
 



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 
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Vogels die gevonden worden in de staatsbossen kunnen afgegeven worden aan  
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-------------- 
 
1 mei 1983 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw kopy. De por- 
tefeuille is weer nagenoeg leeg, dus er is weer van alles welkom!  
Ook tekeningen ontvangen we graag. We rekenen op u ! ! 
 

-------------- 
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Van de redactie, 
 
Hier ligt hij dan weer voor u de eerste Strandloper van het nieuwe jaar !  
De 15e jaargang alweer. 
Een blad als dit te laten verschijnen in goede en kwade tijden, vergt door-
zettingsvermogen van vaak enkele mensen. Vooral als het om slechte tijden  
gaat, waarin weinig copy geleverd wordt, maar waarin van een redacteur toch  
min of meer wordt verwacht dat de Strandloper vol komt. 
 
Op dit moment leven we overigens in goede tijden, om de beeldspraak van hier  
boven nog maar even aan te houden. Over copy hebben we over het algemeen niet  
te klagen en dat doen we dus ook niet. 
 
In het afgelopen jaar verschenen er weer 4 Strandlopers en wel in februari,  
juni, september en december. 
Het decembernummer was een thema-nummer over Orchideeën in Noordwijk. Dat  
was voor het eerst in de geschiedenis van de Strandloper; deze strand-  
loper werd over het algemeen goed ontvangen. 
 
Het aantal pagina's wat u voorgeschoteld kreeg was als volgt: 

februari  46 
juni   34 
september  24 
december  56  
totaal 160 
 

Er werden bijdragen ontvangen van 21 verschillende medewerkers. We danken  
hen nog hartelijk voor de genomen moeite. We blijven ook voor de toekomst  
op hen rekenen. Voor een zo grote vereniging als de onze moet het echter mo- 
gelijk zijn dat een groter aantal de pen zo nu en dan eens ter hand neemt. 
 
De illustraties werden door 5 mensen verzorgd. Hier zou enige uitbreiding  
zeker op zijn plaats zijn. 
 
De Strandloper wordt in een oplage van 510 exemplaren gestencild door Cees  
Verweij en René Reehuis. Deze heren laten heel wat pakken papier door de 
stencilmachine gaan! 
 
Tenslotte moet de leg- en nietploeg genoemd worden. Deze groep mensen heeft  
zo langzamerhand heel wat kilometers in de benen van het leggen van alle 
Strandlopers van het afgelopen jaar. 
 
Als laatste bedanken we dan nog de rondbrengers, die er voor zorgen dat de 
Strandloper bij u in de bus komt. We hopen van hen ook dit komende jaar weer  
de nodige medewerking te krijgen. 
 
Coby van Dijk 
 

-------------- 
 
 
JAARVERGADERING OP VRIJDAG 25 MAART 1983  
 
Op vrijdagavond 25 maart a.s. wordt de traditionele Jaarvergadering van  
onze Vereniging gehouden. Aanvang 20.00 uur plaats Buurthuis, Noordwijk/zee.  
U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Voor het pro- 
gramma verwijzen we naar de Bestuursmededelingen elders in dit blad. 
Wij rekenen op een grote opkomst, dus tot 25 maart 1983 om 20 uur  
in het Buurthuis. 
 

-------------- 
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Verslag van de leden- en waarnemersvergadering van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming te Noordwijk, op vrijdag 26 november 1982 in het Buurthuis.  
 
Onder aanwezigheid van 42 belangstellenden opent de voorzitter de vergadering. 
Hierna krijgt de secretaris de gelegenheid de notulen van de vorige vergade- 
ring voor te lezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen stukken 
- Een zevental periodieken; welke ter inzage warden gelegd. 
- Een verzoek van de Kamer van Koophandel, om opgaaf van personeel in loondienst,   
  zal door de secretaris worden beantwoord. 
- Een oproep van Natuur- en Landschapsbeheer aan vrijwilligersgroepen voor het   
  knotten van wilgen in het nieuwe seizoen. 
- Een verzoek van Natuurmonumenten of nog prijs wordt gesteld op gratis toezending 
  van hun blad. Secretaris zal berichten, dat toezending zinvol wordt geacht. 
- Paddentrek. Over dit onderwerp wordt uitvoerig van gedachten gewisseld. Uit het 
  verslag van de bespreking met de Gemeente, blijkt dat voor de bescherming van 
  de overstekende padden -gedurende een proefperiode van één jaar- zal worden ge-  
  werkt met het plaatsen van dranghekken ter afsluiting van het weggedeelte 
  Kapellenboslaan en Vogelaarsdreef. Vroegtijdige bekendmaking zal door de gemeente  
  geschieden. De aanwonenden zullen in kennis worden gesteld en gevraagd mede-  
  werking te verlenen. Hiervoor zal onze vereniging zorg dragen. De voorzitter zegt   
  toe een brief te zullen opstellen, welke op de volgende vergadering zal worden   
  voorgelegd. 
- Onderkomen Vleermuizen. De voorzitter en de secretaris hebben bij een onderzoek   
  vastgesteld dat er nog geen maatregelen waren genomen betreffende het aan- 
  brengen van een hekwerk bij de betreffende bunker. Na informatie bij S.B.B. bleek 
  nog een machtiging noodzakelijk. De voorzitter zal zich er voor inzetten dat het   
  werk zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 
- Een brief van de gemeente Noordwijk over het ontwerpprogramma Sociaal Cultureel 
  Werk 1983 wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- De gemeente Valkenburg vraagt om een exploitatieoverzicht 1981-1983 betref- 
  fende de wintervoedering v.d. vogels. Hiervoor zal het comité worden benaderd. 
- Een verzoek van de heer Gallacher te Voorhout, of er belangstelling bestaat  
  voor het zgn, "Spreeuwenboekje". De secretaris zal 10 exemplaren in consigna- 
  tie bestellen. 
- Het C.B.S vraagt om gegevens over broedvogelinventarisaties. Jelle van Dijk zal   
  hiervoor zorg dragen. 
- Een verslag van de vergadering van het Vogelasiel. 
- Het WADDENWEEKEND 1983 wordt gepland op 9-11 september 1983. Deelnemers kunnen  
  zich opgeven bij Hein Verkade (zie elders in dit nummer). 
- Over het vossenbestand wordt uitvoerig van gedachten gewisseld. Het gemeente- 
  bestuur van Noordwijkerhout heeft zich gericht tot de Directie van de Gemeente- 
  waterleidingen te Amsterdam met het verzoek om maatregelen te treffen m.b.t.  
  de vossen die in het terrein van de A.W.-duinen verblijven. 
  Door de voorzitter is een brief opgesteld, die inmiddels aan de eerder genoem- 
  de directie is toegezonden. 
  Het wordt van groot belang geacht dat de inhoud van deze vossenbrief bij onze 
  leden bekend is daarom wordt de brief hierna in zijn geheel afgedrukt. 
- Op 9 juli 1983 zal weer een kraam op de Boven-Voltamarkt worden ingericht. 
- De voorzitter is van plan het Schelpenmuseum in Scheveningen te bezoeken. Belang-   
  stellenden kunnen zich bij hem melden. 
- De volgende vergadering zal zijn op 28 01 83 in het Buurthuis. 
 
Na de pauze houdt de heer Salman een dia lezing over waterwinning en milieu. De heer 
Salman is aanwezig namens de Stichting Duinbehoud. Prachtige beelden met fraai ge-
luid worden ons gepresenteerd. 
De voorzitter dankt de heer Salman voor zijn duidelijke uiteenzetting en hij sluit 
in een vergevorderd uur de vergadering. 

de secretaris 
 

-------------- 
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Aan : De Directie van de     Noordwijk,19 nov. 1982 
      Gemeentewaterleidingen  
      te Amsterdam 
      Condensatorweg 54  
1014 AX Amsterdam 
 
 
 
Geachte Directie, 
 
Eén dezer dagen vernamen wij, dat het gemeentebestuur van Noordwijkerhout zich tot  
u heeft gericht met het verzoek maatregelen te treffen m.b.t. de vossen die in  
het terrein van de Amsterdamse Waterleidingduinen verblijven. 
 
Het gemeentebestuur van Noordwijkerhout, daarbij gesteund door de opvattingen van 
het gemeentebestuur van Bloemendaal, zou van mening zijn, dat de vossen aanzien-
lijke schade toebrengen aan pluimvee, bodembroeders en wat dies meer zij. Deze scha-
de zou het gemeentebestuur hebben kunnen afleiden uit verslagen van ooggetuigen. 
 
Hoewel wij zelf niet beschikken over het bewuste schrijven van de gemeente Noord-
wijkerhout, is de inhoud ervan ons inmiddels genoegzaam bekend geworden. Wellicht 
dat het omstreden karakter van deze brief tot deze ruime bekendheid heeft bijge-
dragen. 
 
Het is thans niet onze bedoeling de inhoud van genoemde brief te gaan weerleggen. 
Het dunkt ons, dat u inmiddels over voldoende informatie en adviezen beschikt, om 
een meer genuanceerd en onderbouwd standpunt te kunnen innemen dan de beide 
eerdergenoemde gemeentebesturen huldigen. In dit verband willen wij er ook op 
wijzen, dat onze vereniging jaarlijks in uw gebied inventarisaties verricht, waar-
uit ook de nodige conclusies kunnen worden getrokken. Deze inventarisaties worden  
u jaarlijks toegezonden. 
 
Wij verzoeken u slechts afstand te nemen van de naar voren gebrachte standpunten  
van de gemeenten Noordwijkerhout en Bloemendaal en niet eerder tot maatregelen  
over te gaan, dan dat eerst voldoende vast staat of inderdaad van schade mag  
worden gesproken in de zin van een ernstige verstoring van het natuurlijk even-
wicht. Verder zal naar onze mening duidelijk gemaakt moeten worden, welke bescher-
mende maatregelen getroffen kunnen worden t.b.v. bijvoorbeeld pluimveehouders  
die tegen de binnenduinrand wonen. 
 
Zolang zaken als deze nog niet onomstotelijk vaststaan, lijkt het ons voorbarig  
tot een daadwerkelijke regulering van het vossenbestand over te gaan. 
 
We vertrouwen erop, dat u evenzeer de belangen van onze vossen zult behartigen. 
 
 

w.g. door voorzitter en secretaris 
 
 
 
Een afschrift van deze brief werd gezonden aan de gemeenteraad van Bloemendaal, 
Noordwijkerhout en Amsterdam. 
 
 

-------------- 
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Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher- 
ming te Noordwijk, op 28 01 83 in het Buurthuis. 
 
Aanwezig zijn 34 leden. 
 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt gelezen en goedgekeurd. 
 
Ingekomen stukken: 
- Een aantal periodieken worden ter inzage gelegd. 
- Een brief van het Comité Wintervoedering vogels. Het comité gaat van nu aan het   
  voederen coördineren en heeft voor de winter 82-83 een werkplan opgesteld.  
  Bij aanhoudende vorst zal in de regionale pers bekendheid aan het werk van 
  het comité gegeven, aangevuld met het geven van tips voor het voeren van vo- 
  gels rondom het huis. 
- Brieven van de gemeenten Voorhout en Katwijk over de wintervoedering van de  
  Vogels. Genoemde gemeenten zullen de voedering, waar nodig, zelf ter hand nemen.  
  De gemeente Katwijk merkt nog op dat indien de begroting of de rekening van het  
  comité een nadelig saldo aan zou wijzen, dat niet tot een automatische subsidie-  
  verlenig zou leiden. Een aanvraag voor subsidie zal dan vergezeld dienen te gaan 
  van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de begrotingen voor het lopen- 
  de en toekomstige jaar. 
  Eventuele subsidieverlening zal ook sterk afhangen van de financiële mogelijk- 
  heden van de gemeente. 
- Brief van de gemeente Noordwijk over bestemminsplan Zuidduinen 1982. De voorzit- 
  ter geeft een toelichting. 
- Ontvangstbevestiging van de Gemeente Amsterdam van onze brief over het vossen- 
  bestand in de A.W.-duinen. 
- Een rapport van de Brabantse Milieufederatie over Bestemmingsplannen Buiten- 
  gebied. Ter inzage.  
- De "Spreeuwenboekjes " zijn gearriveerd. Verkrijgbaar bij de Secretaris voor  
  f 14,90, zolang de voorraad (10 ex) strekt. 
- Oproep van de Carnavalsvereniging om mee te doen aan de optocht; wordt terzijde 
  gelegd. 
- Brief van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Vogels. Evenals vorig jaar wordt  
  weer een beroep op ons gedaan, weer deel te nemen aan de Vroege Vogel-wandelingen   
  van de VARA. Gevraagd wordt om een aantal leiders en de beschikbaarstelling  
  van een telefoon gedurende 3 zondagochtenden. De voorzitter stelt zijn telefoon  
  beschikbaar. De wandelingen zijn gepland op 3 mei en 25 september. 
- Aan een verzoek ons te abonneren op het Veld -Ornithologisch Tijdschrift (kort- 
  weg VOT) kan niet zonder meer worden ingegaan. Besloten wordt enkele proefnum- 
  mers aan te vragen bij onze zuiderburen. 
 
Onderkomen Vleermuizen. Het hekwerk in de bunker in de Noordduinen is inmiddels  
aangebracht. De toegang voor controle dient enigszins te worden verruimd. Arno  
Bos en Hein Verkade zijn aangewezen om toezicht te houden. 
 
Bescherming padden. Secretaris zal een lijst van deelnemers die controle uitoefe- 
nen opstellen. Omwonenden zullen door de voorzitter worden ingelicht.  
De gemeente zal benaderd worden over de opstelling van de afzetting. 
 
Excursie Duitsland. 
De tocht is vastgesteld van 21-28 mei. 
Jelle van Dijk zal informatie inwinnen over een camping. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met Cees Verweij, Westerbaan 7 tel.nr.12219. 
 
Jaarvergadering. Het rooster van aftreden zal in de Strandloper worden geplaatst.  
De Voorzitter merkt op dat de bestuursleden die aan de beurt van aftreden zijn,  
zich niet herkiesbaar zullen stellen. De voorzitter zegt deze zaak op democratische 
wijze te willen benaderen en een ieder de gelegenheid te willen geven, zich hier-  
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over uit te spreken. Opgaven voor een nieuwe secretaris worden bij het bestuur 
ingewacht. 
 
Excursies en wandelingen in het eerste halfjaar van 1983. 
Vaststelling van de data vindt plaats. 
Voor uitgebreide informatie hierover wordt naar de excursielijst elders in dit 
nummer verwezen. 
 
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 25 februari 1983 in het Buurthuis, 
waarbij het onderwerp Kernenergie door Jan Veefkind zal worden behandeld. 
 
Rondvraag 
De wolken spreeuwen vallen iedereen, ook niet vogelaars, haast wel op. Verder zijn 
er weinig vogels gezien, door het zachte weer? 
Tussen Noordwijk en Voorhout veel Goudplevieren en kruisbekken. Verder een Ruigpoot-  
Buizerd, een Velduil bij de Elsgeesterpolder en een Blauwe Kiekendief bij het Semi-  
narie te Noordwijkerhout.  
In Friesland werden op een excursie veel Smienten en een Zilverreiger gezien. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering, waarna Hein Verkade gelegenheid krijgt 
zijn Dia-lezing over Noorwegen te houden. 
Op de hem bekende wijze geeft hij een overzicht van de in 1975 en later jaren 
gehouden tochten naar dit fascinerende land. Zij die ook al eens een tocht gemaakt 
hebben naar dit land van fjorden en watervallen, genieten in het bijzonder van de 
prachtige beelden. 
Een luid applaus aan het eind bevestigt het enthousiasme van de aanwezigen. Zeer 
bedankt Hein! 
Voldaan keren we op een laat uur huiswaarts. 
 

de secretaris 
 
 
 

-------------- 
Bestuursmededelingen. 
 
Jaarvergadering op vrijdag 25 maart 1983 
 
Op vrijdag 25 maart a.s. wordt in het Buurthuis aan de Hoofdstraat te Noordwijk  
aan Zee de Jaarvergadering van onze Vereniging gehouden. Het tijdstip van aanvang  
is 20.00 uur. 
 
