
 



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   Groot Hoogwaak k.251 
H.Verkade   lid   v.Limb.Stirumstraat 40 
Mevr. M.Vink lid   W.de Witstraat 20 
 
Contributie ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie Jeugdleden ƒ  6,-- per jaar 
Donatie ƒ  5,-- per jaar (min) Ab. op "Vogeljaar"       ƒ 15,50 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 
E.Aartse   secretaris Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Schapedel 14 
H.van Duijn  lid   Lombok 8 
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. 
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Bestuur 
D.Passchier        voorzitter  Egmonderstraat 45 
M. Gielen          secretaris  Duinweg 89 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
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VAN DE REDACTIE 
 
Hier is hij dan weer, de Strandloper.  
Met al dat mooie weer eind mei, begin 
juni kreeg ik het gevoel dat de zomer-
vakantie al bijna zijn intrede had 
gedaan. 
 
Daardoor viel het niet mee, deze 
Strandloper afgetypt te krijgen. Het 
strand lokte meer dan de Strandloper. 
 
Met die zomervakantie in het vooruit-
zicht, voorzie ik een geregelde copy-  
stroom in mijn brievenbus, de komende 
tijd. 
 
Want iedereen die met vakantie gaat, 
schrijft natuurlijk een aardig stukje 
voor de Strandloper. 
Dit laatste geldt natuurlijk niet  
voor onze globetrotter Cees Verweij,  
want dan krijgen we weer problemen met  
de nietjes. 
 
Wist u dat twee leden van onze redac- 

tie elkaar toevallig ontmoetten op een camping in west-midden Zweden? Zo 
ziet u welk één hechte club de redactie vormt; zelfs in het buitenland  
weten ze elkaar blindelings te vinden! 
  
De voorkant van dit nummer werd verzorgd door Dick Hoek, de rest van de illu- 
straties zijn geleverd door E.Aartse (kaartjes bij zijn artikel), G.S.Slager,  
Sjaan van Kekeren, Dick Hoek. 
 
De geknipte stukjes werden ook voor dit nummer weer verzamend door Dick Hoek. 
 
Het stencilwerk werd gedaan door René Reehuis, met assistentie van Cees Ver- 
weij. 
 
 
                       -------------- 
 
 
WAARNEMINGENFORMULIER 
 
De vogelaars onder u vinden in het vervolg op de laatste pagina van de  
STRANDLOPER een waarnemingsformulier, voor het invullen van aardige waarne- 
mingen. De heer Glasbergen hoopt dat hij veel ingevulde formulieren terug- 
krijgt. 
Wilt u de waarnemingen tijdig inleveren voor het verschijnen van de volgende 
Strandloper? 
 
 
 
                       -------------- 
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Verslag van  de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher-  
ming te Noordwijk, op 26 februari 1982 in de "Kuip".  
 
Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering. De secretaris krijgt de gelegen- 
heid de notulen van de vorige vergadering voor te lezen; deze worden ongewij- 
zigd goedgekeurd. 
Hierna volgen de ingekomen stukken: 
-- Een verzoek tot bijwoning van de ledenvergadering van "Natuurmonumenten" op  
   20 maart 1982 in Utrecht. 
-- twee nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
   J.C.A.v.d.Elst te Voorhout en S.W.J.Dulleman te Noordwijk. 
-- Een aantal periodieken worden ter inzage gelegd. 
-- Een brief van de gemeente Katwijk over de wintervoedering van de vogels.  
   De Gemeente Katwijk zal f 500,- overmaken. 
-- Brief van W.H.van Dobben over de bibliotheek van wijlen J.Verwey. 
-- Brief van de gemeente Noordwijk over het vrijkomen van kleuterschool  
   "Hummelhof". 
-- Hoorzitting gemeente over Cultuurgronden Langeveld. 
-- Brief gemeente Noordwijk betreffende bestemmingsplan "Laiterie"; bezwaar  
   ongegrond verklaard. 
-- Een telefonische mededeling dat er bij Lisse een stuk bos is gerooid. Een 
   bezwaar hiertegen is op 13 februari 1982 bij de betrokken instanties in- 
   gediend. 
-- Jaarverslag en notulen van de vergadering van 15-01-82 van het Vogelasiel. 
 
Vervolgens komt de reis naar Zweden aan de orde. Er wordt uitvoerig van ge- 
dachten gewisseld en besloten wordt om op 20 mei te starten. Informatie over 
reisroutes, stopplaatsen en vaarmogelijkheden is volop aanwezig. 
 
Het volgende agendapunt betreft een strandexcursie op 7 maart 1982 door het  
I.V.N. 
 
De jaarvergadering zal worden gehouden op 26 maart 1982 in het Buurthuis. De 
jaarverslagen worden dan doorgenomen en er zal een bestuursverkiezing gehou-  
den worden. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Verweij en Baalbergen en 
Mevr.Vink. Na de pauze houdt D.Passchier een dia-lezing met als onderwerp  
Oostenrijk. 
 
Hierna volgt een summier verslag van het Kraaiensymposium op 06-02-82 in Arn- 
hem, dat door de voorzitter en de secretaris bezocht werd. 
 
Rondvraag: 
-- Op verzoek om assistentie te willen verlenen bij de "inventarisaties" 
   stellen zich enkele personen beschikbaar. 
-- Dick Hoek vraagt of het mogelijk is een gebied ten noorden van de Lange-   
   velderslag, ten oosten van het fietspad gelegen, weer eens te inventariseren.  
   Lang geleden is dit terrein ook eens geteld. 
   Het zal bekeken worden. 
-- A.Cramer vraagt of er aandacht is besteed aan het overlijden van de heer   
   D.Vermaas. De vraag wordt bevestigend beantwoord. 
-- Hein vraagt of er iemand van de vereniging aanwezig kan zijn bij de kap-  
   werkzaamheden in het geriefbosje Klein Leeuwenhorst op 13-03-82 o.l.v.  
   D.v.d.Dool- de voorzitter meldt zich. 
-- Hein vraagt ook nog om deelnemers, die bereid zijn een Koebosje in Voor- 
   houts dreven op te knappen. 
-- Willem informeert naar de "groencursus" die door Mart Gielen georganiseerd zal   
   worden. 
-- Enkele vermelde waarnemingen Grauwe Ganzen, de 1e Grutto, een kiekendief  
   en een Pestvogel, die zich in Rijnsburg bevond. 
-- Nadat de Finse school nog even ter sprake is gekomen wordt de aandacht ge- 
   vestigd op het verwijderen van een groot aantal bomen op Nieuw-Leeuwenhorst  
   tegenover Dijk en Burg. Jelle van Dijk en Dick hoek zullen een brief op- 
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Na de pauze volgt er een mooie dia-lezing door de voorzitter. Hij laat prach- 
tige beelden zien over Zwitserland met veel mooie planten- en landschaps- 
plaatjes. 
Het was een goede avond, 
 

de secretaris 
                       -------------- 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel-  
Bescherming te Noordwijk, op 26-03-82 in het Buurthuis. 
 
Aanwezig zijn 36 personen. 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Het verslag van  
de vorige vergadering wordt na bespreking goedgekeurd. 
 
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester zijn in de Strandloper opge- 
nomen, zodat ieder hiervan kennis heeft kunnen nemen, aldus de voorzitter. Van de 
gelegenheid vragen te stellen, op- en/of aanmerkingen te maken, wordt geen gebruik 
gemaakt, waarna de voorzitter de beide bestuursleden bedankt voor de overzichte- 
lijke verslagen. 
 
De Kascommissie brengt bij monde van Jan Glasbergen verslag uit van de bevin- 
dingen. Alle stukken zij in orde bevonden. A.Cramer wordt bereid gevonden voor  
de volgende periode zitting te nemen in de kascommissie. 
 
Ingekomen stukken: 
-- Een aantal periodieken; deze worden ter inzage gelegd. 
-- Een brief van N.L.B. over stage-opdrachten 
-- Brief van de Gemeente Rijnsburg over de wintervoedering van de vogels. Rijns- 
   burg wil subsidieverzoeken achteraf niet honoreren. Wel wil de gemeente in  
   de toekomst steun verlenen, door voer te verstrekken. 
-- Ned.Vereniging tot Bescherming van Vogels vraagt op 25 april excursieleiders. 
   Secretaris zal zijn telefoon beschikbaar stellen voor de aanmelding van deel-  
   nemers. 
-- Brief gemeente Noordwijkerhout over bouwplan Dobbe. Voorzitter geeft toe- 
   lichting op het gesprek dat met wethouder Heemskerk is gevoerd tijdens een hoor-  
   zitting op 18 maart j.l. 
   Genoemde wethouder was bereid in de bouwvergunning de verplichting op te  
   nemen om dat gedeelte van het betreffende terrein dat niet zal worden be- 
   bouwd, in overeenstemming met de aanwijzingen van de Dienst Staatsbosbeheer   
   opnieuw in te planten met geboomte dat kenmerkend is voor het omringende   
   landschap, op voorwaarde dat het door ons ingediende bezwaarschrift zou worden   
   ingetrokken. Op 25 maart zijn wij in een bestuursvergadering hiermee akkoord  
   gegaan en op 26 maart is dit door ons schriftelijk meegedeeld aan de gemeen- 
   te Noordwijkerhout. 
-- Brief gemeente Noordwijkerhout over wintervoedering vogels. Ook deze gemeente  
   zal geen subsidie verlenen, want "Tegen de achtergrond van de beperkte finan- 
   ciële middelen van de gemeente zal het takenpakket van de gemeente kritisch 
   bekeken moeten worden. Het voederen van vogels wordt niet direct tot het  
   takenpakket gerekend". 
 
Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar zijn C.J.M.Verweij, W.Baalbergen en M.Vink-Koop. Er  
blijken geen tegenkandidaten gesteld te zijn, zodat de genoemde personen bij 
acclamatie herkozen worden. Voorzitter dankt voor het vertrouwen dat in de zo- 
juist herkozen bestuursleden gesteld wordt. 
 
Voor de molentocht naar Kinderdijk zal nog een datum gesteld worden. 
Ook het weekend Terschelling zal op een ander tijdstip plaats vinden, omdat de 
boerderij op de afgesproken datum reeds bezet was. 
 
Aan de reis naar Zweden sullen 16 personen deelnemen. 
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De volgende vergadering wordt vastgesteld op 23 april 1982, waarbij dia's over  
het strand zullen worden vertoond. 
 
Rondvraag. 
-- Over de inventarisatie wordt door A.Cramer opgemerkt dat enkele leden zijn   
   benaderd. Op korte termijn zullen hiervoor richtlijnen komen. 
-- Renée deelt mee dat er een nieuw bestemmingsplan voor Offem is. Mogelijk dienen 
   we voor dit landgoed nieuwe inzichten te verwerven. 
-- Verder vraagt Renée de aandacht voor een nieuw ontworpen boekje over bomen. 
   Voor iedereen leesbaar dankzij zijn eenvoudige opzet, aldus Renée. Kosten: f 3,-. 
-- Jan vraagt naar het weekend Geldrop. Voorzitter merkt op dat deze reis 
   door het overladen programma naar een later tijdstip zal moeten worden ver-  
   schoven. 
-- Mart Gielen deelt mee dat de nieuwe afgang naar het strand, voor de visclub  
   niet door zal gaan; dit vanwege de hoge kosten. Rijnland had in principe geen    
   bezwaar. Voorzitter merkt op dat er zonodig nog geprotesteerd zal worden. Over  
   het dichtgooien van de bunkers in de duinen zal met de gemeente overleg worden   
   gepleegd in verband met de daar verblijvende vleermuizen. 
 
Hierna sluit de voorzitter het huishoudelijke gedeelte van de vergadering en  
krijgt Dick Passchier de gelegenheid de dia-serie over Oostenrijk te vertonen. 
Prachtige opnamen van bloemen, planten en vogels besluiten deze goed geslaagde  
avond. 
 

de secretaris 
                       -------------- 
 
Verslag van de vergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming te 
Noordwijk, op 23 april 1982 in de "Kuip". 
 
Om 8.30 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend, waarbij hij op- 
merkt dat de lange agenda noopt tot vlotte bespreking van de punten, om zo- 
doende tijd over te houden voor het vertonen van de dia's. 
 
