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Copy voor de volgende Strandloper: 
Deze moet ingeleverd worden rond het weekend van 28 augustus. We verwachten 
een stapel copy. Wanneer ieder zijn vakantiebelevenissen op papier zet  
(van dichtbij of veraf) kan het een boeiende Strandloper worden. 
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Van de redactie, 

 
 

De tweede Strandloper van deze 15e jaargang ligt nu voor u. De copymap  
zat dit keer niet zo erg vol, maar was wel gevarieerd van inhoud, dachten  
we zo. 
Uw redactie had het de laatste tijd nogal druk met allerlei "nevenfunc- 
ties", daardoor rolde deze Strandloper toch niet zo vlot van de persen.  
Die nevenfuncties varieerden van het organiseren van tentoonstellingen,  
tot ansichtkaarten sparen en op vakantie gaan, zoals de oplettende Noord- 
wijker ongetwijfeld heeft op kunnen merken... 
 
Voor de volgende Strandloper kunnen we beslist weer veel copy gebruiken.  
De map is nu weer helemaal leeg. Doet u allemaal uw best? 
 
 

bij voorbaat onze dank 
 

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

 
 
Op maandag 20 juni a.s. wordt om 19.00 uur een Plantenexcursie in 
de Zuidduinen gehouden. 
De Start is bij de eerste opgang tegen het einde van het Vinkenlaantje 
of ook wel Duinlaantje genoemd. Dit is een zijweg van de Beeklaan, richting  
V.d.Berghstichting. 
Als er na deze periode van regen nog een beetje warmte komt, zullen de 
duinen dan uitbundig in bloei staan. 
Op het moment dat ik dit schrijf (29 mei) is de plantengroei in de duinen 
ook weelderiger dan ooit! 
 

-------------- 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming te Noordwijk op 25 februari 1983 in het Buurthuis. 
 
Onder aanwezigheid van 31 leden en belangstellenden opent de voorzitter  
de vergadering. Hij wijst op het programma na de pauze n.l. een uiteen- 
zetting over "Kernenergie' door J.C.Veefkind, waar we allen met belang- 
stelling naar uit zien. 
 
Hierna krijgt de secretaris de gelegenheid de notulen van de vergade- 
ring van 28 januari 1983 voor te lezen, welke onveranderd worden goedge- 
keurd. 
 
Ingekomen stukken. 
- Brief van de Gemeente Noordwijk over de hoorzitting op 27 feb. 1983  
  betreffende bestemmingsplan Zuidduinen 1982. 
  Voorzitter merkt op dat Menco Wiersema de Vereniging op genoemde hoor- 
  zitting heeft vertegenwoordigd. 
 
- Brief Gemeente Noordwijk over inventarisatie toerisme. 
 
- Brief over Kamstra-reizen. Voor kennisgeving aangenomen. 
 
- Brief V.V.V. te Noordwijk over opgaaf van te houden evenementen. Wim  
  Baalbergen zal de nodige gegevens verstrekken. 
 
- Brief van he R.I.N. om medewerking karteringsproject. 
 
- Verslag van de Stichting Mondiaal Alternatief, hetwelk ter inzage wordt  
  Gelegd. 
 
Padden. 
Over de afzetting volgt een toelichting van W.Baalbergen. Een lijst van  
deelnemers aan de controle ligt ter inzage. 
A.Cramer merkt nog op dat hij het niet juist vindt dat de destijds met  
veel zorg aangebrachte rasters zonder enig overleg zijn verwijderd en  
niet herplaatst. Dat zoiets kan gebeuren is voor hem onbegrijpelijk en  
moeilijk te verteren. 
 
Vossen. 
Een groot krantenartikel over de vossen in het Leids Dagblad wordt ge- 
toond. Hierin maakt P.Duivenvoorden weer eens de opmerking dat vossen de 
grondbroeders hebben uitgemoord of verjaagd. Reeds eerder is op een open- 
bare vergadering van onze vereniging uitvoerig door deskundigen het te- 
gendeel bewezen. 
Om niet in herhaling te treden, zal op bovengenoemd krantenartikel niet  
verder worden gereageerd. 
 
Reis Duitsland. 
De aandacht wordt nog eens gevestigd op de reis naar de Swabische Alpen  
van 21 tot 28 mei. Opgaaf is nog mogelijk bij de voorzitter. 
 
Jaarvergadering. 
Deze zal gehouden worden op 25 maart 1983 in het Buurthuis, waarbij de  
bekende punten zoals jaarverslagen en bestuursverkiezing aan de orde  
zullen komen. 
Na afloop zal er een dialezing over de Varangerfjord worden gehouden door 
J.A.J.Vink. 
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Rondvraag. 
W.Baalbergen merkt op dat we ons steentje nog moeten bijdragen aan de 
brede maatschappelijke discussie. Het tussenrapport is voor f 5,- te koop 
bij Ada Frumeau. 
 
Waarnemingen. 
Waargenomen zijn o.a. aan de Gooweg een Kleine bonte specht. Voorts een  
Grote Jager (op de huislijst van de fam.Van Dijk), Drieteenmeeuwen, Grote  
en Kleine Burgemeesters. Verder Velduilen en Sneeuwgorzen. Opvallend was  
het aantal Alken als stormslachtoffer. 
 
Strandexcursie. 
Het IVN houdt een strandexcursie op 6 maart 1983 om 14 uur. 
 
Nieten Strandloper. 
Het nieten van de Strandloper zal plaats vinden op 11 maart bij de fam.  
Verkade. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en krijgt J.C.Veefkind de ge- 
legenheid een uiteenzetting te geven over "kernenergie. 
Op aanschouwelijke wijze kwijt hij zich van zijn taak om dit onderwerp,  
dat voor velen van ons moeilijk of helemaal niet te doorgronden is,  
enigszins duidelijk te maken. 
Van de gelegenheid om vragen te stellen werd zeer ruim gebruik gemaakt  
en de antwoorden werden op deskundige wijze gegeven. 
Even dreigde het onderwerp een verkeerde wending te nemen, doordat de  
bewapening erbij werd betrokken. 
Na afloop waren we ons allemaal wel bewust van de enorme krachten die  
kernenergie in zich houdt. 
We waren Jan Veefkind zeer erkentelijk voor de bekwame wijze waarop hij  
zijn onderwerp behandelde. 
De voorzitter wenste ons aan het eind van de avond een wel thuis. 
 

de secretaris. 
 

-------------- 
 
 
Notulen der ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming te Noordwijk op 25 maart in het Buurthuis om 20 uur. 
 
Aanwezig 44 personen. 
 
Toen de voorzitter de vergadering opende, was de kleine zaal in het  
Buurthuis tot de laatste plaats bezet. De voorzitter verwelkomde de aan- 
wezigen, in het bijzonder de heer Vink die deze avond dia's zal vertonen  
over zijn reis naar de Varangerfjord in het uiterste puntje van Noorwe- 
gen. 
 
Nieuwe leden. 
Er hebben zich -aldus de voorzitter- twee nieuwe leden aangemeld, te we- 
ten de dames Van Beek en Van der Zwan. 
 
Jaarverslagen. 
De notulen van de vergadering van 25 febr. j.l. worden eerst nog gele-  
zen en goedgekeurd. 
Hierna worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester  
-welke zijn opgenomen in de Strandloper- ter discussie gegeven. 
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Uit de zaal komen geen reakties, waaruit de voorzitter opmaakt, dat zo- 
wel de secretaris, als de penningmeester kennelijk hun werk goed heb- 
ben gemaakt. Hij bedankt beide bestuursleden voor hun aktiviteiten. 
 
Verslag Kascommissie. 
Bij monde van Dick Hoek blijkt dat het financieel beheer in orde be- 
vonden is. 
Voor A.Cramer wordt in de commissie benoemd J.Eisinga. 
 
Bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn J.Moerkerk en S.A.v.d.Oever. 
Als nieuwe bestuursleden worden door de voorzitter voorgesteld de dames  
Bos en Rössner. Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.  
De functie van secretaris zal -door het aftreden van S.A.v.d.Oever- in  
nader overleg door het bestuur geregeld worden. 
De voorzitter dankt de beide aftredende bestuursleden voor hun inbreng  
en overhandigt hen een "afscheidsgeschenk" in de vorm van een boeken- 
bon. 
 
Ingekomen stukken. 
- 9 periodieken, w.o. "Vogels" met een zeer interessant artikel van Jelle  
  van Dijk over de "Duinen van Noordwijk". 
  De secretaris stelt voor, met goedkeuring van de uitgever, het ar- 
  tikel op te nemen in de Strandloper, welke geste wordt goedgekeurd. 
- Een uitnodiging van de Haagse Vogelbescherming om bijwoning van de  
  Algemene Ledenvergadering op 11 april 1983 in Den Haag. 
- Verslag Vogelasiel. 
- Brief Gemeente Noordwijk over subsidieverordening. 
- Brief Gemeente Noordwijk over Sociaal Culturele Planning. 
- Brief van Wolfgang Starck uit Duitsland, welke met een groep natuur- 
  liefhebbers weer naar Noordwijk wil komen. Voorzitter zal de brief  
  beantwoorden. 
- Provinciaal Bestuur, over hoorzitting op 23 maart 1983 om 14 uur. 
- Uitnodiging van het Zuid-Hollands Landschap om op zaterdag 10 juni  
  1983 aanwezig te willen zijn om met een kraam in de hal van "De  
  Schelft" te Noordwijkerhout aanwezig te willen zijn voor reclame en  
  verkoop van boeken en platen betreffende de natuur te willen verzor- 
  gen 
  Verder wordt gevraagd of we voor een tocht naar het Keukenhofbos, een  
  wandeling naar "De Blink" en een rondleiding door Nieuw Leeuwenhorst,  
  voor gidsen kunnen zorgen. Er worden ca. 200 bezoekers verwacht. 
  Het verzoek wordt gunstig ontvangen. Secretaris zal de heer Smits in- 
  lichten, nader contact zal met de gidsen plaats vinden. 
 
Volgende vergadering. 
Deze zal plaats vinden in de Kuip op 29 april 1983, aanvang 20.30 uur. 
 
Rondvraag. 
De heer Witteman van de Jeugdnatuurwacht te Sassenheim wil een aantal  
leden van de I.V.N. en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming  
bedanken voor de vele diensten die zijn verleend bij het begeleiden  
van de jeugd. De jeugd is nooit in de steek gelaten en de hulp werd  
bijzonder op prijs gesteld, aldus de heer Witteman. 
Janny Heemskerk stelt voor een beter vergoedingssysteem vast te stellen  
voor het deelnemen aan excursies naar elders. Zij vindt dat degenen die  
hun auto beschikbaar stellen, een behoorlijke km. vergoeding dienen te  
ontvangen. 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en geeft het woord aan Jaap  
Vink 
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De adembenemende tocht naar de Varangerfjord kunnen we in grootbeeld  
op het scherm volgen. Dat deze reis door sneeuw en ijs niet door een  
ieder kan worden gemaakt, blijkt wel duidelijk uit de vertoonde beelden.  
Een tocht te voet -wegen ontbreken- door besneeuwde vlakten en met ijs  
bedekte beken deed ons bijna huiveren ondanks het verwarmde vertrek.  
Prachtige beelden van vogels en zelfs een slapende Zeehond in het water  
besloten deze bijzondere serie. 
De voorzitter dankt namens alle aanwezigen de heer Vink voor deze prach- 
tige reis op het scherm, en voor de uitnemende explicatie. 
 

de secretaris 
 
 

-------------- 
 
Notulen van de Ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vo- 
gelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 29 april 1983 in het  
dorpshuis de Kuip" te Noordwijk-binnen. 
 
Aanwezig ca 30 personen. 
 
Opening der vergadering. 
De voorzitter opent de vergadering en heet vervolgens de aanwezigen  
van harte welkom. 
 
