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Van de redactie.....  
 
Voor u ligt al weer de derde strandloper van deze jaargang. Als hij bij u in de 
bus rolt, vallen misschien al wel de eerste blaadjes.... 
 
Het volgende nummer van de Strandloper (het vierde nummer) zal een speciaal  
nummer zijn, dat geheel gevuld zal worden met artikelen over orchideeën in onze 
streken, vroeger en nu. Het belooft een gevarieerd nummer te worden, de diverse 
auteurs zijn al druk aan de slag (?). 
 
Het eerste nummer van het volgende jaar (1983) zal weer het gebruikelijke  
verslagen-nummer zijn, waarin we alle gemaakte verslagen over 1982 hopen te 
bundelen. 
We willen de verslagenmakers vragen tijdig aan hun verslag te beginnen, zodat  
de copy uiterlijk op 10 januari binnen is. 
Het uittypen van dit nummer is zeer tijdrovend, en anders kan het 1e nummer  
van het volgende jaar niet tijdig verschijnen. 
We vragen daarom dringend uw medewerking! 
Bij voorbaat dank! 
 

Coby 
 

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

EEN OPMERKELIJKE VINDPLAATS VAN HET BILZEKRUID TE NOORDWIJK 
 
Aan het Schie te Noordwijk was tot voor kort 
gevestigd het bloembollenbedrijf S.A. Van. 
Konijnenburg B.V. oftewel "De Verenigde Cul-
turen. Na de sloop van een deel van de ou- 
de schuren verschenen er dit voorjaar wel 
tientallen forse planten van het bilzekruid 
(hyoscyamus niger). Gemiddeld waren deze 
planten ongeveer 75 cm. hoog. 
Ik vroeg mij af, waar al deze planten zo plot- 
seling vandaan kwamen. Een verklaring zou  
kunnen zijn, dat tot aan het einde van de vo-
rige eeuw ondermeer op deze plaats verschil- 
lende soorten kruiden werden gekweekt, waaron- 

 
der ook het bilzekruid. Bij navraag vertelde men op het Rijksherba- 
rium te Leiden, dat de zaden van deze planten inderdaad bijzonder  
lang houdbaar zijn, zodat het niet uitgesloten is, dat dit bilzekruid  
een restant is van de eertijds zo beroemde kruidentuinen. 
 
C.M.J. Verweij 
 
Naschrift: Naar aanleiding van bovenstaand stukje ging mijn familie ook nog  
eens op het genoemde terrein kijken. Naast het Bilzekruid vonden we ook nog  
een geweldige Doornappel (Datura sramonium) en een aantal forse planten  
Galega officinalis. Dit is een plant die behoort tot de vlinderbloemigen;  
de soort is nieuw voor de Flora van Noordwijk. De Latijnse naam geeft aan dat het 
hier gaat om een geneeskrachtig kruid; zou het hier vroeger ook gekweekt  
zijn. 
Cees zoekt het nog op! 
 

Coby van Dijk 
 

                       -------------- 
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Verslag van de Waarnemersvergadering van de Vereniging voor Natuur, en Vogel-
bescherming te Noordwijk, op 12 06 82 in het "Buurthuis" . 
 
Aanwezig 19 leden. 
 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen waarna het verslag van de vergadering van  
23 04 82 wordt voorgelezen en goedgekeurd. 
 
Ledenmutaties: Nieuw lid: T.Verhagen, Kievitshorn 35, 2211 LL Noordwijkerhout 
Bedankt als lid  : P.C.van Kerkum en J.Bulthuis. 
 
Ingekomen stukken: 
+ Een aantal periodieken, welke ter inzage worden gelegd 
+ Brief van Soc.Cult.Afd. over subsidie-aanvragen; deze wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 
+ Brief van de Gemeente Noordwijk over bestemmingsplan Cultuurgronden; wordt 

gedeponeerd. 
+ Brief van Natuurbeheer over Nestkastenonderzoek. Verzocht wordt voor 15 okt.82 

te reageren. De brief zal aan Dick Passchier overhandigd worden om het verder 
of te handelen. 

 
Mededelingen: 
Voor een Weekend in Geldrop blijkt volgens Jan Veefkind geen enkele aanvraag te  
zijn binnen gekomen. Kennelijk heeft de Zwedenreis te veel van de diverse deel- 
nemers gevergd. De voorzitter zegt het aanbod graag voor het volgend jaar te  
willen laten gelden. 
 
Waddenweekend: Dit zal plaats vinden van 24-26 september 1982, de tocht gaat naar 
Terschelling. 
 
Wandelingen en excursies: Voorgesteld wordt om met het bestuur van de I.V.N. de 
wandelingen en excursies samen te stellen, teneinde doublures te voorkomen. Gelijk-
tijdig dienen de gidsen te worden aangewezen. 
Voor de lijst van excursies en wandelingen: zie elders in dit nummer. 
 
Boven-Volta: Gevraagd wordt om ideeën voor de markt. Secretaris zal voor een prijs-
vraag over vogels zorgen. Voor de bezetting van de kraam geven zich alvast op:  
gehele dag: C,Verwey en Janny Heemskerk 
’s middags: Margreet vink en Joan van Sambeek. 
 
Volgende vergadering: deze wordt vastgesteld op 17 09 82 in de grote zaal van het 
"Buurthuis". Willem Baalbergen zal de zaal bespreken. 
 
Rondvraag: Waarnemingen van de volgende vogels worden onder meer gemeld: Zwarte 
specht, Keep, Aalscholver, Zwarte roodstaart, Boomvalk, Bergeend en Zwarte Wouw. 
Willem zal navraag doen over de Padden. 
 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft gesloten, krijgt A.Vink de gelegenheid  
dia's te vertonen over de molentocht naar Kinderdijk. Prachtige opnamen herinneren  
de deelnemers weer aan de gezellige en leerzame tocht. 
 

de secretaris 
 

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

WEEKEND RUINEN 
Opgaven voor het weekend Ruinen, dat gehouden zal worden op 28 en 29 dec. 1982, in  
de boerderij van W.Baalbergen, kunnen nu al vast gedaan worden bij de secretaris.  
Uw opgave moet uiterlijk 15 december binnen zijn. 
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Op zaterdag 2, 9, 16 en 23 oktober zullen we weer vogeltrekwaarnemingen gaan  
doen. We hopen dat de vogels ook hun medewerking zullen verlenen, door juist op 
zaterdag flink te gaan trekken. Het is duidelijk dat zoiets een gok blijft.  
We beginnen 's morgens om 7 uur op een duintop die als de Driehoek bekend 
staat. 
 
Op 24 oktober 1982is er een paddestoelenexcursie o.l.v. Frans v.d.Berg in 
de A.W.-duinen. Aanvang 14 uur. 
 
Op 6 november 1982 gaat er een vogelexcursie naar de Pier van Scheveningen.  
Deze staat o.l.v. Cees Verweij. Vertrek om 7.30 uur vanaf de MAVO aan de 
Van Panhuysstraat. 
 
Op 28 en 29 december is er een excursie naar Drenthe. Er wordt overnacht in de 
Boerderij van Willem Baalbergen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij het secreta-  
riaat. Doet u dit voor 15 december. 
 
                       -------------- 
 
 
Korte terugblik op de Opper-volta-markt. 
 