De agenda voor deze vergadering is als volgt: 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Verslag vorige vergadering. 
3. Belangrijke ingekomen en verzonden stukken. 
4. Jaarverslag secretaris (zie elders in dit nummer). 
5. Financieel verslag (zie eveneens elders in dit nummer). 
6. Benoeming kascontrole commissie. 
7. Verkiezing bestuursleden. 
8. Mededelingen Bestuur. 
9. Rondvraag. 
 
PAUZE 
 
10.Voordracht met dia's door ons lid Dr.J.A.J.Vink over de Varangerfjord  
   in het noorden van Noorwegen. 
11.Sluiting van de vergadering. 
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Toelichting op de agenda: 
ad. 7. Dit jaar zijn aftredend S.A.v.d.Oever (secretaris) en 

 J.Moerkerk (bestuurslid) 
       Deze beide leden stellen zich niet herkiesbaar, zodat er uit ons midden 

 twee nieuwe bestuursleden gevonden moeten worden. 
 Weet u kandidaten of wilt u zichzelf beschikbaar stellen, geeft u dat 
 dan op aan de huidige secretaris, de heer S.A.v.d.Oever, Van Panhuysstraat 34,   
 telefoon 12461. 

Wij doen een dringend beroep op u, kandidaten voor te dragen! 
 Voor de duidelijkheid volgt hier het volledige rooster van aftreden: 
 

functie  
voorzitter  
secretaris 
penningmeester  
lid  
lid  
lid  
lid 

naam  
C.J.M.Verweij 
S.A.v..d.Oever 
J.Veefkind 
W.Baalbergen  
J.Moerkerk  
H.Verkade  
Mevr.M.Vink  

datum van aftreden 
1 april 1985 
1 april 1983 
1 april 1984  
1 april 1985 
1 april 1983 
1 april 1984 
1 april 1985 

 
ad.10. Het verheugt ons zeer de heer Vink bereid te hebben gevonden op de jaar-  

vergadering een lezing met dia's te verzorgen over de vermaarde Varanger-  
fjord in het uiterste noorden van Europa tegen de Russische grens aan. De- 
ze fjord is zeer beroemd om zijn rijkdom aan vogels. 
De heer Vink, thans niet meer in Noordwijk woonachtig, is één der oprichters  
van onze vereniging. 
 

Voordat wij er toe over gaan u een genoeglijke jaarvergadering toe te wensen wil- 
len wij u nog het volgende motto meegeven 

 "Zorg voor twee bestuurskandidaten" 
 

het bestuur. 
 
 

-------------- 
 
EXCURSIES EN WANDELINGEN 
 
De volgende evenementen zijn op komst: 
16 april 1983  Fietsexcursie. Vertrek om 9 uur vanaf de parkeerplaats bij het 

Raadhuis. 
30 april 1983  Tocht naar de Knardijk. Vertrek om 6 uur vanaf het Raadhuis. 
 7 mei 1983  Nachtegalenexcursie. Vertrek om 19 uur vanaf de Werkschuur, 

S.B.B. 
 

 8 mei 1983  Vroege Vogels. Uur Van vertrek volgt nog. 
25 sept. 1983  Vroege Vogels. Uur Van vertrek volgt nog. 
 
13 mei 1983  Bezoek aan het Landgoed OFFEM. Vertrek 19 uur, vanaf de hoofd- 
  ingang. 
21-28 mei 1983  Reis naar Duitsland. Inlichtingen bij C.J.M.Verweij,te1.12219 
23 mei 1983  Excursie Leeuwenhorst. Bij de ingang aan de Gooweg is het start- 

punt. Vertrek om 7 uur. Toegangsbewijzen bij de automaat aan de 
ingang. 
 

Dit waren de excursies en wandelingen voor de eerste helft van dit jaar. Noteert  
U a.u.b. de data!! Zie verder de aankondigingen in de streekbladen. 
 

 
-------------- 
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Jaarverslag secretariaat 1982 
 
De Vereniging voor Natuur - en Vogelbescherming te Noordwijk, heeft in samenwerking 
met de afdeling Noordwijk en Bollenstreek van het Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie het afgelopen jaar weer een aantal Wandelingen, Excursies meerdaagse 
tochten en een aantal film en dia-avonden georganiseerd, welke met veel enthousiasme 
werden bijgewoond. 
Ook waren we als bestuur op een aantal hoorzittingen aanwezig. 
 
Buitenlandse reis. 
Zoals in 1981, de reis naar de Camargue is verlopen, zo was dit ook het geval met 
de reis naar Zweden waar we het eiland Öland bezochten. 
De reis was spannend, want op diverse tijdstippen werd gestart en het ging erom 
of we allemaal -16 personen- wel tijdig bij de boot van Travenmünde zouden zijn. 
Gelukkig verliep alles zeer vlot en konden we gezamenlijk de boot op. 
Veel plezier aan boord, waarbij komt dat ons een voortreffelijke maaltijd werd aan- 
geboden zij het dan, dat we die wel zelf moesten betalen. 
Na aankomst in Trelleborg werd de reis naar Öland aangevangen. We waren bijna bij 
de camping aangekomen, toen de auto van de voorzitter het begaf. Dit was geen pro-  
bleem. Hij werd op sleeptouw genomen en keurig op de camping afgeleverd. 
Het verblijf op het eiland was in één woord "fantastisch"! 
Schitterende tochten te voet, per fiets en met de auto blijven in onze herinnering 
bewaard. Dat het "hakken" niet door een ieder in dank werd afgenomen, deed aan 
het enthousiasme geen afbreuk. 
Het weer was bijzonder gunstig. 
 
Bezoek aan de Wadden. 
Dit jaar stond op het programma een bezoek aan Terschelling. Als vanouds was de or-
ganisatie weer in haNden van Dick Passchier, die alle lof verdient voor de be- 
kwame wijze waarop deze reis door hem werd verzorgd. 
 
Vergaderingen. 
Het afgelopen jaar kwamen we 3 keer in vergadering bijeen. Gemiddeld kwamen er per 
vergadering ruim 40 leden op af. Het laagste aantal was in februari 17 en het hoog-
ste in januari n.l. 120. 
In mei werd niet vergaderd in verband met de reis naar Zweden. 
Ook in juli en augustus werden geen vergaderingen gehouden in verband met de 
vakantieperiode. 
 
Inventarisaties 
Ook in 1982 werd er door een aantal aktieve leden weer geïnventariseerd. 
De inmiddels wel bekende kavels in de Noordduinen werden voor de 11e maal geïn-
ventariseerd op de aanwezigheid van broedvogels. Voor veel leden van onze vereni-
ging is dit werk niet zo doorzichtig, maar belangrijk is het zeker wel. 
Ook in de A.W.-duinen was weer een aantal leden werkzaam om de vogelstand te pei-
len. Ook de planten op Noordwijks grondgebied werden door een aantal mensen bij- 
gehouden zo konden ook dit jaar weer enige soorten worden genoteerd, die nieuw  
waren voor de Flora van Noordwijk. 
 
Vossen 
Dit slimme dier heeft de gemoederen van voor en tegenstanders weer danig bezig ge-  
houden. Het zou te ver voeren hier alle berichten weer te geven. U kunt alles 
nog eens nalezen in de verslagen die zijn opgenomen in de Strandloper. 
Het laatste woord, over dit onderwerp zal voorlopig nog wel niet gesproken zijn. 
 
Vleermuizen 
Hieraan werd ook bijzondere aandacht besteed en we zijn zeer met besluiten van de 
diverse instanties ingenomen. Het aanbrengen van een hekwerk word een feit, zodat 
een onderkomen voor de vleermuizen verzekerd is. 
 
 
 
 
 



- 9 – 
 
Padden 
Veel is op dit punt besproken en het laat zich aanzien dat in het voorjaar  
van 1983 bij de paddentrek beveiligingen zullen worden aangebracht. 
 
Boven-Voltamarkt  
Ook dit jaar waren we weer met een stand aanwezig, er werden gunstige resul- 
taten geboekt. 
 
Wandeling Vroege Vogels . 
Op 25 april werden om 6 en 8 uur wandelingen gehouden. Een groot aantal gidsen 
hebben deze tochten, die onder minder goede weersomstandigheden gehouden moes-  
ten worden begeleid. Er waren 133 telefoontjes binnengekomen. De deelnemers  
waren ondanks het slechte weer, toch enthousiast. 
 
Molentocht Kinderdijk  
Op zaterdag 15 mei werd door een groot aantal belangstellenden de tocht naar  
dit unieke gebied met zijn vele watermolens gemaakt. Op bekwame wijze werd  
door de Heer v.d.Oever (neef v.d. secretaris) de historie van dit prachtige  
gebied met woord en geschrift weergegeven. 
 
Vergader- en tentoonstellingsruimte 
Een moeilijk punt dat ons steeds heeft bezig gehouden. Een aantal factoren die 
tot verwezenlijking van een onderkomen moeten leiden, spelen een grote rol. Op 
dit punt blijven we diligent. 
Een belangrijke zaak is ook de nalatenschap van wijlen J.Verweij, bestaande 
uit een bibliotheek. 
Zodra ons een ruimte wordt toegewezen zal voor dit bestaande probleem een 
oplossing aanwezig zijn.  
 
Wandelingen en excursies  
In samenwerking met het I.V.N. werden de hierna te noemen wandelingen en  
excursies georganiseerd. 
7 maart 1982 Strandwandeling 
13 april 1982 Duinwandeling 
30 april 1982 Tocht naar de Knardijk 
8 mei 1982  Nachtegalenexcursie Noordduinen 
14 mei 1982  Excursie landgoed Offem 
16 mei 1982  Duinwandeling 
31 mei 1982  Wandeling Nieuw-Leeuwenhorst 
18 juni 1982 Plantenexcursie Zuidduinen 
6 november 1982  Bezoek Schelpenmuseum en haven Scheveningen.  
Tenslotte werd door het I.V.N. op iedere tweede zondag van de maand een  
wandeling in de A.W.-duinen verzorgd, o.l.v. Frans v.d.Berg. 
 
Diavoorstellingen en films 
Een groot aantal dia-voorstellingen en films over binnen- en buitenland werden ons 
het afgelopen jaar getoond. 
 
Vogel trekwaarnemingen  
Evenals in voorgaande jaren werden ook dit jaar weer op vier achtereenvolgende 
zaterdagen in de herfst de vogeltrekwaarnemingen gedaan. Het aantal kenners en 
belangstellenden was wisselend. Het aantal doortrekkende vogels overigens ook. 
 
Gidsencursus I.V.N. 
Deze cursus is door 22 deelnemers tot een goed einde gebracht. Zij kregen het 
diploma uitgereikt door onze burgemeester. 
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Weekend Ruinen 
Ook dit jaar ontbrak niet het weekendje naar de boerderij van de familie Baal- 
bergen in het Drentse Ruinen. 33 enthousiaste grote en kleine deelnemers heb- 
ben weer volop genoten van deze tocht. We zijn goed af met zo'n onderkomen  
en we zijn de familie Baalbergen dan ook dankbaar dat zij hun boerderij be- 
langeloos ter beschikking hebben gesteld. 
 
Twee leden die op verschillende wijze iets voor onze vereniging betekend  
hebben gingen van ons heen: de heer Vermaas en Dr.Jan Verweij. 
We zijn hen dankbaar voor de aandacht en de belangstelling die zij steeds  
voor onze vereniging toonden. 
De vereniging heeft haar belangstelling getoond bij het overlijden van deze 
deskundigen. 
 
Het afgelopen jaar heeft ons toch weer vele goede dingen gebracht. 
Tenslotte gaat onze dank uit naar alle medewerkers(sters), alle belangstel- 
lenden en alle instellingen die -op welke wijze dan ook- hun bijdrage hebben 
geleverd tot instandhouding en uitbreiding van onze vereniging, waarbij steeds  
weer wordt gestreefd naar de bescherming van de natuur en het behoud van het  
milieu. 
  
 
 

de secretaris 
 

-------------- 
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FINANCIEEL VERSLAG 1982    
A. Kasoverzicht:  
 
Ontvangsten 
 

   
 
Uitqaven 

Saldo 1-1-82         ƒ  8234,05  Secr./penn.m ƒ   139,60  
Contr./donatie  5333,50  Strandloper   1005,94 2) 

Flora   653,50  Vogeljaar    114,90 3) 

Div. verkoop   145,75  Vergaderingen    288,00  

Rente   255,04  Jeugdclub   1095,90 4) 

Wintervoedering    65,00 1) Contributies    630,00 5) 

   Representatie     50,00  

   Boven Volta     47,15 6) 

   Reservering    290,00 7) 

   Saldo 31-12-82  11025,35  
 ƒ 14686,84   ƒ 14686,84  

 
B. Balans per 31-12-82: 
 

      

Activa 
 

  Passiva    

Saldo 31-12-82         ƒ 11025,35  Vooruitbetaalde    

Reserve   870,00      contributie ƒ    60,50  
Te ontv. contrib.   350,00      Vogeljaar     15,50  
         Vogeljaar 
         Flora 

  108,50 
   85,00 

 Te betalen 
    papier 

   360,00  

Voorraad papier     --      wintervoedering     65,00  

         gidsjes   120,00  Dubieuze    
         platen     pm      contributie    200,00  
         Flora  2975,00      verkoop Flora   2000,00  

Stencilmachine  1680,00  Geleend papier    100,00  
Schrijfmachine    50,00  Eigen vermogen  14462,85  
Kijkers jeugdclub    pm      

Boeken   pm      
ƒ 17263,85   ƒ 17263,85   

Toelichting: 
 
Het afgelopen jaar is het saldo van de vereniging verder opgelopen,  
hoewel de stijging minder is dan het jaar ervoor. Vergelijken we  
de balans van dit jaar met die van vorig jaar dan zien we dat het 
eigen vermogen met nog geen ƒ 900,-- gestegen is tegen een stijging 
van het saldo van bijna ƒ 3000,--. Dit komt ten dele doordat een  
deel van de stijging van het saldo veroorzaakt wordt door de ver- 
koop van Flora's en gidsjes uit voorraad. In feite betreft het  
dus een omzetten van goederen naar geld. Een andere reden voor de  
veel kleinere stijging van het vermogen is het interen op de papier- 
voorraad. 
Al met al zal de financiële positie van de vereniging weer gelijk  
zijn aan die van een paar jaar geleden, voor de uitgave van de Flora.  
Wellicht tijd om nieuwe plannen te maken? We hopen nog steeds in  
samenwerking met de Gemeente Noordwijk, een eigen onderkomen te  
kunnen betrekken. In dat geval zal er enig kapitaal nodig zijn.  
Daarnaast heeft ook onze jeugdclub laten weten graag enige bin- 
oculairs te willen aanschaffen (microscopen waardoor met twee  
ogen gekeken wordt en waarmee dus diepte te zien is). 
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ad 1. Wintervoedering. 

Totaal ontvangen ƒ 1045,--. Totaal betaald ƒ 497,--. 
Aan het einde van het jaar is besloten de wintervoedering via een  
eigen bankrekening te laten lopen. Op deze rekening is ƒ 483,--  
gestort. De resterende ƒ 65,-- zijn in januari overgemaakt. Zie  
ook de balans waar deze ƒ 65,-- als schuld is opgenomen. 
Overigens heeft het comité wintervoedering in januari nog een  
achterstallige rekening over 1982 gekregen van ƒ 288,-- zodat  
het totale overschot wintervoedering 1982 ƒ 260,-- bedraagt. 
 
ad 2 Strandloper. 

Het feit dat de strandloper dit jaar goedkoper is uitgevallen dan  
vorig jaar is voornamelijk gelegen in het feit dat er zeer sterk  
op de papiervoorraad is ingelopen. 
 
ad 3. Vogeljaar.  

Het Vogeljaar heeft de vereniging tot nu toe geld gekost. Indien  
De achterstallige bijdrage Vogeljaar als nog betaald wordt spelen 
wij, zoals het hoort, quitte. Er zij ook dit jaar weer op gewezen 
dat de vereniging voor wat betreft het Vogeljaar slechts als tussen- 
persoon fungeert; hier niets aan verdient maar er natuurlijk ook  
niet op wil toeleggen. 
 
ad 4. Jeugdclub. 