Ingekomen stukken. 
- Persbericht van het "Natuurfotografengilde" d.d. 2 april 1983, waar- 
  in wordt gewaarschuwd tegen al te onbezonnen fotografie, waardoor  
  schade aan de natuur wordt berokkend. 
- Diverse stukken van de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid- 
  Holland betreffende uitnodigingen voor excursies, bijeenkomsten, e.d.  
  Tevens instrukties voor weidevogeltellingen; tenslotte een werkplan  
  en een jaarverslag. 
- Mededeling van de Stichting Kritisch Faunabeheer over de uitgave 
  van een boekje over het gehouden Kraaiensymposium (4 april '83).  
- Uitnodiging van de Raad van Kerken voor een kennismaking met de 
  Marokkaanse gemeenschap in Noordwijk (7 april '83) 
- Correspondentie met een Duitse natuurvriendengroep in Hamburg  
  betreffende hun bezoek aan Noordwijk op 8 mei a.s. 
- Nadere richtlijnen omtrent de Vara-wandeling van "Vroege Vogels"  
  op 8 mei a.s. (6 april '83) 
- Stukken van de Kamer van Koophandel betreffende eventuele wijzi- 
  gingen in de bestuurssamenstelling. 
- Verzonden aan de Gemeente Noordwijk suggesties ten behoeve van de  
  inventarisatie van de Commissie Toerisme (26 maart '83). 
 
Verslag van de vorige vergadering. 
T.a.v. het verslag als zodanig zijn er geen op- of aanmerkingen. De  
onderwerpen, genoemd in het verslag, komen deels terug bij de volgende  
agendapunten. 
 
Mededelingen.  
Voor wat betreft de eigen ruimte, deelt de voorzitter mee, dat afge- 
lopen dinsdag de Gemeenteraad in Principe heeft ingestemd met de ver- 
huur van een lokaal in de voormalige kleuterschool "De kleine Zeester"  
in de Hoofdstraat, aan de Vereniging, het IVN en de Stichting Vogelasiel.  
Over verdere condities als huurprijs, onderhoud e.d. zal door de Ge- 
meente Noordwijk met de drie besturen onderhandeld worden. 
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De algemene indruk is dat men moet trachten dit lokaal te betrekken.  
Enige zorg wordt geuit over de financiële gevolgen en in dit verband  
zet de penningmeester uiteen, wat het maximaal haalbare zou kunnen  
zijn. Besloten wordt af te wachten wat de Gemeente Noordwijk straks  
voorstelt. Mocht zo'n voorstel langer dan twee weken uit blijven, dan  
zal de Gemeente Noordwijk worden gevraagd of er al bepaalde voorstel- 
len zijn. 
 
De controle van de overstekende padden aan de Kapellenboslaan/Vogelaar- 
dreef is naar bevrediging verlopen. Ongeveer zes maal heeft men de we- 
gen moeten afzetten. Wim Baalbergen zal van het hele gebeuren een ver- 
slag maken dat o.m. aan de Gemeente zal worden toegezonden. De sugges- 
tie wordt gedaan, de bewoners van de beide hierboven genoemde wegen  
schriftelijk te bedanken voor hun medewerking en hen ook een verslag  
toe te zenden. 
 
De penningmeester roert aan dat de Vereniging tot behoud van de Wadden- 
zee een rekening heeft gestuurd voor het extra Waddenbulletin. Na enig  
beraad wordt besloten alleen te volstaan met het lidmaatschap van de 
Waddenvereniging met daarbij inbegrepen de toezending van het Wadden- 
bulletin. Extra uitgaven zullen niet betaald worden of eventueel worden  
aangeschaft. 
 
Verkiezing voorzitter en secretaris. 
Tijdens de vorige vergadering van 25 maart waren de nieuwe bestuurs- 
leden gekozen. Alleen de functies van het Dagelijks Bestuur moesten  
intern nog nader verdeeld worden. Volgens de statuten moeten echter  
voorzitter en secretaris tijdens een algemene ledenvergadering worden  
gekozen. De voorzitter geeft op de voordracht een toelichting. Hein  
Verkade heeft zich bereid verklaard de nieuwe voorzitter te worden.  
Dit betekend dat de huidige voorzitter, Kees Verweij de plaats van de  
vertrekkende secretaris -Siem van den Oever- kan gaan innemen. Met  
algemene stemmen wordt de invulling van de functies aanvaard. 
 
Hierna verzoekt de oude voorzitter de nieuwe voorzitter de leiding van  
de vergadering over te nemen. 
 
Excursies. 
De bedoeling is dat thans nog even wordt nagegaan of er voldoende bege- 
leiders zijn voor de excursies die in de maanden april, mei en juni wor- 
den gehouden. Achtereenvolgens worden besproken de excursies naar de  
Knardijk(30 april), Nachtegalenexcursie(7 mei), Varawandeling (8 mei),  
Duitse Gasten uit Hamburg(8 mei), Offemexcursie(13 mei), Leeuwenhorst- 
excursie(23 mei) en tenslotte een Plantenexcursie in de Zuidduinen  
(20 juni) 
Daarna wordt nog even de stand van zaken vermeld rond het waddenweekend  
van september a.s. Er zijn al 60 aanmeldingen. Er wordt overwogen om de  
rest van de aanmeldingen op een reservelijst te plaatsen. 
Tot slot wordt de aandacht gevestigd op de jaarlijkse ledendag van de  
Stichting het "Zuid-Hollands Landschap" die op 18 juni a.s. georganiseerd  
zal worden. Hein Verkade, Margreet Vink en Kees Verweij zullen bij de  
geplande excursies assistentie verlenen. Wim Baalbergen zal zorgen voor  
een kraampje in de Schelft. 
 
Rondvraag. 
Jan Hoek vraagt waarom de heer Van Duin, in tegenstelling tot eerdere  
berichten geen secretaris is geworden. Kees Verweij licht toe dat hij  
helaas om gezondheidsredenen deze functie niet kon aanvaarden. 
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Vervolgens worden er een aantal waarnemingen doorgegeven, zoals een  
viertal ooievaars, een Wielewaal, een albino Huismus, en verder nog  
de eerste waarnemingen van de Gierzwaluw(23 april), Koekoek (24 april),  
en Nachtegaal (10 april). Op het strand werden dood gevonden een Steen- 
uil en een geoorde fuut. Ook werd een slachtoffer van een vensterruit  
dood gevonden, n.l. een Sperwer, die zich te pletter had gevlogen. 
 
Datum volgende vergadering. 
De datum van de eerst volgende vergadering in vastgesteld op 17 juni  
in het Buurthuis. Getracht zal warden Bas van Leeuwen uit te nodigen,  
om het een en ander over padden te vertellen. Misschien kan dan ook  
de gemeente worden uitgenodigd en er zou een uitnodiging kunnen gaan  
naar de bewoners in ons eigen "paddengebied". 
 
Na de pauze vertoont Dick Passchier een prachtige diaserie over zijn  
reis naar de Dolomieten in Italië. Met name de prachtige opnamen van  
diverse Alpenplanten trokken bijzonder de aandacht. 
Aan het einde van de voordracht wordt de heer Passchier door de voor- 
zitter namens alle aanwezigen hartelijk dank gezegd voor zijn bijdrage. 
 
 

de secretaris 
 
 

-------------- 
 
Verslag van een boeiende excursie naar de Ankeveense Plassen en de  
Knardijk. 
 
Op 30 april was het weer zover, dat de jaarlijkse "Knardijkexcursie"  
zou worden gehouden. Om 6 uur 's morgens stonden ruim 20 deelnemers te  
wachten op het parkeerterrein bij het Raadhuis te Noordwijk-binnen.  
Ongeveer 6.15 uur vertrok het gezelschap in de richting van de Anke- 
veense plassen. Via Aalsmeer, Uithoorn, Vinkeveen, Vreeland en Nederhorst  
den Berg kwamen we in het plaatsje Ankeveen. We stalden onze auto's  
aan het begin van een prachtig voetpad dat dwars door de Ankeveense  
plassen loopt. Het is een smalle strook grond met aan beide kanten  
uitgestrekte plassen. In de plassen vindt men af en toe grote en kleine  
eilanden, die vaak dicht bebost zijn. Al dadelijk waren er allerlei  
zangvogels te horen, zoals Rietgors, Snor, Tuinfluiter, Kleine karekiet,  
Fitis, Tjiftjaf enz. In en boven het water zagen wij veel Futen(sommige  
nog volop baltsend), Waterhoentjes, Kuifeenden en de eerste Zwarte sterns.  
Tussen deze vogels zagen we zowaar een Bruine kiekendief. Echte zeld- 
zaamheden kregen we niet te zien, misschien was het daarvoor ook nog  
iets te vroeg in het seizoen. 
Niettemin was deze wandeling voor veel deelnemers een aanleiding om  
later in het jaar nog eens terug te keren. Ook al om dat het gebied  
bekend staat om zijn rijke plantengroei. 
Een aanbeveling om voor dit terrein laarzen aan te trekken is zeker  
niet overbodig, daar het terrein door de overvloedige regenval van de  
laatste tijd behoorlijk drassig is geworden. 
 
Ongeveer kwart over negen ging de reis verder naar de Knardijk, het  
hoofddoel van de reis. Vanaf de Ankeveense plassen is het nog maar  
een klein half uur rijden via het stadje Weesp. Aangekomen bij de  
Knardijk bemerkten we dat er nog maar weinig eenden waren overgebleven.  
De meesten hadden de reis naar hun broedgebied in noordelijker streken  
al ondernomen. We1 gaven de plassen rond het gemaal "De Block van Kuf- 
feler" nog aardig wat soorten te zien als Krakeend, Wintertaling, Kuif-  
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eend en Pijlstaart. In de lucht waren veel aalscholvers en Visdiefjes  
te zien. Vooral de aantallen aalscholvers zowel in de lucht als vissend  
waren imponerend. De broedkolonie aan de Oostvaarders plassen omvat in- 
middels duizenden Aalscholvers. 
De grote verrassingen kwamen echter op de Knardijk zelf. Direct bij het  
oprijden van de Knardijk zagen we ver weg in het riet een grote witte  
vogel zitten. Dankzij de nieuwe sterke telescoop van Hein Verkade konden  
we later zien dat het hier om een grote zilverreiger ging. Voor de  
meesten uit ons gezelschap was het de eerste keer dat zij deze vogel  
zagen. Men moet bedenken dat de plaatsen waar de Grote zilverreiger  
broedt, tussen de 1000 en 1500 km zuidelijker van ons land liggen. De  
kans om zo'n vogel dan bij ons te zien te krijgen is dan ook bijzonder  
klein. De opwinding werd naderhand nog groter toen een tweede exemplaar  
boven de hoogspanningsdraden vloog. 
Het paadje naar de uitkijkpost was ook verrassend: Rietgorzen, Snorren,  
Kleine Karekieten en Blauwborstjes kruisten bijna ons pad. Vanuit  
de uitkijkpost konden we prachtig zien hoe een Lepelaar fourageerde,  
met zijn lepelvormige snavel maaide hij heen en weer door het water  
om zo zijn voedsel uit het water te zeven. Naderhand zagen we in het  
riet nog verscheidene Lepelaars staan. 
Van alle soorten die we hier verder zagen zijn nog vermeldenswaard:  
Paapje, Zomertaling, de vele Bruine Kiekendieven, de groepjes Kluten, de  
Buizerds en de Kleine Strandplevier. 
 