De secretaris krijgt de gelegenheid het verslag van de vorige vergadering voor 
te lezen. Op enkele punten wordt om toelichting verzocht. 
Jan Glasbergen vraagt om meer aandacht te besteden aan de waarnemingslijsten en 
deze regelmatig bij hem in te leveren, zodat het systeem dat wordt bijgehouden 
een zo volledig mogelijk overzicht geeft van de vogelstand. 
Na enige discussie stelde secretaris voor bij de Strandloper een speciaal blad 
voor de waarnemingen te voegen. Vergadering gaat akkoord. 
Arie Cramer vraagt de zinsnede over de inventarisatie enigszins te wijzigen. Gebeurt. 
Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 
 
Ingekomen stukken. 
-- Een zevental periodieken worden ter inzage gelegd. 
-- Aan de uitnodiging van het Bloemencomité om op zaterdag 24 april een bloemen-  
   mozaïek te leggen, kan niet worden voldaan. Ons programma is te overladen. 
-- Brief van de gemeente Noordwijk, dat ons bezwaar tegen vaststelling Cultuur- 
   gronden Langeveld ongegrond is verklaard. Voorzitter zegt toe dat er tegen  
   deze uitspraak verdere stappen zullen worden ondernomen. 
-- Een oproep van Natuur- en Landschapsbeheer om op 8 mei a.s. een excursie bij  
   te wonen in Friesland. 
-- Brief gemeente Noordwijk over Sociaal Cultureel plan. 
-- Enkele dames van het I.V.N. hebben bij de K.T.S. in Voorhout een voorjaars-  
   natuurpad uitgezet. Bestellingen kunnen gedaan worden bij de administratie  
   van de school. 
-- Van SKAN een uitnodiging tot bijwonen van een vergadering betreffende   
   Stembusactiviteiten. 
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Over de reis naar Zweden worden nog enkele opmerkingen gemaakt. De overtocht- 
bewijzen zijn besteld. 
Weekend Geldrop wordt vastgesteld van 18 t/m 20 juni. Opgave bij Jan Veefkind. 
Wandeling Vroege Vogels 25 april, om 6 en 8 uur. Er zijn 133 telefonische aan-
meldingen binnengekomen. De gidsen wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.  
Flevo-excursie op 30 april. Gegadigden dienen zich te melden bij J.Veefkind.  
Vertrek om 6 uur vanaf de MAVO, Van Panhuysstraat. 
De Molentocht naar Kinderdijk is vastgesteld op zaterdag 15 mei. Vertrek om 
7 uur van de MAVO, Van Panhuysstraat. 
 
Vergader- en tentoonstellingsruimte. De voorzitter geeft nog enige toelichting.  
 
Volgende vergadering wordt vastgesteld op 11 juni 1982 in het Buurthuis. 
 
Enkele waarnemingen: een Ransuil in de Zuidduinen op 6 april; een Nachtegaal  
op 22 april. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wordt overgegaan tot het ver- 
tonen van de dia's. 
We worden door de voorzitter vergast op beelden van SAIL 80 en Joan heeft nog  
niet eerder vertoonde opnamen uit de Camargue.  
Tegen elf uur keren velen voldaan huiswaarts. 
 

de secretaris 
 

                       -------------- 
 
Verslag van de Wandelingen in het kader van "vroege vogels" in de Noordduinen  
van het Staatsbosbeheer te Noordwijk op zondag 25 april 1982. 
 
Onder leiding van 11 gidsen werd om 6 uur gestart met 54 deelnemers en om 
8 uur met 79 deelnemers. 
 
Het was nog schemerig toen de eerste ploeg van start ging. De deelnemers kwamen  
soms van heinde en verre: Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Assendelft, 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Katwijk, Leimuiden, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Oegstgeest. Ze stelden het zeer op prijs dat er met 5 groepen 
gewandeld werd, waardoor beter contact met de gids mogelijk was. 
 
Een kaartje met vogelafbeeldingen vergemakkelijkte het waarnemen. 
 
De deelnemers waren zeer enthousiast- dit ondanks de kou- en men kon genieten  
van een grote verscheidenheid aan vogels. 
 
Hieronder volgt een overzichtje van de waargenomen vogels (op alfabetische  
volgorde): 
 
Blauwe Reiger Heggemus Kramsvogel Turkse Tortel 
Boomkruiper Houtduif Merel  Veldleeuwerik 
Boompieper Kauw Nachtegaal Vlaamse Gaai 
Ekster Kievit Ringmus Wilde eend 
Fitis Kneu Scholekster Winterkoning 
Glanskop  Koekoek Tapuit Wulp 
Graspieper Koolmees Tjif-tjaf Zwarte Kraai 
 
Alle gidsen bedankt voor hun medewerking, waardoor de wandelingen naar onze  
mening volledig aan het gestelde doel hebben beantwoord. 
 

de secretaris 
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WADDENWEEKEND 1982  
 
dit jaar op : 
 
24-25-26-september! 
 
 
Wederom organiseert de Vereniging dit jaar 
een waddenweekend en wel op het eiland Ter- 
schelling. Het weekend zal zijn op 24 t/m  
26 september 1982. 
Na ongeveer 8 jaar keren we terug in de 
"Wierschuur", het meest oostelijk gelegen 
huis op het eiland. Vroeger deed deze schuur 
inderdaad dienst voor de opslag van wier.  
Het interieur is vergeleken met 8 jaar ge-
leden iets gemoderniseerd, maar de deelne-
mers moeten er toch rekening mee houden  
dit weekend in een ietwat primitief onder-
komen door te moeten/mogen brengen. 
Een 5 sterren-boerderij is het dus dit- 
maal niet. 
 

 

 

De bedden zijn er echter goed en de omgeving vergoedt ruimschoots wat men aan 
eventueel comfort tekort komt! De "Wierschuur" is gelegen binnen het interna- 
tionaal natuurreservaat "De Boschplaat"! 
 
Er is plaats voor maximaal 58 personen en de inschrijftermijn sluit op 10  
september. 
Het hele weekend wordt begroot op f 65,- per persoon. Dit is een begroting,  
een voorzichtige schatting dus, en het tegenvallen of heel misschien meevallen.  
Bij dit bedrag zijn de kosten van de overtocht inbegrepen en alle andere ver-
voerskosten. 
Bij het sluiten van de inschrijftermijn moeten de deelnemers f 25,-- betaald  
hebben als voorschot. 
 
Aanmelden bij:  D.Passchier 

Egmonderstraat 45 
Noordwijk 
Telefoon 01719- 10873 
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LIGT DE GROOTSTE GIFBELT BOVEN ONS HOOFD? 
 
Een nieuw verschijnsel van de laatste jaren is zure regen. 
Dat de Rijn vervuild is, is genoegzaam bekend. Af en toe worden  
we via acties, voornamelijk in de zomer (minder water en derhalve  
een grotere concentratie van afvalstoffen en beter weer) gewezen  
op dit vervuilde water. In de wintermaanden buigen politici zich  
over dit probleem met hetzelfde resultaat als bij de actievoer- 
ders namelijk nihil. Een van de grootste vervuilers van de Rijn  
is n.l. Nederland zelf. 

Ander gif hebben we in de vijftiger en zestiger jaren onder de  
grond gestopt. Weg is weg en wat je niet ziet is er niet. Nooit  
heeft iemand het vermoeden gehad dat lekkende, doorgeroeste vaten  
in de toekomst wel eens het grondwater zouden kunnen verontreini- 
gen. Gelooft u dat werkelijk? 

Een derde bron van verontreiniging hangt boven ons hoofd. 
De "frische Luft" die onze oosterburen 's zomers komen opsnuiven  
is niet zo fris als het er wel uitziet. We liggen hier nauwelijks  
wakker van. Actiegroepen, behalve Strohalm dan een beetje, houden  
zich nog niet intensief met de luchtverontreiniging bezig. 
Slechts astmapatiënten en mensen met longaandoeningen ondervinden  
aan den lijve dat de zeewind niet datgene brengt wat men er van  
mag verwachten. 

In het Algemeen Dagblad van 20 september 1979 verscheen een klein  
berichtje dat de Watermaatschappij Zuidwest Nederland in Goes een  
onderzoek had gedaan naar de kwaliteit van het regenwater. Uit dit  
onderzoek bleek, dat in het regenwater tal van schadelijke stoffen  
zitten, zoals nitraten, fosfaten, ammoniak e.d., terwijl het loodge- 
halte en cadmiumgehalte op zijn minst gelijk was aan dat van het  
Haringvlietwater. 

Op 17 juni 1981 verscheen in deze zelfde krant een klein berichtje  
met als kop "Regen in ons land zuurst van Europa". Het verzuurde  
regenwater tast de visstand, de boom- en plantengroei en de volks- 
gezondheid aan, aldus dit artikel. 
Slechts 38 regels werden aan dit bericht gespendeerd. Een flinke  
brand krijgt meer aandacht. 

De kleine krantenberichten ten spijt, er is kennelijk wel degelijk  
iets mis met ons regenwater. Maar wat? Aan de hand van deze  
krantenartikelen ben ik eens gaan onderzoeken in diverse tijd-  
schriften, verslagen e.d. om te zien wat daar over de luchtvervui- 
ling wordt gezegd. 

Korstmossen en de luchtverontreiniging.  
Korstmossen zijn planten die uit twee verschillende organismen  
zijn samengesteld, namelijk uit een alg en een schimmel. Alg en  
schimmel leven in symbiose met elkaar. Zonder de een kan de  
andere niet bestaan. 
Een belangrijk kenmerk van korstmossen is, dat deze onder extreme 
milieuomstandigheden kunnen groeien. Korstmossen komen we tegen  
in woestijnen, maar ook in de poolstreken. Dichterbij huis treffen  
we korstmossen aan op dakpannen, straatstenen, palen, grafzerken,  
bomen enz. 
Korstmossen hebben echter voor hun groei zuivere lucht nodig. Is  
dat er niet of is de regen vervuild dan sterven ze af. 
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In de vijftiger jaren heeft Berkman veel onderzoek verricht naar  
het voorkomen van korstmossen, waarbij bleek dat bepaalde soorten  
in de industriegebieden achteruit gingen of verdwenen waren. Uit  
deze verzamelde gegevens kon een kaart worden gemaakt van de z.g.  
epifytenwoestijnen (figuur 1). 
Vergelijken we deze kaart met de situatie ongeveer 25 jaar later  
dan zien we dat deze epifytenwoestijnen flink zijn uitgebreid.  
(figuur 2). Er is zelfs een duidelijke zw/no-richting aan te  
wijzen. 

In het zuidwesten van ons land is de invloed van het industrie-  
gebied bij Antwerpen, Rijnmond, IJmond en Amsterdam duidelijk 
merkbaar op het voorkomen van korstmossen. In het oosten worden  
de epifytenwoestijnen veroorzaakt door de industriegebieden bij  
Luik, in Limburg (DSM) en het Roergebied. 
 

 
 
  Figuur 1: Grootte van de epifyten-          Figuur 2: Grootte van de epyfiten- 
            woestijnen omstreeks 1950                    woestijnen omstreeks 1974 
 
Geïmporteerde en geëxporteerde vervuiling 
Hiervoor is al aangehaald, dat de vervuiling ook via onze lands- 
grenzen binnenkomt. Dit is iets waar we nauwelijks enige invloed  
op kunnen uitoefenen. Wij exporteren onze vuiligheid weer via de  
lucht naar Noord-Duitsland en Denemarken (bij zuidwestelijke wind) 

zeer rijk aan korstmossen 

lokaal arm aan korstmossen 

zeer arm aan korstmossen 

matig rijk aan korstmossen 

vrij arm aan korstmossen 

Zeer arm aan korstmossen 
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en naar België en Frankrijk bij noordelijke of noordoostelijke 
wind. 

Een duidelijk voorbeeld van geëxporteerde luchtvervuiling is  
het verzuren van de meren in Noorwegen en Zweden. Oorzaak hier- 
van is de grote hoeveelheid zwaveldioxide die bij verbranding  
van kolen en olie in de industriegebieden van West-Duitsland,  
Oost-Duitsland en Polen vrijkomt. Met de overwegende zuidweste- 
lijke bovenstroming worden de verontreinigingen naar het  
noordoosten gedreven en komen met het regenwater in meren en  
rivieren. 
 
Zuurgraad  
Wat wordt verstaan onder de zuurgraad van regenwater? 
Het toenemen van het energieverbruik en een toenemende indu- 
strialisatie veroorzaken tal van ernstige milieuproblemen.  
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en  
aardgas) ontstaan afvalprodukten zoals kooldioxide, zwavel- 
dioxide en stikstofoxyden. 