De uitgaven jeugdclub bestonden in 1982 uit: ƒ 720,00 zaalhuur en 
ƒ 375,-- bijdrage excursies. De tariefsverhogingen van de Kuip  
hebben tot een stijging van 15% in de zaalhuur geresulteerd.  
De bijdrage excursies treft u dit jaar voor het eerst aan in dit  
overzicht. Om het de leden van de jeugdclub gemakkelijker te  
maken met excursies van de "ouderen" mee te gaan, is besloten voor  
deze leden een gereduceerd tarief vast te stellen. Het verschil  
wordt dan door de vereniging bijgepast. 
De inkomsten jeugdclub (contributies), die u gewend was in dit  
overzicht aan te treffen, zijn hieruit verdwenen, omdat deze nu  
in de jeugdclub blijven, waaruit men dan direct de lopende uit- 
gaven kan bekostigen. 
 
ad 5. Contributies. 

Deze post bevat de contributies die de vereniging betaalt aan  
diverse organisaties van natuurbescherming. Het betreft hier:  
Ned. Ver. Bescherming van Vogels, Stichting Natuurmonumenten,  
Stichting Natuur en Milieu, Kritisch Faunabeheer, Land. Ver.  
behoud Waddenzee en Stichting Vogelasiel Noordwijk. 
 
ad 6. Boven Volta. 

Tegenover de uitgaven Boven Volta (kraamhuur en prijsvraag) staan  
natuurlijk inkomsten door winst op verkoop van goederen. Deze verkoop  
is echter niet altijd te scheiden van andere verkoop. De posten  
aan de ontvangst kant betreffende verkoop zullen zeker nog een  
component van de Boven Volta markt bevatten. 
 
ad 7. Reservering. 

Ook dit jaar is het afschrijvingsbedrag van de stencil- en schrijf- 
machine weer als uitgave geboekt. De totale reserve vindt u op de balans  
terug. 

Noordwijk, februari 1983  
J.Ch. Veefkind,  
penningmeester. 
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WADDENEXCURSIE I 
 
Dat een wadden excursie voor heel veel mensen een bijzondere ervaring is moge 
blijken uit het feit dat de redactie in korte tijd drie impressies/verslagen 
kreeg naar aanleiding van het waddenweekend naar Terschelling in 1982. 
Twee werden er in het vorige nummer Van de Strandloper reeds afgedrukt en 
nu kregen we nog een derde verslag. Jammer genoeg overlapt het verhaal dat 
van Hein Verkade nogal, zodat het niet zinvol is het hier in zijn geheel af 
te drukken. Jammer voor het Werk van Roel Treke en Wim Brama, een volgende keer 
beter!  
Om vast wat in de stemming te komen voor het hier opvolgende stukje, volgen 
hieronder toch nog een paar fragmenten van beide heren: 
 
...Om kwart voor zeven vertrok de boot uit Harlingen met als doel West- 
Terschelling. Onderweg werd de boot vergezeld door meeuwen. Zo passeerden wij  
ook het vogeleiland Griend... pleisterplaats voor tienduizenden vogels, ... 
's Avonds werd er "bijgekomen" van de reis. ’s Nachts werd er geklaagd  
over de "gezondheidsmatrassen", maar voor het overige was er niets te klagen. 
... Die ochtend(zaterdag) stond een tocht met de voltallige groep naar  
de Boschplaat op het programma. De Boschplaat is een ruig terrein bestaande  
uit duin, heide en drassig terrein... Veel vogels werden waargenomen, zoals 
bergeenden, smienten, zeeëenden, bontbekplevieren, dit alles in zeer grote aan-
tallen... zelfs een lepelaar ... 
De plantengroei in dit gebied met zijn hoge zoutgehalte (bij de eerste slenk) 
bestaat uit grote hoeveelheden Zeeaster, Lamsoor, Zeekraal en het sterk ruikende 
Zeealsem. 
... Om vier uur kwamen we weer in de Wierschuur en na de noodzakelijke  
en/of welkome rust wierpen we ons op de maaltijd, bestaande uit zeer smakelijke 
macaroni...  
...Op zondag zocht iedereen zijn eigen route... omstreeks twee uur was 
iedereen weer terug. We wisselden ervaringen uit – van Parnassia tot Blauwe 
Kiekendief - en na de reiniging van de Wierschuur trokken we weer huiswaarts...  
...Om in een paar woorden dit weekend samen te vatten: Leerzaam, beregezellig,  
dus voor een ieder aan te bevelen. Tot ziens bij de volgende excursie. 
 
  
WADDENEXCURSIE II 
 
Dit tweede waddenstukje gaat over_de waddenexcursie van 1983. Waarom er nu  
al een stukje over in de Strandloper verschijnt, zal u bij lezing duidelijk  
worden. 

Het is al weer heel wat jaren geleden dat het eiland Vlieland aangedaan  
werd. Aangezien velen bij de Vereniging erop aandrongen weer eens naar het  
Posthuis te gaan, leek het ons een goed idee dit verzoek uit te voeren. 
Het Posthuis is een ideale verblijfplaats in de directe nabijheid van zeer 
interessante vogelgebieden. Zo zijn binnen 500 meter de Wadden, de Noordzee en  
het bos en de polders gelegen. Dit belooft wat op vogel- en plantengebied. 
U zult begrijpen dat er voor het Posthuis steeds grote belangstelling be- 
staat. Hierdoor zijn wij genoodzaakt, vroegtijdig te reserveren. Onze vereniging 
heeft voorlopig 30 slaapplaatsen gereserveerd. Wilt u graag mee, stuur dan de 
antwoordcoupon vòòr 15 mei aan H.Verkade, V.Limburg Stirumstraat 40 in Noordwijk. 
(tel.01719-15524) Wilt u dit blad niet beschadigen dan kunt u de gegevens uiteraard 
ook overnemen. 
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Vervolg waddenweekend 1983 
 
Van belang zijn de volgende gegevens: 
tijdstip  Vertrek uit Noordwijk vrijdagmiddag 9 september om 15.30 uur. 

Terugkeer in Noordwijk zondagavond 11 september om ca 21 uur. 
 

kosten  Per persoon worden de kosten geschat op ca f 85,-- Dit bedrag 
is als volgt tot stand gekomen :  
f 42,- pensionkosten (twee overnachtingen een warme maaltijd)  
f 20,- overtocht Harlingen-Vlieland 
f 15,- autokosten Noordwijk-Harlingen 
f  5,- vervoerskosten op het eiland 
f  3,- onvoorzien 
 

vooruitbetaling  Onze reservering is pas definitief na de eerste aanbetaling  
aan het posthuis. U wordt daarom verzocht bij de inlevering  
van de antwoordcoupon gelijktijdig een bedrag van f 25;-  
per persoon als eerste aanbetaling over te maken op giro 
35 88 248 t.n.v. H.Verkade met vermelding "Vlieland". 
De deelnemers krijgen uiteraard in een later stadium nog  
nadere mededelingen. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
1.              hierlangs afknippen 
Naam 
 
Adres 
 
Woonplaats 
 
Telefoon 
 
 

-------------- 
 
2.               
Naam 
 
Adres 
 
Woonplaats 
 
Telefoon 
 
 

-------------- 
3.               
Naam 
 
Adres 
 
Woonplaats 
 
Telefoon 
 

inleveren voor 15 mei 
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Van ons jeugdlid John de Ridder ontvingen we een verslag van de excursie  
naar Ruinen, die gehouden werd op 29 en 30 december van het vorige jaar.  
We hebben deze bijdrage iets bekort, o.a. omdat we in dit nummer altijd met 
ruimtegebrek te kampen hebben. 
 
Zwanen- en Ganzenexcursie Ruinen op 29-30 december 1982 
 
De aangemelde leden hadden bericht gekregen dat ze op woensdag 29 december  
op het plein bij het Raadhuis moesten verschijnen om 8 uur. 
Voor we vertrokken werd onder de bestuurders de eerste stopplaats besproken:  
dit zou zijn bij de steenhopen aan het begin van de Oostvaardersdijk.  
De mist was opgetrokken toen we hier aan kwamen en we zagen een Sperwer,  
Reeën en verschillende soorten eenden en ganzen. Maar al wat we zagen,  
geen Hein Verkade. We wachtten eerst een tijdje, maar besloten toen verder te  
gaan naar het gemaal De Bloqc van Kuffeler. We zagen daar bij het havenhoofd 
reigers, futen en Grote zaagbekken, de laatste waren goed te herkennen aan hun 
boterkleurige borst. Hierna reden we verder naar de Knardijk, waar we een  
Roerdomp zagen, Nonnetjes (een klein soort zaagbek), en zelfs een glimp van  
Hein opvingen. In de waarnemingshut -een soort uitkijkpost, bereikbaar via  
een drassig pad- was het stervensdruk, maar na een tijdje wachten konden ook  
wij erin om een kijkje te nemen. Op weg naar de hut zagen we in het riet  
een paar Baardmannetjes. 
Toen we de hut weer achter ons hadden liggen, ging de tocht naar het infor-  
matiecentrum "Nieuw Land" nabij Lelystad, waar een stevige kop koffie met 
een al dan niet verse versnapering er wel inging. 
We liepen nog even de expositie rond, maar al gauw werd iedereen opgetrommeld  
zich weer te verzamelen en naar de auto's te gaan. Bij de auto's zagen we  
een paar Witte Kwikstaarten, een leuke waarneming voor de tijd van het jaar.  
We vervolgden nu snel onze tocht. Bij de Torenvalkweg zagen we behalve de 
Torenvalken ook nog Kiekendieven, Buizerds en een enkele Ruigpootbuizerd.  
Het was nu intussen al laat in de middag en Wim Baalbergen fungeerde nu  
in plaats van Hein Verkade als reisleider, hij wist per slot van rekening  
de weg! 
Om 1700 uur liep het grote peloton in Meppel een Chinees binnen. Toen het  
eten op onze borden lag, kwamen de achtervolgers onder leiding van Hein  
vermoeid binnen. 
Nu op naar Ruinen. We hoefden nog niet meteen naar bed, want Joanne zorgde met  
een allemachtig groot stuk Franse kaas en enkele flessen wijn voor een  
Franse avond. De spelletjes werden dus ook maar opgezocht, Mens-erger-je-niet,  
Vier op een rij, Klaverjassen en dan was er nog zoiets als blufpoker...  
Besloten werd om te gaan slapen, maar bij velen kwam daar niet veel van te- 
recht. Ikzelf besloot om kwart over zes maar om op te staan na twee uur te  
hebben wakker gelegen, om een wandeling te maken. Toen ik terug kwam op de  
boerderij waren er al wat meer ontwaakten en we besloten onze voedselpakket- 
ten aan te spreken. Wie nu nog niet wakker was, werd dit wel door de herrie  
en een kop sterke koffie deed de rest. De spullen werden ingeladen, de troep 
opgeruimd de autoramen kregen nog een extra beurt om straks sterke waarne- 
mingen te kunnen doen en toen vertrokken we. We reden door Drenthe richting 
Friesland en we zagen daar de drie soorten zwanen Knobbelzwaan, Wilde Zwaan  
en Kleine Zwaan. Inmiddels was het al ver in de ochtend en waar vraagt een  
rasechte Noordwijker dan om? Om een bakkie! Over een half uurtje in Lem- 
mer, werd er beloofd. Wij gingen akkoord. Het half uurtje bleek een anderhalf- 
uurtje te zijn omdat Lemmer niet had gerekend op de komst van een stel uitge-
hongerde Noordwijkers. Nadat een ieder nog wat eten had ingeslagen, werd de  
tocht voortgezet langs Piaam, Makkum, Idzegahuizen en Kornwerderzand. We zagen  
er veel ganzen, soms in mooie vluchten in de lucht. 
Op de afsluitdijk bij Breezanddijk werd voor het laatst koffie gedronken. We 
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zagen daar nog leuke vogelsoorten, zoals Roodhalsfuut, Dodaars, Middelste Zaag- 
bek en Eidereend. Daarna volgde de lange rit naar huis. 
Dit was het einde van een gezellige, mooie, maar ook erg vermoeiende excur- 
sie. Eén van de deelneemsters lag te slapen bij aankomst in Noordwijk. Ik kan  
een ieder aanraden bij een volgende excursie ook eens mee te gaan. 
 
 

John de Ridder 
 

-------------- 
 
 
PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL PUZZEL 
 
De volgende puzzel lijkt ons er een voor de meer gevorderden in puzzelland.  
Maar leuk is hij wel, geeft u de moed niet te vlug op. 
De puzzel is gemaakt door Joanne van Sambeek, met hulp van haar echtgenoot  
Joop, die vast en zeker voor de fraaie -maar natuurlijk misleidende- om- 
schrijvingen heeft gezorgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            DE EIK ALS GASTHEER 

 
  

1. Zoek enkele gasten van de eikeboom uit: 
 
        LOOG-TAN (zonnebrandmiddel op basis van natrium 
                  hydroxide oplossing) 
 
        GEUSPAPIERKE (hist. documentje, overhandigd  
                      door de geuzen aan de schout en  
                      schepenen van Den Briel om de  
                      haven binnen te mogen varen) 
 
        SUPERKORHOEN (vogel, die zeer zelden in  
                      Nederland waargenomen wordt) 
 
        HOMFZOODWAL (straat in havenstad, genoemd  
                     naar Homf, een poolse schipper,  
                     die overal een zoodje van maakte) 
 
 
2. Met de 'X' gemarkeerde letters kan nog een  
   eikeboomgast gevonden worden: 
 

 
 
 
Oplossing: 
 
 
   X X   X 
 
 X X X 
 
 
 
 
 X X         X   X 
 
 
 
 X     X 
 
 
 
 
        B L 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
 

HET VOGELASIEL IN HET 3e EN 4e KWARTAAL 
 
Door het extra dikke themanummer van De Strandloper over de orchideeën  
in Noordwijk was voor de resultaten van het vogelasiel over het 3e  
kwartaal geen plaats meer. Het 3e kwartaal is nu verwerkt in het 4e  
kwartaal, zodat u nu de resultaten aantreft vanaf 1 juli t/m 31 december. 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/dec 

doodgegaan 
in 

juli/dec 

gelost 
in 

juli/dec 

aanwezig 
op 

31 dec. 

Fuut - 4 3 1 - 
Dodaars - 2 - 2 - 
Noordse stormvogel - 1 1 - - 
Jan van gent - 3 2 - 1 
Aalscholver - 2 2 - - 
Blauwe reiger -  7 6 1 - 
Wilde eend 4    57    34    27 - 
Eidereend - 3 2 - 1 
Bergeend - 1 - 1 - 
Rotgans - 1 1 - - 
Knobbelzwaan 1 3 2 2 - 
Sperwer - 1 - 1 - 
Boomvalk - 2 1 1 - 
Torenvalk - 4 1 3 - 
Fazant - 1 1 - - 
Waterral - 1 - 1 - 
Waterhoen - 4 3 1 - 
Meerkoet - 2 2 - - 
Scholekster - 4 3 1 - 
Kievit 1 4 4 1 - 
Houtsnip - 2 1 1 - 
Tureluur - 1 1 - - 
Groenpootruiter - 1 - 1 - 
Grote jager - 1 - 1 - 
Kleine mantelmeeuw - 3 3 - - 
Zilvermeeuw 2    34    20    16 - 
Stormmeeuw - 7 4 3 - 
Kokmeeuw 2    65    46    20 1 
Drieteenmeeuw - 4 4 - - 
Alk -    16    12 2 2 
Zeekoet 1    61    41    12 9 
Houtduif 1 3 4 - - 
Tortelduif - 1 1 - - 
Turkse tortel 1    18    10 9 - 
"torenduif" 1    44    33    12 - 
Koekoek - 2 1 1 - 
Bosuil - 1 1 - - 
Velduil - 1 - 1 - 
Gierzwaluw - 2 2 - - 
Boerenzwaluw - 1 1 - - 
Zanglijster - 5 4 1 - 
Koperwiek - 1 1 - - 
Merel 1    17    12 6 - 
Fitis - 2 1 1 - 
Roodborst - 1  1   - 
Koolmees - 2 

 
2 - - 
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RESULTATEN VOGELASIEL JULI T/M DECEMBER 1982 (VERVOLG) 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/dec 

doodgegaan 
in 

juli/dec 

gelost 
in 

juli/dec 

aanwezig  
op 

31 dec. 