Na het bezoek aan de Knardijk toog het gezelschap nog even naar het 
weidevogelreservaat in Oostelijk Flevoland. Onmiddellijk viel het  
oog op een groot aantal kampende Kemphanen, verwikkeld in een zgn.  
toernooigevecht. Vele mannetjes, rijk uitgedost met grote kragen in aller- 
lei bonte kleuren, dongen om de gunsten van de verschillende wijfjes  
die zich vlak in de buurt hadden verzameld. Het was een prachtig  
schouwspel, waar we ruim een half uur naar hebben zitten kijken.  
Helaas zijn dergelijke beelden door de sterke achteruitgang van de  
Kemphaan schaars geworden. Die achteruitgang van de Kemphaan heeft  
te maken met de verlaging van de grondwaterstand en de ontwikkeling  
van de grascultuur met de daarbij behorende overbemesting. 
 
Inmiddels was het al ruim 5 uur in de middag, zodat het de hoogste tijd  
was, de terugtocht te aanvaarden. Iedere deelnemer kon terugzien op een  
bijzonder geslaagde excursie dag, waarbij het fraaie zonnige lenteweer  
ook een stevige duit in het zakje deed. 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
 

-------------- 
 
 
Vogelen in Spanje 
 
Dit is de titel van het verslag op de volgende bladzijden over een  
reis naar Spanje met uiteraard veel vogels, gemaakt in april 1982  
door Jeanette van de Perk, Renze Montsma en Leo Montsma, 
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Vogelen in Spanje (voorjaar 1982) 

 
Het is al weer een jaar geleden dat we op zaterdagochtend 3 april  
onze tocht in Katwijk begonnen. 
Na 13½ uur rijden en 1175 km verderop, slaan we onze tent op in Les 
Landes tussen stekelige Gaspeldoorns. Onderweg waren de grote groene  
Maretak-bossen in de veelal nog kale bomen opvallend geweest, het geel  
van de bloeiende sleutelbloemen langs de autoweg en de bloeiende  
brem en Forsythia wat verderop gaven het landschap voorjaarskleuren. 
 
De volgende dag gaat het via Bayonne Bilbao en Burgos richting  
Madrid. Bij Burgos kunnen we in de verte de eerste Vale gieren bekij- 
ken wat verder, bij Lerma biedt de vuilnisbelt de mogelijkheid om de  
veel kleinere Aasgier van zeer nabij te bestuderen, waarbij de prach- 
tige zwart-wittekening en het geel aan de felle kop erg opvalt. Tege- 
lijkertijd kunnen we de vliegkunsten bewonderen van Kauw, Zwarte kraai  
en Raaf, waarbij we het onderlinge verschil in grootte mooi kunnen be- 
kijken. 
's Avonds, tegen 8 uur vinden we een plekje bij Rascafria in de Sierra  
de Guadarrama, ons eerste reisdoel. Deze bergketen, de meest oostelijke  
van het Kastiliaans Scheidingsgebergte, loopt in ZW-NO richting ten  
Noorden van Madrid en heeft als hoogste top de Penalara van 2430 m.  
Meer in het zuiden, dichter bij Madrid is het meer toeristischer zijn  
er ski-mogelijkheden. Voor ons niet van belang. 
 
Maandagmorgen kunnen we de vers gevallen sneeuw op de bergtoppen bewon-  
deren en we krijgen nauwelijks tijd om rustig te ontbijten: twee Monniks-  
gieren, groot en donker tegen de grijze lucht onmiskenbaar met hun iets 
wigvormige staart, zeilen recht over ons heen. Ondanks de opnieuw vallen-  
de regen een goed begin van de dag. We zijn trouwens al klaar wakker 
na het wassen in het ijskoude water van een bergstroompje vlak langs 
onze tent. Tijdens een wandeling omhoog door de bossen, zien we o.a. 
Zwarte mees, Kruisbek, Goudhaantje, Boomklever, Europese kanarie en een 
enkele Buizerd. 
's Middags na het waarnemen van een Slangenarend -alweer onder het eten-  
worden we zo enthousiast door de vele roofvogels, dat we bij een ongewoon 
gekleurde Buizerd zelfs even denken aan een Arendbuizerd. Dit blijkt, 
na het raadplegen van verschillende vogelboeken, die elkaar vaak aardig 
aanvullen, te optimistisch te zijn en een waarschuwing om nauwkeurig 
te determineren. 
De kreet "zwever" roepen we elkaar toe als we in de verte een roof-  
vogel menen waar te mogen nemen, maar af en toe blijkt het om een 
langstrekkende Ooievaar te gaan. 
Later op de dag maken we een mooie tocht naar de Puerta de Lozoya. 
Nog in de bebouwde kom van het dorpje Lozoya hebben we uitzicht op 
een kale, rotsige helling, waar plotseling een snelle roofvogel zwen-  
kend opvliegt en binnen een minuut uit het gezicht is verdwenen: 
de lichte fase van een Dwergarend, prachtig en duidelijk met de lange 
staart en vooral de lichte ondervleugeldekveren en donkere slagpennen. 
Later zullen we op dezelfde plaats deze behendige arend nog veel beter 
bekijken met de zon achter ons! 
Als we dan ook nog een Cirlgors in het gras vlakbij zien en een Rode 
rotslijster opvliegt van het dak van een te koop staande Bungalow 
(met zwembad), wordt wel even overwogen om te gaan informeren hoe-  
veel zoiets hier kost! (Verhuren aan Hollandse vogelaars?) 
's Avonds bij de tent rusten we uit van de belevenissen en maken aan-  
tekeningen terwijl de Grote lijster zingt in een berkeboom, waarin af 
en toe ook de Hop zich laat zien. 
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Tijdens de heldere nacht blijkt dat we ons weinig professioneel op  
deze tocht hebben voorbereid: één goed luchtbed, één lek luchtbed, en een  
veldbedje waar ik de eerste nacht al doorheen gezakt ben kunnen alle  
kou voor ons drieën niet weren. Geen wonder met 's morgens het ijs dik  
op de al achttien jaar oude bungalowtent! Voortaan gaan alle aanwe- 
zige kleren onder m'n "bed", maar eerst twee paar sokken aan, ondergoed,  
pyama, trainingspak en een wollen muts bij de hand voor de ochtend- 
uren. Maar lekker slapen dat je dan doet! 
Overdag kun je in je blote bast op de berghellingen Steenarenden kijken,  
zowel adulten als juvenielen. Je kunt alle verschillen ontdekken in  
vliegbeelden en grootte van Dwergarend, Slangenarend, Buizerd, Sperwer  
en Vale gier. Wat een land! Om maar niet te spreken van de zwarte  
spreeuwen tussen de koeien in het weiland, Grijze gors en Draaihals  
(roepend) prachtig dichtbij in de wilgenbosjes. 
Hoger in het gebergte ten noordwesten van Lozoya hebben we in de sneeuw  
lopend heel goed de ongelooflijke vliegtechniek van de Raven bekeken:  
pijlsnel drie, viermaal om hun lengteas draaiend naar beneden duikend  
om dan weer rustig gebruik makend van de wind ver weg te zeilen. 
 
Donderdag 8 april rijden we via Segovia, Avila en Placentia naar het  
Monfrague Nationaal Park. We bivakkeren vlak bij Villareal de S.Carlos,  
een gehucht niet ver van de brug over de rivier de Taag, die hier erg  
breed is. Een heel ander landschap: droog en getypeerd door de over- 
al verspreid staande Kurkeiken. Op de in april al hete hellingen treffen  
we bloeiende Vogelmelk en Wilde iris aan tussen het struikgewas(ma- 
quis) met veel Brem. Het gebruik van kurk neemt sterk of door vervangen- 
de kunststofprodukten. De economische betekenis van de oude kurkeiken  
gaat dus voortdurend achteruit, dit vormt een bedreiging voor dit  
schitterende, vogelrijke landschap van de Extremadura. Grote delen  
zijn reeds ontgonnen als landbouwgrond. 
Gelukkig niet in het Monfrague Park en het daar omheen liggende gebied.  
Dit overtreft werkelijk onze verwachtingen. Bij en op de rotsen van de  
Rio Tajo vinden we Alpenkraai, Blauwe rotslijster, Rotszwaluw, Roodstuit- 
zwaluw, Slechtvalk, natuurlijk Rode en Zwarte wouw, en zelfs een Zwarte  
ooievaar zit broedend op een hoge steile rotswand, vlak langs het wa- 
ter. Een heel bijzonder gezicht is het om de zwarte ooievaars te zien  
vliegen met hun ontzettend dunne hals en lange poten die buiten pro- 
porties schijnen te zijn. 
En wat te denken van de Vale gierenkolonie op diezelfde rots, waarvan  
je de bewoners 's avonds de kloof binnen ziet zeilen of ziet landen  
met bewonderenswaardige precisie op hun wit bescheten rotsrichel.  
Op een ochtend, als de gieren zich verzamelen om- gebruik makend van de  
termiek- op voedsel uit te gaan, tellen we 49 Vale gieren in de lucht  
en ook nog 2 Monniksgieren en 2 Aasgieren daarbij. 
Vogels die wat minder opvallen zijn er ook en het kost soms uren ge- 
duld om ze een moment in de kijker te krijgen. De Kleine zwartkop, de  
Provencaalse grasmus en de Baardgrasmus. "halen" we in "het zweet ons  
aanschijns" op de warme maquishellingen. Maar als ondertussen Rode  
patrijzen en Bijeneters zich gemakkelijk laten zien en bovendien  
een Havikarend overvliegt is het een compleet feest. 
Andere te vermelden soorten in dit landschap: Blonde tapuit (zo- 
wel de zwart - als de witkelige vorm), Zwarte tapuit, Roodkopklauwier  
(veel), Steenuil(in de kurkeikenboomgaard), Spaanse mus, Kalander- 
leeuwerik, Blauwe ekster en bij het water Wielewaal, Grote karekiet,  
Paapje, Groenpootruiter, Oeverloper en Kleine plevier. 
's Avonds laat verslinden we uitgehongerd en doodmoe van het vele tu- 
ren door de kijkers onze warme hap. We maken slaperig onze laatste aan- 
tekeningen van die dag en gaan dan pitten. De Nachtegaal die vlakbij  
zit en ons uit de slaap probeert te houden met zijn gezang, 
heeft weinig succes... 
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Bovendien is de temperatuur hier 's nachts ook heel aangenaam. 
 
Hoewel je veel hoort dat Spanjaarden weinig ophebben met vogels of met 
natuurbescherming, hebben we hier een leuke ontmoeting met jeugdige  
Spaanse vogelaars. We begrijpen met grote moeite hun verontwaardiging  
over de bouw van een kerncentrale vlakbij het Monfrague Park, maar  
de taal vormt opeens geen barrière meer als we allemaal onze "Peterson"  
te voorschijn halen en enthousiast wijzen deze 16, 17 jarige jongens  
ons waar we welke soorten aan kunnen treffen. 
Van hen horen we ook dat er in het Park 6 paar Spaanse keizerarenden  
broeden en dat de Grijze wouw er voorkomt, twee soorten die we niet  
waargenomen hebben. Ze wijzen ons eveneens op een steppe-achtig gebied  
in de omgeving van Calera, waar we een keer overnachten. Calera ligt  
iets ten zuiden van de weg van Trujillo naar Madrid, 20 km ten ZW van  
Talavera. 
We zijn erg verrast een groep van 21 Koereigers langs de weg aan te  
treffen. Sommigen doen hun naam geen eer aan ze lopen tussen de schapen!  
Merkwaardig toch, dat je op dit schaars begroeide, kluiterige land ook  
werkelijk de typische soorten ziet, die er volgens het boekje in  
thuis horen, 
Veel Kleine trappen worden opgejaagd. Bij het mannetje is de zwart- 
witte hals tekening in vlucht duidelijk waar te nemen. Op de grond  
kunnen we dat ook nog wel zien; zo schuw zijn ze nu ook weer niet.  
Groepjes Grote trappen moeten we op een grotere afstand bekijken, want  
zij vliegen eerder op. Zwartbuikzandhoeders zien we alleen in de vlucht,  
terwijl de Griel wat schuwheid betreft alles slaat. Als je in de kijker  
nog slechts een vlek ziet in het landschap, probeert het dier al bui- 
ten je gezichtsveld te sluipen. 
's Ochtends hebben we de Griel echter zo dicht benaderd, dat we de hou- 
ding en het gedrag op de grond aardig konden bekijken. Bij het op- 
vliegen waren het bruine lichaam, de afgeronde staart en de beide wit- 
achtige vleugelstrepen waar te nemen. 
Ongetwijfeld hebben we de wulpachtige roep van de Griel 's avonds en  
's nachts bij de tent gehoord, maar er komen zoveel onbekende  gelui- 
den op je af, dat het moeilijk is ze te onderscheiden. 
Een Duinpieper, die erg moeilijk te ontdekken is op het geploegde  
land als hij zich stil houdt, is overdag dichter te benaderen. De Waaier-
staartrietzanger blijft eentonig zingend, steeds maar op en neer vlie- 
gen boven een rietveldje. Een Kuifkoekoek laat zich uitgebreid bewon- 
deren, rustig zittend op een paaltje langs de akker. Leuke soorten voor  
een paar uur vogelen! Zelfs een bezoekje aan stad of dorp is wat vo- 
gels betreft in dit deel van Spanje niet tevergeefs. Op en om de kerk- 
torens kun je de Kleine torenvalk zien, waarbij de ongevlekte rug bij  
het mannetje de zekerheid geeft dat het geen gewone Torenvalk is. Deze  
laatste is overigens ook aanwezig. Ik vind vooral de zeer slanke staart- 
basis van de Kleine torenvalk een overtuigend kenmerk. 
 