De uitstoot van kooldioxide bijvoorbeeld heeft een verhoogde  
concentratie van deze stof in de atmosfeer tot gevolg. Deze  
verhoging kan er ondermeer toe leiden, dat er veranderingen  
in het klimaat gaan optreden (het z.g. broeikaseffect). Gaat  
de uitstoot van kooldioxide ongecontroleerd door, dan zou dat  
kunnen betekenen, dat door het broeikaseffect de gemiddelde  
temperatuur gaat stijgen en daardoor een versnelde afsmelting  
van de ijskappen. Deze versnelde afsmelting zou tot gevolg  
hebben, dat grote delen van Nederland onder water komen te staan. 

Een andere mogelijkheid is, dat door de grote concentratie stof  
in de atmosfeer er minder zonnewarmte op het aardoppervlak kan  
komen, waardoor er juist een toename van de ijskappen ontstaat,  
een nieuwe ijstijd dus. Wat het gaat worden, kouder of warmer  
is niet bekend. Ook de geleerden zijn het daarover niet eens. 

Zwaveldioxide en stikstofoxyden kunnen in de atmosfeer worden  
omgezet in zwavelzuur en salpeterzuur. Deze omzettingen kunnen  
ook in het regenwater plaatsvinden en kan aanleiding geven tot  
een zure neerslag. 
Deze zuurgraad wordt aangegeven door Ph. De ph van "schoon"  
regenwater is ± 5,6 (gedestilleerd water is 7). Regenwater is  
van nature al wat zuur, omdat buiten de schuld van de mens,  
genoemde stoffen in de atmosfeer komen. Denkt u hierbij maar  
aan vulkanisme, bosbranden e.d. 
 
 laagst waargenomen waarde in Europa (één regenbui) 
   azijn 

   laagst waargenomen maandgemiddelde in Nederland 

     gewoonlijk waargenomen maandgemiddelde in Nederland 

      "schone" neerslag 

        gedestilleerd water 
 
2   3     4  5   6     7 

   zuur      basisch 
 

neutraal 
 
 

Figuur 3: Ph-tabel 
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De Ph-tabel is een logaritmische tabel. Een daling van de  
waarde van b.v. 6 naar 5 betekent dat de zuurgraad verveertien- 
voudigd is. en een daling van 6 naar 4 derhalve vervierhonderd- 
voudigd. 

De belangrijkste vervuiling van de atmosfeer is wel zwavel- 
dioxide. Alleen al in Nederland wordt 
per jaar + 600.000 ton zwaveldioxide 
uitgestoten. De daling in 1965 werd 
veroorzaakt doordat men in Nederland 
massaal overging van kolen en olie 
op aardgas. Aardgas bevat namelijk 
heel weinig zwaveldioxide. 
(zie figuur 4). 
Door een verzadiging van de auto- 
markt is de hoeveelheid zwavel- 
dioxide door deze vervuilingsbron 
nauwelijks gestegen. 
Dat zwaveldioxide een vervuilende  
werking heeft mag wel blijken uit 
het volgende. Amsterdam was vòòr 
1965 een van de vervuildste steden 
van Europa. Toen de Amsterdammers 
over gingen van kolen en olie op 
aardgas, werd hun stad de schoon- 
ste van Europa, schoner zelfs dan 
de stad Rome! 

Deze uitgestoten hoeveelheid 
Zwaveldioxide in Nederland is 
echter een fractie (+ 1%) van de 

 
 

 
 
Figuur 4: Totale uitworp van 
          zwaveldioxide in Neder- 
          land in mln kg/jaar. 

totale hoeveelheid die per jaar over Europa uitstroomt. Deze  
hoeveelheid wordt geschat op 60.000.000 ton. Een dan moet u  
wel bedenken dat dit alleen de zwaveldioxide is. Hierbij opge- 
teld dienen te worden de miljoenen tonnen stikstofoxyden, kool- 
dioxide en andere stoffen zoals natrium, magnesium, lood e.d.  
Een groot deel van deze vuilstroom waait met de heersende  
winden van zuidwest naar noordoost. 
 

 

Het energieverbruik in Europa  
geeft een spectaculaire  
stijging te zien. Dat de uit- 
stoot van schadelijke stoffen  
daarmee gelijke tred heeft  
gehouden behoeft geen betoog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5: Jaarlijks gebruik van  
          fossiele brandstoffen  
          in Europa gedurende  
          de periode 1900-1972  
          in miljoenen tonnen. 
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In Nederland wordt de verzuring van de neerslag voor + 60% door  
zwaveldioxide en + 40% door stikstofoxyden veroorzaakt. 

In onderstaande tabellen is het verzuring patroon van de  
neerslag weergegeven voor de jaren 1966 en 1974. 
In Nederland is de situatie sinds 1966 iets verbeterd. Deze  
verbetering is geheel toe te schrijven aan de verminderde  
uitstoot van zwaveldioxide door de overschakeling van kolen  
en olie op aardgas. Helaas importeren wij een stuk luchtver- 
ontreiniging uit het buitenland, zodat het positieve effect  
van deze omschakeling weer terugloopt. 
 

 
Figuur 6: Het verzuringpatroon              Figuur 7: Idem rond 1974 
          in Europa rond 1966 
 
 
De invloed van zuur regenwater op het milieu  
De zuurgraad van de Nederlandse regen is gedaald van + 6 (1960)  
tot + 4 (1980). Dat betekent dat de zuurconcentratie in de regen met  
de factor 100 is toegenomen. Geconstateerd wordt (zie figuur 4)  
dat, ondanks een vermindering van de uitstoot van zwaveldioxide  
in de atmosfeer, de Ph-waarde is gedaald: met andere woorden, onze  
daling is veroorzaakt door de geïmporteerde luchtverontreiniging. 

Kalk kan het zuur neutraliseren. De Zweedse en Noorse meren missen  
echter de kalk. De zuurgraad van deze verontreinigde meren wordt  
weer op peil gebracht door er kalk in te strooien. 

De Nederlandse wateren zijn betrekkelijk kalkrijk. Vooral in het  
westen van ons land zit veel kalk in het water het z.g. harde water.  
Bepaalde vennen in Brabant en op de Veluwe zijn echter kalkarm.  
Zo is de Ph-waarde van de Oisterwijkse vennen gedaald van 6 (in 1920) 
tot + 3½-4(in 1980). Het aantal soorten diatomeeën in deze vennen 
is gedurende genoemde periode gehalveerd. 
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In Zweden en Noorwegen is de situatie veel erger. Gesproken wordt  
daar over de "regen des doods". 
Eens visrijke meren zijn dood en bevatten geen vis meer omdat  
een belangrijke voedselbron van de vissen beneden een Ph-waarde  
van 6 dood ging. Zweden heeft ongeveer 70.000 meren. Geschat  
wordt dat in 3000 tot 5000 meren geen vis meer voorkomt en dat  
ongeveer 30.000 meren worden bedreigd. 
Uit onderzoek is gebleken dat bij een Ph-lager dan 5,2 in een  
groot aantal meren geen slakken meer worden aangetroffen.  
Bij een Ph lager dan 5 zijn de meeste vissen verdwenen. Alleen  
baars, snoek en paling blijven over. Daalt de Ph tot 4 dan kan  
slechts de paling nog leven. 

Met het verdwijnen van de vissen verdwijnen ook de dieren die  
van deze voedselbron afhankelijk zijn zoals visotter, visarend,  
aalscholver e.d. 

Plantentengroei  
Wat de invloed van de zure regen op de plantengroei is, is nog  
niet geheel duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat de verruiging  
van bepaalde terreinen veroorzaakt wordt door de bemestende  
werking van de regen. Het onderzoek van de invloed van het  
regenwater op de plantengroei is in volle gang. Mogelijk dat  
we over een aantal jaren meer inzicht hierin verkrijgen. 

Wat zijn de gevolgen van de zure regen op bijvoorbeeld de  
insecten? Is de achteruitgang van bepaalde soorten vogels  
het gevolg van een toenemende recreatiedruk of een verminderd  
voedselaanbod door de achteruitgang van bepaalde insecten?  
We weten het nog niet. 

Zoals u ziet ligt er voor de biologen nog voor jaren werk. 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt onderzoek gedaan naar  
de vervuiling van het regenwater. In 1979 verscheen over dit  
onderzoek een artikel. Hoewel niet uitvoerig op dit artikel kan  
worden ingegaan, kunnen wel bepaalde uitspraken worden aangehaald,  
zoals: 
  "De te Leiduin gevonden elementkoncentraties in 
   atmosferisch stof zijn qua grootte-orde goed 
   vergelijkbaar met elders gevonden waarden" 

De kwaliteit van het regenwater in de Amsterdamse Waterleiding-  
duinen wijkt niet af van het regenwater in de rest van het land.  
Mede gelet op deze uitspraak, geeft de volgende passage wel stof  
tot nadenken: 
  "Belangrijker dan de precieze depositie is evenwel  
   de konstatering van het feit, dat het aandeel van  
   de atmosfeer in de depositie van elementen in het  
   duingebied te Leiduin van tijd tot tijd aanzien- 
   lijk kan zijn en soms het aandeel van het rivier- 
   water zelfs overtreft. 
   Aangezien de infiltratie van rivierwater in natuur- 
   gebieden nogal eens aanleiding geeft tot de bewe- 
   ring dat juist het rivierwater zou leiden tot on- 
   toelaatbare vervuiling van het milieu ter plaatse,  
   is het goed om te beseffen dat dit in het algemeen  
   een eenzijdige en in bepaalde opzichten zelfs een  
   verkeerde voorstelling van zaken is". 



- 14 – 
 
Overige milieuaspecten 
De zure neerslag is niet alleen nadelig voor de levende 
natuur maar is ook nadelig voor onze cultuurgoederen. 
Gebouwen worden door de zure regen aangetast. Het schoonmaken  
brengt wel een tijdelijke oplossing doch als men de kwaal niet  
aanpakt, heeft schoonmaken eigenlijk geen zin. 
De zure regen vormt ook een bedreiging voor de gebrandschilderde  
ramen van de kerken. De kleur van de beroemde Goudse glazen  
bijvoorbeeld wordt aangetast. 

Lokaal kan een regenbui met een zeer hoge concentratie aan zuren  
overlast veroorzaken. Er zijn voorbeelden bekend van aangetaste  
autolak of van kleding waarin gaatjes vielen. 
 
Uitspraken 
Een aantal schrijvers van de in de literatuuropgave verstrekte  
publikaties eindigt als volt: 

   "De verzuring van de neerslag is een milieuprobleem van  
    dermate grote omvang, dat deze aandacht en inspanning  
    niet alleen terecht, maar zelfs absoluut noodzakelijk is". 

Drs.E.Buijsman 
 

   "Wat kunnen we doen?, zo luidt ook de vraag in de eerder- 
    genoemde folders van de Zweedse Vereniging voor Natuur- 
    beschermers. Het antwoord dat zij geven luidt: Help ons  
    de kennis van de oorzaken van de verzuring van de regen  
    te verspreiden. Vertel uw vrienden wat u weet. Treed in  
    contact met de massamedia, de overheid en de politici in  
    uw land. Wij moeten allen helpen. Veel succes." 

J.van Zellem 
 

   "Indien wij niet bereid zijn de dure beperkende maatrege-  
    len ten aanzien van de uitworp van luchtverontreinigende  
    stoffen te nemen, zullen als eerste de korstmossen op de  
    bomen als gevolg van de luchtverontreiniging verdwijnen.  
    Zij geven een duidelijke indicatie aan welke voortduren- 
    de bedreiging wij, mensen, bloot staan." 

Dr.Ineke Masselink-Beltman 
 

   "Bovendien is aangetoond dat een goede kontrole van de 
    atmosferische depositie misschien even belangrijk is 
    als de bewaking van de oppervlaktewaterkwaliteit". 
 

Ir.J.G.M.Smeenk  
en Ir.A.J.Vermeulen 
 

   "Een steeds groter deel van het gemeenschapsgeld wordt  
    besteed aan het scheppen van vervuiling en het bestrij- 
    den van de vervuiling. Het voorkomen van vervuiling is  
    onvoldoende mogelijk omdat de bureaucratie en de indu- 
    strie belang hebben gekregen bij het bestendigen van het  
    probleem". 
 