Vink - 1 - 1 - 
Huismus -    11 9 2 - 
Spreeuw - 4 3 1 - 
Zwarte kraai 1 8 - 6 3 
Bonte kraai 1 - - - 1 
Kauw 4    17 9    10 1 
Ekster 1 7 3 5 - 
Vlaamse gaai - -  

 
1 - - 

    22   452   299   156    19 

 
Het percentage dat gelost kon worden bedroeg in de periode 1 juli  
t/m 31 december 1982 bijna 30%. 

Bijzondere gasten in deze periode waren: 
1 Kaapse loopeend 
1 Kanarie 
1 Schildpad 
1 Zeehond 
3 kuikens van een kip 
1 jonge pauw 
 
Dagboek 

Alle activiteiten van het vogelasiel worden dagelijks in een boek  
geschreven. Op deze manier kan gezien worden wat er zoal in het  
vogelasiel gebeurt. Een kleine bloemlezing lijkt me wel aardig,  
waarbij soms een flink portie humor niet ontbreekt. 

  9/7 Merelhok stond open. Merels vlogen rond je oren. 
 15/7 Vogeltje met nest gebracht. 
  4/8 Eksters hebben de muizeval gesloopt. 
  6/8 Pliezie Katuk, 1 meeuw in de olie. 
  9/8 Lachduif naar liefhebber gebracht, bracht ƒ 20,-- op. 
 20/8 Dood: 1 mantelmeeuw, 1 meerkoet, 1 muis. 
      (iets later op de dag werd genoteerd) Weer een muis in de 
      muizeval! 
      Dit vraagt natuurlijk om een toelichting. Vooral de laatste  
      opmerking "weer een muis in de muizeval!" was een juichkreet.  
      Al dat voer in de behandelruimte trekt muizen aan. Normaal  
      hebben we geen last van die diertjes alleen als er een Toren- 
      valk in het asiel zit. Een jeugdige medewerker was ijverig  
      met de muizeval bezig geweest om voor de Torenvalk wat voer  
      te vergaren. Vandaar de opmerking, die als een juichkreet  
      in het dagboek werd genoteerd. 
  1/9 Groenpootruiter gebracht. Schotwond in krop. Genaaid door  
      dierenarts in Oegstgeest. 
 29/9 Fitis gepakt door poes, in zware shoktoestand! 
26/11 Zilvermeeuw heeft bloedige uitlaat. 
12/11 Communistische kokmeeuw links onder geplaatst. (opmerking  
      over een in Rusland geringde kokmeeuw) 
17/11 Kauw L.O. (links onder) is tam maar bijt. Pas op hij is zo  
      uit z'n hok, dus houdt de deur dicht. 
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 4/12 Houtsnip vliegt af en toe met kop tegen plafond. Zo min  
      mogelijk verontrusten! 
27/12 2 zeekoeten hebben we geföhnd omdat ze bibberden.  
      Jan van Gent heeft manke poot. 

Olieslachtoffers 
Op 18 november werden de eerste olieslachtoffers in het asiel  
gebracht. Gelukkig ging het om een klein aantal. 
Op 24 december was het raak! Vanaf die datum tot ver in januari  
werden de olieslachtoffers met tientallen dagelijks naar het asiel  
gebracht. 
Uit de lijst blijkt, dat 2 Alken en 12 Zeekoeten konden worden  
losgelaten. Nu is loslaten niet helemaal juist. Deze vogels  
werden in december naar het N.I.O.Z. (Nederlands Instituut voor  
Onderzoek der Zee) te Texel gebracht. Daar kregen ze de gelegen- 
heid om weer aan zeewater te wennen omdat dit Instituut over bassins  
met zoutwater beschikt. Bleven de vogels waterdicht, dan zouden  
ze met andere vogels weer uitgezet worden in zee, wat inderdaad  
is gebeurd. 

Sperwer 

Op 6 november bracht de heer Hoek uit Katwijk een Sperwer naar  
het asiel. Deze vogel was bij de Doggersbank op een vissersschip  
geland. De vogel werd door de bemanning goed verzorgd. Dat bleek  
ook wel, want gezien de blakende gezondheid is hij dezelfde dag los  
gelaten. 

Torenvalk 

Op 17 juli werd een Torenvalk in een kas te Noordwijkerhout  
gevonden. De vogel was wat versuft omdat hij een paar keer tegen  
de ruiten was gevlogen. Met succes kon de Torenvalk enkele dagen  
later warden losgelaten. 

Fazant 

Een Fazant in het asiel is geen alledaagse verschijning. Om  
fazanten te zien moet je bij de poelier zijn. Deze Fazant zat  
echter zo onder de luis, dat de vogel na zijn dood nog leefde.  
Medewerkers van het asiel, die toch wel wat gewend zijn, vonden  
het een griezelig gezicht. 

Grote jager 

Op 15 oktober werd een Grote jager in het asiel gebracht. Vogel  
was erg mager. Na 14 dagen verzorging kon deze roofmeeuw op 
31 oktober op strand worden gelost. De vogel vloog erg goed weg. 

Velduil 

Op 21 oktober werd een Velduil met een gebroken vleugel in het  
asiel gebracht. Deze vogel is op 23 oktober naar het vogelasiel  
van de heer de Bruin in Woudenberg gebracht. Dit vogelasiel is  
gespecialiseerd in de verzorging van roofvogels. 

Boomvalk 

Op 9 oktober werd een Boomvalk in het asiel gebracht. Deze vogel 
had een beschadigd oog. Met oogzalf kon dit worden genezen, doch 
de trektijd was al haast voorbij. Wat te doen? Gelukkig bleek 
iemand bereid de vogel in zijn vrachtwagencombinatie mee te nemen 
en de valk bij Parijs los te laten. Op 20 oktober vertrok de 
Boomvalk per vrachtwagen, voorzien van voer en de nodige vergunningen 
naar Frankrijk. 
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Zeehond 

Op 11 december werd een Grijze zeehond op het strand ten noorden  
van de vuurtoren aangetroffen. De zeehond werd in het asiel  
ondergebracht, doch zijn verblijf was van korte duur. De zeehond  
werd naar het vliegveld Valkenburg gebracht en vandaar met  
een speciaal vliegtuig naar Pieterburen overgevlogen. 
Onze voorzitter heeft kort daarna bij Lenie 't Hart geïnformeerd  
hoe het met de zeehond ging. Hij kreeg te horen, dat het dier  
het goed maakte en dat de kans op volledig herstel erg groot  
was. 
 
Nieuwe voerders 

Het groepje van jeugdige voerders groeit gestaag. Zonder meer  
kan worden gezegd dat zij hun werk uitstekend doen en steeds  
zelfstandiger bepaalde taken op zich gaan nemen. 
Hartelijk dank Leon, Leny, Roy, Gerda, Ab, Dimitri, Arnoud, Ineke, Ester,  
John, Fred, Peter, Daphne, Sione. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben.  
Jullie zijn een tof stel. 
 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk  
Secr. Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
 
 

-------------- 
 
 
 
PLANTENVONDSTEN IN 1982 
Zoals al eerder in de Strandloper is aangehaald is de FLORA VAN  
NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de  
plantengroei in en rondom Noordwijk. De vegetatie verandert  
steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen zeldzaam zijn en  
plotseling algemeen voorkomen. Er zijn ook soorten die af en toe  
eens op het grondgebied worden gevonden. Dit betreffen dan 
vooral soorten die hier niet thuis horen, maar b.v. door de aanleg  
van een weg of door het bouwrijp maken van terreinen met materialen  
e.d. worden aangevoerd. Ook zijn er soorten die gewoon over het  
hoofd worden gezien. 
Ieder jaar wordt er daarom in De Strandloper een lijst met aan- 
vullingen gepubliceerd van soorten die nieuw zijn voor het  
grondgebied of waarvan andere vindplaatsen bekend zijn geworden. 

De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK. 

Datura stramonium - Doornappel. 
Het was een goed jaar voor de Doornappel. Door het gehele dorp 
heen was deze soort te vinden zoals Nieuwe Zeeweg, Schiestraat, 
Van Berckelweg, Duinweg, Trimbaan, Westeinde. 
Een bijzonder groot exemplaar groeide in het gemeentelijk plantsoen 
aan de Clusiusweg. De heer Kooimans maakte mij hier op attent. 
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Mumulus guttanus - Gele maskerbloem 
Deze vondst kreeg ik door van de Hr.Koppenaal. De plant is spontaan 
opgekomen in een tuintje in de Symon Meeszetraat. De plant kwam  
nergens in de buurt verder voor. 
 
Heracleum mantegazzianum - Grote bereklauw. 
Groeide aan de zuidzijde van de dam in het Van Limburg Stirumkanaal.  
Tijdens maaien van de berm is de plant verdwenen. 
 
Thalictrum flavum - Poelruit 
Deze vondst kreeg ik door van Peter v.d.Berg. Door zijn exacte, 
schriftelijke plaatsbepaling was de vindplaats goed terug te vinden. 
Hij dacht in eerste instantie aan Thalictrum minus. Ik was dezelfde  
mening toegedaan. De vorm week af, van de T.flavum en gezien de 
standplaats n.l. het zuidelijk duingebied van de AW-duinen 
te midden van Duindoorn en Duinriet werd niet gedacht met T.flavum 
te doen te hebben. Thalictrum flavum is een soort van rietkragen 
in moerasgebieden. Ik kende de Poelruit erg goed van de Nieuwkoopse 
Plassen. Aangezien T.minus (Kleine ruit) 3 ondersoorten kent, 
die moeilijk uit elkaar zijn te houden, heb ik een plant voor 
de juiste determinatie opgestuurd naar het Rijksherbarium. 
Ook hier had men moeite met de plant. 
De heer Holverda deelde mij op 30 september 1982 het Volgende mede: 
"De Thalictrum veroorzaakte nog het meeste oponthoud, want de vorm 
 der blaadjes, de solitaire vruchtjes en de wijde pluim kon ik 
 moeilijk in een keer plaatsen. De vorm van de blaadjes doet mij 
 meer aan T.flavum denken. Ik heb daarop gedetermineerd met 
 Flora Europaea en kwam daarbij voor twee keuzes: of T.flavum of 
 T.exaltatum. Welnu bij vergelijken in de collectie bleek dat 
 de laatstgenoemde om nomenclatorische redenen nog binnen T.flavum 
 zat. Dit noopte me tot het doorkruisen van enkele dozen materiaal. 
 Kort samengevat: Thalictrum flavum lijkt me het meest aannemelijk 
 maar ik blijf met de m.i. veel te wijde pluim zitten". 
Hieruit blijkt wel, dat bij twijfel men de plant beter naar het 
Rijksherbarium kan sturen, hoewel men daar soms ook een slag om 
de arm houdt bij het determineren. 
 
Verbascum phlomoides - Keizerskaars 
In De Strandloper van september 1982 (14e jaargang nr.3) werd  
melding gemaakt van een aantal bijzondere planten op een braakliggend  
terreintje langs de Schiestraat. Op dit terreintje kwam ook een  
Verbascumsoort voor. In eerste instantie dacht ik aan Verbascum  
phlomoides, maar determineren van Verbascum is een moeilijke zaak.  
Aangezien er tientallen Planten stonden heb ik wat materiaal  
verzameld en opgestuurd naar het Rijksherbarium. Zeker van mijn 
determinatie waren ze niet, maar ze wilde graag wat meer materiaal  
hebben, liefst een complete plant. Het seizoen was echter al ver  
gevorderd en op het terreintje heb ik de beste uitgezocht die ik  
kon vinden. Het materiaal was kennelijk toch niet zo best geweest,  
want het Rijksherbarium hield het voorlopig op Verbascum Thapsus  
(Koningskaars). Dat was het beslist niet. Koningskaars is een  
algemeen voorkomende duinplant en de gevonden Verbascum langs de  
Schiestraat week daarvan teveel af. Voorlopig houd ik het op een  
stapje hoger n.l. Keizerskaars. Natuurlijk is het heel goed mogelijk  
dat het een ondersoort van de Koningskaars is of een bastaard.  
U moet niet vergeten dat op de plaats waar de Verbascum gevonden 
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is rond 1920 kruidentuinen waren gevestigd. Omstreeks 1925 is de grond daar  
bebouwd met kassen en schuren. In 1982 is een gedeelte van dit oude complex 
gesloopt. Dat betekent dat het zaad van o.a. deze Verbascum soort gedurende  
60 jaar zijn kiemkracht in de grond heeft bewaard! 
Dit jaar zal een nieuwe plant aan het Rijksherbarium worden gezonden om  
achter de juiste naam te komen. 
 
Galega officinalis - Galega 
Op eerder genoemd terrein aan de Schiestraat enkele force exemplaren  
gevonden o.a. door J.v.Dijk. 
 
Trigonella caerula - Zevengetijdenklaver  
Op het terrein aan de Schiestraat (een druk bezocht terrein!) werden  
enkele exemplaren van dit aardige lichtblauwe klavertje gevonden, J.v.Dijk. 
 
Hyoscyamus niger - Bilzenkruid 
Veel exemplaren aan het terrein aan de Schiestraat. Zie voor deze en de twee  
vorige soorten de mededeling in Strandloper van september 1982 (14e jrg,  
nr,3). 
 
Lathyrus latifolius - Breedbladige lathyrus 
Ruigenhoek, enkele exemplaren klimmend in het gaas. Vinder P.Schmal. 
 
Reseda odorata - Tuinreseda 
Tussen de ESTEC en Katwijk in de wegberm. Vinder J.v.Dijk. 
 
Centaurium littorale - Strandduizendguldenkruid 
Op de reeds bekende vindplaats op de trimbaan, stonden in 1982 honderden  
planten te bloeien. 
 
Allium oleraceum - Moeslook 
Zuidduinen 10 forse bloeiende exemplaren (J.v.Dijk) en enkele achter een  
muurtje aan de Bosweg (E.Aartse), 
 
Calamagrostis canescens - Hennegras 
Door J.v.Dijk opgegeven voor de Ruigenhoek. 
 
Digitaria sanguinalis - Harig vingergras 
Een grote pol in de groenstrook tussen het fietspad en de Northgodreef  
nabij de Trimbaan. Vinder J.v.Dijk. 
 
Verbascum pulverulentum  
Deze Verbascumsoort kent geen Nederlandse naam. Deze plant werd gevonden in  
de A.W.-duinen op een oude fazantenvoerplaats nabij de Langevelderslag.  
Aangezien de plant nog wat meer berijpt was dan de Melige toorts, heb ik wat 
materiaal opgestuurd naar het Rijksherbarium. In de zelfde brief als eerder 
aangehaald, deelde de heer Holverda van het Rijksherbarium mede, dat hij ook  
met deze Verbascumsoort wel even zoet is geweest doch dat de uitslag een 
bevredigende determinatie opleverde, n.l. Verbascum pulverulentum. 
 
In 1982 niet zoveel nieuwe soorten als in 1981, doch daartegenover stond,  
dat de determinatie van een aantal soorten wel voor de nodige problemen heeft 
gezorgd. 
 
Ik dank allen die mij aan nieuwe vindplaatsen of aan nieuwe soorten hebben  
geholpen en ik houd mij ook dit jaar weer graag aanbevolen voor nieuwe vind-  
plaatsen en/of nieuwe soorten.  
 

