - red.) 
Nu de Aalscholvers de vissenkom naast hun kolonie ontdekt hebben, wordt er gesproken 
van een "dodendans" en een "vissenkerkhof". Het ingrijpen dat wordt verlangd betreft 
niet, zoals voor de hand ligt, de faunavervalsing van de kweekvijvers, maar de Aal- 
scholvers, die uit de Oostvaardersplassen zouden moeten worden verjaagd. 
De vissen mogen niet worden opgegeten door de vogels, nee de vissen moeten kun- 
nen worden verkocht aan hengelsportverenigingen, die ze uitzetten in hun viswa- 
ter, waarna het leven van de vissen dient te eindigen door met hun bek aan de 
haak van de pleziervisser te worden geslagen. Omwille van die "dodendans dienen 
de aalscholvers uit de Oostvaardersplassen te verdwijnen. 
 

TROUW 4 juni 1961 
 
naschrift: 
Inmiddels heeft de minister besloten dat de Havik met rust gelaten zal worden,  
de vermeende schade van de Vos eerst onderzocht zal worden en dat de Aalschol- 
vers van de visvijvers verjaagd zullen worden door middel van afschot. 
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Op de volgende pagina's zult u zoals gebruikelijk, de veldwaarnemingen tegen- 
komen. 
Graag hadden we u ook verslag gedaan van de aankomstdata van onze zangvogels,  
maar aangezien er maar 5 fenolegie-formulieren zijn terug gekomen, leek het ons 
weinig zinvol u daarvan verslag te doen. 
De wel ingestuurde formulieren zijn daardoor echter nog niet waardeloos. Ze gaan  
in het archief, tezamen met alle andere (gepubliceerde en ongepubliceerde) veld-
waarnemingen. Samen geven zij een goed beeld van de vogelstand in onze omgeving  
en na verloop van jaren kan er een voorzichtige balans worden opgemaakt over  
voor- of achteruitgang. 
Maar dan nu voor de veldwaarnemingen snel naar de volgende pagina. 
Zoals gewoonlijk is de rubriek weer samengesteld door J.Glasbergen, 
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April tot en met juli 
1981 

 
soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Roodhalsfuut   1 ex 07-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
Jan van Gent   1 ex 22-04-81 idem,idem R.de Mooy 
Lepelaar   1 ex 06-08-81 Oegstgeest A.Meyknecht 
   9 ex 18-07-81 over Noordduinen J.Glasbergen e.a. 
Ooievaar   2 ex 08-05-81 Vliegveld Valkenburg J.Glasbergen 
Krooneend   1 ex 13-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
Grote Zeeëend   7 ex 22-04-81 idem,idem R.de Mooy 
   3 ex 23-04-81 idem,idem R.de Mooy 
Zwarte Zeeëend 200 ex 22-04-81 idem,idem R.de Mooy 
 291 ex 23-04-81 idem,idem R.de Mooy 
Eidereend  26 ex 22-04-81 in één groep,over zee,noordw. J.van Dijk 
Middelste 
Zaagbek  31 ex 23-04-81 in één uur,noordwaarts R.de Mooy 
Bergeend   1ex 23-05-81 verbl. in zeereep Noordduinen J.Glasbergen 
Grauwe Gans  31 ex 15-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
Rotgans  12 ex 22-04-81 over zee,noordwaarts J.van Dijk 
Nijlgans   5 ex 11-04-81 over zeereep,Noordduinen K.de Mooy 
   5 ex 09-05-81 over Noordduinen J.Glasbergen 
Buizerd   1 ex 10-04-81 Roepend boven Noordwijk-binnen R.de Mooy 
Sperwer   1 ex 05-04-81 Elsgeester polder J.Glasbergen 
   1 ex 07-04-81 Boven Leeuwenhorst R.de Mooy 
   1 ex 12-04-81 boven Noordwijk (binnen?) H.Verkade 
Rode Wouw   1 ex 12-03-81 boven Noordwijk-binnen H.Verkade 
   1 ex 10-05-81 over Noordduinen,noordwaarts J.van Dijk 
Zwarte Wouw   1 ex 13-04-81 boven Noordwijk-binnen H.Verkade 
Wespendief   1 ex 16-04-81 idem,idem H.Verkade 
   1 ex 27-05-81 over Rijnsburg J.Glasbergen 
   1 ex 09-05-81 over Duinpark,noordwaarts J.van Dijk 
Bruine 
Kiekendief   1 ex 04-04-81 over zee K.de Mooy 
   1 ex 11-05-81 over zee,noordwaarts J.van Dijk 
Boomvalk   1 ex 16-04-81 boven Noordwijk-binnen H.Verkade 
   1 ex 18-07-81 Noordduinen J.Glasbergen 
Smelleken   1 ex 13-04-81 over Noordduinen A.Cramer 
Watersnip   1 ex 25-04-81 over Noordduinen A.Cramer 
Regenwulp   1 ex 11-04-81 over zeereep,noordwaarts K.de Mooy 
  80 ex 25-04-81 over Noordduinen,noordwaarts A.Cramer 
Rosse Grutto  20 ex 25-04-81 idem,idem A.Cramer 
 810 ex 30-04-81 in één uur,over zee,noordwaarts J.van Dijk 
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Kleine jager   1 ex 22-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
Kluut  10 ex 18-04-81 over zee,noordwaarts K.de Mooy 
   2 ex 25-04-81 over Duinpark J.v.Dijk 
Dwergmeeuw   7 ex 14-04-81 over zee,noordwaarts R.de Mooy 
 130 ex 17-04-81 in één uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
 243 ex 18-04-81 idem,idem,noord en zuid R.de Mooy 
 264 ex 30-04-81 in één uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
Zwarte Stern  29 ex 11-05-81 idem,idem,idem J.v.Dijk 
Visdief   1 ex 28-06-81 boven vijver,Voorhout J.v.Sambeek 
Holenduif  10 ex 11-04-81 over Noordduinen,noordwaarts J.Glasbergen 
Koekoek   1 ex 04-07-81 gevoerd door Heggemus,Noordduinen K.de Mooy 
Steenuil   1 ex 27-06-81 tussen Voorhout en Sikkens J.v.Sambeek 
Ransuil   1 ex 09-05-81 in Noordduinen J.Glasbergen 
Velduil   1 ex 16-05-81 zeereep Noordduinen J.Glasbergen 
   1 ex 23-05-81 langs fietspad Noordduinen J.Glasbergen 
Zwarte Specht   1 ex 22-04-81 over Duinpark J.v.Dijk 
Wielewaal   1 ex 23-05-81 zingend in Noordduinen K.de Mooy 
Koperwiek   6 ex 03-04-81 Voorhout J.v.Sambeek 
Beflijster   3 ex 11-04-81 Noordduinen K.de Mooy 
   3 ex 21-04-81 idem J.Glasbergen 
   3 ex 25-04-81 idem A.Cramer 
Grauwe 
Vliegenvanger   3 ex 02-07-81 1 ad. En 2 juv. in Noordduinen K.de Mooy 
   1 ex 07-07-81 Leeuwenhorst K.de Mooy 
Engelse gele 
kwikstaart   1 ex 