      Jänicke 
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Ik vraag me wel eens af, waar ligt de grens. Tot hoever kunnen  
we gaan met de bodem, het water en de lucht te verontreinigen.  
Is deze grens, zonder dat we het weten, intussen overschreden?  
Voor actiegroepen, milieugroepen, natuurbeschermingsgroepen e.d.  
is nog genoeg werk te doen,......helaas. 
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2201 LK NOORDWIJK 
 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
WEER EEN NIEUWE VONDST VAN DE BOKKENORCHIS IN NEDERLAND 
 
De Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) is altijd een zeldzame soort  
geweest in Nederland en werd tussen 1821 en 1948 zeven maal gevonden.  
Nadat in 1980 enkele exemplaren in Zeeuwsch-Vlaanderen, is de soort in  
1981 in de duinen bij Katwijk aangetroffen. De heer C.M.J.Verweij van  
de werkgroep "Flora van Noordwijk", kersvers terug van vakantie, fotografeer- 
de de plant, waarbij hem opviel dat de bloemen veel lichter waren dan  
die van de Bokkenorchissen die hij nog maar luttele dagen tevoren gezien  
en gefotografeerd had in Zuid-Europa. Zelden zullen zo ver van elkaar  
voorkomende Bokkenorchissen zo dicht bij elkaar op één filmpje hebben ge- 
staan. 
De Bokkenorchis was 70 cm hoog en stond tussen een hoge begroeiing van  
Rimpelroos, Helm, Duinriet, Groot Streepzaad, Echt Walstro, Gewone Rolklaver, 
Ringelwikke en Smalbladige Wikke. In overleg werd besloten af te zien van 
beschermende maatregelen, omdat die waarschijnlijk meer de aandacht van  
het publiek zouden trekken dan de Bokkenorchis zelf. De plant is inder- 
daad niet uitgerukt en heeft tot het einde toe gebloeid. 
 

GORTERIA, deel 11 nr.2 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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DE ZEESTER, EEN DIER DAT ONZE AANDACHT TREKT. 
 
Zeesterren, en nog veel meer zeesterretjes kunt u zo nu en dan ook in grote  
aantallen op ons eigen strand aantreffen. Ze horen niet op ons zandstrand  
thuis, maar wel op pieren en dijken, op mosselbanken en schelpenbanken, waar  
de ondergrond voldoende stevigheid biedt voor de vele voetjes. 
Vinden we deze vijfhoeken, zoals ze weleens genoemd worden, op een oude emmer,  
een stuk wier of een ander aanspoelsel, dan zijn ze vaak ten dode opgeschre- 
ven. Zowel de vogels als het hard toeslaande verdrogingsproces, kennen geen  
genade. 
 
Geen fluweelzachte huid 
Als u zo'n diertje vindt, moet u eens met 
uw vinger over de bovenkant van het 
lichaam strijken. Merkt u het ruwe opper-
vlak?(zie figuur 1) De zeester hoort  
thuis in de groep van de stekelhuidigen. 
Nu heeft onze zeester (Asterias rubens) 
geen indrukwekkende stekels zoals de 
zeeappels en zeeëgels, maar de ruwheid  
van de huid heeft wel met die stekels te 
maken. In de onderhuid van het dier zitten 

 

 

vele onregelmatige kalkplaatjes en op die plaatjes treffen we de stekels aan.  
De plaatjes zij onderling verbonden, maar de totaliteit is toch buigzaam. 
 

 

De mond in het midden 
De onderkant van het dier is 
interessant om te bekijken en  
onmiddellijk valt de mondopening  
op in het centrum van het dier.  
Vanuit dat midden lopen een  
vijftal groeven, waarin enkele  
honderden buisvoetjes bewegen. 
 
Iets unieks 
Dat spel van de vele voetjes  
is schitterend waar te nemen,  
als u zo'n dier in een jam- 
potje met zeewater doet. 
Deze voetjes kunnen zich ver- 
korten en weer langer worden,  
zich naar links en naar rechts  
bewegen; kortom het is een  
schouwspel van de eerste orde.  
Dat langer en korter worden  
van de glasachtig aandoende  
zuiltjes is mogelijk door 
de aanwezigheid van zeewater. 

Een voetje heeft boven zich een soort bolletje (ampul), waarin het zeewater 
opgeslagen kan worden. Moet nu het voetje verlengd worden, dan trekken de spie-  
ren van dat bolletje samen en persen het water in het buisvoetje, wat daardoor 
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langer wordt. Moet het voetje weer korter ge- 
maakt worden dan worden de lengtespieren van  
het zuiltje inwerking gesteld (fig.3) 
 
Buitenshuis dineren 
De zeester is verzot op mossels en andere twee-  
kleppigen, maar laat ook een dode krab zijn 
mond niet voorbij gaan. Belangwekkend is, hoe de 
stekelhuidige in staat is om een door schelpen 
beschermd weekdier te verschalken. Dat is letter- 
lijk voetenwerk. 

 

 

Aan het eind van elk voetje zit een napje dat vacuüm gezogen kan worden. Met een  
hoge rug begint de zeester aan een soms uren durend gevecht. Hij probeert de  
kleppen uit elkaar te trekken met behulp van zijn vele voetjes, die hij in ploe- 
gen trekarbeid laat verrichten. Het weekdier houdt in het beginstadium zijn huis 
stevig gesloten, maar gebrek aan zuurstof of vermoeidheid van de sluitspieren doet  

 

een kleine opening ontstaan. Het gevecht  
is dan snel beslist, want op dat moment stulpt 
de zeester zijn maag door de nauwe kier. 
Verteringssappen missen daarna hun  
uitwerking niet, en na een tijdje "gaapt"  
de schelp. 
Alles wat verteerbaar is, wordt dan opge- 
nomen, zodat er nagenoeg geen afvalproduc-  
ten gevormd worden. 
Het is niet verwonderlijk, dat de anus, die 
aan de bovenkant zit, bijna niet te vinden is. 
                               (zie fig. 4) 
 
Een ander gezicht 
De zeester is in het bezit van 5 armen. In een 
omgeving met zoveel gevaren, kan het gemakkelijk 

gebeuren dat het dier een arm verliest in de strijd. Je gezicht verandert er na-
tuurlijk wel dikwijls door, als je één arm of meer moet missen. Het regeneratie-
vermogen van de zeester is echter erg groot en de zaak komt na verloop van tijd  
vaak best weer in orde. Opvallend is het komeetachtige uiterlijk, wat na zo'n onge- 
luk kan ontstaan. (zie figuur 5). 
 
Ook op het Noordwijkse strand 
Ook op het Noordwijkse strand zijn ze te vinden; deze "ruwe 
jongens" of "ruwe meisjes" (want dat is aan de buitenkant nooit 
waar te nemen) zijn interessante dieren, ook al valt er geen kop 
of staart aan te ontdekken. 

 
G.S.Slager 
Paedsenakker 12, Rijnsburg 
 

                       -------------- 
 
 
Van het Noordwijkse strand naar Engeland is niet zo'n grote sprong. Als we Tin- 
bergen mogen geloven in het kinderboekje "Klieuw" -geschreven voor zijn eigen 
kinderen in St.Michielsgestel over het gedrag van de Zilvermeeuw- vloog de  
meeuw Klieuw eens op een mooie voorjaarsochtend heel hoog boven het Noord- 
wijkse strand...... en zag toen in de verte Engeland liggen. 
Cees Verweij waagde voor ons de sprong en vertelt er wat over op de volgende 
bladzijden. 
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Voorjaar in Engeland 
 
Wanner je familie in het buitenland hebt wonen, dan vormt dit al gauw een aan- 
leiding om ook buiten de vakanties om eens in den vreemde te gaan kijken. Zo  
greep ik eind april j.l. de gelegenheid aan om samen met mijn ouders een be- 
zoek te brengen aan de streek Oxfordshire, gelegen rond de beroemde universi-
teitsstad Oxford. De standplaats was het mooie oude plaatsje Abingdon, dat onge-  
veer 7 km. ten zuiden van Oxford ligt. 
 
Mijn zwager is ook een vogelliefhebber en het duurde dan ook niet lang of we  
trokken er 's morgens op uit om langs de Theems wat te vogelen. De Theems is  
een rustig stromende rivier, die op zijn tocht ook het plaatsje Abingdon aan- 
doet. Op verscheidene plaatsen wordt de waterloop van de rivier onderbroken door 
sluizen. Vandaar dat we allerlei soorten vogels konden zien, die we ook in Ne- 
derland in stilstaand of langzaam stromend water kunnen aantreffen. Een voor- 
beeld hiervan is de Fuut, Meerkoet, Waterhoen, e.d. Langs de rivier bevinden  
zich verschillende interessante bosschages, die soms erg drassig kunnen zijn. 
Rietzangers en Kleine Karekieten lieten zich veelvuldig horen, herhaaldelijk 
onderbroken door de luide roep van de Koekoek. 
 
Onwillekeurig wordt ook je aandacht getrokken door de overvloedige planten- 
groei aan en in de nabijheid van de oevers. Grote stukken waren bedekt met ge- 
le Dotterbloemen, Pinksterbloemen en hier en daar ook het blauwe Boshyacinthje,  
dat bij ons alleen op oude buitenplaatsen is te vinden. Het Groot Hoefblad om- 
zoomde ook grote gedeelten van de oevers de bloei was net op het hoogtepunt.  
Een echt Hollandse verschijning was de Blauwe Reiger die in Engeland in dezelfde 
karakteristieke houding langs de rivier of langs de oevers van de kleinere  
kreken stond. Alleen komt de soort er niet zo veel voor als bij ons, en het is  
voor de meeste Engelsen dan ook een bezienswaardigheid. 
 
In de nabijheid van de Theems zijn allerlei prachtige wandelpaden langs de  
glooiende akkers en de gedeeltelijk beboste hellingen, de zgn. Public Footpaths. 
Vooral de houtwallen tussen de akkers -in deze tijd veelal met geelbloeiend Koolzaad 
bedekt- boden een rijke verscheidenheid aan zangvogels: Geelgorzen, Kneutjes, 
Bosrietzangers, Vinken, Roodborsten, enz. 
 
Naast deze wandeltocht heb ik nog behoorlijk kunnen fietsen, want gelukkig  
hebben mijn zus en zwager vanuit Holland nog een paar degelijke fietsen meege- 
nomen, die we daar goed konden gebruiken. Daardoor werden we zelf ook enigszins  
een bezienswaardigheid, want "birdwatching" per fiets is voor de Engelsen een  
hoogst ongebruikelijke zaak. 
 
Een paar dagen heb ik verder nog doorgebracht in Wales. Allereerst werd een be- 
zoek gebracht aan het nationale park "Brecon Beacons" in het zuiden van Wales.  
De heuvels, die tot ongeveer 800 meter reiken, zijn er onbebost, de dalen daaren-
tegen zijn gevuld met zowel prachtig naald- als loofbos. De riviertjes die door  
deze dalen lopen, leveren regelmatig verrassingen op. Zo zie je ineens een wa-
terspreeuw wegvliegen, die dan even verder weer op een grote steen in het wa- 
ter gaat zitten. Kijk je even naar boven, dan wil het nog al eens gebeuren, dat  
je een Buizerd of een Rode Wouw ziet zweven. Het geluid van de Roek is overal  
te horen deze soort is in Engeland bepaald algemener dan bij ons. Geregeld zie  
je de grote nesten in de bomen, meestal zo'n 20 bij elkaar. Eén keer kreeg ik  
ook een Raaf te horen en later ook te zien. 
Wat de plantengroei betreft, viel er eveneens veel te beleven. Stengelloze en  
Echte Sleutelbloemen, vaak in gezelschap van Hondsviooltjes, vulden soms hele  
plekken in de buurt van beekjes. Een enkele maal kon ik ook grote plakkaten  
Goudveil waarnemen. Bosanemonen, Daslook, Gevlekte Aäronskelken behoorden verder  
tot dit gezelschap. 
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De kust van Zuid-Wales is een belevenis. Het was een boeiend gezicht de Atlan- 
tische Oceaan te zien beuken tegen de hoge kliffen- en rotskust. Bij eb bood  
de kust een rijke verscheidenheid aan wiersoorten en schaaldieren. Vlak daarbo- 
ven waren de rotsen rijk begroeid met Gaspeldoorn, dat in deze tijd uitbundig  
bloeide en vaak hole kliffen geel kleurde. Achter deze kliffen waren leuke bos- 
jes te vinden met Goudvink, Rouwkwikstaart en Engelse Gele Kwikstaart. Langs de  
weg stond hier en daar in de berm een Mannetjesorchis te bloeien, met mooie  
paarse bloemtrossen. Deze orchidee is één van de vroegst-bloeiende soorten uit  
zijn familie. 
In één week kreeg ik een verscheidenheid te zien, die nauwelijks in enkele blad-
zijden te vatten valt. Dat heb ik dan ook niet gedaan. Niettemin hoop ik toch  
even te hebben aangetipt, dat Engeland -zeker in het voorjaar- veel te bieden  
heeft door de grote variatie van landschappen. 
 