Via een lange rit over Madrid en Zaragoza gaat het hierna richting  
Pyreneeën, met een nog ijskoude bergwind in april wachten ons nu weer  
de kille nachten. 
Het als legendarisch beschreven S.Juan de la Penya valt ons tegen. De  
schitterende akoestiek van het (nog) verlaten kerkje verleidt ons tot  
het zingen van een gloedvolle canon (Vader Jacob), maar buiten zijn  
geen Rotsmussen of gieren te bekennen. 
Dat gaat beter bij de Pena de Oroel, een berg onder Jaca. Daar heb je  
ook de zgn. "gierenrestaurants", dat zijn plaatsen waar ze hele koeien  
van slachthuizen neergooien om Gieren te voeren. 
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Hier kun je b.v. de Vale Gier tot op een afstand van 40 m benaderen. Dan  
krijg je een goede indruk van de grootte van het beest! 
Bij de Pena de Oroel hebben we ook enkele Lammergieren gezien, die over  
het algemeen veel hoger op de berg zitten dan de tientallen Vale gie- 
ren op hun rotsrichels. 
Een wandeling/bergtocht hoog in het Parc Nacional de Ordesa wordt te  
gevaarlijk en dus bekort vanwege een fikse sneeuwbui. Veel mezen, o.a.  
Glanskop en Staartmees, Vinken en ook een Kortsnavelboomkruiper worden  
gezien, maar het meest indrukwekkend is hier het geheel van de natuur  
met de ruig beboste berghellingen. 
 
112 vogelsoorten in 14 dagen is onze score. Maar belangrijker dan het  
aantal zijn de ervaringen die we hebben opgedaan. Alle impressies bij  
elkaar, naast vele goede waarnemingen van voor Europa vrij zeldzame  
vogelsoorten, maakten deze voorjaarstocht door Spanje tot een heel  
waardevolle vakantie. 
 
 

Leo Montsma 
 
 

-------------- 
 
Medewerking gevraagd voor de inventarisatie van zoogdieren. 
 
In navolging van het Atlas-project van Broedvogels en het Atlaspro- 
ject voor winter- en trekvogels is onlangs een landelijke inventarisa- 
tie van zoogdieren gestart. 
De bedoeling van deze inventarisatie is het verkrijgen van een beeld  
van de landelijke verspreiding van alle zoogdiersoorten. Tot nu toe  
is daar nog te weinig van bekend. 
De inventarisatie is opgezet door een aantal instanties op het ge- 
bied van het natuurbeheer zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het  
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie en het Rijks Instituut voor  
Natuurbeheer. 
De inventarisatie loopt voorlopig tot 1984 en vindt plaats op basis  
van atlasblokken (5 x 5 km) zoals deze ook gebruikt zijn voor lande- 
lijke vogelinventarisaties,(Zie hiervoor de kaart op de volgende blz.)  
Om mee te kunnen werken aan het project is men niet verplicht elk at- 
lasblok grondig te inventariseren. Ook incidentele waarnemingen(b.v.  
gedaan tijdens vogelinventarisaties) zijn waardevol, elke doorgegeven  
waarneming levert een bijdrage aan het streven een zo volledig mogelijk  
beeld te krijgen van de verspreiding van zoogdieren in Nederland.  
Namens de vereniging heeft ondergetekende de coördinatie van inciden- 
tele waarnemingen op zich genomen voor het hiernaast aangegeven ge- 
bied. Bij de waarnemingen is het van belang een onderscheid te ma- 
ken in waarnemingen van: 

- levende dieren 
- dode dieren 
- aanwijzingen(b.v. sporen, nesten in braakballen, mest) 

Voorts is het van belang dat de maand van waarnemen wordt doorgegeven.  
Wanneer vleermuizen worden waargenomen, is doorgeven óók zinvol als  
de soort niet gedetermineerd kan worden. 
In een volgende Strandloper zal een overzicht gegeven worden van tot  
nu toe bekende gegevens over de verspreiding van zoogdieren in onze  
omgeving. 
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KAARTJE VAN DE ATLASBLOKKEN 

 
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: 
 
Dick Hoek                              (soms) in Noordwijk 
Wilhelminalaan 26                         De Ruyterstraat 5 
3051 JS Rotterdam                         Noordwijk 
tel.: 010-229395 
  
 
 

 
 

Blok 24- 57 

NOORDZEE 

A.W. duinen 

de 
blink 

Langeveld 

noraweg 
noord 
 
duinen 

duindamse slag 

Noordwijker-
hout 

 nieuw 
leeuwenhorst 

Blok 30- 16 

Noordwijk aan 
    Zee 

Noordwijk- 
Binnen 

offem 

Voorhout 

Blok 30- 17 
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PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL  PUZZEL 
 
 
Onze puzzel—specialiste Joanna van Sambeek heeft weer voor een nieuwe  
puzzel gezorgd; zij noemde de puzzel een 
 
 
WINDENDE PLANTEN PUZZEL     Oplossing: 
 
 
1. Zoek wat windende planten uit het wild: 
     HYLA-RUST (Naam van een pension op 't 
                   Griekse eiland Hyla) 
 
     BRAS-NOK (Onderdeel van een machine 
                   in een bierbrouwerij) 
 
     ZE WEIDEN (Dat doen de schaapjes) 
 
     WILGENKRIEK (Muzikaal insekt in de 
                  bollenstreek) 
 
 
2. Met de met 'x' aangeduide letters is nog 
   een windende plant te vinden: 
 

 
 
 
           X   X       X 
 
    
             X     X X 
 
 
           X     X 
 
           X    X  
 
 
 
  
 

 
Deze puzzel is vast en zeker eenvoudiger dan zijn voorganger. Wij wensen u  
veel succes. 
 
Oplossing vorige puzzel: De Eik als gastheer. 
De eik trad als gastheer op voor de volgende gasten: 
 
Galnoot, Eikepagerups, Eekhoornrups en Doolhofzwam. 
Met de onderstreepte letter kon nog een vijfde gast gedetermineerd worden:  
de Eikebladroller. 
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STIVONO-NIEWS  STIVONO-NIEWS  STIVONO-NIEWS 
 
STIVONO heeft een zeer enerverend eerste kwartaal achter de rug.  
Veel stormen, dus ook veel olieslachtoffers. Slecht weer wordt  
tegenwoordig gebruikt om olie te lozen of je tanks door te spoelen.  
Het vliegtuig van Rijkswaterstaat gaat met windkracht 10 toch de  
lucht niet in. Geen controle, dus lozen...! 

Het olieslachtofferseizoen, helaas heeft de winterperiode deze  
alternatieve naam gekregen, begon vlak voor de kerstdagen met  
windkracht 10. De meeste olieslachtoffers werden nu eens niet op  
het Noordwijkse strand gevonden. De meeste slachtoffers vielen  
voorbij Scheveningen. 
Op 25 december kregen wij uit het vogelasiel uit Den Haag 12 olie- 
slachtoffers voor verdere revalidatie. Niets bijzonders. Met de  
vogelasiels uit Den Haag en Delft lopen goede afspraken. Gewassen  
vogels kunnen naar Noordwijk worden gebracht. Deze asiels beschik- 
ken namelijk niet over een bassin met stromend water, zodat het heel  
moeilijk voor deze asielhouders is de olieslachtoffers waterdicht  
te krijgen. 

Eind december, geen storm aan onze kust, doch wel noordelijker op de  
Noordzee, kreeg STIVONO veel olieslachtoffers in het asiel. Vanaf  
begin januari werden zoveel olieslachtoffers binnengebracht, dat  
STIVONO goed in de problemen kwam te zitten. 
Maar het olierampenplan dan? Trad dat dan niet in werking?  
Ja, dat veel omstreden opvangplan olieslachtoffers..... 

Olierampenplan 

Toen in 1980 initiatieven werden ontwikkeld, mede naar aanleiding  
van diverse olierampen, om de opvang van olieslachtoffers op landelijk  
niveau te gaan organiseren, was STIVONO zeer verheugd over dit plan.  
Het organiseren en het inzetten van extra mankracht, al dan niet  
betaald, het verdelen van de olieslachtoffers over de asiels, de  
publiciteit, contacten met de pers, het vervoeren van de olieslacht- 
offers enz. is uiteraard voor vrijwilligers met een volledige werk- 
kring overdag een onmogelijke zaak. Dat juist aan deze zaken aan- 
dacht zou worden besteed, vond STIVONO een bijzonder verheugende  
ontwikkeling. 

De opvang van olieslachtoffers, vooral in een periode dat er van een  
olieramp of -rampje sprake was, ging de beschikbare mankraoht, niet  
alleen van ons asiel, doch van alle asiels in Nederland, te boven.  
Het is genoegzaam bekend, dat de vele asiels uitsluitend werken met  
vrijwilligers, die hun hobby in de vrije tijd uitoefenen. Het over- 
grote deel van deze vrijwilligers heeft overdag een volledige werk- 
kring. 

Bij een groot aanbod van olieslachtoffers bleek dat het vogelasiel  
in Noordwijk onmogelijk deze vogels goed kon wassen en verzorgen.  
Om de kans van overleven te vergroten, heeft STIVONO uit eigen  
middelen en door inzet van veel vrijwilligers het asiel gerenoveerd.  
Het asiel beschikt thans over een bassin met stromend, gefilterd  
water. Via een pomp kan het water worden voorzien van extra zuur- 
stof. Het asiel heeft betegelde opvangruimten die goed zijn schoon  
te houden. Het asiel is centraal verwarmd om de gewassen vogels niet  
aan te hoge temperatuurschommelingen bloot te stellen. 

Door deze voorzieningen kunnen de olieslachtoffers beter opgevangen  
en behandeld worden. Zonder meer kan worden gezegd, dat de resultaten  
van deze renovatie zich beginnen af te tekenen. Het aantal olie- 
slachtoffers dat kan worden uitgezet wordt ieder jaar hoger. 
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In het opvangplan olieslachtoffers is veel geregeld met betrek- 
king tot het verzamelen van de vogels, dood dan wel levend, op  
het strand. De levende vogels worden naar het asiel gebracht,  
doch dan houdt de bemoeienis van het Staatsbosbeheer op. Deze  
dienst is namelijk belast met de uitvoering van het opvangplan. 