E.Aartse,J.Kolegraafstr.6 
    Noordwijk,tel.01719-14263 
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Verslag van de Broedvogelinventarisatie in de Noordduinen 1982 
 
1. Inleiding 
 
Het Duingebied tussen Noordwijk aan Zee en daar ten noorden van gelegen  
Duindamse Slag werd voor de elfde keer geïnventariseerd. Inventarisaties zijn 
uitgevoerd in de jaren 1966-1973 en vanaf 1978 tot heden. 
In 1978 werd het gebied uitgebreid tot aan de Noraweg. Het gebied omvat nu  
ongeveer 470 ha, verdeeld over 8 kavels (zie kaart op blz.23). 
Dit jaar werkten aan de broedvogelinventarisatie mee: 
kavel 1 : Dick Hoek 
kavel 2 : Frank van Duivenvoorde en Jaap Eisenga 
kavel 3 : Jan Glasbergen 
kavel 4 : Kees de Mooy 
kavel 5 : Arie Cramer 
kavel 6 : Willem v.d.Niet en Karel Frumeau 
Kavel 7 en 8 Hein Verkade, Henk van Duin en Arno Bos 
Het afgelopen jaar werd op ongeveer dezelfde manier geïnventariseerd als in  
de voorgaande jaren. Dit jaar werd na het broedseizoen een vragenlijst aan  
elke inventariseerder voorgelegd. De vragen van de lijst hadden te maken met  
o.a. de inventarisatiemethode en het beheer in het duingebied. 
Tevens werden alle broedgevallen op kaart (schaal 1: 5.000 ) genoteerd.  
Op deze manier wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de betrouwbaar- 
heid van de resultaten en de oorzaken van veranderingen in de broedvogelstand. 
Aanleiding tot deze opzet is o.a. de indruk die bij veel inventariseerders  
leeft, dat de broedvogelstand veel te lijden zou hebben van de sterk toege- 
nomen recreatie-druk en dat het beheer van het duingebied voor de broedvogel- 
stand niet optimaal is. 
In een later stadium zal worden geprobeerd een uitgebreider verslag uit te  
brengen, waarin o.a. meer aandacht zal worden besteed aan het verband tussen 
begroeiing en broedvogels. 
 
2. Inventarisatie-methodiek 
 
Wil men met enige betrouwbaarheid de resultaten van de verschillende jaren en  
kavels met elkaar kunnen vergelijken, dan is inzicht in de gebruikte methode  
een vereiste. Deze vergelijkingen kunnen in combinatie met gegevens over de 
verspreiding van de broedgevallen in het terrein leiden tot een beter in- 
zicht in de factoren, die de broedvogelstand bepalen. 
In de vragenlijst werd daarom aandacht besteed aan: 
- de moeilijkheidsgraad van de kavel (een terrein met uitsluitend duingras- 
  land is veel overzichtelijker dan een terrein met veel hoog, moeilijk door-  
  dringbaar struweel); 
- de ervaring van de inventariseerder; 
- het aantal malen dat de kavel bezocht werd met data, aanvangstijden, tijds- 
  duur en eventueel het bezochte deel; 
- op welke manier geïnventariseerd werd, b.v. met of zonder bandrecorder, hoe  
  de waargenomen soort genoteerd werd, welk soort kaartje gebruikt werd,  
  welke criteria voor een broedgeval werden aangehouden; 
- de nauwkeurigheid van het geschatte aantal broedvogels per soort; 
- gegevens over niet broedende, maar wel in het terrein verblijvende soorten;  
- gegevens over de methode in voorgaande jaren. 
 
Enkele voorlopige conclusies: 
- Alle inventariseerders bezitten een redelijke tot grote ervaring met broed- 
  vogelinventarisaties en bezitten een goede soortenkennis (sommigen inven- 
  tariseren dezelfde kavel al 11 jaar!) 
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- De tijd die aan het inventariseren besteed is, loopt per kavel nogal uiteen.  
  Omgerekend per 10 ha varieerde deze van 3 tot 6½  uur, met een gemiddelde  
  van ruim 5 uur. 
  Opdam(1981), ornitholoog bij het Rijks instituut voor Natuurbeheer; stelt,  
  dat een inventarisatietijd van 5-20 uur per 10 ha noodzakelijk is. De beno- 
  digde tijd is natuurlijk sterk afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van  
  het terrein en van de gewenste nauwkeurigheid.  
- Uit fig.1 (zie hieronder) blijkt, dat 's morgens vroeg op pad gaan 
  (liefst nog voor zonsopgang) de kans op het waarnemen van veel vogels sterk  
  vergroot. Gemiddeld werd met inventariseren rond 7 uur begonnen; in mei en  
  juni is de zon dan al 1-2 uur op. Incidenteel werd de kavel ook wel 's middags  
  en 's avonds bezocht. Bij kavel 7 en 8 konden geen gegevens meer worden   
  achterhaald; hier werd op "alle tijden van dag en nacht" geïnventariseerd. 
- De periode waarin de kavels werden bezocht, lag gemiddeld tussen de tweede  
  helft van maart en de tweede helft van juni. Volgens Opdam Zal bij 10 be- 
  zoeken de volgende verdeling het grootste rendement opleveren: in maart 
  1 x, in april 3x, in mei 4x en in juni 2x. 
  Vergelijken we de hoeveelheid tijd en het aantal bezoeken met grootschaliger   
  inventarisaties, bijvoorbeeld van de Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland,  
  dan blijkt dat de inventarisatie over het algemeen in dd Noordduinen nauw- 
  keuriger is uitgevoerd, mede dankzij de kennis en de ervaring van de inven- 
  tariseerders. 
 
3. Overige verzamelde gegevens 
 
Van alle kavels werden, op basis van (deels verouderde) topografische kaar- 
ten. schaal 1:5.000 kaartjes gemaakt, met daarop aangegeven: 
- het verloop van fietspaden, voet- en ruiterpaden, autowegen; 
- de afrasteringen van het terrein, hierbij werden twee typen onderscheiden; 
- de picknickplaatsen; 
- eventuele bebouwing. 
Deze gegevens werden voor een deel in het veld ingeschetst en ter controle 
voorgelegd aan de inventariseerders. Deze noteerden tevens op de kaart elk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

uren vóór of na zonsopkomst 

aantal geregistreerde vogels 
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(waarschijnlijk) broedgeval. Tevens werd met behulp van een planimeter de 
oppervlakte van de kavels berekend. Deze loopt uiteen van 38,5 tot 83 ha,  
gemiddeld bijna 59 ha. Voorts werden gegevens verzameld over het beheer en  
het gedrag van het publiek. 
Het gebied wordt door een viertal instanties beheerd: 
- Staatsbosbeheer. Deze heeft het grootste gedeelte onder haar hoede. Dit ge-  
  deelte is grotendeels alleen op wegen en paden toegankelijk. 
- Hoogheemraadschap van Rijnland, dit deel is niet toegankelijk. 
- De Noordwijkse Golfclub, dit terrein is alleen voor leden van deze club toe- 
  gankelijk. 
- Gemeente Noordwijk, grotendeels vrij toegankelijk. 
Het hele gebied staat onder grote recreatiedruk. Overtreding van het verbod  
om in de broedtijd honden los te laten lopen, werd in elk kavel veel ge- 
constateerd, evenals het zich buiten de paden begeven. 
In het deel, beheerd door de gemeente Noordwijk, wordt slechts rekening ge- 
houden met de recreatieve belangen.(De gemeente stort hier zelfs o.a. plant- 
soenafval!) 
Het beheer van het terrein van de Noordwijkse Golfclub is vooral voor de  
vegetatie desastreus: grote oppervlakten worden intensief bemest, gemaaid  
en kunstmatig beregend, veel struweel wordt gekapt. 
Het Hoogheemraadschap Rijnland beheert het gebied als zeewering: stuif- 
plekken worden elk jaar beplant met helm en plaatselijk met duindoorn. Het 
"natuurbeleid" van Staatsbosbeheer is onduidelijk. Aan de ééne kant  
worden gebieden afgerasterd en paden opgeheven, aan de andere kant worden  
nieuwe paden aangelegd, het naaldbos blijkbaar uitsluitend uit bosbouw- 
kundig oogpunt beheerd, verstorende werkzaamheden tijdens de broedtijd niet  
tijdig onderbroken, voormalige golflinks bemest met kompost en waardevolle 
duingraslanden verstoord door de aanplant van struweel. 
Zie voor dit laatste punt ook Strandloper van dec. 1982 (14e jaargang nr.4)  
met het verslag van E.Aartse (pag.19-39). 
In het gebied worden plaatselijk nog steeds (illegaal?) Fazanten gevoerd.  
Aan de jacht is (nog)geen aandacht besteed. 
 
4. Factoren die de broedvogelstand beïnvloedden 
 
In de inleiding werd al gesteld, dat veel inventariseerders bevreesd zijn,  
dat de broedvogelstand veel te lijden heeft van verstoring door recreatie.  
De broedvogelstand is echter nog van meer factoren afhankelijk: 
- de aard van de begroeiing. Deze zorgt o.a. voor voedsel, dekking, nestgelegen- 
  heid e.d. In het duingebied zijn de afgelopen 20 jaar grote veranderingen  
  in de begroeiing opgetreden. Het naaldhout is door kappen op grote schaal  
  sterk in oppervlakte teruggelopen en is op veel plaatsen sterk gedund.  
  Ook het ouder worden van het naaldhout is van grote invloed. De dennen zijn  
  hoger geworden, staan minder dicht opeen, waardoor de ondergroei zich beter   
  ontwikkeld heeft. Op de kapvlakten heeft zich inmiddels een vegetatie met  
  veel Duinriet ontwikkeld en is vrij veel loofhout aangeplant. Dat deze ont- 
  wikkeling grote gevolgen voor de broedvogelstand heeft, moge duidelijk zijn.  
  Verwacht mag worden dat de soorten van open duingraslanden (Graspieper, Ta-  
  puit, Veldleeuwerik, Wulp en Kievit) toegenomen zijn ten koste van de  
  soorten van het naaldhout (Kuifmees, Koolmees, Houtduif, Vink en Roodborst). 
- De aanwezigheid van open water. Een vergelijking met b.v. het infiltratie- 
  gebied van de A.W.-duinen maakt duidelijk dat open water sterk verrijkend  
  kan werken. (zie hiervoor ook punt 6). 
- De weersomstandigheden: een koud voorjaar heeft bij veel soorten slechte  
  broedresultaten tot gevolg. Een strenge winter kan de populatie van stand-  
  vogels, b.v. de Winterkoning (tijdelijk) decimeren. 
- Bij zomergasten zijn de omstandigheden tijdens de trek en in de overwinte- 
  ringsgebieden van groot belang. 
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- Behalve de factor rust zijn nog andere menselijke invloeden van groot be- 
  lang, b.v. jacht, wintervoedering, aanbieden van nestkasten, de invloed op de  
  begroeiing, etc. 
- Eventuele concurrentie, b.v. tussen Koolmees en Pimpelmees om nestholten. 
  Voorts kunnen omstandigheden als gebruik van gifstoffen in de landbouw  
  grote invloed uitoefenen. Soorten kunnen soms door niet geheel opgehelderde 
  oorzaken hun broedgebied in korte tijd spectaculair uitbreiden. Als voor- 
  beeld hiervan kan dienen de Turkse tortel, 40 jaar geleden nog onbekend in   
  Nederland, nu een zeer talrijke broedvogel. 
  Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat de oorzaken van veranderingen in  
  de broedvogelstand in een betrekkelijk klein gebied als de Noordduinen,  
  soms zeer gecompliceerd kunnen zijn. 
 
5. De resultaten van de Broedvogelinventarisatie 
 
Uit het overzicht van de inventarisatie-methodiek is naar voren gekomen,  
dat de interpretatie van de resultaten met de nodige voorzichtigheid zal  
moeten gebeuren. Vooral bij soorten als Wilde eend, Houtduif, Koekoek,  
Vlaamse gaai, Huismus, Spreeuw en Kneu zijn de aantallen waarschijnlijk  
vrij grove schattingen. 
Zo kunnen Houtduiven nog tot in augustus tot nestelen over gaan en bevin- 
den de broedparen van deze soort zich vaak in de dichte kruinen van den- 
nen. 
De Kneu vertoont nauwelijks territoriumgedrag en nestelt vaak in kolonie- 
verband. 
De Koekoek kent vaak grote territoria, evenals o.a. de Boomleeuwerik en de 
Groene Specht. Hierdoor kan één territorium in verschillende kavels vallen.  
In kavel 1 t/m 5 heeft geen nachtbezoek plaats gevonden, wat de kans op  
het signaleren van uilen sterk verkleint. 
Bij soorten met een opvallend territoriumgedrag b.v. Winterkoning, Fitis, 
Zanglijster, Grasmus en Roodborsttapuit. 
 
Hieronder volgt het overzicht van de geschatte aantallen broedvogels.  
Ter vergelijking zijn ook de resultaten van 1980 en 1981 vermeld. 
 
 

  kavel 1 t/m 5 kavel 6 t/m 8 

  1980 1981 1982 1980 1981 1982 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
- 
o 
o 
+ 
- 
+ 
- 
 
 
+ 
o 

Wilde eend 
Boomvalk 
Torenvalk 
Patrijs 
Fazant 
Scholekster 
Kievit 
Wulp 
Houtduif 
Tortelduif 
Turkse tortel 
Koekoek 
Ransuil 
Bosuil 
Steenuil 
Groene specht 
Grote bonte specht 
 
 

5 4 6 (18)  17  16 
- - - - - 1? 
- 1? - - - - 

 (2) 4 2 1  (2) 1 
9  10 12-13 9  12  11 
- - - 2 1 1 
2 - - 3 

 
1? - 

1 1 - 2  (3) 2 
 62  61 64-81 (60) 

 
(50) (40) 

 15  18 22-23 7 9 6 
8 6 4 9  12 6 
5 5 6-7 2  (3) 4 
-  (1) - 4 3 4 
- - - 1 1 - 
- - - - 1? - 

 32 1  1-2 4 4 2 
2 3 3 5 4  4-6 
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  kavel 1 t/m 5 kavel 6 t/m 8 

  1980 1981 1982 1980 1981 1982 

 
o 
o 
- 
+ 
+ 
+ 
o 
o 
o 
+ 
o 
+ 
o 
+ 
- 
o 
o 
- 
- 
- 
 
o 
o 
o 
o 
- 
+ 
o 
o 
o 
+ 
- 
o 
- 
+ 
+ 
o 
- 
- 
- 
o 
o 

Kuifleeuwerik 
Boomleeuwerik 
Veldleeuwerik  
Zwarte kraai  
Vlaamse gaai 
Ekster 
Koolmees 
Pimpelmees  
Kuifmees  
Glanskop 
Staartmees  
Boomkruiper 
Winterkoning  
Nachtegaal  
Gekraagde roodstaart 
Roodborsttapuit 
Tapuit 
Merel 
Zanglijster 
Grote lijster 
Sprinkhaanrietzanger 
Bosrietzanger 
Spotvogel  
Zwartkop 
Tuinfluiter 
Grasmus 
Braamsluiper  
Fitis 
Tjiftjaf 
Heggemus  
Graspieper 
Boompieper 
Witte kwikstaart 
Grauwe klauwier 
Spreeuw  
Huismus  
Ringmus 
Groenling  
Kneu 
Vink 
Roodborst 
Houtsnip 

1 1 1 - - - 
3 4 1 1  (2) 2 

 11  30  25  17  17  12 
2 3 4 1 1 1 
7 5 5 9  11 7 
9 9 10-12 7  12  10 

 18  25 13-15  28  32  25 
3 6 2 5 7  4 
- 1 1  (3) 1 - 

 1-2 1 1 - -  1 
- - - - 1? - 
2 1 1 3 5 2 

 14  18 17-18  15  22  16 
 20  31 28-30 7 8 8 
- - - 1? - - 

 (7)  (9) 4 5 3 4 
(30)  30 16-18  (9)  10 8 
 33  40 27-29  21  27  19 
6 6 6 4 5 3 
3 - - 1 1 1 
- - - - -  1-2 

 1-2 - - - - - 
4 1 - - - - 
5 5 5 3 6 4 
3 
 

4 
  

1 
 

 

1 
 

1 
 

- 
 18  14 4 6 8 12-13 
1  1-2 4 - - - 

 58 (78) 72-73  36  39 27-28 
 13 9  10  17  13 9 
 27  36  36  20  21  17 
 15  26 20-21  14  15  15 
8  15  13 6 5 6 
- - - 1 1 1 
- - - 1 1 - 

 28 (28) 18-25  12  11 8 
 46 (43) 40-60 (26) (20) (13) 
 10  12  4-5 7 4 - 
 (5) 4  1-2 9 9 9 
(51) (50) (38) (18) (16) (17) 
2 1 1  (4) 6 2 

 17  25 23-24
 
 

 10  23  28 
- - - - 1 1 

 
 
De tussen haakjes vermelde getalen zijn schattingen.  
De tekentjes voor de soorten geven aan: 
+ de soort gaat vooruit, 
- de soort gaat achteruit, 
o de soort is min of meer stabiel of het is niet  
      duidelijk. 
Bij deze beoordeling is uitsluitend naar kavel 1 t/m 5 gekeken over de jaren 
1966 – 1982. 
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Bespreking van enkele soorten. 
(Bij vergelijking van verschillende jaren wordt uitsluitend gebruik gemaakt  
van de gegevens van kavel 1 t/m 5 vanwege de beschikbaarheid van meer gegevens) 
 
Boomvalk: 
Dit waarschijnlijke broedgeval betreft een nieuwe soort voor dit gebied. Op 24  
april werd voor het eerst een exemplaar jagend boven het duingebied gezien,  
voorts werd de soort in juni en juli verschillende malen gezien. Eén keer wer- 
den zelfs twee verblijvende exemplaren in een dicht dennenbosje waargenomen,  
in de buurt van een oud kraaiennest. 
De vestiging houdt mogelijk verband met het geleidelijk ouder worden van de  
bomen en wellicht de vrij recente vestiging van de Zwarte kraai. De Boom- 
valk bouwt namelijk zelf nooit een nest, maar maakt altijd gebruik van oude  
nesten, bij voorkeur van kraaiachtigen. 