C.M.J.Verweij 
 

                       -------------- 
 
Van de Vogelwerkgroep NIVON, afd. Hengelo ontvingen we het volgende schrijven 
betreffende vogelvangkooien, met verzoek tot plaatsing in de Strandloper. We 
voldoen graag aan dit verzoek, al zal het probleem in Twente bepaald meer spelen 
dan hier in de volle randstad, waar voor grote roofvogels niet zoveel gelegen- 
heid is tot nestelen. 
 
Let op Vogelvangkooien 
 
Na afsluiting van het DDT-tijdperk is geleidelijk het aantal gevleugelde pre- 
datoren in ons land weer toegenomen. Met het herstel van de stootvogelstand, is ook 
de hetze tegen deze vogels weer toegenomen. Met name de Havik moet het ontgel- 
den. Hoewel het wettelijk verboden is deze beschermde vogel te vangen en/of te  
doden, riskeren sommige lieden toch een strafvervolging. 
 
Stootvogels kunnen o.a. gevangen worden met vangkooien. Dergelijke kooien zijn  
ook in gebruik voor het vangen van Zwarte Kraaien; een bezigheid die onder be- 
paalde voorwaarden is toegestaan. Met kraaienvangkooien kunnen echter ook wel 
degelijk stootvogels gevangen worden. Onlangs werden er in Twente met één vang- 
kooi 6 (!) Buizerden gevangen en gedood. Het is dus zaak dergelijke kooien goed  
in het oog te houden. 
 
De kooien kunnen verschillende afmetingen hebben en bestaan meestal uit een houten 
geraamte, bedekt met gaas. Boven in de kooi zit een trechtervormige opening. De vo-
gels kunnen wel in de kooi komen, maar er niet weer uit. Bij het opvliegen uit  
de kooi zouden ze hun vleugels moeten uitslaan en dat is onmogelijk. Op de bodem  
van de kooi ligt lokaas, soms plantaardig(mais), soms dierlijk (slachtafval, eieren). 
Ook wordt er levend "aas" gebruikt in de vorm van tamme duiven, waarmee de Haviken 
gelokt worden. 
 
Het is van het grootste belang dat de -illegale- stootvogelvangst wordt be- 
streden en ik vraag een ieder die veel in het veld komt, op bovengenoemde kooien  
te letten. Weet u er een te staan geef dit dan door aan de plaatselijke politie  
of aan een controleur Vogelwet. 
 

w.g. Edo Knechtering 
Rechterenstraat 17  
7556 MJ Hengelo 
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Dr.JAN VERWEIJ, EEN OPMERKELIJK VOGELAAR 
 
Op 24 september 1981, overleed op 82-jarige leeftijd Dr.Jan Verweij.  
Het was misschien niet de eerste vogelaar in Noordwijk, want  
zo lang er vogels zijn wordt er naar gekeken, maar zeker wel de 
bekendste.  

In het memoriam zegt Willem Baalbergen (De Strandloper, december 1981):  
  "Het zou een goede zaak zijn als we in Noordwijk deze 
   herinneringen op de een of andere manier blijvend 
   zouden kunnen maken". 

Inderdaad een goede gedachte. Een manier zou kunnen zijn om zijn  
werk weer onder de aandacht te brengen. Een betere nagedachtenis  
aan een oud-lid van onze vereniging is mijn inziens niet denkbaar. 

Wie was Dr.Jan Verweij? 
Jan Verweij werd op 12 mei 1899 geboren. Hij was een van de zeven  
kinderen van de bekende dichter en schrijver Albert Verweij. 

Om te weten wie Jan Verweij was, kunnen we beter Jan P.Strijbos  
aan het woord laten. Hij heeft Jan Verweij heel goed gekend. 

In zijn "Ter herinnering aan Dr.Jan Verweij" in Het Vogeljaar  
6/1981 zegt hij onder meer het volgende: 

    "Het was in de gloriedagen van het Trekstation Noordwijk/Zee.  
Jan Verweij en Gerrit Brouwer waren de initiatiefnemers  
en schreven een opwekking in De Levende Natuur, waarin  
ze vroegen om waarnemers, die genegen waren een tijdje  
naar Noordwijk aan Zee te komen om de trek waar te nemen.  
Dr.Thijsse die het een prachtig plan vond, schreef er een  
opwekking bij en sprak van een "sympathieke Kustwacht'  
Zo trok ik op een stralende dag in het begin van oktober  
met mijn vriend Gerard Traanberg naar Noordwijk aan Zee.  
Wij vervoegden ons aan de "villa" zoals het huis van de  
Verweij's werd genoemd, er werd opengedaan en wij werden  
te woord gestaan door een van de zusters van Jan Verweij.  
"Ik kom voor Jan Verweij" zei ik. Ze keek even rond en  
antwoordde: "Die staat daar in het duin". 
"Ja, maar er staan drie jongens", gaf ik te kennen. 
"Dat klopt, maar die met rood haar, dat is Jan Verweij".  
"ja",durfde ik te zeggen, "er staan twee jongens met  
rood haar". 
"Maar een er van kijkt een beetje loens en dat is hem".  
Zo maakte ik kennis met Jan Verweij en tevens met Gerrit  
Brouwer. 

De Levende Natuur 
Jan Verweij publiceerde veel in De Levende Natuur. Juist door  
deze publikaties hebben wij een inzicht gekregen in vooral de  
vogelstand in Noordwijk in de jaren tussen 1914 en 1920. 

Jan Verweij publiceerde, voorzover bekend, als 15-jarige jongen  
zijn eerste artikel in De Levende Natuur. Dat was voor die tijd  
toch wel iets bijzonders. U moet niet vergeten dat de bekende  
Dr.Jac.P.Thijsse samen met J.Heimans de redactie voerde over  
dit bekende tijdschrift? Om te kunnen publiceren in De Levende  
Natuur moet je wel wat mans zijn. Nog steeds worden heel vaak  
in wetenschappelijke artikelen publikaties in De Levende Natuur  
in de literatuurlijst opgenomen als geraadpleegde literatuur.  
Indien een stuk in De Levende Natuur werd opgenomen, getuigde dat 
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wel van vakmanschap op een bepaald terrein. 

De oude jaargangen van De Levende Natuur zijn nog heel goed  
leesbaar, waarbij opvalt dat een en ander wat smeuïger werd  
opgediend dan nu het geval is. De artikelen thans zijn gedegen  
wetenschappelijke bijdragen, waar soms geur noch smaak aanzit.  
Maar dit ter zijde. Ik wilde alleen maar aantonen, dat publiceren  
in De Levende Natuur toch wel iets bijzonders was en voor een  
15-jarige jongen een zeer speciale gebeurtenis. 

Dagboekartikel 
Jan Verweij heeft vanaf 30 mei tot en met 27 juli 1914 bijna  
dagelijks een paartje Grauwe klauwier gevolgd en zijn bevind- 
dingen opgeschreven in een soort dagboek. 
Zelfs in 1914 was de Grauwe klauwier niet zo'n algemene broed- 
vogel. In de omgeving van Noordwijk broedden in 1915 8 paren en  
in 1916 5 paren (De Levende Natuur afl.21-22 1 maart 1917)  
Vijftig jaar later waren dat nog 4 paren en nu komt de Grauwe  
Klauwier in Noordwijk niet meer als broedvogel voor. 
Jan Verweij deed zijn waarnemingen in het bekende Hoogwakersbosje.  
De geschiedenis van dit bosje wil ik in een volgende Strandloper  
eens nader belichten. 
Vanaf zijn woning, de nu afgebroken villa "Nova" op de hoek  
van de Prins Hendrikweg en Nieuwe Zeeweg, was het Hoogwakers- 
bosje dwars door duin voor een 15-jarige knaap een peuleschilletje.  
Hieronder laat ik het artikel volgen zoals dit verscheen in  
De Levende Natuur van 1 februari 1915. De oude spelling is  
aangepast, doch dat zou Jan Verweij ook hebben gedaan als hij  
het artikel herschreven zou hebben. 
 

E.Aartse 
 
 

Uittreksel uit mijn dagboek over de grauwe klauwier. 
Zaterdag 30 mei. Zie een klauwier met zijn kind. Hij blijft heel  
lang zitten tot ik vlak bij ben. 

Zondag 31 mei. Zie weer de klauwierman met zijn kind op dezelfde  
plaats. Zie hem later weer en dan voert hij zijn jong. 

Maandag 1 juni. Vind 't nest van de klauwier met 4 eieren. Ik  
begrijp, dat 't jong dat gevoerd wordt zijn wijfje is. 't Nest  
ligt in een meidoorn. 

Dinsdag 2 juni. Vind bij 't nest van de klauwier een spitsmuis  
op een duindoorn geprikt en de klauwier heeft 5 eieren. 

Woensdag 3 juni. Zie een 2de paar klauwieren niet ver van 
't eerste; vind er later op de dag een kikker op een meidoorn  
geprikt. 

Donderdag 4 juni. 't 2de paar klauwieren is nog in 't bosje. 

Vrijdag 5 juni. De klauwier heeft 6 eieren, waarschijnlijk al  
eerder. 

Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ik heb 't te druk met m'n andere  
nesten. 

Maandag 8 vrijdag 19 juni. Er is aldoor niets te zien. 't Wijfje  
zit erg vast op 't nest en 't mannetje maakt veel lawaai. 

Vrijdag 19 juni. De eieren zijn uitgekomen en nu liggen er 6 kleine  
nachtrose diertjes in 't nest.(Broedtijd dus 14 dagen, misschien  
15 of 16). 
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Zaterdag 20 juni. Niets bijzonders. 

Zondag 21 juni. Vind 't nest van het tweede paar klauwieren, niet ver  
van het eerste, met al tamelijk grote jongen. De ouders gingen als  
gekken te keer, deden uitvallen naar mijn hoofd (tenminste 't mannetje,  
't wijfje kwam heel dicht bij zitten roepen) maar raakte me niet.  
Terwijl ik een van de jongen opneem ontsnapt hij me en verdwijnt in  
de ruigte onder de eglantier, waarin 't nest ligt. 

Maandag 22 juni. De laatstgenoemde klauwierjongen zijn uitgehaald.  
De ouders hebben nog alleen 't jong, dat gisterochtend weggelopen is  
en zorgen daar goed voor. 

Dinsdag 23 juni. Eén van de jongen van 't eerstgevonden nest pak ik  
uit 't nest om uit te tekenen, maar in plaats van netjes stil te zitten,  
hobbelt hij weg en verdwijnt tussen de struiken. Telkens als de  
jongen schreeuwden, als ze in mijn hand waren, begon de oude klauwier 
mannetje alleen) met grote woede op me te stoten. Drie of vier,  
misschien wel vijf keer, heeft hij me daarbij geraakt. Hij gaf me een  
flinke klap met zijn vleugel. Eén keer voelde ik duidelijk, dat hij  
met zijn buik op me neer viel, met z'n poten weer afzette uit mijn  
haren (ik loop altijd zonder pet in 't duin) en zo weer opvloog.  
't Wijfje gedroeg zich daarbij heel anders. 't zat woest of angstig  
te roepen op een overhangend eglantiertakje (die stonden om de meidoorn)  
en zwaaide met haar staart van links naar rechte en in de rondte van  
belang. 

Woensdag 24 juni. Bij de klauwieren gaat alles goed. Wanneer ik aankom,  
zit hij, zoals gewoonlijk, op 't hoogste takje van de hoogste meidoorn- 
boom in de buurt van zijn nest en begroet me met een krakend 'tak,tak'  
dat hoe meer ik 't nest nader, overgaat in een vlugger en aanhoudend  
gekraak. 