Richtlijnen voor de asiels alsmede de sinds 1981 toegezegde  
handleiding voor het opvangen van olieslachtoffers zijn er nog  
steeds niet. STIVONO heeft in februari 1982 de Werkgroep Opvang- 
plan Olieslachtoffers schriftelijk gevraagd wanneer de handlei- 
ding nu eens kwam. De Werkgroep vond het nodig zelfs niet op  
onze brief te reageren. 

Vanaf de kerstdagen werd STIVONO bijna dagelijks geconfronteerd  
met grote aantallen olieslachtoffers. Het was onmogelijk gewor- 
den deze vogels te wassen en te verzorgen. Begin januari vroeg  
STIVONO de provinciaal-coördinator in Zuid-Holland, Arno Bos  
van Staatsbosbeheer, hulp bij het schoonmaken van de vogels.  
Arno deelde echter mede, dat op hulp niet gerekende behoefde te  
worden, want fase 1 van het opvangplan was van kracht. Dat hield  
in dat alleen vogels verzameld werden op het strand en naar de  
asiels werden gebracht. De hulp die Staatsbosbeheer op ons uit- 
drukkelijk verzoek verleende, was eigenlijk illegaal. Het 
vloeide niet automatisch voort uit de richtlijnen volgens het  
opvangplan. 

Nu kwamen de olieslachtoffers niet alleen uit het eigen verzor- 
gingsgebied, maar ook uit andere gebieden zoals Loosduinen, de  
Zuid-Hollandse eilanden en zelfs een keer 21 koeten e.d. uit Walcheren.  
Ons asiel kon onmogelijk deze stroom vogels verwerken. Soms  
leek het er op dat we een paar dagen rust kregen, maar een nieuwe  
storm gooide direct weer roet in het eten. 

Wat STIVONO bijzonder onplezierig vond was, dat zonder enig  
overleg met het bestuur deze olieslachtoffers uit andere verzor- 
gingsgebieden naar Noordwijk werden gebracht. 

De toevloed van al die olieslachtoffers en de beperkte tijd die  
de medewerkers hieraan konden besteden, alsmede het uitblijvend  
van verwachte hulp, hebben een grote druk gelegd op het werk  
binnen STIVONO. Op de schaarse vrije tijd werd nog eens een extra  
inbreuk gepleegd. 

Volgens het opvangplan vertegenwoordigt de Nederlandse Vereniging  
tot Bescherming van Vogels de asiels in de Werkgroep Opvangplan  
Olieslachtoffers. Vogelbescherming onderhoudt het contact met de  
asiels staat er in het opvangplan. Dit contact heeft zich tot nu  
toe alleen beperkt tot het toesturen van formulieren, die ingevuld  
moeten worden als er olieslachtoffers in het asiel zijn. 

Op 6 februari 1983 heeft STIVONO de Werkgroep Opvangplan Olie- 
slachtoffers te Utrecht medegedeeld dat alle werkzaamheden  
voortvloeiende uit het opvangplan, welke fase dan ook, voorlopig  
werden opgeschort. Dat betekende, dat STIVONO alleen die olie- 
slachtoffers zou gaan behandelen die door particulieren, politie,  
dierenbescherming e.d. naar het asiel waren gebracht. Het opschor- 
ten van deze werkzaamheden hield tevens in, dat Staatsbosbeheer,  
het uitvoerend orgaan van het opvangplan, de op strand verzamelde  
vogels maar ergens anders kwijt moest zien te raken. 
We hoopten op deze manier voor elkaar te krijgen, dat de provin- 
ciale coördinatoren van het Staatsbosbeheer in Utrecht toestem- 
ming zouden krijgen om hulp te bieden als er door de asiels om  
gevraagd zou worden. 
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Wie echter dacht dat de Werkgroep of Vogelbescherming op onze  
brief zou reageren, komt bedrogen uit. De voorzitter van de  
werkgroep is tevens directeur van Staatsbosbeheer in Utrecht,  
maar tot op heden zijn er geen nadere richtlijnen voor de  
Provinciale coördinatoren gekomen. 

De mentaliteit die er is bij de samenstellers van het opvangplan  
olieslachtoffers wordt wel geïllustreerd door het volgende.  
Op de landelijke asieldag te Arnhem op zaterdag, 26 februari 1983, werd  
door STIVONO de vraag gesteld wat de Werkgroep Asiels gaat doen  
aan de begeleiding van de asiels, in het bijzonder met betrekking  
tot het opvangplan olieslachtoffers. Deze vraag kwam niet onver- 
wacht. In de aanmelding van deze asieldag, werd medegedeeld dat  
STIVONO deze vraag zou stellen. Alle gelegenheid dus om zich bij  
Vogelbescherming te Zeist op deze vraag voor te bereiden. 
STIVONO kreeg in Arnhem een nietszeggend antwoord. De heer Steinhaus,  
secretaris van de werkgroep, die in de zaal aanwezig was, zweeg in  
alle talen. 

Een bijzonder ergerlijke zaak. Wij klopten alleen maar aan bij  
die adressen die naar onze mening gezien de toezeggingen in  
verslagen, notulen, opvangplan, onze belangen moesten behartigen.  
Wat blijkt..... overal dichte deuren. Geen enkele reactie van  
welke instantie dan ook. 
 
Contacten asiels 

STIVONO heeft uit een en ander wel een les geleerd. We zullen onze  
eigen boontjes moeten doppen. Jammer, want dat kost weer meer  
vrije tijd. Contacten met de pers, het inzetten van vrijwilligers,  
het verdelen van vogels over de asiels zullen de asiels zelf  
weer moeten gaan doen. Wat ons betreft kan het opvangplan olie- 
slachtoffers in de kast opgeborgen worden. Wel hebben wij de  
mogelijkheid opengehouden, dat, als er plannen worden ontwikkeld  
om te komen tot landelijke richtlijnen voor de asiels, wij gaarne 
bereid zijn hieraan mee te werken. 

STIVONO heeft contacten gelegd met alle kustasiels in Nederland 
om te komen tot het uitwisselen van gegevens. Het is nog in een 
pril stadium, doch nu al kan gezegd worden dat met het Vogelrampenfonds 
te Haarlem vrij intensief contact is. Ook het Vogelrampenfonds 
heeft geen beste ervaringen met het opvangplan olieslachtoffers 
en met de Werkgroep Vogelasiels. 
De contacten met de asiels in Delft en Den Haag zijn al goed en 
onlangs is een bezoek gebracht aan het Vogelopvangcentrum te 
Hoek van Holland. Ook daar dezelfde geluiden over het opvangplan 
en de Werkgroep. 

Het is nu wel een duidelijke zaak, dat wij van het opvangplan olie- 
slachtoffers te veel hebben verwacht. De Werkgroep Vogelasiels  
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels te Zeist  
is duidelijk tekort geschoten in de voorlichting en begeleiding  
van de kustasiels. Of in de toekomst hierin verbetering komt,  
valt te betwijfelen. Jammer.....omdat nu de weg voor de asiels  
is afgesloten om vragen te stellen of problemen voor te leggen  
aan de enige instantie die er voor is, n.l. Vogelbescherming te  
Zeist. 
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Olieslachtoffers 

Vooral de maand januari was een roerige maand met veel stormen  
en uiteraard de nodige slachtoffers. 

Onderstaand overzicht geeft een indruk hoe de binnengebrachte  
olieslachtoffers over deze periode verdeeld zijn. Duidelijk is  
te zien, dat er een piek is tijdens of vlak na een storm. 

De windkracht is aangehouden zoals deze langs de kust bij Noord- 
wijk heeft gewaaid, dus niet de windkracht op zee. Deze wind- 
kracht is groter dan langs de kust. Er is zelfs al verschil  
tussen de windkracht langs de kust bij Noordwijk en bij Den Helder. 
 

datum aantal wind- 
kracht datum aantal wind- 

kracht 
 1 jan 
 2 jan 
 3 jan 
 4 jan 
 5 jan 
 6 jan 
 7 jan 
 8 jan 
 9 jan 
10 jan 
11 jan 
12 jan 
13 jan  
14 jan 
15 jan 
16 jan 
17 jan 
18 jan 
19 jan 
20 jan
  

 2 
 1 
 3 
 4 
 3 
 5 
 1 
 4 
 5 
 2 
14 
18 
 1 
 3 
44 
17 
32 
30 
26 
 5 

 5 
 4 
 8 
 9 
 9 
 4 
 7 
 4 
 3 
 3 
 4 
 5 
 8 
 9 
 8 
 6 
 9 
10 
 9 
 4 

21 jan 
22 jan 
23 jan 
24 jan 
25 jan 
26 jan 
27 jan 
28 jan 
29 jan 
30 jan 
31 jan 
 1 feb 
 2 feb 
 3 feb 
 4 feb 
 5 feb 
 6 feb  
 7 feb 
 8 feb 
 

 5 
 5 
 4 
 3 
18 
 4 
 5 
 1 
 2 
 3 
15 
16 
34 
 3 
 4 
 9 
13 
 1 
 2 
368 

 4 
 3 
 2 
 3 
 2 
 4 
 8 
 9 
 7 
 7 
 5 
10 
10 
 7 
 5 
 7 
 4 
 5 
 6 

 
 
Op 11 en 12 januari was kennelijk ergens anders op de Noordzee  
bijzonder slecht weer. 

Op 25 januari werden 21 olieslachtoffers uit Walcheren gebracht,  
waarvan 18 Zeekoeten en Alken. U kunt zich indenken, dat STIVONO  
daar helemaal niet blij mee was. De olieslachtoffers van de 
periode 15 januari t/m 19 januari waren juist allemaal behandeld.  
Door het rustige weer werden weinig nieuwe olieslachtoffers  
binnengebracht en we zaten allemaal uit te blazen toen Staats- 
bosbeheer van Walcheren een vracht in ons asiel dumpte. 

Maar goed, ook deze slachtoffers zijn door STIVONO behandeld.  
Net daar mee klaar of een volgende stormperiode brak aan. 

Op 2 februari was een topdag. Toen waren er 88 Zeekoeten en 7 Alken  
in het asiel. Een groot gedeelte moest daarvan nog schoongemaakt  
worden, maar ook de schoongemaakte slachtoffers hadden verzorging  
nodig. Tweemaal per dag moest iedere olieslachtoffer een capsule  
met een vitaminepreparaat hebben en een ontwormingstablet. 

Twee medewerkers van STIVONO die, jammer voor hen maar gelukkig  
voor ons, werkloos waren, brachten uitkomst. Dit tweetal kon overdag  
een groot deel van de olieslachtoffers wassen en voeren. Zonder  
deze hulp was het onmogelijk geweest iets aan de stroom van 
olieslachtoffers te doen. 
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OVERZICHT RESULTATEN VOGELASIEL 1e KWARTAAL 1983 

 aanwezig 
op 

1 jan. 

gebracht 
in 

jan/mrt. 