Op zaterdag 21 augustus j.l. werd in Noordwijk voor de vijfde maal een groot- 
scheepse markt georganiseerd ten behoeve van de financiering van een aantal 
ontwikkelingsprojecten in Opper-Volta in Afrika. 
Ook de Vereniging veer Natuur- en Vogelbescherming gaf daar weer acte de pré- 
cense, tezamen met de Afdeling Noordwijk van het IVN en met de Stichting 
Vogelasiel Noordwijk. 
Gezamenlijk werden twee kramen op originele en overzichtelijke wijze ingericht.  
Het accent werd duidelijk gelegd op de verschillende activiteiten, die door  
deze drie organisaties worden ondernomen. Informatiemateriaal was overvloedig voor- 
handen en was verder tegen schappelijke prijzen te koop. 
Het uiteindelijke doel van de markt, n.l. ondersteuning van de mensen in Opper- 
Volta, werd ook nog gediend. Er konden een tweetal puzzels gemaakt worden, één  
over vogels en/of één over bomen. De deelname aan de puzzel bedroeg f 1,-  
De opbrengst f 75,— werd door de verenigingen overgedragen aan de Werk- 
groep Akties Noordwijk-Bovenvolta. Bovendien hebben de Verenigingen de Werk- 
groep nog gesteund door de huur die jaarlijks altijd voor de kramen betaald 
moet worden. 
Voor de Verenigingen kwam tezamen nog een bedrag van ca f 200,- binnen, waar- 
voor binnenkort zeker een passende bestemming gevonden zal worden. 
Net bestuur wil al die mensen die de hele dag zo enthousiast de kramen bezet  
hebben, hier nog eens speciaal van harte bedanken. 
 

namens het bestuur, 
 

C.M.J.Verweij. 
 
 
                       -------------- 
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PLANTENGROEI OP ÖLAND 

 
Toen wij met een aantal leden van onze vereniging eind mei van dit  
jaar naar het Zweedse eiland Öland trokken, was het niet alleen de  
bedoeling het rijke vogelleven te bestuderen, maar evenzeer het van- 
ouds bekende en boeiende plantenleven op dit eiland. 

Alvorens in te gaan op de plantengroei zelf is het goed eerst even  
het bijzondere karakter van dit eiland aan te geven. Öland is gele- 
gen direkt ten oosten van het zuidelijk gedeelte van Zweden. Vroe- 
ger kon men dit eiland alleen per boot bereiken, maar sedert tien  
jaar loopt er vanaf de stad Kalmar, op het vaste land, een geweldig  
grote brug van bijna zeven kilometer lengte naar Öland. Deze brug 
is thans de langste van Europa. 

Het eiland is ongeveer 130 kilometer lang, maar slechts vijf tot  
twintig kilometer breed. De bodem bestaat uit een zeer oude en har- 
de soort kalksteen, stammend uit het Ordovicium (ongeveer 400.000.000  
jaar voor Chr.). De ouderdom van dit gesteente viel direkt af te lei- 
den uit de vele fossielen van trilobieten, die wij gedurende onze  
tochten wisten te bemachtigen. Zo'n trilobiet is eigenlijk een hele  
primitieve kreeftachtige. Bekend is, dat kalksteen een heel rijke en  
specifieke flora te zien geeft, zodat onze verwachtingen ook voor  
wat betreft de plantengroei op dit eiland hoog gespannen waren. 

De eerste dag na onze aankomst op de camping Eriksöre maakten wij  
een behoorlijk grote wandeltocht dicht langs 
de westkust van het eiland. Direkt buiten de 
camping werd ons oog getroffen door een heel 
veld met orchideeën. De meesten van deze or-
chideeën behoorden tot de soort van vlieror- 
chidee (dactylorchis sambucina). Het merk-
waardige van deze orchidee is, dat zij in tal 
van kleurvariëteiten kan voorkomen. Naast  
dieppaarse, donkerode en rose exemplaren wa-  
ren er ook fel gele te vinden. Zo hier en 
daar stonden ook mannetjesorchideeën (orchis 
mascula) en harlekijnorchideeën (orchis mo-
rio) te bloeien. Daartussen stonden weer di-
verse groepjes geelbloeiende echte sleutel-
bloemen (primula veris). Het geheel bood 
werkelijk een overdadige aanblik, zoals die 
nog slechts in de vooroorlogse Verkade-al-
bums van Thijsse is uitgebeeld. 

 
echte sleutelbloem 

 

 
wildemanskruid 

Zeer algemeen komt het wildemanskruid voor 
(anemone pulsatilla), een anemonensoort, die, 
wanneer zij uitgebloeid is, zulke prachtige 
fijne pluimen te zien geeft. Wat in het voor-
jaar een bijzonder karakter aan dit eiland 
geeft, is de overal bloeiende sleedoorn. Wat 
ons opviel was, dat de sleedoornstruiken veel 
rijker bloesem dragen dan bij ons. Soms lijkt 
het of de struiken ondergesneeuwd zijn. 
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kogelbloempje 

Op sommige plaatsen langs de kust zijn stukken 
moeras te vinden, die hier en daar bebost zijn. 
Tussen de bomen viel ons weer de bijzonder rij- 
ke plantengroei op. Grote oppervlakten waren be- 
dekt met zowel de witte bosanemoon als de gele 
bosanemoon (anemone nemorosa en anemone ranuncu-
loides). Met een beetje geluk was daartussen het 
leverbloempje te vinden (anemone hepatica) met  
zijn helder blauwe bloemen en zijn typische 3-
lobbige vleesachtige bladeren. Ook het moeras-
viooltje (viola palustris) troffen wij vaak in  
een behoorlijk aantal aan tegen de voet van de 
bomen. 

Bijna over de gehele lengte van het eiland loopt 
een wat hoger gelegen kalkplateau, dat een heel 
merkwaardige aanblik heeft. Op het eerste 
gezicht lijkt deze vlakte wat troosteloos, maar 
bij nader inzien viel er behoorlijk wat te 
ontdekken. De 
Zweden noemen deze vlakte de Alvarets. Het pla-  
teau is op vele plaatsen rijk begroeid met je- 

neverbesstruiken. Ten behoeve van de schapenteelt lopen er vele  
kilometers lange lage muurtjes, opgebouwd uit losse stenen, die ken- 
nelijk het territorium van de verschillende schapenboeren afbakenen.  
Doordat de harde kalkbodem moeilijk water doorlaat, 
is het terrein op vele plaatsen behoorlijk dras-
sig. Dit komt uiteraard ook in de plantengroei tot 
uitdrukking. Een opvallende verschijning is daar 
een roze sleutelbloemsoort (primula farinosa),die 
er in grote getale voorkomt. De mooie rose bloem-  
schermen steken zeer fraai af tegen de direkte om-
geving. Het zou te ver voeren alle planten te ver-
melden, die wij daar vonden, maar enkele typische 
voorbeelden waren de kogelbloem (globularia vul-
garis) met in lichtblauwe bloemen en het rozen-
kransje (antennaris dioica), een kleine rozebloei-
ende composietensoort. Waar wat meer water aan-
wezig was, kwamen wij zo nu en dan het waterdrie- 
blad (menyanthes trifoliata) tegen. 

Het noorden van het eiland leverde voor ons ook  
nog de nodige verrassingen op. Orchideeën als het 
wit bosvogeltje (cephalantera longifolia), de aan-  
gebrande orchis (orchis ustilata), het vogelnestje 
(neottia nidus-avis) en het soldaatje (orchis mi- 

 
wit bosvogeltje 

itaris) trokken wel in het bijzonder onze aandacht. Wij vonden zelfs  
het vrouwenschoentje (cypripedium calceolus), dat zo mooi met zijn gro- 
gele lippen bloeit. Helaas stond deze orchidee nog niet in volle bloei.  

 

Meer in de bossen was de bodem soms over grote 
oppervlakten bedekt met eenbes (paris quadrifo- 
lia), zevenster (trientalis europaea) en dal- 
kruid (maianthemum bifolium), planten, die in on- 
ze streken vaak tot de zeldzaamheden behoren. 
 