Donderdag 25 juni. De klauwier doet uitvallen naar mijn hoofd en  
schijnt blind te zijn, zoveel waagt hij. Toen ik in de buurt van het  
nest kwam, vloog bijna een merel tegen me aan, die op de hielen gevolgd  
werd door de klauwierman. Zodra deze mij in de gaten kreeg, staakte  
hij zijn vervolging en de merel vloog zenuwachtig weg. 

Vrijdag 26 juni. Heb 't te druk met mijn schoolwerk. 

Zaterdag 27 juni. Bezoek met een kennis 's avonds 't klauwierennest.  
't Wijfje zat op de jongen, hun kopjes staken onder haar uit. Zodra  
ze begon te schreeuwen, kwam de man (die waarschijnlijk sliep met  
't weggelopen Jong) aangevlogen en begon weer zijn uitvallen, maar  
raakte ons niet, hoewel 't verbazend weinig scheelde (je voelde de  
lucht en de kennis boog telkens vlug 't hoofd). Weer loopt een jong  
weg als op 23 juni. 

Zondag 28 juni. Ik laat de klauwieren met rust, ik ben er wel toe  
genoodzaakt, want ik moet nog een leeuwerikennest met 3 jongen en een  
jonge koekoek in een boompiepernest zien (en ik heb er geen berouw  
van gehad, want ik vond vlak daarnaast ook nog een jonge koekoek in  
een tapuitennest in een konijnenhol). 

Maandag 29 juni. 't Klauwierennest is uitgehaald, maar de 2 jongen,  
die weggelopen zijn, lopen achter vader en moeder aan, terwij1 't andere 
klauwierenpaar zich nog kan verheugen in het bezit van 't eerst  
weggelopen jong. (Evenals verleden keer is ook dit nest natuurlijk  
uitgehaald op de vrije zondag). De klauwier heeft opgeprikt en  
afgekloven: een spitsmuis. 

Dinsdag 30 juni. Hoor voor 't eerst van mijn leven de klauwierman  
zingen, heel aardig, maar tamelijk zacht; een mengelmoes van allerlei  
geluidjes. Een groenling vindt 't blijkbaar erg mooi en komt kijken,  
maar de klauwier vliegt op en de groenling pakt zijn biezen zo  
vlug hij kan. 
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Woensdag 1 juli. De klauwier heeft een kikkertje opgeprikt.  

Donderdag 2 juli. De klauwier heeft een nachtuil opgeprikt.  

Vrijdag 3 en zaterdag 4 jun. Niets bijzonders. 

Zondag 5 juli. Ik kom bij de klauwieren, 't wijfje zat op een  
lage duindoorntak, naast haar zat iets roods en een tos veren. Ik  
ging er op af; 't wijfje werd kwaad en ging weer roepen, de man  
kwam ook kijken. 't Was een prachtig gezicht. De twee oude vogels  
vlogen om me heen en ik ging naast 'het roods en de bos veren'  
liggen. 't Was een opgeprikte vogel, een pieper. Hals en kop en  
een deel van 't lichaam waren er al af; 't bloed met donsveertjes  
die er aan waren blijven kleven, zat langs de takken, vlees en 
veren lagen verstrooid er onder op de grond. Eén van zijn vleugels  
was op een apart takje geprikt. 

Maandag 6 juli. Niets bijzonders. 

Dinsdag 7 juli. De klauwier bootst een kneu na. Hij of zij heeft  
weer een vogeltje gegeten en een bij opgeprikt. De jonge klauwieren  
kunnen vliegen. 't Mannetje en 't wijfje hebben ieder, een jong 
voor zich genomen; 't mannetje zit er mee in 't duin, 't wijfje  
er mee in 't bosje. 

Woensdag 8 juli. Niets. 

Donderdag 9 juli. Vind opgeprikt een soort bij, één vleugel en  
2 poten van een afgekloven kneu (alles door de klauwierman in  
't duin met één jong) en een half afgekloven muis en een vers  
opgeprikte vogel (waarschijnlijk een leeuwerik) door de klauwieren  
met 1 jong van ’t laatst gevonden nest. 

Vrijdag 10 juli. Niets. 

Zaterdag 11 juli. De klauwier heeft een bij opgeprikt. 

Zondag 12 juli. De klauwier heeft op een laag dood meidoorntje  
4 afgekloven vleugels opgeprikt en er onder liggen veren van  
2 verschillende vogels. 

Maandag 13 juli. Niets 

Dinsdag 14 juli. Vind er bijen opgeprikt. Vang een jonge klauwier.  
Hij krijgt al aardig de kleur van het oude mannetje. Hij kon goed  
vliegen maar kroop weg. 

Woensdag 15 - zaterdag 18 juli. Niets. 

Zaterdag 18 De klauwier heeft twee kneuvleugels opgeprikt 
en veel junikevers gegeten. 

Zondag 19 juli. Niets. 

Maandag 20 juli. De klauwier heeft veel junikevers gegeten.  

Zondag 26. juli. De klauwier heeft een kneu gegeten. 

Maandag 27 juli. Vind 2 kikkertjes opgeprikt door doortrekkende  
klauwieren. 
 
 
Noorwijk       Jan Verwey 
 
                       -------------- 
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STIVONO-NIEUWS   STIVONO-NIEUWS   STIVONO-NIEUWS 
 
Overzicht 1e kwartaal 1982 
Uit het overzicht blijkt dat een respectabel aantal vogels is binnengebracht  
in het eerste kwartaal. Slechts een klein aantal kon weer worden losgelaten.  
Op zich niet zo verwonderlijk, omdat een zieke of gewonde vogel niet uit zich- 
zelf naar het asiel toekomt voor een behandeling. Als ze gepakt kunnen worden  
door mensen, zijn de vogels maar al te vaak al te ver heen. Het zijn te allen  
tijde wilde vogels, die soms erg schuw zijn. De medewerkers van STIVONO weten  
dat gerekend moet worden met een laag overlevingspercentage en zij zijn blij  
met ieder succes, hoe klein ook. 
 
Winterperiode 
Vanaf 8-1 tot 15-1 was er een vorstperiode met rustig winterweer. Voor de vo- 
gels is het echter in zo'n periode moeilijk om aan voedsel te komen. De grond  
was stijf bevroren, zodat er met geen mogelijkheid in te pikken viel. Bevroren  
sloten en vaarten zijn weer een handicap voor vogels die voor hun voedsel  
op het water aangewezen zijn. In het asiel is zo'n vorstperiode goed merkbaar.  
Het aantal vogels was gelukkig minder dan tijdens de vorstperiode in de  
decembermaand van 1981. Tijdens de eerste vorstperiode selecteerde de natuur de 
zwakste vogels al uit. In januari waren die zwaksten al dood. 
Wel werden er veel watervogels naar het asiel gebracht. Door het rustige winter  
weer bleven er geen wakken open. Alles was bevroren. Aan het aantal Meerkoeten 
was wel te zien, hoe moeilijk deze groep het had. Tijdens de vorige vorstperiode 
werden er veel minder Meerkoeten gebracht. Toen bleven er veel windwakken open 
waardoor er steeds nog wel iets te eten bleef. 
 
Olieslachtoffers  
Hoewel er geen echte olieramp is geweest, dreef er toch genoeg olie in zee om een 
flink aantal slachtoffers te maken. Er werden regelmatig Zeekoeten en Futen  
gebracht, die met olie waren besmeurd. Het wassen van deze slachtoffers is een 
tijdrovende bezigheid. Alleen bij een echte olieramp (doorgebroken mammoet- 
tanker) treed het olie-rampenplan in werking en dan kan STIVONO hulp krijgen van 
Staatsbosbeheer en Vogelbescherming. Bij kleine rampjes is er geen hulp te ver- 
wachten en moeten de medewerkers van STIVONO zelf in de avonduren de vogels  
wassen en verzorgen. 
Een tijdrovende zaak met een minimum aan resultaat. 
De verzorging van olieslachtoffers heeft binnen STIVONO toch wel tot spanningen 
geleid. Het is helaas niet mogelijk om met amateurs, die een groot deel van hun  
vrije tijd opofferen om dit werk te doen, deze olieslachtoffers optimaal te 
verzorgen. Het is zelfs de vraag of het overlevingspercentage door een optimale 
verzorging zal stijgen. U moet niet vergeten dat de meeste vogels al ziek zijn  
als ze worden binnen gebracht. Uit een onderzoek door het Diergeneeskundig  
Instituut te Doorn bleek dat van de 10 onderzochte Zeekoeten er slechts één  
was doodgegaan aan olie (zie Strandloper 14e jrg.nr 1,febr.1982) 
 
Voeren 
In januari heeft STIVONO de MAVO's en de L.H.N.O. in Woordwijk aangeschreven,  
met het verzoek of er in een biologieles gevraagd zou kunnen worden of er  
bij de leerlingen belangstelling bestond STIVONO te helpen bij het verzorgen  
van vogels. Het heeft succes gehad. Een flink aantal jongelui heeft zich aangemeld  
en wordt thans opgeleid. STIVONO hoopt dat binnen niet al te lange tijd een  
aantal zelfstandig kan worden ingezet bij bepaalde taken binnen het vogelasiel.  
Een soortgelijk schrijven aan de bejaardencentra leverde niets op. We hadden ge- 
hoopt dat een vitale bejaarde het werk zou zien als een welkome vrijetijds- 
besteding. Een goed teken... onze bejaarden vervelen zich niet! 
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OVERZICHT PERIODE 1 JANUARI t/m 31 MAART 1982  
 
 aanwezig 

op 1 jan gebracht 
dood 
gegaan gelost 

aanwezig 
op 31 maart 

Roodkeelduiker - 2 2 - - 
Roodhalsfuut - 2 2 - - 
Fuut -   25   23 - 2 
Roerdomp - 1 1 - - 
Blauwe reiger - 1 - 1 - 
Kolgans - 2 1 1 - 
Kleine rietgans 1 - - 1 - 
Knobbelzwaan 1 6 2 5 - 
Wilde eend 2   19   13

 
 

5 3 
Zwarte zeeëend - 1 1 - - 
Buizerd - 1 - 1 - 
Torenvalk 1 5 2 3 1 
Waterhoen - 2 - 2 - 
Meerkoet 1   15   11 4 1 
Scholekster - 1 1 - - 
Houtsnip - 1 1 - - 
Kokmeeuw 4   19   16 5 2 

 Zilvermeeuw 1 5 3 2 1 
Grote mantelmeeuw - 1 - 1 - 
Stormmeeuw -   10 7 3 - 
Drieteenmeeuw - 2 - 2 - 
Alk - 2 1 1 - 
Zeekoet   10   63   64 - 9 
Houtduif 1 - 1 - - 
Post/sierduif 3 9 9 3 - 
Turkse tortel - 1 

 
1 - - 

Merel - 6 3 3 - 
Koperwiek - 2 2 - - 
Zanglijster - 1 1 - - 
Groenling - 1 - 1 - 
Spreeuw -   11   10 1 - 
Kauw 1 1 2 - - 

   26  218  180   45   19 

Percentage gelost: 15½ % 
 
TOELICHTING   
 
Futen 

De meeste futen waren olieslachtoffers. Als de vorst invalt trekken  
deze vogels in grote aantallen naar het open water, zoals de  
Zeeuwse stromen, Noordzee en Waddenzee. 
 
Kolgans/Rietgans 
De ganzen werden gelost bij soortgenoten in de Flevopolder. 
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Knobbelzwaan 
De binnengebrachte Knobbelzwanen waren het slachtoffer van de vorstperiode ge- 
worden. In Noordwijkerhout moesten er twee uit het ijs gehakt worden, omdat ze  
met de poten vastgevroren zaten. Met succes later weer teruggezet. 
 
Buizerd 
De Buizerd was kennelijk ergens tegenaan gevlogen. Hij maakte een versufte in- 
druk toen hij werd binnengebracht, doch korte tijd later was hij hersteld. De  
vogel had razende honger, want binnen een paar dagen was hij door de voorraad 
ingevroren vogels heen. Die voorraad, wordt juist voor dergelijke gasten aange- 
legd. Na enkele dagen hebben we de vogel met succes kunnen loslaten. 
 
Torenvalk 
Ook drie Torenvalken konden worden losgelaten. Rust en goed voer deden kennelijk 
wonderen. 
 