Kievit: 
Was dit jaar voor het eerst als broedvogel, afwezig. De soort is gebonden aan  
korte graslandvegetaties in combinatie met een zekere mate van rust. 
Mogelijk dat uitbreiding van Duinrietvegetaties (een hoge grassoort) ten  
koste van lagere vegetaties een rol speelt bij de achteruitgang van deze  
soort. In 1970 kwamen bijvoorbeeld nog 5 paren tot broeden. In kavel 1 zijn  
de voormalige golflinks qua vegetatie zeer geschikt, het terrein is echter te 
onrustig. Wel werden 's morgens vroeg vaak troepjes fouragerende Kieviten  
gezien, tot meer dan 20 exemplaren. 

Wulp: 
Deze soort komt ook in hoge graslandvegetaties met struweel tot broeden.  
De verwachting dat de Wulp zich na het kappen van naaldhout uit zou breiden,  
is, althans in 1982 niet uitgekomen. Waarschijnlijk is het gebied te onrus- 
tig. Van de Wulp is bekend dat het een van de meest recreatie-gevoelige 
soorten is. De twee broedgevallen vonden plaats in niet vrij toegankelijke 
gebieden. Waarschijnlijk is later toch een broedgeval verstoord. 

Zwarte kraai en Ekster: 
Deze soorten zijn de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen, waarschijnlijk on- 
der invloed van de verminderde jachtdruk. Ook landelijk is een toename te con- 
stateren. 

Kuifmees: 
De te verwachten afname is niet opgetreden. De soort blijkt min of meer sta- 
biel. Het oppervlak aan naaldhout is weliswaar sterk afgenomen, maar het res- 
terende deel biedt door de toenemende ouderdom waarschijnlijk compensatie. 

Gekraagde roodstaart: 
Deze geeft een duidelijke teruggang te zien en is sinds 1980 verdwenen,  
terwijl in 1968 nog 18 paar tot broeden kwam. De soort gaat ook landelijk  
gezien achteruit, door oorzaken in het overwinteringsgebied. Waarschijnlijk  
speelt ook de vermindering in naaldhoudoppervlak in ons gebied een rol. 

Zanglijster: 
Ook van deze soort is de stand sterk verminderd van 27 paar in 1969 tot 6  
paar gedurende de laatste drie jaar. De soort kan in jong naaldhout zeer hoge 
dichtheden bereiken, dit ontbreekt nu bijna geheel. 

Grauwe Klauwier: 
Deze soort is dit jaar voor het eerst geheel afwezig. De grauwe klauwier gaat  
overal in Noordwest-Europa achteruit door nog slecht opgehelderde oorzaken.  

Graspieper: 
Gaat in aantal vooruit. De soort is sterk gebonden aan de helmduingraslanden  
in de zeereep. Ook in andere duingebieden is deze vooruitgang geconstateerd 
(A.W.N.,1981). Ogenschijnlijk kunnen oorzaken als veranderingen in vegetatie, 
verhoogde recreatiedruk en weersinvloeden hier geen rol spelen. Wellicht moet de 
oorzaak hier in de overwinteringsgebieden worden gezocht. 
 
 
 
 



- 30 – 
 
Tapuit: 
Het aantal broedparen kan van jaar tot jaar sterk wisselen. Uit een voorlopige 
vergelijking blijkt niet dat de soort voorkeur heeft voor afgerasterde 
terreinen. De Hoogte van de vegetatie speelt blijkbaar een belangrijker rol. 
De soort is n.l. gebonden aan onbegroeide terreinen en lage vegetaties. 
 
In de broedtijd zijn als niet-broedvogel o.a. nog verblijvend waargenomen: 
Bergeend, Grauwe vliegenvanger, Vuurgoudhaantje, Paapje, Torenvalk, Rietzanger, 
Beflijster, Gele kwikstaart, Engelse gele kwikstaart en Putter. 
 

 
 
Het verloop van de stand van een drietal soorten die sterk in aan- 
tal zijn verminderd of zijn verdwenen in kavel 1 t/m 5. Van 1973- 
1977 is niet geteld. 
 

 
 
Het verloop van de stand van een viertal soorten die in aantal zijn 
toegenomen in kavel 1 t/m 5. Van 1973–1977 is niet geteld. 
 
 

geelgors zanglijster 

gekraagde rood- 
staart 

nachtegaal 

graspieper 

ekster 
zwarte kraai 
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6. Een vergelijking van de Noordduinen bij Noordwijk met de Amsterdamse Water- 
   leidingduinen. 
 
   Walters (1981) geeft in Limosa een globaal overzicht van de broedvogelstand in  
   de periode 1971-1978 van het ca 3400 ha grote duingebied van de Amsterdamse   
   Waterleiding. 
Bij een globale vergelijking van enkele voor broedvogels belangrijke factoren, 
vallen de volgende verschillen op: 
 

AW-duinen Noord-duinen 

a) Plaatselijk veel open water en 
moerasvegetatie 

Slechts één klein poeltje aanwezig 
moerasvegetatie (riet) in enkele 
kleine duinvalleien 

b) Vooral in het oostelijk deel een 
vrij grote oppervlakte met zwaar, 
oud loofbos; plaatselijk bosjes  
met berk en els 

Zwaar, oud loofbos en bosjes met 
berk en els ontbreken vrijwel 

c) Relatief geringe oppervlakte 
   naaldhout (ca 13 ha) 

Relatief grote oppervlakte naald- 
hout 

d) Zeereep valt buiten het gebied Zeereep maakt belangrijk onderdeel 
uit van geheel. 

e) Recreatiedruk over het algemeen 
gering 

Recreatiedruk over het algemeen 
groot 

 
 
a. In de A.W.-duinen behoren ca 20 soorten water- en moerasvogels tot de regel-  
   matige broedvogels (o.a. fuut, Kuifeend, Krakeend, Waterhoen en Kleine kare-  
   kiet). In de Noordduinen komt slechts één soort van daze categorie (Bosriet-   
   zanger) onregelmatig tot broeden. 
b. In de Noordduinen ontbreken Boomklever, Wielewaal, Kleine bonte specht en   
   Barmsijs. Deze soorten zijn gebonden aan zwaar, oud loofbos of bosjes met  
   els en berk. 
c. Slechts twee soorten komen uitsluitend in naaldbos voor: Kuifmees en Zwarte 
   mees. De laatste is vooral is bossen met Grove den te vinden. Deze boomsoort  
   komt vrijwel niet voor in de Noordduinen. In de A.W.-duinen is de soort een on-  
   regelmatige broedvogel.  
   In de Noordduinen broeden, ondanks de grotere oppervlakte aan naaldhout, min- 
   der Kuifmezen dan in de A.W.-duinen. De oorzaak hiervan is niet bekend. 
d. De Graspieper, een soort met een sterke voorkeur voor de zeereep, komt in de 
   Noordduinen in een aanmerkelijk grotere dichtheid voor dan in de A.W.-duinen. 
e. De Wulp, een recreatiegevoelige soort, bezit in de betrekkelijk rustige A.W.-  
   duinen een veel grotere dichtheid. 
 
 

Dick Hoek 
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- Walters,J.:De broedvogels van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Limosa 54  
  (1981) 109-116. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 1982 
 
Voor de 5e achtereenvolgende maal zijn door een groepje leden van onze  
vereniging broedvogelinventarisaties gehouden in de duinen van de Amster- 
damse Waterleidingbedrijven. We zijn dit jaar weer teruggekeerd naar de ka- 
vels A,B,C en D. Zie hiervoor nevenstaand kaartje. Hieruit valt af te lezen  
dat deze kavels ook al in 1978 werden geïnventariseerd. 
Voor de bevindingen over de jaren 1978-1981 mogen wij verwijzen naar de daar- 
van uitgebrachte verslagen. 
 
Terreinomschrijving (zie voor de ligging van de kavels het kaartje op blz.  
                     33 en ook op blz.23) 
Vak A. 
Het meest zuidelijke stuk van de A.W.-duinen ook wel Luchterduinen genoemd,  
ten westen aan het Van Limburg Stirumkanaal grenzend. Behalve een afbuiging  
van het Finlayweggetje naar het kanaal, zijn er nauwelijks paden in het ge- 
bied. De meeste oude voerbanen en jachtpaden zijn nu dichtgegroeid. 
Veel hogere bomen (vooral Berken) sterven af en maken plaats voor dichter 
struikgewas van Kruipwilg, Duindoorn en Liguster. 
Enkele noordhellingen worden vegetatief gekenmerkt door soorten als Bosaard- 
bei, Grote wilde tijm, etc. 
In het Verbrande Vlak herinnert een appelboom o.m. aan vroegere bewoning. 
 
Vak B. 
Een stuk middenduin met de hoge "Kop van het Grote Vlak". Er zijn enkele  
duinbosjes met meidoorn en berken, afgewisseld met Vlier, Gelderse Roos en 
Kardinaalsmuts. 
De hoge droge duinen zijn vogelarm, zowel in aantal als in soorten. 
 
Vak C. 
Aan de oostzijde begrensd door het zweefvliegveld. Voor een deel begroeid  
met duindoornstruweel en wat loofbos. Verder vinden we hier de 22 m. boven  
NAP gelegen "Berg van Starrenbroek". 
Bij vroegere teelhoeken zijn aangeplante Zwarte Elzen te vinden, alsmede ver-
wilderde rabarberplanten en bolgewassen. 
 
Vak D. 
Het meest zuid-oostelijke deel van deze duinen. Op het Rozendel en het Natte  
Bos na, betreft het hier een kaal en vrij dor duingebied. De Langevelder Berg  
is het hoogste punt ca 27 m boven NAP. 
 
Vastgestelde broedgevallen 
 
Vak A. geïnventariseerd door: W.Baalbergen 

B.C.Punt 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman 

    
soort  aantal aantal 
  1978 1982 
Wilde eend  1 7 
Slobeend  1 - 
Patrijs  2 - 
Fazant  4 6 
Meerkoet  3 - 
Scholekster  3 3 
Kievit  5 2 
Houtsnip  1 1 
Wulp  4 3 
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soort aantal aantal 

 1978 1982 
Houtduif  6  8 

 Tortelduif  3  2 
Koekoek  3  2 
Ransuil  1  - 
Boomleeuwerik  -  1 
Veldleeuwerik  4  2 

  Boompieper  1  2 
Graspieper  2  3  
Witte Kwikstaart  2  2 
Winterkoning 25 10 
Heggemus 20 28 
Zanglijster  3  - 
Merel 10  7 
Tapuit 19 20 
Roodborsttapuit  5  1 
Paapje  1  2 
Gekraagde roodstaart  3  2 
Nachtegaal 20 26 
Roodborst  2  4 
Sprinkhaanrietzanger  -  4 
Bosrietzanger  -  2 
Grasmus 12 20 
Braamsluiper  4  3 
Fitis 45 41 
Koolmees  -  5 
Pimpelmees  -  2 
Glanskopmees  -  2 
Staartmees  2  1 
Groenling  -  3 
Kneu 10 21 
Barmsijs  -  5 
Ringmus  2  6  
Ekster  4  9 
Vlaamse gaai  - 

  
 1 

aantal soorten 34 38  

 

Vak B. geinventariseerd door: E.Aartse 

soort aantal 
1978 

aantal 
1982 

Wilde eend  2  - 
Fazant  8  10-12 
Houtsnip  1  - 
Wulp  4 2-3 
Houtduif  8 

  
12 

Tortelduif  3  2 
Koekoek  1  1 
Groene specht  1?  - 
Boomleeuwerik  2  2 
Boompieper  1  1 
Winterkoning 13  5 
Heggemus 14 15 
Zanglijster  2  1 
Merel  2  6 
Tapuit  4  5 
Roodborsttapuit  2  - 
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soort aantal aantal 

 1978 1982 
Gekraagde roodstaart  4  2 
Nachtegaal 11 12 
Roodborst  4  6 
Sprinkhaanrietzanger  -  2 
Zwartkop  2  - 
Tuinfluiter  -  1 
Grasmus  3  5 
Braamsluiper  -  1 
Fitis 23 35 
Koolmees  4 12 
Staartmees  1  - 
Kneu  8  5 
Barmsijs  -  1 
Ringmus  -  1 
Ekster  4  - 
Vlaamse gaai  1?  2 

aantal soorten 27 26 

 

Vak C. geïnventariseerd door F.J.v.d.Berg 
 
aantal     aantal soort 

 1978 1982 
Fazant 45 15 
Patrijs  1  - 
Scholekster  2  1 
Kievit  2  - 
Wulp  3  4 
Houtduif 10 14 
Koekoek  3  3 
Groene specht  -  1 
Boomleeuwerik  1  - 
Veldleeuwerik  2  3 
Boompieper  -  2 
Winterkoning 11  3 
Heggemus 15 19 
Merel   5  5 
Roodborsttapuit  3  - 
Tapuit  4  6 
Paapje  1  4 
Gekraagde roodstaart  1  3 
Nachtegaal  9 17 
Roodborst  3  3 
Sprinkhaanrietzanger  2  5 
Grasmus  5  5 
Braamsluiper  1 2-3 
Fitis 42 63 
Koolmees  -  7 
Pimpelmees  -  1 
Glanskop  1  1 
Staartmees  2  1 
Kneu  4 17 
Ekster  6  6 
Vlaamse gaai  -  1 
Zwarte kraal   -  1 

aantal soorten 26 25 
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Vak D.  geïnventariseerd door E.Aartse  