 
 
 
 
eenbes 
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vrouwenschoentje 

Zoals al eerder in dit artikel is opgemerkt is 
het in dit verband ondoenlijk alles te vermel-  
den wat wij op plantengebied hebben gezien. Wat  
is genoemd is zo maar een greep of indruk. Ik  
hoop wel, dat ik een beetje heb 
laten zien, wat daar allemaal te 
ontdekken valt. Misschien is dit 
korte verhaal ook voor u aan- 
leiding is om daar eens een kijk- 
je te gaan nemen. Met mij kunnen 
in elk geval ook de overige ex-
cursiegenoten terugzien op een 
zeer geslaagde en interessante 
excursie 
 
 
C.M.. Verweij 

 
    dalkruid 

 

   
      korenmolens op Öland 
 
 
                       -------------- 
 
Vogels kijken op Öland 
 
Op de vorige bladzijden vindt u van de hand van onze voorzitter een artikel 
over de plantengroei op het Zweedse eiland Öland. Hoewel ik de kunst van 
Kees om een vloeiend stuk proza te produceren, mis, wil ik toch wel iets vertel-  
len over de vogels van dit eiland. 
Als je Öland zegt, denkt menigeen gelijk aan Bengt Berg, de onvergetelijke 
verteller van de Zweedse natuur. In zijn boek "Het verloren paradijs" be- 
schrijft hij zijn kennismaking als jongen met de vogels van Öland; Dwerg- 
meeuwen, Grutto's en Kuifduikers b.v. 
De titel van het boek zegt het al, hij schrijft over wat verloren ging. 
Toch was het, met wat er nog over was, goed vogelen op Öland. 
 
Rondom de camping zongen dag en nacht de Noorse Nachtegalen. Hun lied klinkt  
harder en minder gevarieerd dan dat van de gewone Nachtegaal. Ze zongen  
zo luidkeels, dat je soms weleens verzuchtte "houdt dat kreng nou nooit 
z'n bek ?" 
Een heel wat minder opvallende gast was de Sperwergrasmus. Frank ontdekte 
het beestje achter de camping in een Sleedoornhaag. Hij is wel wat groter 
dan onze grasmus en heeft een opvallende harde roep. 
Jelle van Dijk bracht al eens een vakantie op het eiland door. Hij ver-  
telde van de vele Grauwe Klauwieren die hij daar zag. De eerste dagen op 
Öland kregen we slechts een enkel exemplaar van deze soort te zien, zodat 
we de neiging kregen Jelles verhalen naar het rijk der fabelen te verwijzen, 
maar zie, wat later in de week zagen we ze opeens werkelijk overal. Ken- 
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nelijk komt de soort nog wat later uit het zuiden terug dan bij ons. 
Kramsvogels en Koperwieken, bij ons als wintergasten bekend, zongen in de bomen 
rond de camping. Zittend op de "poepdoos" (het was maar een eenvoudige camping) 
konden we genieten van de zang van deze vogels. 
We maakten een fraaie tocht langs en over de Alvaret (de steenvlakte), naar de 
vuurtoren de Lange Jan. Deze oude vuurtoren staat op het uiterste zuidpuntje van 
het eiland. Op dat zuidpuntje is ook het beroemde vogeltrekstation van Ottenby 
gevestigd, en het staat bekend als een goed trekpunt. 
We waren er op een wat mistige morgen en het stikte er werkelijk van de vogels 
en van de vogelaars. Veel trekvogels, overgestoken van het Deense en Zweedse vas-  
teland, strijken rondom de vuurtoren neer om weer wat op krachten te komen. 
Op de weitjes rondom de toren liepen allerlei steltlopers, zoals Kemphanen, Bosruiters 
en Steenlopers. In de bosjes zaten veel kleine zangertjes, vooral vliegenvangers. 
Deze vlogen onophoudelijk heen en weer, op zoek naar insecten. Naast de Grauwe Vlie-  
genvanger en de Bonte Vliegenvanger, was vooral de Kleine Vliegenvanger een aan-  
blik waard. De mannetjes bezitten een rood borstje, de vrouwtjes zijn wat eenvou-  
diger gekleurd. Wegwijs gemaakt door wat plaatselijke vogelaars, kon Frank nog een 
Withalsvliegenvanger noteren. Al deze vliegenvangersoorten broeden in het nabij-  
gelegen Ottenby-bos, waar de vogels een tafeltje dekje vinden, want in de zomer 
zijn daar zeer veel muggen! ! 
Een absolute topper was wel een troepje Roodmussen in de tuin van de vuurtoren-  
wachter. De fraaie vogeltjes aten daar de zaadjes uit de grashalmen. Ook in dit 
tuintje, in een kromme boom, zagen we een kennelijk uitgeputte Nachtzwaluw. We 
konden werkelijk elk veertje bekijken, 
Bengt Berg beschrijft in zijn boek ook de Kuifduikers van het moerasje Tooken, 
gelegen aan de oostkant van het eiland. Zonder enige moeite vonden we het meertje, 
met de Kuifduikers, langs de kant van de weg. Twee paar scharrelden er tussen de 
waterplanten. 
Van de Alvaret vertelde ik u al. Het is het gebied van de goudplevier.  
Met zijn klagende roep bezorgde deze prachtige vogel onze dag een gouden randje. 
Hoe onherbergzaam de vlakte ook is, zij biedt een goede gelegenheid om na een 
wandeling lekker lui achterover te gaan liggen. 
Boze tongen beweren dan wel dat er wordt geslapen, maar er kan in deze houding ook 
uitstekend naar (roof)vogels gekeken worden. Groepjes roofvogels trokken naar het 
noorden: Buizerd, kiekendieven en een enkele Visarend. En dan ....Kraanvogels ! 
We zagen een groep van 13 vogels, in een fraai cirkelende vlucht. Het waren waar-  
schijnlijk rondzwervende, niet gepaarde vogels, 's avonds waren ze al weer vertrok-  
ken. 
Die avond, terug op de camping, bleek de groep zich in ruwweg drie geloofsrichtingen 
te hebben gesplitst. Om te beginnen de zogenaamde hakploeg (dwangarbeiders aan-  
treden), die op zoek ging naar fossielen. Daarnaast een groep die bij nacht en 
ontij probeerde Nachtzwaluwen te horen. Natuurlijk nooit een Nachtzwaluw te be-  
luisteren........hoewel, uilen en Kwartelkoningen bij de vleet. Tot slot nog 
diegenen die onder de bezielende leiding van Hermien achter de Elanden aangingen. 
Zij kwamen in ieder geval nog met iets thuis, namelijk met de uitwerpselen van 
deze beesten. Een enkele ongelovige mompelde wel iets van "schapekeutels", maar 
dat werd beslist weggewuifd. 
 
Dat waren zo enkele grepen uit Ölands vogelleven en uit ons vakantieleventje daar. 
Er zou nog veel meer te vertellen zijn over de ruim 130 soorten vogels die we 
daar zagen; over het Smelleken, op jacht tussen de bomen om de camping, of over 
de Fluiters die je overal in het bos kon horen zingen. Of over de enorme slier-  
ten Rotganzen die tussen het eiland en de vaste wal doortrokken, van onze wadden 
op weg naar Nova Zembla. 
Ik laat het er maar bij, er moest afscheid genomen worden. Afscheid van Öland en van 
Zweden, maar niet nadat we op het uiterste zuidpuntje van Zweden, wachtend op de 
veerboot, nog konden genieten van een groepje Parelduikers-jongen en geheel uit-  
gekleurde vogels-drijvend voor de kust. Als laatste groet en als afsluiting van 
een fijne tocht. 
 

Willem Baalbergen 
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STIVONO-NIEUWS        STIVONO-NIEUWS          STIVONO-NIEUWS 
 

HET VOGELASIEL IN HET 2e KWARTAAL 1982 
 
Na een zeer rustige aprilmaand brak in mei weer een drukke periode aan.  
De meeste slachtoffers waren voornamelijk jonge vogels. Diverse nesten  
met soms nog kale vogels werden binnengebracht. In de meeste gevallen  
waren de ouders hiervan omgekomen. 
Niet alleen uit het dorp maar ook vanuit de omliggende gemeenten werden  
wat wij noemen weer veel poezenslachtoffers gebracht. In het dagboek  
vinden we heel vaak de aantekening "gegrepen door een kat". Het betref- 
fen vaak jonge vogels die nog net niet vliegvlug zijn en door de ouders  
op de grond worden bijgevoerd. Dit voeren gaat met het nodige kabaal  
gepaard waar de katten op af komen. Een belletje om doen bij de kat  
helpt wel iets, doch vaak verslapt de aandacht van de voerende en gevoer- 
de vogels wat en worden een gemakkelijke prooi voor dit huisdier. 