Meeuwen 
Een groot aantal meeuwen was weer het slachtoffer van het verkeer geworden. Vooral 
tijdens de vorstperiode, toen grote aantallen meeuwen het binnenland introkken,  
bleek weer eens dat een stukje brood wegpikken voor een aanstormende auto, voor  
veel meeuwen fataal ken zijn. Het resultaat was een gebroken vleugel of een ge- 
broken poot. 
Eén Zilvermeeuw werd binnengebracht met een stuk plastic om zijn kop. 
 
Alk 
Voor het eerst in de geschiedenis van STIVONO is met succes een Alk gelost.  
Op zondag 14 maart werd dit voormalige olieslachtoffer binnen de pieren van  
IJmuiden losgelaten. Een half uur lang werd de vogel gevolgd. Het merkwaardige  
was dat de vogel de eerste 10 minuten niets anders deed dan zeewater drinken.  
Niet poetsen of iets dergelijks, maar drinken. Daarna dook hij onder en begon  
zich te poetsen. Het was een heerlijk gezicht deze vogel volkomen waterdicht  
in zijn element bezig te zien. Toen de loodsboot passeerde werd onze aandacht  
even afgeleid, en daarna was de Alk niet meer te zien. Vermoedelijk weggevlogen  
om uit de buurt van de loodsboot te blijven. 
 
Vandalisme 
Via de politie werd een Meerkoet in het asiel gebracht, die door jongens met  
stenen was bekogeld. De Meerkoet was versuft en had kennelijk nogal wat te ver- 
duren gehad. Na een dag kon hij toch weer worden losgelaten. 
 
Waar kwamen de vogels vandaan? 
In het dagboek wordt zoveel mogelijk vermeld waar de vogel gevonden is. Waar  
niets vermeld staat, wordt aangenomen dat de vogel gevonden is op Noordwijks 
grondgebied. 
 
Noordwijk  150 vogels 
Katwijk   29  
Sassenheim    4 
Noordwijkerhout   7  
Rijnsburg    3 
Lisse          2 
Voorschoten    2 
Wassenaar    3 
diverse gemeenten   3 
uit andere asiels  15  
 
totaal       215 vogels 
 

Secretaris STIVONO 
Joh.Molegraafstraat 6, 

       2201 LK Noordwijk 
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DAAR BIJ DIE MOLEN . . . . .   
 
vonden wij het heerlijk om te wandelen. De 15e mei straalde de zon op twaalf  
leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, 
die liepen langs een kronkelig pad tussen twee groepen van molens, die ge- 
bouwd waren in de tijd van 1738 tot 1740. We hebben het over de Kinderdijk.  
De tocht naar de Kinderdijk was een idee van Mevr. en Meneer Van de Oever  
die in deze unieke omgeving geboren en getogen zijn. Deze streek stond  
overigens al 33 keer onder water. De familieleden van het echtpaar Van de Oever 
ontvingen ons hartelijk met koffie en zij bezorgden ons ook allemaal nog zo'n  
acht pagina's molengeschiedenis. 
 
Niet alleen de bovenkruiers – en een nog oudere wipmolen- kregen veel aandacht  
van ons en van onze fototoestellen, maar ook de oevers van de Overwaard en de 
Nederwaard spraken ons erg aan met hun weelderige begroeiing van roze, geel,  
blauw en wit. 
De Meerkoeten verdedigden er hun nesten, de Futen eveneens. De Bruine Kieken- 
dief zweefde op afstand over de luidruchtige sterns (Zwarte Sterns Joanne ?-C)  
Uit de diepte langs de Middelweg van Nieuw-Lekkerland kwam het geluid van de 
Snor en de Kleine Karekiet. Terug bij het startpunt konden de machtige schroe-  
ven van het moderne gemaal van de Alblasserwaard zien. 
 
Op de terugweg genoten wij van de oude witte boerderijen van de gemeente Streef- 
kerk, het veer bij Schoonhoven en het betoverende landschap met de vele knot- 
wilgen langs de West-Vlisterdijk. 
 
Bedankt Annie en Siem, voor jullie initiatief om ons dit stukje Nederland te  
laten zien; een stukje Nederland dat in dit seizoen welhaast op zijn mooist 
is......... 
 

Joanne van Sambeek 
 

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

Van een mevrouw uit Voorhout ontvingen we een stukje over een mooi plekje  
vlak bij huis, n.l. over het Boerhaave-huis met de bijbehorende kruidentuin.  
U kunt het Boerhaave-huis vinden enigszins verscholen achter de oude Her- 
vormde kerk, die op haar beurt weer verscholen staat achter de Rooms Katho- 
lieke kerk. Maar dat is weer een verhaal apart, die twee kerken op dat éne  
kerkelijk erf.... 
 
Het Boerhaave-huis in Voorhout is ook in de omgeving van Voorhout wel min of  
meer bekend. De laatste tijd blijkt, dat er ook mensen zijn die wel iets meer  
willen weten over het huis en de kruidentuin. Daarom volgen hieronder enkele  
gegevens: 
 
Het Boerhavehuis ontleent zijn naam aan het feit dat hier op 31-12-1668  
werd geboren Herman Boerhave, later internationaal beroemd als o.m. medicus  
en botanicus. 
 
Herman was een zoon van de predikant Boerhaave en diens tweede vrouw, de Am- 
sterdamse koopmansdochter Hagar Daalder. Hij had zeven broers en zusters. 
 
Herman woonde tot zijn veertiende jaar in het Boerhaavehuis, daarna ging hij  
in Leiden studeren. 
 
Ds.Boerhaave schonk het huis dat hij rond 1650 liet bouwen later aan de Her- 
vormde kerk. Het Boerhaavehuis is nu al meer dan drie eeuwen onafgebroken  
als pastorie in functie, zulks in overeenstemming met de wens van de schenker. 
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De prachtige lindenlaan (berceau) in de tuin van het Boerhaavehuis is al meer  
dan honderd jaar oud en de enige in zijn soort in Nederland. 
 
De kolossale eeuwenoude beuk in de achtertuin is uniek voor de kuststreek. 
 
De kruidentuin is door de Leidse Hortus Botanicus (welke gesticht werd door  
Herman Boerhaave) aangelegd bij gelegenheid van de driehonderdste geboorte  
dag van Boerhaave als een postume hommage aan de grote geleerde. 
 
De Tulpenboom in de kruidentuin is een stek van de boom die door Herman Boer— 
have omstreeks 1700 in de Leidse Hortus word geplant. 
 
Er is een stichting, die het tot zijn eer en plicht rekent, dit monument te  
behouden en bewaren voor de kerkelijke en burgerlijke gemeente van Voorhout. 
 
Deze stichting, Stichting "het Boerhaavehuis" ziet zich gesteld voor vrij  
hoge kosten. Wilt u het werk van de Stichting "het Boerhaavehuis" steunen,  
dan kan dat door een bedrag te storten op één van de onderstaande rekeningen  
of door begunstiger te worden. 
 
postgiro 26 65 792 t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis" te Voorhout; 
Rabobank, rek.nr. 3660.13.300, eveneens t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis"  
te Voorhout. 
 
Voor eventuele nadere inlichtingen kan men terecht bij: 
Mevr.G.Waterreus  
Burg.Bultenlaan 3  
2215 PL Voorhout. 
 
                       -------------- 
 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
MONNIKSROBBEN MET UITSTERVEN BEDREIGD 
 
Het Europese parlement heeft besloten het importeren of verhandelen van bont  
van baby—zeehonden en ook de import van andere zeehondenproducten te verbieden. 
Hiermee is de grootste markt voor de producten van de zeehondenjacht (die  
vooral in Canada plaats vindt) weggevallen. Eén van de parlementariërs merkte  
echter terecht op dat we hiermee wel de splinter in het oog van de Canadezen 
opmerken, maar niet de balk in ons eigen (Europese) oog. Hij doelde op de zorg-
wekkende situatie, waarin de Monniksrobben in het Middellandse Zeegebied ver- 
keren. Van deze soort zijn nog maar 650 exemplaren over. Door vervuiling van  
de Middellandse Zee en de jacht op de soort is deze sterk in aantal achteruit  
gegaan. 
Griekse natuurbeschermers hebben de hulp van de Europese Gemeenschap ingeroepen, 
omdat Griekse vissers 50 van deze dieren dreigden af te schieten. De Robben  
zouden schade toebrengen aan de netten. Voor een bedrag van 1000 pond zouden de 
vissers bereid zijn, van hun plan af te zien. 
Het bedrag is inmiddels bij elkaar gebracht, maar de Monniksrob is hiermee  
nog niet gered. Meer maatregelen, zoals het instellen van een reservaat en  
goede beheersmaatregelen zouden nodig zijn. 
 

Huid en Haar, 1982 / 2 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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BEHEERSVERSLAG NATUUR MONUMENTEN 1980-1981: STEEDS MEER BEGRAZING 
 
In het beheersverslag van Natuurmonumenten komt het woord begrazing nogal eens  
voor. Iedereen kent wel de schaapskudden die er voor zorgen, dat de heidevelden  
zich kunnen verjongen en niet dicht groeien met bomen en struiken. 
Ook elders blijkt begrazing een uitstekend hulpmiddel om te voorkomen dat be- 
paalde waardevolle graslanden en moerassen veranderen in bos. Zo wordt sinds  
kort het Zwanenwater beweid met jong rundvee. De pinken leggen daar grote be-
langstelling aan de dag voor het eten van houtige gewassen: braamstruwelen  
worden kort gehouden, berken- en wilgenbosjes worden doorkruist en afgevreten  
en de pinken zijn zo verzot op lijsterbesblad, dat de takken worden afgebroken,  
om bij de laatste groene toppen te kunnen komen. Kortom het terrein vaart er  
wel bij, de variatie neemt sterk toe. 
 
Begrazing wordt steeds meer toegepast omdat o.a. het maaien van terreinen  
een steeds zwaardere financiële last voor de vereniging ging vormen. Behalve  
schapen en runderen, komen ook geiten in aanmerking om de maaimachine te ver- 
vangen. Geiten werden in het gebied van de Nieuwkoopse plassen gebruikt, om de 
agressieve, uit Noord Amerika afkomstige Appelbes terug te dringen. 
Op de Korendijkse Slikken (aan het Haringvliet) worden 140 hectaren van de voor-
malige rietgorzen beweid met jongvee en een twintigtal koeien van het Charolais- 
ras. Deze koeien houden hun kalveren bij zich zodat hier het zeldzaam geworden  
beeld van de zoog-koe weer te zien is. Om overmatige distelgroei tegen te  
gaan, werden nog een twintigtal geiten in het gebied los gelaten. Dit was ech- 
ter geen succes. De dieren vonden volop ander, blijkbaar lekkerder voedsel.  
Als de plannen doorgaan, zullen binnenkort Schotse Hooglanders in een deel van  
de Imbosch en het Nationale park Veluwezoom worden uitgezet. Schotse Hooglanders  
zijn de meest duidelijke afstammelingen van het uitgestorven oerrund. 
 
De algemene opvatting van bosbouwers is, dat vee, indien het in het bos graast,  
de verjonging van dat bos tegenhout. Historici menen ook, dat onze oorspronke- 
lijke bossen vooral verdwenen zijn, doordat de boeren hun vee in het bos lieten 
weiden. Toch kwamen er in die oerbossen grote grazers voor, zoals herten, oerossen, 
wilde paarden en zelfs elanden en wisenten. Hun invloed op het bos is een kwes- 
tie van veebezetting. Wanneer het aantal dieren maar niet te groot is, kunnen  
zij een gunstige invloed op de structuur van het bos uitoefenen. 
Het gaat hierbij natuurlijk om de vraag welk bos men verlangt. De huidige si- 
tuatie op de Veluwe wordt niet optimaal geacht. Natuurlijke loofboomsoorten  
als eik en berk komen naar verhouding te weinig voor. Ook de bodemvegetatie is 
dikwijls arm en ontbreekt vaak geheel in de zgn. dennenakkers. 
Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is uitbreiding van "natuurlijk" bos ge- 
wenst, dit zou ook voor o.a. het Edelhert gunstig zijn. 
 

Natuurbehoud, februari 1982 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
Vee vertrapt nesten Van weidevogels 
 
Veel nesten en dus ook broedsels van weidevogels gaan verloren omdat het vee  
de eieren of de jongen dood trapt. Tien pinken (éénjarige kalveren) kunnen  
bij voorbeeld in één week driekwart van alle legsels vertrappen. 
 