                      R.Sluys 
aantal          aantal 
1978           1982 

soort  

Wilde eend  1  - 
Bergeend  1  - 
Fazant  3  6 
Patrijs  1  - 
Kievit  1  - 
Scholekster  2  - 
Wulp  2  2 
Houtduif  4  5 
Veldleeuwerik  2  - 
Boomleeuwerik  -  1 
Graspieper  1  - 
Winterkoning  2  2 
Heggemus  5  7  
Merel  1  4 
Tapuit  2  6 
Roodborst  -  2 
Tuinfluiter  -  1 
Grasmus  2  1 
Braamsluiper  -  1 
Fitis  7 16 
Koolmees  2  4 
Kneu  4  4 
Ekster  2  4 
Vlaamse gaai  -  1 
Nachtegaal  5  6 

 
aantal soorten 20 18 

 
Recapitulatie broedgevallen en broeddichtheid per 100 ha in vergelijking 
met 1978 
 
soort vak A,B,C,D vak A,B,C,D per 100ha per 100ha 
 totaal 1978 totaal 1982   1978   1982 
Wilde eend  4  7 1,54 2,69 
Slobeend  1  - 0,38 - 
Bergeend  1  - 0,38 - 
Fazant 60 37-39 23,08 14,62 
Patrijs  4  - 1,54 - 
Meerkoet  3  - 1,15 - 
Kievit  8  2 3,08 0 77 
Scholekster  7  4 2,69 1,54 
Houtsnip  2  1 0,77 0,38 
Wulp 13 11-12 5 4,6 
Houtduif 28 39 10,77 15 
Tortelduif  7  4 2,69 1,54 
Koekoek  7  6 2,69 2,31 
Ransuil  1  - 0,38 - 
Groene specht  1?  1 0,38 ? 0,38 
Boomleeuwerik  3  4  1,15 1,54 
Veldleeuwerik  8  5 3;08 1,92 
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vervolg recapitulatie 
soort                vak A,B,C,D vak A,B,C,D per 100ha per 100ha 
                     totaal 1978 totaal 1982  1978  1962 
Boompieper 2 5  0,77  1,92, 
Graspieper 3 3  1,15  1,15 
Witte Kwikstaart 2  2  0,77  0,77 
Winterkoning  51  20 19,62  7,69 
Heggemus  54  69 20,77 26,54 
Zanglijster 5  1  1,92  0,38 
Merel   18  22  6,92  8,46 
Tapuit  29  37 11,15 14,23 
Roodborsttapuit  10 1  3,85  0,38 
Paapje 2 6  0,77  2,31 
Gekraagde roodstaart 8 6  3,08  2,31 
Nachtegaal  45  61 17,31 23,46 
Roodborst 9  17  3,46  6,54 
Spr.haanrietzanger 2 6  0,77  2,31 
Bosrietzanger - 2  -  0,77 
Zwartkop 2 -  0,77  - 
Tuinfluiter - 2   -  0,77 
Grasmus  22  31  8,46 11,92 
Braamsluiper 5  7/8  1,92  2,69 
Fitis 117 155 45 59,62 
Koolmees 6  28  2,31 10,77 
Pimpelmees - 3  -  1,15 
Glanskop 1 3   0,38  1,15 
Staartmees 5 3  1,92  1,15 
Groenling - 3  -  1,15 
Kneu  26  47 10,00 18,08 
Barmsijs - 6  -  2,31 
Ringmus 2 7  0,77  2,69 
Ekster  16  24  6,15  9,23 
Vlaamse gaai 1? 5  0,38  1,92 
Zwarte kraai - 1  -  0,38 

totaal aantal soorten  42  42   

 
Opmerkingen 
Alvorens in te gaan op de verkregen gegevens, iets over de wijze van inven-
tariseren. 
Er wordt niet naar nesten gezocht. Terecht wordt weleens opgemerkt dat de  
gevonden aantallen wel iets zeggen over de broedparen welke in het terrein  
aanwezig zijn, maar niet alles over de broedresultaten. 
Natuurlijk letten we wel op het eventueel voeren van broedparen, op uitge- 
vlogen of uitgelopen jongen e.d., exacte gegevens over het aantal uitgevlo- 
gen jongen hebben we echter niet. 
In theorie is het dus mogelijk dat in vergelijking met 4 jaar terug, het  
aantal broedparen in een kavel gelijk is gebleven, maar dat er door versto- 
ring (mensen, vossen, Eksters) nauwelijks nakomelingen zijn. Teruggang van  
de soort zou dus pas op een later tijdstip te zien zijn. 
In de praktijk zal dit voor kleine vogels met een korte levensduur geen  
rol spelen. Voor grotere vogels, die een hogere leeftijd kunnen bereiken,  
(Wulp, Kievit) kan dat wel het geval zijn. Een vraag is dan wel hoeveel jaren  
een broedpaar aanwezig blijft bij voortdurende verstoring. 
In 1978 en in 1982 zijn dezelfde kavels door dezelfde mensen geïnventariseerd. 
Hierdoor kunnen vergelijkingen over deze vier jaren gemaakt worden. Deze ver-  
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gelijkingen moeten natuurlijk wel met de nodige reserves bekeken worden. 
 
Eenden, Terwij1 de Slobeend en de Bergeend als broedvogel verdwenen, nam de  
Wilde eend toe. Het dichtgroeien van de voormalige jachtpaden en voerplaat- 
sen kan hierbij een rol spelen. 
Fazant. Deze vogelsoort komt langzamerhand tot een voor dit duingebied nor- 
male broeddichtheid. Opmerkelijk is het verschil in aantalsverhouding tussen 
mannetjes en wijfjes. In kavel B 1:3½ en in kavel C 1:1½. Het zou nuttig zijn 
hieraan het komende jaar wat aandacht te schenken. 
Patrijs. De Patrijs verdween als broedvogel. In 1973 vond Van IJzendoorn ook  
geen Patrijs, zodat gesteld kan worden dat de soort slechts enkele jaren aan- 
wezig is geweest. 
Kievit-Scholekster. Deze grondbroeders zijn sterk in aantal achteruit gegaan.  
Het ligt voor de hand hiervoor de Vos verantwoordelijk te stellen. Toch is  
dit een open vraag. Beide soorten broeden in het open duin en zijn zeer ge- 
voelig voor verstoring door recreanten. Juist deze vrij kale stukken duin  
worden graag door bezoekers belopen. 
Van de Scholekster is bekend dat deze soort sterk gevoelig is voor versto- 
ring door recreanten (proefschrift G.T.de Roos over recreatie en broedvo- 
gels op Vlieland). 
Wulp. De Wulp, ook een grondbroeder deelt niet in de malaise. De nesten bevin- 
den zich in de dichte vegetatie die door de recreant bijna niet betreden  
wordt. Toch is ook deze soort waarschijnlijk niet gebaat bij het toenemend 
duinbezoek. We denken hierbij speciaal aan de groepen mensen die vroeg in het  
duin zijn, zoals trimmers. 
Tortelduif. Dit duifje gaat, sinds 1973 gestaag achteruit in het onderzochte  
gebied. Het wegvallen van hogere bomen kan hierin een rol spelen. Torteldui- 
ven bezetten soms nog laat in een seizoen een nest. Dit kan tot gevolg hebben  
dat er broedparen zijn gemist. 
Boompieper. In het geïnventariseerde gebied is deze vogel weer op het niveau  
van 1973. Mogelijk was 1978 een slecht jaar voor de Boompieper.  
Winterkoning. De winterkoning is de klap van de strenge winter van 78-79 nog  
niet te boven. 
Zanglijster. Ook deze vogel gaat mogelijk de hogere bomen in het terrein  
missen. Vanaf 1973 is er een sterke teruggang in het aantal broedparen. 
Roodborsttapuit-Paapje. Terwij1 de Roodborsttapuit vrijwel verdween, nam het  
Paapje flink toe. Een ontwikkeling die in tegenstelling is met wat er de  
laatste jaren in verschillende duingebieden is waar te nemen. Mogelijk is  
ook hierbij het dichtgroeien van belang. Het Paapje prefereert een dichte, ge- 
sloten begroeiing, de Roodborsttapuit een meer open landschap met een ver- 
spreide begroeiing. Niettemin is hiermee de dramatische achteruitgang van de  
laatste soort nog niet geheel verklaard. 
Gekraagde roodstaart Vooral in vak A, het zuidelijk stuk, neemt de soort af.  
Ook in de Noordduinen van Noordwijk is dit het geval, waar de soort bijna  
niet meer broedt, in hoeverre het duinbezoek of de verdroging van het duin  
hierbij een rol spelen, is een open vraag. 
Nachtegaal-Roodborst. Een verdere toename van het aantal broedparen, ook ten 
opzichte van 1973. Ook deze soorten zouden kunnen profiteren van de dichtere 
begroeiing. 
Sprinkhaanrietzanger. Een soort waarvan het aantal broedparen sterk kan schom- 
melen. 1978 was ook voor andere duingebieden een slecht jaar. 
Grasmus-Fitis. De Grasmus herstelt zich van een dieptepunt in de jaren zes- 
tig en komt weer op het niveau van 1973. Ook de Fitis blijft in aantal toe- 
nemen. Beide soorten profiteren van de dichtere begroeiing. 
Mezen. Opmerkelijke toename van de Koolmees. Ook de Pimpelmees is inmiddels  
in het terrein tot broeden gekomen. 
Barmsijs. Deze soort schuift elk jaar iets op naar het zuiden voor wat betreft zijn 
broedgebied. 
 
         W.Baalbergen 
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Broedvogelinventarisatie "Langeveld" 1982 
 
De oppervlakte van dit terrein is ca 75 ha. Voor de ligging kan worden ver- 
wezen naar het kaartje op blz.23. 
 
De bezoekdata waren als volgt: 
 5 mei 6 tot 9 uur 
16 mei 5 tot 8 uur 
19 mei 6 tot 9 uur 
 

 4 juni 
20 juni 
 8 juli 
 

20 tot 22 uur  
20 tot 22 uur 
 6 tot 8  uur 
  

Vastgestelde aantallen broedparen 
 

1980 1981 1982 

Fazant 2-3 1-2 2 
Houtsnip 1-2 1-2 2 
Tortelduif 0-1 5 4 
Houtduif 12-15 12-18 13-16 
Turkse tortel - - 1 
Koekoek 1-2 1-2 1-2 
Groene specht 1-2 1-2 1 
Grote bonte specht 1 1 1 
Veldleeuwerik 1 - 1 
Boompieper 1-2 2 1 
Witte kwikstaart 2 1 1 
Winterkoning 8-10 13 12 
Heggemus 3-4 3 3 
Roodborst 12-14 20 14 
Nachtegaal 12-13 11-13 12 
Gekraagde roodstaart 1 1-2 1 
Merel 8-10 12 14 
Zanglijster 2 5 4 
Tuinfluiter 1-2 2 4 
Zwartkop 7-10 8 8 

 Grasmus - 1 - 
Braamsluiper - 1-2 - 
Bosrietzanger - 0-1 0-1 
Sprinkhaanrietzanger - 1 1  

 Tjiftjaf 5 4 5 
Fitis 32-38 33 24 
Staartmees 1 0-1 - 
Glanskop 1 1-2 1 
Pimpelmees 4-5 12 6 
Koolmees 7-9 10 8 
Zwarte kraal 0-1 - 1 
Kauw - 2 4 
Vlaamse gaai 4-5 5 4 
Ekster 5-6 5 6 
Spreeuw 8-9 8-10 7-10 
Huismus 8-9 10-12 10-14 
Ringmus 6 8-10 7-10 
Groenling 1 - 2 
Kneu 0-1 0-1 1 
Geelgors - 1-3 3 
 

 
 
Jelle van Dijk 
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Broedvogelinventarisatie Landgoed "Offem" in 1982 
 
Zoals ook in voorgaande jaren, heeft er gedurende het voorjaar en het be-  
gin van de zomer in 1982 een inventarisatie naar broedvogels plaatsgevonden  
op het landgoed "Offem" direct ten oosten grenzend aan Noordwijk-binnen.  
Zie ook de situatieschets op blz.23. 
 
De resultaten luiden als volgt: 
 
Soort 1981 1982 
Blauwe reiger ca 20  ca 16 
Wilde eend ca 10 ca 10 
Waterhoen 7 6 
Torenvalk 1 ? 
Bosuil ? 1 
Boomvalk ? 1 
Houtduif 25/35 25/35 
Tortelduif 2 3 
Koekoek 2 1 
Groene specht 1 2 
Grote bonte specht 4 4 
Boomkruiper 3 3 
Boerenzwaluw ? ? 
Tjiftjaf 13 8 

 Fitis 10 6 
Zwartkop 6 2 
Tuinfluiter 3 3 

 Winterkoning 15 11 
Roodborst 16 9 
Heggemus 4 3 
Groenling 2 1 
Huismus ca 15 ca 15 
Ringmus ? 1 
Koolmees 19 14 
Pimpelmees 6 5 
Glanskopmees 1 1 
Staartmees 2 ? 
Merel 15 14 
Zanglijster 7 6 
Spreeuw 25/30 25/30 
Grauwe vliegenvanger 1 1 
Fazant 2 2 
Zwarte kraai 4 5 
Kauw ca 20 ca 20 
Ekster 4 5 
Vlaamse gaai 4 4 
Turkse tortel 4 3 
Scholekster 1 - 
Ransuil - ? 
 
In 1981 kon het broeden van de Boomvalk en de Bosuil niet met zekerheid wor- 
den vastgesteld. In 1982 konden beide soorten wel genoteerd worden. De Toren- 
valk werd wel gezien maar zijn nest lag buiten het geïnventariseerde gebied. 
 
Opvallend is dat een aantal zangvogels het beduidend slechter hebben gedaan  
dan het jaar daarvoor. Het is nog te vroeg om te concluderen dat dit beeld  
blijvend zal zijn. In het verleden hebben zich ook wel eens dergelijke fluc- 
tuaties voorgedaan. Oorzaken kunnen zijn gelegen in de weersomstandigheden, 
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verstoring door onderhoudswerkzaamheden als houtdunning e.d. 
 
Het is verwonderlijk dat de vink in het geheel niet heeft gebroed. Naar mijn  
oordeel is het terrein met zijn hoog opgaande beukenhout toch wel geschikt. 
Ieder jaar blijf ik naar de soort uitzien. 
 
De Ransuil heb ik na enige jaren van afwezigheid weer tijdens het broedsei- 
zoen kunnen noteren maar als broedgeval durf ik het nog niet op te nemen. 
 

C.M.J.Verweij 
 

-------------- 
 
 
Broedvogelinventarisatie van Bungalowpark Bos Zee en Duin te Moordwijk 1982 
 
Het park van ca 6 ha is gelegen aan de duinrand, tegenover kavel 3 v.d. Noord-
duinen. De Duinweg vormt de westgrens, aan de noordkant dient als grens een  
aanplant van geriefhout, de oost- en westzijde zijn door sloten van het  
bollenland gescheiden. 
Dit terrein is in 1968 verdeeld in 82 perceeltjes, waarop eenvoudige iden- 
tieke huisjes staan van hout, bekleed met witte golfplaat. Op de randen van  
het uitstekende platte dak kan een pas uitgevlogen Fitis of Boerenzwaluw  
op voer zitten wachten of zit een Koekoek te loeren naar iedereen. 
 
Begroeiing. Alle grenzen, zijpaden en percelen zijn gescheiden door gevel- 
hoge heesters bestaande uit meidoorn, liguster, berk, berberis, cupressocyparis, 
taxus, hulst, eleanus, els, vlier, rozenstruiken en acer-soorten. Er is prak- 
tisch geen ondergroei. 
De hoge bomen uit het park bestaan uit populieren, wilgen, dennen, lariks en 
blauwspar. Enkele percelen hebben moestuintjes en/of fruitbomen. Bij de tui- 
nen ook veel sierheesters en borderplanten. In de bloementuintjes zijn  
veel insecten waar te nemen, o.a. veel nachtvlinders. 
 
Gazon. Een grasveld achter in het park is als kinderspeelplaats ingericht.  
Buiten de speeluren trekt dit graslandje weidevogels aan. Aan beide zijden  
van de ingang bevinden zich twee grotere grasvelden, de ene met doelpalen  
ingericht tot voetbalveld, het andere dient tot het verbranden van tuinafval.  
Hier zien we Ringmussen, Witte kwikstaarten en een Grauwe vliegenvanger  
verkoos het volleybalnet tot uitkijkpost. Op beide grasvelden waren regel- 
matig fouragerende vogels van buiten het park. 
 
Water. Vanuit de sloot aan de oostkant lopen twee smalle sloten het park in. Bij 
enkele percelen vinden de vogels prima drinkplaatsen bij de waterpartijtjes. 
 
Rust. Het park wordt van midden oktober tot de Pasen niet bewoond. De water- 
leiding is dan afgesloten. Alleen in de zomervakantie van de scholen is het  
park eigenlijk maar optimaal bezet. Het parkbestuur bestaat uit een comité  
van eigenaars. Iedere uitbreiding of verbouwing moet via de eigenaarsver- 
eniging goedgekeurd worden. Deze vereniging vergadert twee maal per jaar.  
Men is over 't algemeen voor rust in het park, daarom is er geen zwembad, 
sportgelegenheid of amusement voor volwassenen op het terrein. 
 
Er werd geïnventariseerd van 15-3 tot 15-6 1982. Elke week werd 's morgens  
vroeg eenmaal de ronde gedaan. Daarnaast werd er ook wel eens 's avonds ge-
inventariseerd. 
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Waargenomen broedparen 
 
Soort 
 

aantal soort aantal 

Vink 1 Kneu 2 
Koolmees 3 Spreeuw 3 
Heggemus 2 Zanglijster 3 
Winterkoning 2 Fitis 2 
Pimpelmees 1 Turkse tortel 1 
Groenling 3 Braamsluiper 2 
Tortelduif 1 Spotvogel 1 
Merel 9 Grasmus 2 
Huismus 5 Koekoek 1 
 
Ook de doortrekkers werden genoteerd. Sommige soorten bleven wel drie weken  
hangen, andere trokken al eerder weer verder. 
Doortrekkers waren: Roodborst (2 x), Goudhaantje (1x), Tjiftjaf (1x), Putter (1x), 
Fitis (1x), Zwartkop (1x) en Grauwe vliegenvanger (1x). 
 