De resultaten van. het 2e kwartaal waren als volgt: 
 

 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost in 
apr/juni 

aanwezig 
op 

30 juni 
Fuut 2 - 2 - - 
Jan van Gent - 1 1 - - 
Wilde eend. 3    43    23    19 4 
Zwarte zeeëend - 1 1 - - 
Knobbelzwaan - 2 - 1 1 
Torenvalk 1 6 1 3 - 
Patrijs - 1 6 - - 
Kwartel - 1 - 1 - 
Waterhoen - 1 1 - - 
Meerkoet 1 1 1 1 - 
Kievit - 1 - - 1 
Grutto - 1 - 1 - 
Kleine mantelmeeuw - 1 1 - - 
Zilvermeeuw 1 4 3 - 2 
Stormmeeuw - 1 1 - - 
Kokmeeuw 2 7 5 2 2 
Drieteenmeeuw - 1 1 - - 
Zeekoet 9    12    11 9 1 
Houtduif - 3 1 1 1 
Turkse tortel - 8 3 4 1 
"torenduif" e.d. -    13    10 2 1 
Koekoek - 1 1 - - 
Bosuil - 1 1 - - 
Gierzwaluw - 3 2 1 - 
Grote bonte specht - 4 3 1 - 
Kuifleeuwerik - 1 - 1 - 
Boerenzwaluw - 2 2 - - 
Winterkoning - 2 2 - - 
Merel -    17    12 4 1 
Koolmees - 7 7 - - 
Pimpelmees  - 1 1 - - 
Huismus -    10 6 4 - 
Spreeuw - 5 5 - - 
Zwarte kraai - 3 2 - 1 
Bonte kraai - 1 - - 1 
Kauw -    11 4 3 4 
Ekster - 1 - - 1 

 
   19   181   120    58    22 

 
 
 



- 10 – 
 

het percentage dat gelost kon worden bedroeg in het 2e kwartaal 29% 
 
Torenvalk 

Voor verdere revalidatie is een Torenvalk naar de heer de Bruin  
te Woudenberg gezonden. Dit vogelasiel is gespecialiseerd in het  
verzorgen van roofvogels. 
De torenvalk die dood is gegaan leed aan heftige coccidiosis. 
 
Wilde eend 

Er werd een groot aantal vooral jonge eenden binnengebracht. Een nest  
van 5 eenden, die gelukkig een dag of tien oud waren, kon met succes later  
weer worden losgelaten. De moedereend was het slachtoffer geworden van  
het verkeer. 
Kort daarop kregen we een nest met 10 zeer kleine eendjes van een paar  
dagen oud. De moedereend was eveneens een verkeersslachtoffer. Uiteinde- 
lijk bleef van dit groepje vijf eendjes over die later weer konden  
worden losgelaten. 
Over het algemeen is het opfokken van jonge vogels een ondoenlijke  
zaak. Jonge eenden hebben dat voordeel dat ze zelf al wat voedsel  
kunnen zoeken. Een warme lamp en wat slootwater is meestal voldoende  
om ze er door heen te slepen. 
 
Stormmeeuw 

Deze vogel moest helaas worden afgemaakt omdat hij een onherstelbaar  
beschadigde vleugel had. De wond was zeer vuil. 
 
Zeekoeten 

Gelukkig viel het aantal Zeekoeten in het 2e kwartaal mee. De koeten  
die we hadden konden daarom ook veel aandacht krijgen. Het lukte  
om 9 Zeekoeten waterdicht te krijgen, zodat ze voor verdere verzorging  
naar het N.I.O.Z. te Texel konden worden gezonden. 
Uit latere contacten met de heer Swennen van dit Instituut zijn de  
koeten met succes in de buurt van Noorwegen uitgezet. 
 
Grutto 

De Grutto was kennelijk ergens tegen aan gebotst, want toen hij in het  
asiel was gebracht, vloog hij herhaaldelijk tegen het gaas en het glas.  
Om erger te voorkomen is hij na tien minuten losgelaten. Zonder  
problemen verdween deze vogel snel uit zicht. 
 
Bosuil 

De Bosuil leek goed te genezen, hoewel het beest af en toe omviel.  
Toch verslechterde de toestand na een paar weken snel. Hij at niet  
meer en moest weer gestopt worden. De dode vogel is opgestuurd  
naar Doorn voor een nader onderzoek en daar bleek dat de vogel  
heel mager was, geen fracturen had, maar dat de doodsoorzaak vermoe- 
delijk een hersenletsel was. Mogelijk dat de Bosuil toen hij in  
het asiel gebracht werd een botsing heeft gehad. 
 
Grote bonte specht 

Een van de Grote bonte spechten bleek aan uitputting te zijn doodgegaan. 
 
Zwarte Zeeëend 

Doodsoorzaak van de Zwarte zeeëend was uitputting en een zware lintworminfectie. 
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Patrijs 

Een niet alledaags gebeuren was het binnenbrengen van een nest jonge  
Patrijzen. Helaas waren deze niet te redden. 
 
Koolmees 

Ook van de Koolmees werd een compleet nest binnengebracht. De resultaten  
waren hier ook negatief. 
 
Winterkoning 

De twee Winterkoninkjes begonnen net veren te krijgen. Deze vogels  
waren nog te jong om ze met redelijk succes in leven te kunnen houden.  
Ondanks voeren waren de vogels een dag later dood. 
 
Kauw 

Dit voorjaar kregen we een aantal Kauwen binnen die dermate slecht  
waren gekortwiekt dat de vogels er misvormd uitzagen. Van een Kauw  
waren alle veren van de vleugels er met een schaar afgeknipt. De  
vogel was hulpeloos in de bomen en durfde niet van de ene tak  
naar de andere te springen. Alleen op de grond voelde hij zich wat  
beter thuis. 
 
Bonte Kraai 

De Bonte Kraai had vleugelletsel. De breuk is goed hersteld, doch  
de vogel kan niet meer vliegen. STIVONO zit nu met het probleem, dat een gezonde 
vogel noodgedwongen in het asiel moet blijven. Pogingen deze vogel  
ergens onder te brengen lukte niet. 
 
BIJZONDERE GASTEN 

Het asiel had in het twee kwartaal een paar bijzondere gasten. 
In april werd een Pauw binnengebracht met een gebroken poot. Door de  
medewerkers van STIVONO is deze poot met succes gespalkt en de 
Pauw genas voorspoedig. 
Drie weken later kwam de eigenaar opdagen, die de gezonde Pauw weer 
mee naar huis kon nemen. 
 
In juni werd in een doosje een vleermuis binnengebracht. Het beestje  
mankeerde niets en is later bij soortgenoten in een bunker gezet. 
 
NIEUWE VOERDERS 

Uiteindelijk heeft onze noodkreet om uitbreiding van het aantal voerders  
succes gehad. Een leuke jonge ploeg kon worden opgeleid. Ze doen hun  
werk met veel plezier en veel interesse. 
Veel jonge vogels vonden een weg naar deze groep van jeugdige medewerkers  
waar ze soms met succes weer in vrijheid konden worden gesteld. 
 
 

STichting VOgelasiel NOrdwijk 
secr.Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 
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Een excursie met  
Frans v.d.Berg 
 
Op een mooie zonnige zondagmorgen 11 juli j.l., 
om 6 uur, zijn wij -een groep aankomende IVN-ers- 
onder leiding van Frans v.d.Berg, wegbermen 
gaan inventariseren. 
De route was als volgt: 
Via de ingang van de A.W.-duinen bij De Zilk 
naar de Hoogduinweg, Zilkerduinweg, viaduct 
Ruigenhoek, Twistduin en terug door de A.W.- 
duinen ingang Ruigenhoek naar ingang De Zilk. 