Doodgegaan 
in 

jan/mrt 

Gelost 
in 

jan/mrt. 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

31 mrt 
Dodaars -  1  1 -  - 
Fuut - 14 12 2 - - 
Noordse stormvogel -  2  2 - - - 
Jan van Gent 1  1  1 - 1 - 
Blauwe reiger - 13 11 2 - - 
Knobbelzwaan -  2  1 1 - - 
Wilde eend -  8  6 - - 2 
Kuifeend -  1  - 1 - - 
Eidereend 1  2  2 1 - - 
Zwarte zeeëend -  3  3 - - - 
Grote zeeëend -  1  1 - - - 
Middelste zaagbek -  1  1 - - - 
Torenvalk -  2  1 1 

 
- - 

Kwartel -  1  - 1 
 

- - 
Goudfazant -  1  - - - 1 
Waterhoen -  1  1 - - - 
Meerkoet -  1  1 - - - 
Scholekster -  1  1 - - - 
Wulp -  1  1 - - - 
Kokmeeuw 1  8  6 3 - - 
Zilvermeeuw -  5  4 1 - - 
Stormmeeuw -  2  2 - - - 
Drieteenmeeuw - 13  9 2 - 2 
Alk 2 60 59 - 2 1 
Zeekoet 9   351   316   10   22   12 
Postduif e.d. -  5  4 1 - - 
Turkse tortel -  2  1 1 - - 
Grote bonte specht -  1  1 - - - 
Roodborst -  1  - 1 - - 
Merel -  2  2 - - - 
Zanglijster -  1  - 1 - - 
Keep -  1  - 1 - - 
Huismus -  1  - 1 - - 
Spreeuw - 11  6 5 - - 
Ekster -  1  1 - - - 
Kauw 1 10  8 2 - 1 
Zwarte kraai 3 -  - 3 - - 
Bonte kraai 1 -  - - 1 - 

Totaal   19  532   465   41   26   19 

Op 31 maart zijn naar het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee  
te Texel 10 Zeekoeten gebracht om los te laten op de Noordzee.  
Door de heer Swennen van het NIOZ werd medegedeeld, dat de koeten  
in een perfecte conditie waren. Verdere revalidatie was niet nodig.  
De koeten zijn geringd en per schip ergens op de Noordzee losgelaten.  
Met zo'n bericht vergeet men alle voorafgaande ellende en gaat men  
door wegen te vinden om het overlevingspercentage op te schroeven. 

De Jan van Gent, Zeekoeten en Alken zijn naar het Vogelrampenfonds  
gebracht toen STIVONO dreigde te stikken in de vloed van olieslacht- 
offers. 

Voor de Bonte Kraai is een plekje gevonden in het vogelasiel te Loosdrecht.  
In dit asiel zaten meer kneusjes, die niet meer in de vrije natuur konden  
worden losgelaten. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
secr.Joh.Molegraafstraat 6 

       2201 LK NOORDWIJK 
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GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT 
 
Faunasterfte door het verkeer in de Alblasserwaard. 
 
Jaarlijks worden er in ons land vele honderdduizenden dieren doodgereden.  
Ook op minder druk bereden wegen, eiste het verkeer veel dierenlevens.  
In de Alblasserwaard werd langs een drietal minder druk bereden wegen ge- 
durende de periode 1976-1981 tijdens werkdagen het aantal slachtoffers ge-  
noteerd. In het totaal werden langs 30 km weg 64 verschillende vogelsoorten 
gevonden. Het totaal aantal dieren was 1294. De meest talrijke soorten waren  
Wilde eend, Waterhoen, Meerkoet en Huismus. Daarnaast werden ook minder alge- 
mene soorten het slachtoffer: Buizerd, Roerdomp, Waterral en Steenuil.  
Naast vogels en zoogdieren (o.a. Ree, Wezel, Hermelijn en Bunzing), werden  
vooral amfibieën gedood (van de Gewone pad ruim 4.000 ex.). Minder slacht- 
offers vielen er onder de Bruine en Groene kikker, Rugstreeppad, Grote en  
Kleine watersalamander. 
 

uit Natura, april '83 
 

 
    Leeuwarder Courant 9/10 

 
      Volkskrant 7-4 

 
Toenemende gevolgen van zure neerslag in Nederland 
 
Ook in Nederland zijn de gevolgen van zure regen ernstiger dan tot dusver  
werd aangenomen. Vooral in gebieden met kalkarme zandgronden dreigen sommige 
planten- en diersoorten te verdwijnen. Uit een onderzoek van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen blijkt dat van 70 onderzochte wateren van kalkarme 
zandbodems bijna 80% ernstig verzuurd is. Enkele plantensoorten, zoals de  
Kleine biesvaren, komen in Nederland al niet meer voor. Een ander aantal staat  
op het punt te verdwijnen, zoals de Grote biesvaren en de Waterlaubelia. 
Over de gevolgen van de waterverzuring voor de in en om het water levende  
dieren is in Nederland nog weinig bekend. Wel is het duidelijk dat de visstand  
en de stand van de amfibieën er ernstig onder te lijden hebben. Enkele labo-
ratoriumproeven met eieren van de Groene kikker hebben aangetoond dat deze  
in zuur water niet tot ontwikkeling komen. Ook zijn er verontrustende berichten  
over bossterfte in Zuidoost Friesland en in de Peel. Het is waarschijnlijk  
dat de ammoniakuitstoot van de bio-industrie hierbij een belangrijke rol  
speelt. 
 

uit Natuur en Milieu, mei '83 
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HET HOOGWAKERSBOSCHJE 
 

Nostalgisch terugkijken op een stukje vergane glorie 
 
In "De Strandloper" van juni '82 (14e jaargang nr.2) stond een artikel 
over het wel en wee van een paartje Grauwe klauwier dat Jan Verweij 
als 15-jarige jongen publiceerde in De Levende Natuur. Jan Verweij 
deed zijn waarnemingen in het Hoogwakersboschje. 

Dit bosje was niet alleen in trek bij Jan Verweij; het was vermaard 
ver buiten Noordwijk. Veel natuurliefhebbers, al dan niet beroepsmatig, 
brachten omstreeks 1900 een bezoek aan dit bosje. 

Het Hoogwakersboschje had een gevarieerde begroeiing die gevoed werd 
door een bron met helder water. Het bosje was zeer rustig gelegen 
te midden van de toen nog ongerepte duinen. Het was de vindplaats 
van de zeldzame boswinde en voor een bepaalde aardster was het toen 
de enige vindplaats in Nederland. In kringen van paddestoeldeskundigen 
 

 

was dit bosje toen 
zeer geliefd voor 
onderzoek. De naam 
"Hoogwakers Bosch" 
kwam toen in veel 
publicaties voor. 
(Mondelinge medede-  
ling van Frans v.d.Berg) 

Op kaartje 1 wordt de 
situatie weergegeven 
omstreeks 1912. De 
toenmalige akkertjes 
in de omgeving van het 
Hoogwakersboschje zijn 
op de kaart duidelijk  
zichtbaar. Ook nu nog 
zijn deze z.g. aard-  
appelveldjes in het 
terrein herkenbaar. 
De afstand van Villa 
Nova (hoek Nieuwe  
Zeeweg/Prins Hendrik- 
weg), het woonhuis van 
Jan Verweij, naar het 
Hoogwakersboschje was  
ongeveer 1 kilometer. 
 
 
 
 
 
Kaart 1 
Situatie van het 
Hoogwakersboschje (1) 
In 1912 
 
schaal 1 : 25.000 
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Het Hoogwakersboschje heeft een bewogen geschiedenis gekend. Jan Kloos,  
de schrijver van het boek "Noordwijk in de loop der eeuwen" heeft  
aan de geschiedenis van dit bosje in 1919 een artikel gewijd in  
" 't Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en  
Rijnland". 

Toen tegen het eind van de eerste wereldoorlog dit bosje ten offer  
viel om als brandstof te dienen voor de Noordwijkse fornuizen en  
kachels, hield Jan Verweij in "De Noordwijker" van 2 februari 1918  
(hij was toen 18 jaar oud) een pleidooi tot behoud van het Hoogwakers  
Bosch.... echter zonder veel resultaat. 

De meeste Noordwijkers van nu hebben het bos niet gekend. Je moet al  
tot de zeer oude Noordwijkers behoren om het Hoogwakersboschje in  
zijn oude luister gekend te hebben. 
Ik heb het alleen maar gekend als een vallei waar je goed kon voet-  
ballen. Het veld lag op het terrein van de Noordwijkse Golfclub en  
je liep de kans om weggejaagd te worden. Dat gebeurde nog al eens.  
's Winters stond er vaak veel water in en werd de vallei gebruikt  
om schotsje te trappen als het begon te dooien. Gevaarlijk was dat  
niet, want er stond niet meer water dan om een "zeiker" te halen  
(een paar natte voeten). In het voorjaar en najaar werd het water  
gebruikt om er bootjes, gemaakt van het brede blad van de Zandhaver,  
op te laten varen. 

In het artikel van Jan Kloos zegt hij, dat de jacht- of waakhut  
stond opgericht ten noordwesten van het Hoogwakersboschje. Ik heb  
altijd gedacht dat "Hoogwaak" zoals Jan Kloos dit duin noemt,  
gelegen was ten noordoosten van het bosje. In de tijd dat wij in  
duin "ragden" was dat in de omgeving van het hoge duin, nu gelegen  
naast de Northgodreef-Zee. Dat was voor ons vroeger het Hoogwakersduin.  
Ik geef mijn mening graag voor een andere en ik zou graag horen welk  
duin op kaartje 2 het Hoogwakersduin is of is geweest. 

Ik laat aan de hand van de originele teksten van Jan Kloos en Jan  
Verweij u kennis maken met de geschiedenis van het ontstaan en  
verdwijnen van een duinbosje zo'n 70 jaar geleden. 
 

E.Aartse 
 
HOOGWAKERSBOSCHJE TE NOORDWIJK 

Niettegenstaande onze rechtzinnige vaderen op grond van Jeremia V:22  
beweerden dat onze, duinen reeds bij de Schepping der wereld hunne  
plaats hebben bekomen, omdat in dezen tekst de profeet Jehovah laat  
spreken: "Die ick der zee het zant tot eenen pael gestelt hebbe,  
met eene eeuwige insettinge, datse daer over niet en sal gaen: of  
schoon hare golven sich beewgen, soo en sullense doch niet vermogen,  
ofse schoon bruysen, soo en sullense doch daer over niet gaen," hebben  
toch de historie-schrijvers dier dagen de stelling verkondigd dat  
onze hooge of buitenduinen door "de Zee zijn opgeworpen met een  
volle zee, vol Sandts zijnde, voor den Cimberschen Vloedt, terwijl de  
Cimbersche Diluvie de binnen-Duynen hier gebrocht heeft, om dat men  
in die Duynen vindt mede Boomen, Veen of Moer, die de selve Diluvie  
veroorsaeckt heeft." (1682 - Jacob van Oudenhoven). 

Deze hypothese is zeer aannemelijk, doch op meer vaststaande gronden  
kunnen wij veranderingen en uitbreiding van de binnenduinen consta- 
teeren. Zoo weten wij dat door zware stormen, zelfs in den loop der  
laatste eeuwen, veel landerijen aan den duinkant zijn overstoven,  
waarom men te Noordwyk, Noordwijkerhout en Hillegom, bij afzanding 
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der duinen, voorwerpen van vroegeren en lateren tijd heeft gevonden;  
te Hillegom, onder vele voorwerpen, een looden plaatje, waarop in 
relief zich een dorre boom vertoonde met de initialen C.M. en het  
jaarmerk 1634. 

Een nader bewijs tot het feit van genoemde zandverstuivingen toont  
ons een "Requeste van Schout ende Gezwoorens van Noordwyck" aan de  
Staten van Holland en West-Friesland, dato 11 jan.1659, om octrooi 
tot het doen van een jaarlijkschen omslag van ƒ 500, waarin zij 
de armoede der dorpskas schetsen, ter oorzake o.a.: "Dat door 
't overstuyven van des Graeffeluckheyts Duynen, vermits de lanckheyt  
van de zoorz. Heerlickheyt van Noordwyck, streckende van Hoornes bij  
Cattenwyck tot aen Breroe toe, verscheydene Landen vermist werden".  
De overstuiving, door requestranten bedoeld, is vermoedelijk veroor- 
zaakt door den storm van 1653, waarvan J.v.Oudenhoven in zijne  
"Antiquitates", pag.106 en 107 meldt: "Anno 1653, nam het Jaer sijnen  
aevangh met eenen geweldigen ongemeenen Storm, die de Zee soo dede  
opswellen, datse scheen over de Duynen te willen loopen, ende ruckte  
een groot worp dit Tempeest twee Oorlogh-schepen over alle Bancken  
ende Sanden tegen de Duynen aen". 