Dit blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar op 800 ha weiland is gehouden  
door het Ministerie van Landbouw en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.  
Koeien zijn rustiger dan kalveren, zo blijkt, en vertrappen dus minder.  
Schapen vertrappen weer minder dan koeien. 
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Er worden ook nogal wat eieren geroofd door meeuwen, kraaien, eksters en andere 
dieren. Maar dat gebeurt voornamelijk vroeg in het voorjaar en de weidevogels  
kunnen dan nog een keer broeden. De schade door het vee is veel groter. Die  
wordt later in het seizoen aangericht, wanneer er minder mogelijkheden zijn  
om nog een tweede keer tot broeden te komen. 
 
Vogels als scholeksters en kieviten lijden minder schade dan de grutto en  de 
tureluur. Deze laatste twee soorten gaan al jarenlang in ons land in aantal  
sterk achteruit. Het verschil in schade komt waarschijnlijk door het verschil in 
nestplaats. Grutto en tureluur houden van ongelijk weiland.  
 
De boeren kunnen volgens het onderzoek de schade aan de weidevogelstand be- 
perken door minder dieren per hectare te laten grazen. Een betere mogelijk- 
heid is om weilanden, waar veel weidevogels zitten, pas later in het seizoen, 
als de eerste broedsels uitgevlogen zijn, te laten beweiden. 
 

De Volkskrant, 29 maart 1982 
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Januari, februari 
en maart 1982 
 
Verzameld door 
J.Glasbergen 

Roodkeelduiker 
Fuut   
Kuifduiker  
Dodaars  
Jan van Gent 
Roerdomp 
Wintertaling  
 
Pijlstaart  
Slobeend  
Krooneend  
Kuifeend  
Brilduiker  
 
Middelste Zaagbek 
Grote Zaagbek  
 
Nonnetje  
Grauwe Gans  
 
Kolgans  

  1 ex 
143 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 34 ex 
 69 ex 
  6 ex 
225 ex 
  1 ex 
 10 pr 
  1 vr 
  2 vr 
  2 ex 
  6 ex 
  3 ex 
  1 pr 
 37 ex 
 16 ex 
400 ex 
150 ex 

22-3-82 
 2-2-82 
16-1-82 
16-1-82 
12-1-82 
 7-1-82 
23-1-82 
23-3-82 
27-3-82 
27-3-82 
27-2-82 
29-1-82 
16-1-82 
20-2-82 
20-1-82 
22-1-82 
23-1-82 
24-1-82 
25-2-82 
27-3-82 
23-1-82 
 2-2-82 

Nieuw Leeuwenhorst  
in uur over zee,zuidwaarts  
in zee voor Boulevard  
uitwatering Katwijk  
boven noordduinen,Noordwijk  
overvliegend zuidduinen,K'wijk  
polder Hogeweg, Voorhout  
over zee,in één uur  
over zee,Noordwijk  
in één uur over zee  
AW-duinen  
Leidse Vaart,Voorhout  
uitwatering Katwijk  
Oosterduinse meer  
verbl. Maandagse watering  
idem idem  
over Duinpark (op de huislijst) 
Kanaal Rijnsburg  
verbl.achter Klein Leeuwenhorst  
over Noordduinen Noordwijk  
over polder Hogeweg  
over Noordwijk binnen 

K.de Mooy e.a. 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
A.Cramer 
Mevr.v.d.Oever 
K.de Mooy 
J.v.Dijk 
idem 
K.de Mooy 
idem 
J.Glasbergen e.a. 
J.v.Sambeek 
A.Cramer 
J.v.Dijk 
A.Cramer 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
K.de Mooy 
H.Verkade 
K.de Mooy 
J.v.Dijk 
H.Verkade 
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Nijlgans   
Wilde Zwaan   
 
Kleine Zwaan 
  
Buizerd   
 
Sperwer  
 
 
Rode Wouw   
 
 
Bruine Kiekendief  
Blauwe Kiekendief  
 
 
 
 
Grauwe Kiekendief  
Boomvalk   
  
Slechtvalk  
 
Smelleken  
Patrijs 
Scholekster  
Kievit          1 
Bontbekplevier 
Goudplevier  
Bokje   
Wulp   
Grutto 
Drieteenstrandloper  
Grote Burgemeester  
Bosuil 
 
Zwarte specht  
Roek 
Zwarte mees  
Tapuit 
Zwarte Roodstaart   
 
Zwartkop  
 
Tjiftjaf 
Rouwkwikstaart  
Pestvogel  
Putter  
Sijs 
 
Frater  
Barmsijs  
Sneeuwgors 

  5 ex 
  4 ex 
  4 ex 
  6 ex 
1-2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 vr 
  1 vr 
  1 mn 
  1 vr 
  2 ex 
  1 mn 
  1 mn 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  8 ex 
270 ex 
500 ex 
  2 ex 
120 ex 
  1 ex 
 20 ex 
 10 ex 
130 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  6 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 pr 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 30 ex 
  8 ex 
 14 ex 
 25 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  5 ex 
 15 ex 

25-2-82 
23-1-82 
27-2-82 
26-2-82 
jan-feb 
22-3-82 
27-12-81 
12-1-82 
26-1-82 
20-3-82 
16-2-82 
20-2-82 
20-3-82 
31-1-82 
jan.-82 
11-1-82 
23-1-82 
jan/feb 
20-3-82 
27-3-82 
14-3-82 
30-3-82 
 8-2-82 
10-2-82 
11-1-82 
 3-1-82 
25-3-82 
14-2-82 
 6-3-82 
 6-2-82 
 6-1-62 
27-3-82 
21-2-82 
14-1-82 
 2-2-82 
13-1-82 
 8-3-82 
 6-3-82 
19-1-82  
 3-2-82 
27-3-82 
27-3-82 
30-3-82 
 3-3-82 
13-3-82 
24-3-82 
 7-3-82 
14/18jan 
25-3-82 
16-1-82 
11-2-82 
 2-1-82 
 2-3-82 
10-1-82 
 2-1-82 
 2-1-82 

weiland Klein L'horst 
polder Hogeweg,Voorhout  
in Kanaal AW-duinen  
over Rijnsburg 
polder Hogeweg  
in boom Nieuw Leeuwenhorst 
slaat spreeuw achter huis 
vliegend langs Duinweg 
Nieuw Leeuwenhorst 
cirkelend boven Rijnsburg 
in Weiland Vogelenzang 
over weiland Vogelenzang 
boven de "Witte Raaf" 
langs Rijn,Rijnsburg 
polder Voorhout 
sportveld Rijnsburg 
Rhijnhofweg,Oegstgeest 
jagend Noordduinen en Duinpark 
Noordduinen,Noordwijk 
zeereep,Noordduinen,N'wijk 
IVN-wandeling De Zilk 
over Noordwijk binnen 
verbl. te Rijnsburg 
jagend te Rijnsburg  
idem, idem 
Bollenland,Noordwijkerhout 
Noordwijkerhoek 
polder Kloosterschuur  
strand Duindamse Slag  
polder Hogeweg  
Bungalowpark Duinweg  
over zee,Noordwijk  
polder Hogeweg 
strand Noordwijk-Katwijk  
strand Noordwijk  
Boerhaave-bosje Voorhout  
idem 
Noordduinen,Noordwijk  
verbl op 'T Heen,Katwijk 
bungalowpark Duinweg  
in zeereep Noordduinen  
op paaltje langs Duinweg 
verbl. aan Duinweg  
in tuin Noordwijkerhout  
idem 
Van Lyndenweg Lisse 
Boslaan,Rijnsburg  
Zwervend door Rijnsburg  
verbl. in Zuidduinen  
verbl. aan Sluispad 
voetbalveld Voorhout  
Zuidduinen Noordwijk  
Voetbalveld Voorhout  
op bollenveld Leeuwenhorst  
strand Katwijk-Moordwijk  
strand Noordwijk-1e opgang 

H.Verkade 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen e.a. 
J.Glasbergen 
H.Verkade e.a. 
K.de Mooy 
Mevr.v.d.Oever 
J.v.Sambeek 
H.Verkade 
K.de Mooy 
J.v.Sambeek 
idem 
idem 
J.Glasbergen 
K.de Mooy e.a. 
J.Glasbergen 
idem 
J.v.Dijk en fam. 
J.Glasbergen e.a. 
idem 
J.Heemskerk 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
idem 
idem 
K.de Mooy  
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
K.de Mooy  
J.v.Dijk 
J.v.Sambeek 
K.de Mooy  
H.Verkade  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
J.v.Sambeek  
idem 
J.Glasbergen e.a. 
A.Cramer 
J.v.Sambeek 
J.Glasbergen 
K.de Mooy  
A.Cramer  
F.v.Egmond  
idem 
K.de Mooy 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
C.v.d.Wiel 
A.Cramer 
J.v.Sambeek 
J.Glasbergen e.a. 
J.v.Sambeek 
Mevr.v.d.Oever  
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
 

Het adres voor uw waarnemingen blijft  J.Glasbergen 
    Petr.van Saxenstraat 7 

2231 LR Rijnsburg 
maar mogen ook in Noordwijk ingeleverd worden bij A.Cramer.(zie ook de vlg.pagina) 
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W A A R D E 
 
S T R A N D L O P E R (S), 

 
Zoals u ziet is er in deze strandloper een waarnemingenformulier opge- 
nomen (zie anders de volgende pagina's). 
 
Er heerste wat ontevredenheid in twee verschillende kampen, die overigens niet  
met elkaar in strijd liggen! 
Bij mij is er ontevredenheid, omdat ik zo weinig waarnemingsformulieren  
krijg toegezonden. Dat is jammer, omdat dan leuke waarnemingen niet in de ru- 
briek Veldwaarnemingen in de Strandloper worden opgenomen. 
Nog meer jammer echter is het, dat deze waarnemingen niet in het archief te- 
recht komen. 
Dit archief wordt echt nog wel eens geraadpleegd, b.v. bij bestemmingsplannen,  
of wanneer een plotselinge (of soms ook wel geleidelijke) achteruitgang van  
een gebied wordt geconstateerd. Het is dan altijd prettig dat exact kan worden 
nagekeken in welk jaar er welke aantallen werden gezien. Dat is zondermeer 
betrouwbaarder, dan wanneer men moet vervallen in een : "ja maar VROEGER 
zaten daar ALTIJD zo veel VOGELS...  
Ontevredenheid was er ook bij u, omdat net op het moment dat u het lijstje  
wilde gaan invullen, de formulieren op waren. 
Daarom hebben we op één van de laatste waarnemersvergaderingen besloten,  
voortaan een formulier in de strandloper af te drukken, zodat u er elk kwar- 
taal één bij de hand hebt. 
Hopelijk zijn we nu allemaal tevreden. 
De waarnemingslijst is enigszins gewijzigd van vorm, bepaalde soorten hebben  
wat meer ruimte gekregen. 
Komt u ruimte te kort bij een bepaalde groep vogels, gebruik dan gerust een los  
vel ernaast. 
 
De lijsten kunnen bezorgd of opgestuurd worden naar de volgende adressen: 
 
J.Glasbergen      A. Cramer 
Petr.van Saxenstraat 7     Sluispad 5 
2231 LR Rijnsburg      2201 GH Noordwijk. 
 
Wilt u de formulieren tijdig inleveren, bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 

J.Glasbergen 



MAANDLIJST VOOR VOGELWAARNEMINGEN IN NOORDWIJK EN OMGEVING 

Naam waarnemer:        Maand: 

Adres    : 
 
GROEP 1 Zeeduikers, Futen, Stormvogels, Jan van Gent, Aalscholvers, Reigers, Ooievaars,  

        Lepelaar en Flamingo 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 2 Zwanen, Ganzen en eenden 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 3 Roofvogels 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 4 Hoenders, Rallen, Kraanvogel, Trappen en Steltlopers 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



GROEP 5 Jagers, Meeuwen, Sterns en Alken 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 6 Duiven, Koekoeken, Uilen, Nachtzwaluw, Gierzwaluwen, IJsvogel, Hop, 

        Spechten, Leeuweriken, Zwaluwen, Piepers, Kwikstaarten, Pestvogel, Water- 

        spreeuw, Heggemus en Lijsters 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 7 Zangers, Vliegenvangers, Mezen, Boomklever, Boomkruipers, Wielewaal, 

        Klauwieren, Kraaien, Spreeuwen, Vinken en Gorzen 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 