 
13-06-81 Duinpark,langs Duinweg 

 
J.v.Sambeek 

Geelgors   1 ex 01-07-81 zingend Duindamse Slag K.de Mooy 
 
Dit waren de waarnemingen van de periode april tot en met juli. De heer Glasbergen 
verwacht uw nieuwe waarnemingen weer tijdig op de bekende formulieren. 
Het adres is: Dhr. J.Glasbergen, Petr. van Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg. 
 
                       -------------- 
 
 
geknipt  geknipt  geknipt  geknipt  geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 
BERMEN WORDEN BLOEMIGER 
 
Langs de Nederlandse wegen bloeien weer heel veel bloemen. In Zeeuws-Vlaanderen 
groeien op sommige plekken ineens zeldzame Bijenorchissen, in Overijssel is soms 
de Zwolse Anjer weer te zien, in Noordelijke streken is de Blauwe Morgenster te 
bewonderen en in het Zuidwesten de Dubbelkelk. 
Maar afgezien van bijzondere soorten, de bermen worden weer bloemiger langs grote 
en kleine wegen. 
Dat we dat danken aan prof.dr.P.Zonderwijk, hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool in 
Wageningen, vindt hijzelf een overdreven uitspraak. En toch is dat eigenlijk zo. 
Hij heeft een plan bedacht voor het bermbeheer zoals dat nu vrij algemeen wordt 
toegepast. 
Er wordt minder vaak gemaaid dan een jaar of tien geleden, zodat in de bermen ook 
andere planten dan gras een kans krijgen. Sterker nog: langs nieuwe wegen wordt 
met opzet schrale, niet zo voedzame grond gebruikt voor de bermen, zodat gras 
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nauwelijks een kans krijgt. Althans veel minder dan op vette voedzame grond. 
 
Dat zijn natuurlijk leuke dingen voor de mensen, al zul je per auto op de grote weg 
nauwelijks een kans krijgen om naar de bloemetjes te kijken. 
Is het nieuwe bermbeheer er alleen maar op gericht, om de Nederlander al auto- 
rijdend, brommend, fietsend of lopend meer van de natuur te laten genieten? 
Er worden immers zelfs hele schema's opgesteld tegenwoordig. Er mag pas gemaaid 
worden wanneer bepaalde planten zaad hebben geschoten. 
Prof.Zonderwijk -privé een groot liefhebber van wilde planten zegt: "Het ant- 
woord is: neen. Economische motieven spelen een grote rol, een zeer grote zelfs." 
 
Hij legt uit. Zo'n 10 jaar geleden in de tijd dat hij zijn bermplan maakte,  
moesten de bermen vooral uit gras bestaan. Dat gras werd een aantal malen per jaar 
zeer kort gemaaid. Stonden er teveel kruidachtige planten (dus geen gras), dan  
werd de zaak "platgespoten". 
Het afgemaaide gras bleef vaak liggen, omdat -landelijk gezien- de boeren niet zo 
geïnteresseerd waren in het maaisel. Dit door de besmetting met uitlaatgassen, of 
door de mindere kwaliteit. Of ook wel ging het afvoeren van het hooi meer kosten 
dan het hooi waard was.  
Het maaisel bleef dus liggen. Gevolg verrijking van de grond met als gevolg dat  
het gras nog harder ging groeien dan het al deed. 
 
Als je nu, zei Zonderwijk, van bestaande bermen het gras toch eens afvoert na  
het maaien, dan verrijk je de grond niet, maar verarmt ze. Dan krijgen andere plan-  
ten dan gras ook een kans.  
Je moet het per gebied bekijken, maar op de lange duur heb je kans dat je het gras 
bijna verdringt. Dan krijg je een natuurlijke vegetatie, die je maar af en toe hoeft 
kort te houden. Soms maar één of twee keer in een jaar. 
Bermen langs nieuwe wegen houd je expres arm aan voedingsstoffen. Daarop leg je 
schrale grond. En dan maar afwachten, de planten komen nu vanzelf. De zaden of 
wortelstokken zitten al in de aangevoerde grond, of worden gebracht door wind en 
dieren. 
 
 

uit het A.D. geknipt door A.v.d.Oever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