Een door uitstuiving gevormde duinpan of bekkenvormig dal(door  
het volk "delletjes" genoemd, afgeleid van delling of dal. Het zijn  
laagten of valleien in de duinen waarin aardappelen of rogge wordt  
geteeld) is het tot in het vorige jaar bestaan hebbende "Hoog-  
wakersboschje" in de noordduinen te Noordwijk, waarin inzonderheid  
plant- en vogelkundigen zich jaarlijks zoo genotvol konden vermeien.  

Vóór deze duinpan beboscht was stond zij bezet met doornstruiken 
en had zij door hare luwe ligging eene blijkbare aantrekkelijk-  
heid. In Juni 1813 had zich te Noordwijk eenige dagen opgehouden 
zekere Elsje Lakeman, van Zandvoort geboortig, zonder domicilie of 
eenig middel van bestaan. Daar zij in de laatste periode van 
zwangerschap verkeerde, liet de maire haar door den veldwachter 
Gerrit Slats over brengen naar hare ouders te Zandvoort. Doch 
zie, den volgenden dag liep zij weder naar Noordwijk terug en in 
de duinen rond tot zij eindelijk zich nedervleide in genoemde valei, 
waar de ooievaar haar tusschen de doornheesters een vleeschelijk 
roosje bracht. De maire trok zich haar lot aan en verschafte haar 
met de zuigeling huisvesting en onderhoud. Vernomen hebbende dat 
zij echter gehuwd was met Hendrik Ru, domesticq te Velzen, waarom 
zij ingevolge de wet geen ander domicilie had dan dat van haren 
man, zond hij Elsje, na hare herstelling den 11-en Juli 1813 tot 
den maire van Velzen, met een nota, groot 15 gld.2 st en penn., 
welke som was aangewend tot haar herstel, ten einde dit bedrag door 
Hendrik Ru te laten restitueeren. 
De duinpan werd daarna twintig jaren lang aangeduid met den naam 
"'t kraemdelletje". 

In vroegeren tijd behoorde deze doornvallei tot het jachtgebied 
van Leeuwenhorst. Blijkers de "ordonnantie van de vryheid van 
Jaght omtrent den Huyse van Leeuwenhorst" van 3 April 1679 mochten 
alleen "de Jagt in Persoon binnen de voorgeschreeve Limiten tot 
haar eygen vermaak exerceeren" de heer van Noortwyk, de heeren van 
de ridderschap en de raadspensionaris Gasper Fagel, omdat aan laatst-  
genoemden heer door de ridderschap de huizing van Leeuwenhorst 
zijn leven lang was in huur gegeven. 
Overigens gold het: "Nademaal de Duynen, binnen de voorsz. Limiten 
geleegen, Konyneloos zyn gemaakt, dat derhalven niemand, wie hy zy, 
of ander wat pretext sulks soude moogen geschieden, de voorsz. 
Duynen sal moogen beloopen of begaan buyten de gemeene Gangpaaden. 
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of Wagenweegen, of zoo iemand bevonden soude moogen worden buyten 
de voorsz. Weegen of Paaden, de voorsz. Duynen te kruyssen, of de  
Nollen of schorre kanten af te loopen of besoeken, dat deselve  
verbeuren sal voor de eerstemaal vyf en twintig gulden, voor de  
tweedemaal vyftig gelijke guldens, en voor de derdemaal arbitralijk  
gecorrigeert te worden; behoudelijk, dat de Helmplanters en Helm- 
steekers in de tyd van de Helmplantinge, haar werk aldaar sonder  
eenige verbeurte sullen moogen doen, zoo nogtans, dat in gevalle  
iemand bevonden wierde eenig Haas of Hoen te vangen, deselve  
verbeuren sal een somme van vyftig guldens voor ieder Haas of  
Hoen, dat syluyden souden moogen hebben gevangen." 

Toen in de eerste helft der 19 eeuw het recht van de jacht in  
genoemd gebied door 's rijks domeinbestuur was toegewezen aan den  
te Noordwijk wonende heer Abraham Hendrik Vester van Wulverhorst,  
houtvester in het eerste jachtdistrict van Zuid-Holland, wemelde  
het in de doornvallei van hazen en ander wild. De houtvester kwam  
op het gelukkige denkbeeld deze vallei te veredelen door haar met  
verschillende houtsoorten te bosschen. Hij plantte in 1847 daarin  
een aantal berken, elzen, populieren, eiken en wilgen-boompjes met  
wat meidoornstruiken, en daar de duinpan, door haar diepe ligging  
en aan haar zuid-oostpunt voorzien van een bronnetje (watergat),  
in de winterperioden steeds geheel of gedeeltelijk onder water  
stond, is de bebossching uitnemend gelukt. 
Aangezien er op het hooge duin ten noordwesten van het nieuwe  
boschje een jacht- of waakhut stond opgericht, verkreeg de  
beboschte vallei al spoedig den naam van "Hoogwaak" of het  
"Hoogwakersboschje". 

Het boschje groeide jaarlijks aan. Behalve den meidoorn vond men  
den liguster en den egelantierstruik, enkele hondsrozen, wilgenroos- 
planten en Maartsche viooltjes, terwiji in het breedst gedeelte  
van het boschje zich een klein grasveld bevond, ingesloten door  
populieren en waterwilgen en eenig eikenhout. 
De vallei kreeg een pittoresk aanzien en werd langzamerhand door  
vele jacht- en natuurminaars bezocht. Zij besloeg een terrein van  
5400 vierkante meter. 

Op een Septemberavond in 1856 bracht aan het boschje een bezoek  
de 25-jarige Carolina van Hogendorp Dirksdr, kleindochter van den  
bekenden Mr.Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp. Zij was in 1854  
gehuwd met G.E.Baron van Asbeck, echtgenoot en eenige kinderen van  
hare familie op het grasveldje gezeten, gaf zij wijding aan het  
boschje door op keurigen toon voor te zingen het kort geleden  
door E.Gerdes vervaardigde en later zoo gevleugeld geworden lied: 

"Er ruischt langs de wolken 
 een lieflijke naam, 
 Die hemel en aarde vereenigt te saam.  
 Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
 Kent gij, kent gij dien naam nog niet? 
 Dien naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! enz. 

Dr.W.F.R.Suringar, de beroemde Nederlandsche botanicus, die in 1862  
bevorderd werd tot gewoon hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te  
Leiden, speciaal met het onderwijs in de plant- en kruidkunde,  
ontdekte bij zijn eerste bezoek aan "Hoogwaak" de uiterst zeld- 
zame boschwinde "Convolvulus sylvestris". Deze slingerplant heeft  
zacht-rose klokken met witgestreepte hoeklijnen, haar bladeren en  
steel zijn bleekgroen, zij bloeit in de maanden Juni en Juli. 
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Prof.Suringar heeft haar daarna opgenomen in zijn leerboek over 
in het wild groeiende planten als een uitheemsche winde, die hier  
te lande slechts in een enkel duinpan wordt aangetroffen, te  
weten in het "Hoogwakersboschje" te Noordwyk. Jarenlang bleef  
hij des zomers "Hoogwaak" bezoeken tot aan zijn 40-jarig  
jubileum in Nov. 1897 en wel in de laatste jaren met dr.Gerlof  
van Vloten, die 21 Maart 1903 te Noordwyk overleed. 

In het doorntijdvak en tijdens de bebossching voor ruim 70 jaren  
broedden er eksters en kraaien in het dal, doch dit gevogelte  
werd langzamerhand uitgeroeid. Interessant is het te vernemen  
welke vogelsoorten later het boschje tot broedplaats verkozen. 

De heer Jan Verwey, zoon van den bekenden letterkundigen Albert  
Verwey, een hartstochtelijk onderzoeker op het gebied van vogels,  
heeft met zijn scherpzinnigen blik gedurende de vijf laatste jaren  
eens nagegaan welk gevederd soort in "Hoogwaak" haar broedgelegen- 
heid heeft genomen. Hij vond daar elf soorten, te weten: groen- 
vink, grauwe klauwier, fitis, spotvogel, tuinfluiter, merel,  
zanglijster, nachtegaal, roodborst, boschduif en tortel. Van  
genoemde vogels had de grauwe klauwier, die de grootte heeft  
van een leeuwerik, de eigenaardigheid om gevangen dieren op duin- 
doorns te prikken en ze daarna op te peuzelen. Zijn gevangenen  
waren spits- en veldmuis, kikvorsch, hagedis, julikever, en kleine  
vogels, waaronder pieper, grasmusch, kneu een eens zelfs een  
leeuwerik. Vier afbeeldingen van opprikking vindt men in 
"De levende Natuur" van 1 Maart 1917 geteekend door den ontdekker  
bij zijn artikel "De vogels van Noordwijk in 1916". 

Met den trek der vogels passeerden jaarlijks alle soorten het  
boschje, terwijl de houtsnip, verschillende uilen en enkele roof-  
vogels zich gedurende langeren of korteren tijd daarin ophielden. 

In het jaar 1913 heeft een combinatie van golfspel-minnende  
heeren een duincomplex van 30 à 40 hectaren ten noorden van  
Noordwijk van 's rijks domeinen in erfpacht verkregen, welk ter- 
rein aanvang nam met het boschje van "Hoogwaak" en eindigde bij  
de bouwhoeve "Puikenduin" van den heer C.Dobbe. In den winter  
van 1913 en '14 zijn, onder leiding van den rijkslandbouwleeraar  
der provincie Zuid-Holland, den heer A.A.Neeb, op deze voor golfspel  
uitstekend geschikten bodem negen golfbanen aangelegd, terwijl  
onder leiding van den heer H.Liefferink, architect te Noordwijk,  
ten westen van "Hoogwaak" een clubgebouw is gesticht en op den  
westhoek van het boschje een wachterswoning in trapgevelstijl. 

Het boschje is door de golfclub gespaard en de omgeving verfraaid,  
doch zie, de rampzalige krijg van dezen tijd heeft indirect zijn  
verwoestend karakter ook hier laten gelden. De kolennood in den  
voorlaatsten winter wees den zeedorpers op een laatste toevlucht:  
de oude berken van "Hoogwaak". Een militair gaf het sein door  
eenige boomen te kappen, waarvoor hij wegens diefstal is bekeurd.  
Doch toen de maand Januari 1918 zich duchtig liet gevoelen door  
sneeuwval en strenge koude, trokken ook de burghers uit om aldaar  
hout te kappen, zoodat voor de maand ten einde was, het boschterrein  
zich een allerakeligst veld van afgezaagde stompen vertoonde,  
waartusschen een paar waterwilgen en drie groepen meidoornhout. 

In "De Noordwijker" van 30 Jan. 1918 brak "een natuurliefhebber"  
(Jan Verwey) een lans tot behoud van het boschje en zijn uiterst  
zeldzame winde en gaf daarin een zeer geschikt middel aan om het 
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Kaart 2: Situatie van de vallei na ontluistering van het bosje. 

         (1) Clubgebouw van de Golfclub 
         (2) Wachterswoning in trapgevelstijl  
         De huidige situatie is gestippeld weergegeven. 

         Duidelijk is te zien dat een gedeelte van het bejaarde- 
         centrum Groot Hoogwaak in de oude vallei is gelegen.  
         Een gedeelte van deze vallei is nog zichtbaar in de  
         Tuin. 
         Aan de noordzijde van de Nortghodreef is thans in het  
         duinterrein nog een stukje van de vallei zichtbaar. 
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oude boschje voor totalen ondergang te behoeden. 
Ook schrijver van dit artikel gaf, als lid van de vereeniging  
"Oud-Leiden" zijn vermaning ten beste in het volgend nummer  
van 2 Febr. 1918, die, eenigszins gewijzigd, hier volgt: 

Beboschte duinpan, lieflijk oord,  
Waarboven op uw duin voor dezen  
Des wakers jachthut stond verrezen,  
Hoe wordt ge in weelde en nood bekoord!  
Den wandlaar biedt in zomerdagen  
Uw schaduw aan door rijk geblaart,  
Maar schenkt ook brandstof voor den haard. 
Bij Louwmaand's felle wintervlagen. 