Wat wij daar vonden was enorm. Zo'n 160 soorten 
bloeiende planten, waaronder slechts enkele gras- 
soorten. Niet bloeiende soorten en dwergsoorten  
werden niet genoteerd. 

Ik kan iedereen aanraden deze of een andere route 
volgend jaar ook eens te lopen. Als men alle 
soorten noteert, staat men versteld van de  
verscheidenheid aan planten langs de wegbermen. 

Graag wil ik Frans v.d.Berg bedanken voor zijn 
inventarisatielijst, waar wij gebruik van mochten 
maken. 
Hieronder volgen dan de namen van de gevonden 
planten:  

 
 

 
Canadese fijnstraal 
Slangenkruid 
Jacobekruiskruid 
Zandkool 
Herderstasje  
Duizendblad  
Bijvoet 
Teunisbloem  
Smalle weegbree  
Krulzuring  
Rolklaver  
Veenwortel  
Paardebloem  
Rode klaver  
Bitterkruid  
Groen streepzaad  
Witte Klaver 
Boerenwormkruid  
Klein kaasjeskruid  
Zwarte nachtschade 
Akkerhoningklaver 
Muurpeper  
Echt walstro  
Kruipertje  
Witbol 
Kamgras 
Varkensgras  
Dauwbraam 

Melkdistel  
Akkerdistel  
Biggekruid  
Kleine klaver  
Kropaar 
Vogelwikke  
Reigersbek  
Bitterzoet  
Grote weegbree  
Tuinmelde  
Gewoon struisgras 
Veldlathyrus 
Vijfvingerkruid 
Avondkoekoeksbloem 
Klaproos 
Kleine klaproos  
Akkerwinde  
Schapezuring  
Kruipend stalkruid 
Kruldistel  
Paarse dovenetel  
Liggend walstro 
Heggedoornzaad  
Klein kruiskruid  
Grote Brandnetel  
Speerdistel  
Zandblauwtje  
St.janskruid 
 

Witte dovenetel  
Kromhals 
Fluitekruid  
Heermoes 
Wilgenroosje 
Moerasbasterdwederik 
Zevenblad 
Echte kamille 
Vlasleeuwebek  
Tuinlathyrus  
Kleine brandnetel 
Heggeduizendknoop 
Aardappel 
Riet 
Bereklauw 
Leverkruid 
Gele lis 
Haagwinde 
Kleine klis  
Harig wilgenroosje 
Moerasspirea  
Moerasandoorn  
Kleefkruid 
Gele plomp 
Witte waterlelie 
Watergentiaan 
Waterscheerling  
Liesgras 
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Smalbladwikke 
Valeriaan 
Wederik 
Engelwortel 
Watermunt 
Adelaarsvaren 
Driekleurig viooltje 
Scherpe boterbloem 
Hondstong 
Salomonszegel 
Echt walstro 
(die staat er al in !—C) 
Hop 
Heggerank 
Blauwe zandhaver 
Koningskaars 
Strandkweek 
Hongaarse raket 
Nagelkruid 
Gele Morgenster 
Raket 
Wilde peen 
Wilde Tijm 
Stinkende gouwe 
Grasmuur 
Hennepnetel 

Boskruiskruid 
Valse salie 
Duinriet 
Buntgras 
Struikheide 
Zeepkruid 
Gevlekte scheerling 
Helmkruid 
Grote klis 
Zwarte toorts 
Midd.Vergeet-mij-nietje 
Helm 
Ossetong 
Wegdistel 
Lavatera 
Kokardebloem 
Stalkaars 
Kalmoes 
Kaardebol 
Liggende asperge 
Kraailook 
Herik 
Gerstdravik 
Hazepootje 
IJle dravik 
Zachte ooievaarsbek 

Klein hoefblad 
Schermhavikskruid 
Schijfkamille 
Witte honingklaver 
Moeraslathyrus  
Wolfspoot  
Stinkende ballote 
Akkermelkdistel 
Bosandoorn 
Eikvaren  
Muur 
Muizenoor  
Drienerfmuur  
Rankende helmbloem  
Rode aardbeispinazie 
Akkerkers  
Kegelsilene 
Reukloze kamille 
Italiaans raaigras 
Luzerne  
Poelruit  
Grote lisdodde 
Duizendguldenkruid 
Driedistel 
Hondsdraf 
 

 
Sjaan van Kekeren—Brouwer 

 
 
                       -------------- 
 
 
Resten van een brakwaterflora- en fauna in een kleilaag in het Vinkenveld (Noordwijk) 
 
In verband met de bouw van een nieuwe woonwijk in het Vinkenveld, aan de zuid- 
kant van Noordwijk, werden er begin 1982 een aantal sleuven voor de riolerings- 
buizen in het terrein gegraven. Hierdoor werd zichtbaar dat er plaatselijk een 
kleilaag met schelpen in de ondergrond aanwezig was. Deze schelpen waren voor-
namelijk Brakwaterkokkels en Brakwaterslakjes. Om een wat vollediger beeld te 
krijgen, werd een halve liter klei meegenomen voor nader onderzoek. 
Deze klei werd met water doorgezeefd. De fijnste zeef die hierbij gebruikt werd,  
had een maaswijdte van een kwart mm. 
 
Na het zeven lager er in het residu (het overblijfsel) de volgende soorten:  
DIEREN 
Schelpen : Brakwaterkokkel (Cerastoderma glaucum), 8 ex 

  Brakwaterslakje (Hydrobia div.sp.), vele tientallen 
  Wadslakje(Peringia ulvea)   1 ex 
  Mossel (Mytius edulis)   2 ex 
  Mostonnetje (Papilla muscorum)  1 ex 

  
foraminiferen (zie strandloper dec.1981,pag.18)  honderden 
 
ostracoden        honderden 
 
Wormen : Nereis sp.     12 kaken 
 
vissen        5 botfragmenten 
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Mosdiet 
Mosdiertjes : Statoblasten      4 ex 
 
Watervlooien: Ephippium      8 ex 
 
mijten         enkele 
 
insecten         tientallen fragmenten 

 
PLANTEN  
De gevonden plantenresten zijn voornamelijk de zaden of vruchten van de plant.  
Van Engels gras werd een kelk gevonden en van Kranswier de oösporangiums. 
 
De plantensoorten zijn in ecologische groepen geplaatst. Hiervoor is de lijst  
van Arnolds en Van der Meyden (1976) gevolgd. 
 
akkers en droge ruigten: 
Zwaluwtong - Polygonum convulvus   1 
Brosse melkdistel - Sonchus asper  5 
Gewone spurrie - Spergula arvensis   1 
Melde - Atriplex hastata/A.patila   5 
Melde Atriplex sp.     8 
Melganzevoet - Chenopodiut album   3 
Stippelganzevoet - Chenopodium ficifolium  1 
Akkerdistel ? - cf Cirsium arvense   1 
 
gestoorde plaatsen of open,v ochtige tot natte, humusarme grond: 
Zomprus - Juncus articulates    3 
Kruipende(?) Boterbloem - Ranunculus cf repens 1 
 
zeeduinen, zoute wateren en kwelders: 
Zeekraal - Salicornia europea    1 
Schorrekruid - Suaeda maritima   3 
Gerande schijnspurrie - Spergularia media      20 
Ruppia - Ruppia maritima        80 
Engels gras - Armeria maritima   1 
Selderij - Apium graveolens    1 
Melkkruid - Glaux maritima    2 
Zilte rus - Juncus gerardii        164 
 
zoete wateren en oevers:  
Zannichellia - Zannichellia palustris  2 
Sterrekroos - Callitriche sp.    1 
Waterranonkel - Ranunculus (Batrachium)sp. 1 
Kranswier - Charophyta     4 
Galigaan - Cladium mariscus    1 
Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquatica 4 
kleine of grote lisdodde (Typha angustifolia/Thypha latifolia) 8 
Gewone kattestaart- Lythrum salicaria  1 
 
heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen: 
Noordse rus - Juncus arcticus        28 
Dopheide - Erica tetralix    4 
 
Bossen: 
Zwarte els - Alnus glutinosa    1 
 
Rest: 
zuring - Rumex sp.     1 
nog te determineren     3 
 
 
 
 



- 15 – 
 
Uit alle vondsten van dieren en planten kunnen we een indruk krijgen van de vroe- 
gere toestand. Een groot deel van de soorten is in of bij zout water te vinden.  
Voor de planten geldt dit vooral voor de soorten, behorende bij de groep "zee- 
duinen, zoute wateren en kwelders". Maar ook een aantal soorten uit de eerste groep 
zijn hieronder te rekenen (o.a. de vloedlijnplanten). 
Bij de dieren zien we dat het grootste deel in een brakwatermilieu leeft (brak-
waterkokkel, Brakwaterslakjes, foraminiferen, ostracoden en zeeduizendpoot (Nereis). 
Een klein deel van de dieren (mosdiertjes en watervlooien) en planten komen uit  
zoet water, de rest leefde in diverse landmilieus. 
 