Van buiten het park fourageren vaak vogels die niet tot het broedbestand  
horen. Het betreft hier de volgende soorten: 
Wilde eend (2x), Houtduif, Scholekster(2x); Kievit(2x), Ekster, Witte Kwikstaart 
(2x), Engelse gele kwikstaart(2x), Tureluur, Vlaamse gaai, Ringmus en Boeren- 
zwaluw. 
 

J.A.van Sambeek 
 
 

-------------- 
 
Broedvogelinventarisatie "De Pan van Persijn" 1982  
 
In 1982 werd de Pan Van Persijn, voor de Noordwijkers beter bekend als het  
Panbos of zelfs het Pannenbos opnieuw geïnventariseerd.  
Hieronder volgen de resultaten. 
 
soort 1980 1981 1982 
Waterhoen 4-5 4 2 
Bosuil 3 2 1-2 
Houtduif 2-5 1-2 2 
Tortelduif - 0-1 0-1 
Turkse tortel ? 0-1 0-1 
Koekoek ? ? ? 
Groene specht 1 ? 1 
Grote bonte specht 1-2 ? 1 
Boomkruiper ? ? ? 
Tjiftjaf 13-15 2-6 4-5 
Tuinfluiter 1 1 1 
Grasmus 1 - 1-2 
Zwartkop 6 2-3 0-1 
Winterkoning 18-19 14 13-14 
Roodborst 13-15 8-10 9-10 
Nachtegaal 9 3-6 2-4 
Gekraagde roodstaart 3-4 2-3 3-4 
Heggemus 7 1-3 1-2 
Vink 5-7 1-3 2 

 Groenling 0-1 - - 
Putter 0-1 - - 
Geelgors 0-1 - - 
 
 
 
 
 



- 43 – 
 
soort  
Geelgors  
Huismus 

1980 
0-1 

? 

1981 
- 
? 

1982 
- 

6-12 
Koolmees 2-5 7 10 
Pimpelmees 5 6 10 
Glanskop - ? 3 
Staartmees 1 ? 1 
Spreeuw         ca 20 20 22 
Merel 10 8-11 9-12 
Zanglijster 6-7 2-5 1 
Grote lijster 1 1 ? 
Grauwe vliegenvanger 1-3 ? 1-2 
Houtsnip ? ? 1-3 
Fazant 5 4 3 
Kauw 2-3 3 1 
Ekster 1-2 1-2 1 
Vlaamse gaai 1 1 1 
Zwarte kraai 1 - - 
Boompieper 2-3 4-6 2-3 
Boomklever 1 1 ? 
Witte kwikstaart 0-1 - - 
Torenvalk 0-1 - - 
 
De aandachtige lezer zou kunnen opmerken dat er enige verschillen zijn  
in de weergave van de aantallen van 1980 nu en twee jaar geleden. Dit komt  
omdat ondergetekende een aantal foutieve schattingen achteraf bijgesteld  
heeft of anders vervangen door een vraagteken. De inventarisatie van 1980  
was mijn eerste, vandaar mijn overmoed. 
 
Opmerkingen bij de lijst: 
Boomkruiper. Van deze soort kon in alle jaren geen broedgeval vastgesteld  
worden, hoewel de soort in het gebied een algemene verschijning is. Broedge- 
vallen mogen dus toch niet worden uitgesloten. 
Grote lijster, Boomklever. Of deze twee soorten nog in 1982 hebben gebroed  
is zeer de vraag. De Boomklever is zelfs niet eenmaal waargenomen!  
Zwartkop. Deze is de laatste jaren sterk afgenomen in aantal. Het éne broed- 
paar van 1982 kon niet eens met zekerheid worden vastgesteld.  
Groenling, Putter, Geelgors. Deze soorten broeden hier niet. Over de broedparen  
uit 1980 heb ik achteraf mijn twijfels. 
Zwarte Kraai, Torenvalk, Witte Kwikstaart. Voor deze soorten geldt hetzelfde  
als hierboven. 
Koolmees, Pimpelmees. De toename van deze soorten is enkel en alleen het ge- 
volg van nauwkeuriger zoeken. Het aantal kan nog wel iets hoger liggen. 
 

P.Imthorn 
 
 

-------------- 
 
 
De Vegetatie van het "Golfbadterrein" in de duinen bij Noordwijk in 1982 
 
Het terrein in de Noordduinen wat wij aanduiden met de naam "Voormalig  
Golfbad" is een van de weinige terreinen waar de vereniging jaarlijks natuur- 
beheer pleegt. 
Evenals de afgelopen drie jaar werd de kunstmatige duinvallei gemaaid in het  
najaar en het maaisel afgevoerd. Het doel hiervan is de bodem zodanig te 
verschralen, dat gunstige voorwaarden ontstaan voor de vestiging van planten-  
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soorten, die kenmerkend zijn voor vochtige duinvalleien. Deze soorten zijn o.a.  
door ontwatering en het vastleggen van verstuivingen in de wijde omgeving van 
Noordwijk zeldzaam geworden. Voor een uitgebreide beschrijving van de terrein-
omstandigheden en het ontstaan van de kunstmatige vallei wordt verwezen naar de 
Strandloper van februari 1980. 
 
Ook dit jaar werd de vegetatie weer geïnventariseerd door middel van het ma- 
ken van opnamen. Er vonden geen spectaculaire veranderingen plaats. In het to- 
taal werden 14 plantensoorten gevonden die van de directe invloedssfeer van  
het grondwater afhankelijk zijn. Nieuw was de vestiging van Watermunt, een  
soort die al jaren voorkomt in een natuurlijke vallei in de directe omgeving., 
Opvallend was het grote aantal kiemplantjes van de Duindoorn in de kunst- 
matige vallei dit jaar. Om dichtgroeien van de vallei te voorkomen, werden  
de kiemplantjes voorzichtig met de hand uitgetrokken. Elders, b.v. op Voorne  
vormt struweelontwikkeling in duinvalleien met een waardevolle vegetatie  
een groot probleem. Wanneer struweelontwikkeling niet wordt tegengegaan,  
wordt het maaien van de valleien onmogelijk en dreigt verruiging, waardoor  
de waardevolle soorten verdwijnen. 
Opvallend is dat de planten van soorten als Riet, Grote lisdodde en Harig 
wilgenroosje zeer klein blijven en niet tot bloei komen. Ze staan in de vallei 
blijkbaar aan de rand van hun bestaansmogelijkheden. 
 
Dit voorjaar zullen enkele stukjes worden afgeplagd. De bedoeling hiervan is  
om de verschraling te versnellen en de voortgaande successie van de vegeta- 
tie wat af te remmen. Drie jaar geleden werden ook twee stukjes afgeplagd,  
maar zonder het beoogde resultaat. Wel zijn twee soorten Hertshoornweegbree  
en Greppelrus nu tot deze twee stukjes beperkt, maar dreigen langzamerhand  
te verdwijnen door de concurrentie van soorten als Echte witbol, Zandzegge en 
Zomprus. 
De ontwikkelingen in de vegetatie zullen ook dit jaar weer met aandacht wor- 
den gevolgd. 
 

Dick Hoek 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus t/m december 
                 1982 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Parelduiker   1 ex 21/31 12 Zuidduinen Katwijk K.de Mooy 
Fuut 815 ex 27 12 82 in 1 uur over zee,zuid J.v.Dijk 
 220 ex 30 12 82 in groep zwemmend in zee J.v.Dijk 
Dodaars   1 ex 0s 12 82 boven zee J.Glasbergen 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Noordse Pijlstorm-
vogel(Mauretanicus) 
Grauwe pijlst.vogel  
 
Jan van Gent 
Aalscholver  
Roerdomp  
 
Lepelaar  
Wintertaling 
Slobeend  
Kuifeend  
Tafeleend  
Krakeend  
Brilduiker  
 
IJseend  
Eidereend  
Grote zaagbek 
Middelste zaagbek 
Grauwe gans  
 
Kolgans  
Rietgans  
Rotgans  
Brandgans  
Buizerd  
 
Ruigpootbuizerd 
Sperwer  
 
Havik  
Blauwe kiekendief 
Slechtvalk  
Smelleken  
 
Patrijs  
Waterral  
Goudplevier  
Houtsnip  
Witgatje  
Steenloper  
Kanoetstrandloper 
Kemphaan  
Kleine jager 
Grote jager 
 
 
Middelste jager 
 
 
Zwartkopmeeuw 
Dwergmeeuw 
 
Kokmeeuw            3      
Drieteenmeeuw 

   
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  7 ex 
130 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 40 ex 
  2 ex 
 18 ex 
  4 ex 
 39 ex 
 18 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  75 ex 
  5 ex 
  1 ex 
209 ex 
 30 ex  
 50 ex 
 10 ex 
 25 ex 
 10 ex 
 14 ex 
 16 ex 
  1 ex 
 11 ex 
  7 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 14 ex 
  1 ex 
200 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
 97 ex 
  2 ex 
 11 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 11 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 12 ex 
 15 ex 
800 ex 
248 ex 
106 ex 

 
30 08 82 
20 08 82 
30 02 82 
17 11 82 
22 10 82 
30 10 82 
06 11 82 
07 11 82 
28 12 82 
05 12 82 
05 12 82 
05 12 82 
20 12 82 
07 11 82 
05 12 82 
07 11 82 
06 11 82 
06 11 82 
17 10 82 
06 11 82 
26 11 82 
07 11 82 
27 12 82 
27 12 82 
04 11 82 
06 11 82 
07 22 82 
18 12 82 
22 10 82 
07 11 82 
07 1 82 
06 11 82 
20 12 82 
06 11 82 
05 12 82 
05 12 82 
19 10 82 
12/18-12 
12 12 82 
28 12 82 
27 12 82 
06 11 82 
27 12 82 
30 08 82 
29 08 82 
11 09 82 
19 11 82 
17 11 82 
19 11 82 
20 11 82 
17 11 82 
12 11 82 
27 12 82 
07 11 82 
19 11 82 
20 11 82 

 
boven zee,Noordwijk  
idem 
idem 
over zee,zuidwaarts 
in één groep over zee  
Katwijk,zuidduinen 
over Katwijk,zuidwaarts 
over zee zuidwaarts 
Katwijk,zuidduinen 
Maandagse wetering 
idem 
idem 
Zuidduinen van Katwijk 
Noordwijk,over zee 
Maandagse wetering  
Noordwijk,over zee 
Noordwijk,over zee 
idem 
Katwijk,uitwatering 
over zee,Noordwijk 
polder Hogeweg ,Voorhout 
over Westeinde,Zuidwaarts 
polder Elsgeest 
Noordwijk,over zee 
over Noordwijk 
over Duinpark in 2 uur 
over Duinpark in 2 uur  
Katwijk, zuidduinen 
Noordduinen,in 1½  uur 
Duinpark in 2 uur 
Duinpark,Noordwijk 
Over zee,noordwaarts  
achter Offem 
over zee,zuidwaarts 
achter Offem 
idem idem 
in struik,zeereep,Noordwijk  
polder Elsgeest  
bungalowpark Duinweg  
verbl. in A.W.-Duinen 
strand Noordwijk 
over zee 
polder Elsgeest 
over zee in één uur 
Noordwijk, over zee 
aangevallen door Kleine jager 
Noordwijk,over zee 
idem 
idem 
idem 
adult over strand,noordwaarts  
in één uur over zee 
idem 
in één uur over zee 
in een half uur over zee 
in één uur over zee 

 
J.v.Dijk  
idem 
idem 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg  
idem  
W.Baalbergen 
P.Spierenburg 
J.Glasbergen  
idem 
idem  
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk  
R.de Mooij  
idem  
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
J.v.Sambeek 
R.Freke  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk  
idem 
J.v.Dijk  
R.de Mooij 
J.v.Sambeek 
R.de Mooij 
J.Glasbergen 
idem 
J.v.Dijk 
J. en C.van Dijk 
J.van Sambeek 
A.Cramer 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk  
J. en C.van Dijk 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
J.v.Dijk  
idem 
idem 
idem 
R.de Mooij 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
idem 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Drieteenmeeuw  
Noordse stern 
Dwergstern 
Turkse tortel 
Steenuil 
Ransuil 
Velduil 
 
 
 
 
IJsvogel 
Boerenzwaluw 
Huis zwaluw  
Roek 
Staartmees 
Baardmannetje      ca 
 
 
Vuurgoudhaantje 
Zwarte Roodstaart  
Zwartkop  
Witte kwikstaart  
 
Grote gele kwikstrt. 
 
Putter  
Sijs  
Grote kruisbek 
  
Kruisbek  

 
Rietgors         1 
IJsgors  
Sneeuwgors  
 
 
Ringmus  
Tjiftjaf  
 
 
Zeehond  
Hondshaai 

540 ex 
  1 ex 
 28 ex 
 25 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
120 ex 
 10 ex 
 10 ex 
   
 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  3 ex 
 25 ex 
250 ex 
 16 ex 
 12 ex 
  5 ex 
  1 ex 
000 ex 
  1 ex 
  5 ex 
  6 ex 
 12 ex 
 40 ex 
  1 ex 
  1 ex 
   
  1 ex 
  1 ex 

27 11 82 
09 10 82 
29 08 82 
28 11 82 
01 12 82 
21 10 82 
12 10 82 
09 10 82 
12 10 82 
16/12 10 
12 12 82 
12 11 82 
07 11 82 
18 10 82 
06 11 82 
05 12 82 
regelmat 
 
 
18 10 82 
12 12 82 
04 12 82 
dec   82 
30 12 82 
17 10 82 
18 10 82 
13 11 82 
16 10 82 
18 12 82 
29 12 82 
18 10 82 
28 12 82 
22 10 82 
22 10 82 
06 11 82 
06 11 82 
07 11 82 
03 12 82 
04 12 82 
11 12 82 
 
03 11 82 
dec   82 

Noordwijk over zee 
Noordwijk over zee 
in één uur over zee 
polder Kloosterschuur 
Linnaeuslaan van Voorhout 
boven zee,Noordwijk 
Noordduinen Noordwijk 
Katwijk,zuidduinen 
dood op strand gevonden 
dagelijks in Noordduinen 
polder Elsgeest 
Katwijkse duinen 
Noordduinen 
Noordduinen 
In één uur over Noordwijk 
achter Offem 
ig in de laatste drie maanden van 
het afgelopen jaar in de Katwijkse 
zuidduinen  
vuilnisbelt Rijnsburg  
uitwatering Katwijk 
zuidduinen Katwijk 
Rijnsburg in Dorp 
Overvl.duinpark Noordwijk 
over Noordwijk 
idem 
Estec terrein 
Noordduinen 
Duindamse slag 
Noordduinen 
Noordduinen Noordwijk 
Panbos,Katwijk 
over Noordduinen 
idem 
strand Wassenaarse slag 
strand Noordwijk 
idem 
Katwijk,wantveld 
Katwijk,zingend 
Katwijk,zingend 
 
langs strand van Noordwijk  
ca 60 cm lang strand Noordwijk  

J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
J.v.Sambeek 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
B.Heethuis 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
R.v.Rossum 
W.Baalbergen e.a. 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
R.Freke 
 
 
P.Spierenburg 
P.Spierenburg 
idem 
K.de Mooij 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
idem  
J.v.Sambeek 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
Rob de Mooij 
P.Spierenburg  
idem 
J.v.Dijk  
idem  
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
P.Spierenburg 
P.Spierenburg 
P.Spierenburg 
 
Rob de Mooij 
W.Baalbergen 

 
De waarnemingen werden weer voor u bewerkt door J.Glasbergen. Nieuwe waarne-  
mingsformulieren (zie volgende blad) zijn weer van harte welkom op het volgende 
adres: J.Glasbergen 

 P.v.Saxenstraat 7 
 2231 LR Pijnsburg, 

De formulieren kunnen ook worden afgegeven bij de heer 
 A.Cramer 
 Sluispad 5 
 Noordwijk. 

Wilt u de formulieren wel tijdig inleveren? Zo kan ons een hoop extra werk 
worden bespaard. 
 

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



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 