Voor de beoordeling van de vroegere omstandigheden speelt naast de soortenlijst  
en de aantallen, ook de conservering een grote rol. Zo zien we b.v. dat de zaden  
van Ruppia grotendeels nog in het bezit zijn van een steel. Hieruit trekken we  
de conclusie dat deze zaden ter plekke of vlakbij de ruppiaplanten in de grond  
zijn geraakt. 
 
De totaalindruk die we door de gevonden fossielen krijgen, is de volgende: 
De onderzochte plek lag vroeger in een soort lagune met brakwater. Op enige af- 
stand stond dat water in verbinding met de zee. Door deze verbinding was er in- 
vloed van de getijden merkbaar. De waterstandsverschillen zullen echter gering ge-
weest zijn. Het zoutgehalte heeft sterke schommelingen gekend (jaarlijkse ampli-
tude). De lagune was ondiep en bevatte helder en kalkrijk water. In het water  
groeide een vegetatie met als kenmerkende soort Ruppia (het Ruppion maritmae)  
en daartussen kropen jonge Brakwaterkokkeltjes en Brakwaterslakjes. In en op de  
bodem leefden de volwassen kokkels, Brakwaterslakjes, Zeeduizendpoten, foraminiferen 
en ostracoden. 
Langs de oevers, op een strook die onder invloed van het zoute water stond, groei- 
den onder andere Zeekraal, Schorrekruid, Gerande schijnspurrie, Engels gras, Selderij 
Melkkruid en Zilte rus. In de omgeving waren er diverse land- en zoetwatermilieus, 
zowel voedselarm als voedselrijk. 
  
Over de ligging van deze brakwaterlagune het landschap, vinden we bij Van der  
Meer (1952) informatie. Het grondmonster van het Vinkenveld valt binnen het zgn. 
Strandwallenlandschap. Vaak ontstond er veen tussen de hogere strandwallen, maar in 
de buurt van de Rijnmond(noord van Katwijk) is op deze lage plaatsen (zee)klei 
afgezet. Ook een deel van het Vinkenveld lag vroeger, via het mondingsgebied van  
de Oude Rijn, onder mariene invloed. 
  
De periode waarin de brakwaterlagune hier lag, heb ik niet nauwkeurig kunnen achter- 
Halen. Het grondmonster kwam van een diepte van circa 1 m min maaiveld bollenland  
en valt daardoor in de jongste periode van het Holoceen: het Subatlanticum. 
Waarschijnlijk werd de klei gevormd in een periode die ligt tussen 1000 en 2500 jaar 
geleden. 
 
Literatuur: 
E.J.M.Arnolds en R.v.d.Meyden; 1976. Standaardlijst van de Nederlandse Flora. 
Rijksherbarium, Leiden. 
 
H.Heukels en S.J.v.Ooststroom, 1975. Flora van Nederland. 
 
K.v.d.Meer, 1952. De Bloembollenstreek, De bodemkartering van Nederland, deel XI. 
Versl.Landbouwk.Onderz. 50.2. 
 

 
Wim Kuijper 

 
 
                       -------------- 
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PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL 
 
 
Na een lange tijd van afwezigheid is-t-ie dan weer eens aanwezig: de PUZZEL.  
Hij krijgt is ons blad zo langzamerhand de status van een dwaalgast, het is 
aan U om er weer een regelmatigs doortrekker van te maken! 
Voor deze puzzel zeggen we de maker Hein Verkade hartelijk dank. 
 
HORIZONTAAL 
A-1 Wilde plant, composiet 
A-2 Botenbouwer 
A-3 soort papagaai 
A-4 oude maat 
A-5 Koninklijke Landmacht 
A-7 Bolgewas (mv) 
A-8 Sportartikel 
A-9 Wilde plant, lipbloemige 
A10 Oude stad 
A11 zaad van een plant(vlinderbloem) 
Al2 spit 
A14 insect 
A15 klein kind 
A16 navigatiemiddel 
Al7 plaats in Gelderland 
A18 Chinese munt 
A20 deel van de dag 
A21 deel van een schip 
C-6 aangerechte tafel 
D-5 in Nederland zeldzame vogel 
D12 muzieknoot 
D15 Franse jongensnaam 
D18 Nederlandse rivier          / werkt 
D21 Iemand die op een vogelringstation  
E-3 Eiland in de Middellandse zee  
E-8 mnl.dier 
E13 kunst de gelaatsuitdrukking 
E14 afgemat 
E17 zomervogel 
E19 tijdperk (geol) 
F-7 soort vlieg 
F20 loot, op verwante boomsoort gevestigd 
    daarop vastgroeiend 
G-2 organisatie in Ulster 
G-4 groente 
G-6 soort verzekering 
G12 plaats in Noorwegen 
G16 moment 
H10 de oudere 
I14 soort bond 
I18 vorm van hij 
J-5 meertje in Noord-Brabant 
J-6 meisjesnaam  
J-8 land in Azië 
J-9 bedreigd dier in Noord-Europa 
J13 muzieknoot 

J15 deel van het oor  
J20 algemene zangvogel 
K-3 oude lengtemaat 
K-4 soort steltloper 
K-7 lidwoord 
K10 grote boerderij 
K16 deel van het lichaam 
K21 voorzetsel 
L11 Frans lidwoord 
L12 soort steltloper 
L17 soort hert 
L18 moerasvogel 
N-3 luchtvaartmaatschappij 
N-5 plaats in Duitsland 
N-7 aanwijzend voornaamwoord 
N13 vervoeging van zijn 
N15 plaats in Gelderland 
011 muzieknoot 
019 zeer klein getal 
021 persoonlijk voornaamwoord 
 
VERTIKAAL 
A-1 soort paddestoel 
A14 soort steltloper 
B-1 gebergte in Rusland 
B-7 eerste man die kon vliegen 
B14 soort giraffe 
C-1 plaats in Noord-Holland 
C-6 plaats in Gelderland 
C13 bijwoord 
C16 lidwoord 
C19 voorzetsel 
D-1 muzieknoot 
D-5 soort drank 
D-9 tropische vogel 
D15 uitroep 
D20 nummer (afk) 
E-1 uitbouw (mv) 
E-8 uitroep 
E11 grote tropische vogel 
F-7 domina (afk) 
F10 pers. voornaamwoord 
F13 elektrisch geladen atoom 
F17 goederen 
G-1 grote zangvogel 
G11 soort watervogel 
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H-1 soort zangvogel 
H10 lekkernij 
H15 dun 
H19 Godin 
I-1 in Nederland uitgestorven vogel 
I10 knaagdier 
I16 insect 
J-5 familielid 
J-8 bescherming bevolking 
J11 subtropische vrucht 
J17 pers. voornaamwoord 
K-1 roofvogel 
K13 kleur 
K19 plaats in België 
L-3 roofvogel 
L14 orgaan 

L20 rondhout 
M-1 drank 
M-8 zangvogel 
M16 geluid van schapen 
N-3 herkauwer 
N-7 orgaan 
N12 roofvogelproduct 
O-1 probleem 
O11 zangvogel 
O15 naaldboom 
O19 insect 
P-3 soort opleiding 
P-7 zangvogel 
P14 watervogel 
P19 van U 

 
PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL 



- 18 – 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
MINISTER DE KONING ONTVANGT TWEE LODEN KRAAIEN. 
 
Het beleid van CDA-minister Jan de Koning van Landbouw en Visserij tijdens zijn  
pas korte ambtsperiode heeft de natuurbeschermingswereld diep geschokt. De minis- 
ter is geleidelijk aan bezig het werk van vele natuurbeschermers stukje bij  
beetje af te breken. De Stichting Kritisch Faunabeheer meent zijn daden van de 
afgelopen winter te moeten "belonen" met twee Loden Kraaien. 
Jaren geleden besloot de stichting tot het instellen van een tweekoppige prijs:  
een Gouden kraai voor verantwoord en een Loden kraai voor onverantwoord fauna- 
beheer. De jury die de "prijzen" uitreikt, vond dat minister De Koning zelf twee 
Loden Kraaien toekomen, n.l. één voor zijn inconsequente jachtbeleid van de af-
gelopen winter en één vanwege zijn plan om de jachtwet te versoepelen. 
 
Op 22 december 1981 besloot de minister in verband met de strenge winter de  
jacht op een aantal soorten dieren te sluiten. Op 30 december deed een naderend 
dooifront de minister besluiten de jachtwet weer volledig te openen, omdat de  
dieren niets meer te lijden zouden hebben. Het oppervlaktewater lag nog overal  
dicht en de grond was nog stijf bevroren; de vogelasiels werd overstroomd met uit-
geputte dieren. Zo was de werkelijkheid. 
In Januari 1982 werd ons land overvallen door een nieuw koudefront. Wat deed de 
minister? In tegenstelling tot omringende landen als Duitsland, België, Engeland  
en Denemarken, die de jacht gesloten hielden, besloot onze minister de jacht open  
te houden. Het gevolg was dat tienduizenden ganzen en andere watervogels wer- 
den neergeknald door jagers, die zelfs de door natuurliefhebbers ingerichte voe-
derplaatsen niet ontzagen! Ook werd ons land nog vergast op de komst van buiten-
landse jagers die hun heil nu hier kwamen zoeken. 
 
De tweede Loden Kraai verdiende de minister door met een voorstel te komen om  
de oppervlakte van een jachtveld terug te brengen van 40 naar 10 ha. Naast de ver-
hoogde jachtdruk betekent dit weer een verdere toename van de verontrusting, waar 
niet alleen de bejaagde soorten onder te lijden hebben. 
 
Een eens progressief natuurbeschermingsland holt de laatste jaren achteruit, in 
tegenstelling tot België, dat ons in vele opzichten is voorbijgestreefd. Het ver-
schil tussen Nederland en België klinkt door in de prijzen die de ministers  
van beide landen hebben ontvangen. In totaal hebben de Nederlandse ministers  
drie Loden Kraaien ontvangen. Onze zuiderburen hebben één gouden kraai ontvangen 
vanwege het beleid van de ex-minister Marc Galle, die ondermeer de jacht op  
de Houtsnip, de Watersnip en alle ganzen heeft verboden. 
 

uit : ARGUS ,7e jrg.,juni 1982 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
DE NOORDSE WOELMUIS IN NEDERLAND 
 
De Noordse Woelmuis in Nederland is een kleine zoogdiersoort die al heel lang 
achteruit gaat. De populatie in Nederland is te beschouwen als een relict- 
populatie, overgebleven uit de ijstijden. 
Zijn verspreiding beperkt zich tot het Westen van ons land. In de gebieden waar  
het dier voor komt, is hij nog vrij algemeen. De Noordse Woelmuis leeft bij voor- 
keur in vochtige terreinen zoals randen van moerassen, vochtige en drassige wei-
landen, rietlanden, broekbossen en oevers van sloten. Een belangrijke factor is  
de structuur van de vegetatie: de soort houdt zich voornamelijk op in gevari- 
eerde, gesloten en hoge vegetaties. 
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De gangen, nesten en voorraadkamers liggen dicht onder de oppervlakte. De dieren  
zijn zowel overdag als 's nachts actief, het zijn goede zwemmers. 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal als wortelstokken, 
bladeren, zaden en spruiten van uiteenlopende plantensoorten. 
Op Texel doet zich de bijzondere situatie voor, dat de veldmuis ontbreekt en  
de Noordse woelmuis zijn plaats heeft ingenomen. Tot 1967 was dit ook het geval  
op Noord Beveland. Door de aanleg van dammen werd het isolement van het eiland 
doorbroken en kon het eiland gekoloniseerd worden door de veldmuis. De Noordse 
woelmuis werd teruggedrongen tot enkele kleiputten en oevers van kreken.  
Op Noord Beveland is in 1963 het eerste en enige muizenreservaat in Europa  
ingesteld in de inlage in de Anna Friso polder. In de praktijk is het beheer van  
het reservaat echter niet op de Noordse Woelmuis afgesteld. Het gebied wordt  
zwaar beweid, waardoor de leefmogelijkheden voor muizen nihil zijn. Het ziet er  
naar uit dat de enige nog resterende biotopen in snel tempo ongeschikt worden  
voor de Noordse woelmuis: kleiputten verdrogen door verlaging van de grond-
waterstand, overhoekjes worden gebruikt als vuilstortplaats en de inlagen worden 
zwaar beweid. Wanneer deze ontwikkelingen door zullen gaan, zal de Noordse Woel- 
muis in Nederland gedoemd zijn uit te sterven. 
 

uit ARGUS ,7e jrg. juni 1982 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
DE NATUURLIJKE SELECTIE VAN HUISMUSSEN IN DE WINTER 
 
Is een strenge winter nu in het voordeel van de kleinere dieren of juist van  
grote? Aan de ene kant blijven grote dieren gemakkelijker warm dan kleine en heb- 
ben hiermee een grotere overlevingskans. Aan de andere kant hebben kleine dieren 
minder voedsel nodig. Een aantal Amerikaanse biologen hebben zich met dit pro- 
bleem bezig gehouden tijdens de bijzonder strenge winter van 1978-1979 in Ameri- 
ka. Veel mussen legden toen in het noorden van de Verenigde Staten het loodje.  
De biologen gingen er van uit dat in de gematigde streken de winterse omstandigheden 
een sterke selectie uitoefenen op de grootte van vogels en andere warmbloedige 
dieren. Andere factoren hebben ook invloed, het gemiddelde zal uiteindelijk de 
grootte van een soort bepalen. 
De Amerikanen namen de maat van 240 mussen voor de strenge winter en van 196  
mussen na de strenge winter. Van iedere mus werden 14 botjes nauwkeurig opgeme- 
ten. De uitkomst was tamelijk wonderlijk. 
Het bleek dat de mannetjes die de strenge winter hadden overleefd, gemiddeld  
een stuk groter waren dan de mannetjes van voor de winter. Het omgekeerde gold  
voor de wijfjes. Deze waren een stuk kleiner geworden. Kennelijk hadden vooral de 
grote wijfjes en de kleine mannetjes de strenge winter niet overleefd. Een behoor-
lijke verklaring voor dit verschil van overleving valt niet zo makkelijk te  
geven. Wel bleek dat de nakomelingen van de overlevenden weer van normale gemiddelde 
grootte waren; blijkbaar is het grootteverschil niet erfelijk aan het geslacht 
gebonden. 
Het vele meetwerk van de botjes wierp toch zijn vruchten af: alle vogels die 
overleefden hadden gemiddeld een kleinere kop, kleinere vleugels en poten ten 
opzichte van de romp. Dit is in overeenstemming met de regel van Allen die voor- 
spelt dat dieren in koude streken kleinere ledematen hebben dan in warmere. Deze 
regel, die vrijwel altijd opgaat, is het gevolg van het grote warmteverlies dat via 
de ledematen optreedt. Huismussen in de poolstreek hebben dan ook kleinere poten  
dan mussen die in de subtropen leven. 
Dat één strenge winter al zo'n groot effect heeft was echter nog nooit aange- 
toond. 
 

uit: NRC, 26 augustus 1982 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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mei t/m juli 1982 
en nog wat vroegere waar- 
nemingen van mensen die 
hun formulier niet op 
hijd hadden ingeleverd. 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Aalscholver  
 
Kuifaalscholver  
Roerdomp  
Zomertaling  
Slobeend 
Toppereend  
Grote zeeëend 
Buizerd  
 
 
Sperwer  
Rode Wouw  
 
Zwarte Wouw  
Bruine Kiekendief  
 
Blauwe Kiekendief  
 
Visarend  
Boomvalk  
 
Slechtvalk  
Smelleken  
Bontbekplevier 
Zilverplevier 
  
Wulp  
Regenwulp  
Grutto  
Rose grutto          1 
                     1 
Tureluur  
Kanoetstrandloper 
Kempkaan  
Kluut  
 
Dwergmeeuw  
Drieteenmeeuw  

 16 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 pr 
101 ex 
 13 ex 
 27 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 70 ex 
142 ex 
155 ex 
 20 ex 
 40 ex 
 55 ex 
600 ex 
000 ex 
 35 ex 
 75 ex 
 17 ex 
 63 ex 
  4 ex 
148 ex 
 11 ex 

12-5-82 
16-6-82 
24-5-82 
10-1-82 
L8-4-82 
05-4-82 
25-4-82 
23-4-82 
04-4-82 
18-4-82 
23-4-82 
17-4-82 
06-3-82 
06-3-82 
16-5-82 
15-5-82 
05-5-82 
09-1-82 
02-4-82 
03-4-82 
22-5-82 
29-5-82 
05-4-82 
12-5-62 
13-5-82 
12-5-82 
14-5-82 
17-5-82 
08-5-82 
05-4-82 
24-4-82 
02-5-82 
04-4-82 
14-5-82 
05-4-82 
05-4-82 
15-5-82 
23-4-82 
15-5-82 

over zee,noordwaarts  
overvliegend Noordduinen 
boven zee,noordwaarts  
tijdens vorst over zeereep  
verbl. in Zuidduinen,Katwijk  
in 2 uur over zee,Noord  
in 1 uur over zee,Noord  
in 1 uur over zee,Noord  
boven Noordwijk 
boven Leeuwenhorst  
boven. Heerenweg 
verbl. Noordduinen 
A.W.-duinen 
boven Noordduinen 
Katwijk,zuidduinen,Noordw. 
Noordwijk,over zee  
boven Duinpark,noordwaarts  
Noordduinen 
omgeving Nw.Leeuwenhorst   
over Noordduinen 
verbl.Noordduinen 
idem 
boven De Klei 
over zee,noordwaarts in 1 uur 
over Zee 
idem 
idem 
in weiland Vogelenzang  
over Noordduinen,noordw.  
in 2 uur over zee,Noordw.  
in 2½  uur over zee,Noordw.  
in 2 uur over zee,Noordw.  
in 1 uur over zee,Noordw.  
idem 
in 2 uur over zee,noordw.  
idem 
over zee Noordwaarts  
in 1 uur over zee,noord   
in 1½  uur over zee,noord 

J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
F.v.Duivenvoorde 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
A.Gramer  
K.de Mooij  
K.de Mooij  
A.Gramer  
W.Baalbergen 
Slingerland e.a. 
F.v.Duivenvoorde 
K.de Mooij  
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
W.v.d.Niet 
F.v.Duivenvoorde 
J.Glasbergen  
idem 
W.v.d.Niet 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
idem 
idem 
J.v.Sambeek 
K.de Mooij 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
idem 
J.v.Dijk  
idem 
K.de Mooij 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Zwarte stern  33 ex 15-5-82 over zee noordwaarts J.v.Dijk 
Dwergstern   9 ex 15-5-82 idem idem 
Koekoek   1 ex 22-4-82 roepend,Noordwijkerhout W.v.d.Niet 
Steenuil   1 ex 18-4-82 roepend boven Zeeweg,N'wijk W.v.d.Niet 
Ransuil   1 ex 05-4-82 roepend Noordduinen W.v.d.Niet 
Velduil   1 ex 20-3-82 A.W.duinen W.Baalbergen 
Boerenzwaluw   1 ex 10-4-82 Duinweg Noordwijk A.Cramer 
Huiszwaluw   2 ex 22-4-82 Collegiantenstraat,Rijnsburg K. de Mooij 
Oeverzwaluw   1 ex 28-3-82 verbl.Katwijk,zuidduinen F.v.Duivenvoorde 
Zwarte mees   1 ex 30-6-82 verbl.bungalowpark,Duinweg J.v.Sambeek 
Paapje   1 ex 27-5-82 nabij Vogelasiel W.v.d.Niet 
Zwarte roodstaart   1 ex 17-5-82 over Flora,Rijnsburg J.Glasbergen 
Nachtegaal   1 ex 17-4-82 zingend Noordduinen K.de Mooij 
Sprinkhaanrietzanger   1 ex 22-4-82 Katwijk,zuidduinen idem 
   2 ex 15-5-82 Noordwijk,noordduinen idem 
Kleine karekiet   1 ex 22-4-82 idem K.de Mooij 
Rietzanger   1 ex 18-4-82 Nieuw Leeuwenhorst idem 
Spotvogel   1 ex 26-5-82 Duinpark J.v.Dijk 
   1 ex 02-6-82 Duinweg J.v.Sambeek 
Zwartkop   1 ex 22-4-82 zingend,Noordwijkerhout W.v.d.Niet 
   1 ex 05-4-82 Duinweg J.v.Sambeek 
Fitis   1 ex 05-4-82 zingend Nieuw Leeuwenhorst K.de Mooij 
   1 ex 06-4-82 idem,Noordwijkerhout W.v.d.Niet 
Tjiftjaf   1 ex 20-3-82 A.W.duinen W.Baalbergen 
Vuurgoudhaantje   1 ex 05-4-82 tuin Duinpark J.v.Dijk 
Grauwe vliegenvanger   2 ex 11-5-82 Duinweg,bungalowpark J.v.Sambeek 
Bonte vliegenvanger   1 ex 25-6-82 idem idem 
Boompieper   2 ex 17-4-82 zingend Noordduinen K.de Nooij 
Putter   1 pr 04-5-82 park van Joanne J.v.Sambeek 
Sijs  40 ex 03-4-82 over Noordduinen A.Cramer 
Barmsijs   6 ex 05-4-82 sportpark Voorhout J.v.Sambeek 
   1 ex 19-6-82 Noordwijk,noordduinen J.Glasbergen 
Keep   1 ex 20-5-82 zingend Zweefvliegveld J.v.Dijk 
 
 
Dit waren dan weer de waarnemingen van de afgelopen maanden. 
Op de laatste pagina van deze strandloper vindt u weer een nieuw waarnemings-  
formulier. U kunt dit er uit nemen en het tijdig opsturen aan de heer J.Glas-  
bergen, P.v.Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg; bezorgen is ook mogelijk, bij 
de heer A.Cramer, Sluispad 5 te Noordwijk. 
Wilt u de waarnemingsformulieren uiterlijk 22 oktober inleveren ???? 
Bij voorbaat dank . 
 
 
                       -------------- 
 
 
De waarnemers in deze rubriek waren J.v.Dijk, J.Glasbergen, W.Baalbergen, F.v.Dui-
venvoorde, A.Cramer, K.de Mooij, W.v.d.Niet en Joanna van Sambeek. Kijkt er verder 
niemand meer naar vogels in Noordwijk? 
 
                       -------------- 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 