Sylvesterkind, wees niet te mild  
Met gaven voor Vulcanus' outer:  
Des roovers hand wordt immer stouter  
Wanneer gij niet bijtijds haar stilt!  
Blijve uw Convolvulus toch kreupelhout,  
Opdat ze als eenigst rose in 't woud  
U stelt tot Noordwijk's roem der dalen! 

Ook de "Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen- 
verkeer" te Noordwijk heeft de handen aan den ploeg geslagen  
tot verrijzing van het boschje, doch tevergeefs. 
De Golfclub, door den voedselnood der tijden eenigszins  
genoodzaakt, heeft het boschterrein geheel laten ontwortelen  
en den bodem verhuurd aan den pensionhouder, den heer H. Hoek sr.  
te Noordwijk aan Zee, die op zijn beurt daarop in 1918 heer- 
lijke duinaardappelen heeft geteld! 

Ook hierbij kunnen wij uitroepen: "Sic transit gloria mundi! " 
 

J.Kloos 
 
Uit: 
't Jaarboekje voor geschiedenis en 
oudheidkunde van Leiden en Rijnland, 
jaargang 1919, blz.59 - 69, 
 
 

-------------- 
 
 
Mijnheer de Redacteur, 

Verzoeke een plaatsje in uw geëerd blad. 

Enkele weken geleden werd een militair bekeurd wegens diefstal  
van een aantal boomen in 't Hoogwakers Bosch. Niet lang daarna  
volgde de tijd van sneeuwval en strengere kou, de kolen raakten  
op en de menschen zouden zonder vuur moeten zitten. 

Wat was natuurlijk, dan dat zij, die niet toekwamen met de hun  
toegewezen hoeveelheid brandstof, naar het Hoogwakers Bosch  
gingen om een boom te halen? In het begin waren het enkele,  
langzamerhand kwamen er meer en zoo zijn we dan nu zoo ver, dat  
van het beroemde, uit natuurkundig oogpunt buitengewoon belang- 
rijke en hoogst interessante "Boschje" niets is overgebleven  
dan een aallerakeligst veld van afgezaagde stompen, waartusschen  
een paar waterwilgen en drie roepen meidoornhout. 
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Dat het zoover gekomen is, heeft zijn redenen en al mag het nu  
een schandaal heeten, dat het boschje, waar heel Noordwijk jaren  
lang 's zoomers genoot, ongestraft werd omgehaald door een betrekke- 
lijk zeer klein aantal eerlijke medeburgers, aan den anderen kant  
is het onmogelijk de menschen in de kou te laten zitten of met  
ongaar eten en men moet dus deze diefstal anders beschouwen dan in  
normale omstandigheden. 

Zóó kan het echter niet blijven en er valt nog veel te redden,  
vóór 't te laat is. 

Zou het b.v. niet mogelijk zijn, dat de Vereeniging tot bevord. van 
Vreemdelingenverkeer zich hier eens voorspant en dat 't oude  
boschje op geschikte manier word onderhanden genomen b.v. op de  
volgende wijze: 
Do oude stommels kunnen uitgerooid worden en ook de verwaarloosde  
waterwilgen gekapt, wanneer die tegen dien tijd niet meegenomen  
zijn, maar de meidoorns moeten blijven staan, zoowel oude als jonge,  
want ze geven zoolang beschutting aan vogels en houden het boschje  
voorlopig groen, eenegiszins dicht en vol afwisseling. 

Verder zou de heele rand van het bosch beplant kunnen worden met  
jonge meidoorns, ook aan den kant van het land van Klinkenberg en  
deze rand moet dan vooral niet te smal genomen, minstens 3 à 4 Meter  
breed. Daarbinnen kan dan het andere hout gezet worden en daaronder  
vooral berken, wat eiken, Amerikaansche of gewone, en een paar elzen,  
maar die niet veel. Niet weer waterwilg, want het boschje mag soms  
flink nat zijn, terrein voor waterwilgen kun je het niet noemen.  

Vooral een paar dennen en sparren, die 't best zullen doen en wat  
populieren. Ook zou, 't aanbeveling verdienen niet alle oude  
populieren te doen verdwijnen; 't zijn misvormde dingen, maar ze  
willen best en houden het ten slotte zeer lang uit. 

Ook de wilde duinheesters als Geldersche roos, kardinaalshoedje  
en bovendien lijsterbes e.d. zullen er best aanslaan en zorgen dan  
voor afwisseling. Er staan verder nog enkele hondsrozen in 't hout,  
de z.g. wilde rozen, laat die groeien, zoo wild ze maar willen; ze  
sluiten de boel af, hun loten hangen over de rest en als in Juni  
de rose bloemen bloeien, zal 't nu gehavende Hoogwakers Bosch zijn  
ouden roem herwinnen. 

Wanneer genoemde vereeniging zich er werkelijk eens mee wilde  
bemoeien en de boel nog dit voorjaar flink aanpakken, zou het vóór  
het seizoen nog in orde kunnen zijn. Ik weet niet of de noodige  
gelden beschikbaar zijn, maar ik weet zeker, dat er badgasten genoeg  
zullen wezen, die wat voor een nieuw jong Hoogwakers Bosch zouden  
overhebben en misschien willen ook enkele inwoners wel een handje  
helpen; de schenkers hebben dan meteen een gevoel van voldoening,  
dat ze 't hunne hebben gedaan om in den kolennood der tekortkomenden  
te voorzien. Een als dan Noordwijk's jeugd zijn vernielzucht een  
beetje leerde bedwingen en de mooie rose klokken van de zoo uiterst  
zeldzame winde (het Hoogwakers Bosch is de eenige groeiplaats in  
heel Nederland) en de nesten van de merkwaardige klauwieren in de  
meidoorns met rust wilde laten, kan ieder weer genieten van de  
heerlijke zomeravonden en kolennood e.d. zijn in een wippie vergeten. 

U, mijnheer de redacteur, dankend voor de verleende ruimte. 

Een natuurliefhebber 
Noordwijk aan Zee, 20 Januari 1918 
 
Noot van den Redactie 
Wij kunnen den geachten inzender mededeelen dat op de eerstvolgende 
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bestuursvergadering, nog deze week te houden Uw voorstel een  
punt van bespreking zal uitmaken. 
 
Uit: 
De Noordwijker van Zaterdag, 2 Februari 1918. 
 
 

-------------- 
 
Boekbespreking  Boekbespreking  Boekbespreking  Boekbespreking 
 
 
EEN BOEKJE (VOORAL) VOOR ÖLANDGANGERS,...... 
 
Leden die in 1982 op Öland kampeerden, kunnen dat eiland weer bezoeken  
bij het lezen van REIZEN van Carolus Linnaeus. 
"De Sleedoornstruiken zagen hier wit van een korstmos, waarmee ze bijna 
geheel overdekt waren...." 
Met dergelijke dagboekfragmenten is het een genoegen om met de befaamde 
bioloog te paard en per boot verder te reizen naar Gotland en Lapland.  
Linnaeus maakte enkele belangrijke trektochten in zijn geboorteland.  
Deze hadden ten doel de planten en dieren van de streek te beschrij- 
ven (hij zocht onder andere naar geneeskrachtige kruiden), maar ook had  
Linnaeus veel belangstelling voor het leven en de gewoonten van de 
mensen uit de streek. 
Lapland bezocht hij in zijn eentje in 1732. Slecht voorbereid op de 
tocht als hij was, putte deze tocht hem in vier maanden tijd volkomen 
uit. 
Öland en Gotland bezocht hij met studenten in 1741. 
De laatste twee tochten werden gehouden in 1778, toen Linnaeus reeds  
50 jaar oud was, naar Västergotland en naar Skane. 

In zijn dagboeken is Linnaeus vaak verrukt over de vele mooie planten  
en dieren die hij ziet. Op Öland ziet hij voor het eerst van zijn leven 
een Kluut: 
"Op het land zagen we twee ons onbekende vogels, iets groter dan zee- 
Meeuwen (!). Toen we naderden vlogen ze op. We schoten er één neer en 
men vertelde ons dat ze alleen aan de zuidkaap van Öland voorkomen. De  
andere vloog naar zee, waar hij zwom als een eend. Het opvallendste aan  
deze vogel, de Kluut, is de snavel: deze is zwart, omhooggekromd en drie  
keer zo lang als de kop. Het is nog opmerkelijker daar deze de enige  
soort is die van de Schepper een teruggekromde snavel heeft gekregen,  
die hij gebruikt om mee door de modder te ploegen op zoek naar voedsel." 

Het boek is voorzien, van een biografische proloog, een beknopte inleiding  
en een streekkaartje voor de in het boek voorkomende reizen: die naar  
Lapland en naar Öland en Gotland. De begeleidende tekst bij de gekozen 
dagboekfragmenten zorgen voor een helder historisch perspectief en  
kunnen dienen als brug om de lezer de stap te laten maken van de 18e 
naar de 20e eeuw. 

De illustraties zijn levendig en tot in de puntjes verzorgd. Wie deze  
goed afgeronde publicatie in handen krijgt is verzekerd van een uit- 
stekende belevenis. 

Carolus Linnaeus : REIZEN ills S.Lee; vert. naar de Engelse vert. uit  
het Zweeds door J.Klerkx; ingeleid door Dick Hillenius.  
Amsterdam, Meulenhof 1979, 4e druk (108 pagina's) 
Prijs ca f 30,-- . Ook te lenen bij de Noordwijkse Bibliotheek. 
 

-------------- 
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november-december 1982 
januari-maart     1983                  
 
verzameld door 
Jan Glasbergen 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Roodkeelduiker  
Fuut  
Roodhalsfuut  
Noordse stormvogel 
 
Jan van gent 
 
 
Roerdomp  
Ooievaar 
 
 
Wintertaling 
 
 
Krakeend  
 
Smient  
 
Slobeend 
 
Kuifeend  
Middelste zaagbek 
 
Grote zaagbek  
Bergeend  
Rietgans  
Grauwe gans 
Kolgans        ca 
Rotgans 
Nijlgans 
 
Knobbelzwaan  
Buizerd 
Ruigpootbuizerd 
 
 
 
Blauwe kiekendief 
 

  1 ex 
150 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
   
 24 ex 
  1 ex 
  4 ex 
  4 ex 
   
 35 ex 
 20 ex 
 48 ex 
 24 ex 
  1 pr 
 10 ex 
 30 ex 
  8 ex 
  8 ex 
 13 ex 
  4 ex 
  4 ex 
  3 ex 
  2 ex 
  2 ex 
 13 ex 
200 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 44 ex 
 14 ex 
  7 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 

05-02-83 
24-02-83 
08-01-83 
08-01-83 
23-01-83 
15-01-83 
 
26-03-83 
27-02-83 
12-03-83 
12-03-83 
 
03-12-82 
09-01-83 
16-02-83 
18-12-82 
11-03-83 
24-01-83 
14-02-83 
17-02-83 
20-02-83 
23-01-83 
10-02-83 
05-03-83 
16-02-83 
04-02-83 
07-01-83 
18-02-81 
19-02-83 
23-01-83 
13-01-83 
11-03-83 
17-02-83 
12-03-83 
24-01-83 
20-01-83 
15-02-83 
27-02-83 
16-01-83 
16-01-83 

Katwijk,zuidduinen 
in zee, Noordwijk 
boven zee 
idem 
dood op strand Noordwijk 
meertje zuidduinen Katwijk 
de vogel was gewond. 
over zee 
AW-duinen 
over Katwijk 
over Noordwijk-binnen en 
Noordwijk zee 
Katwijk,zuidduinen 
polder Hogeweg 
idem 
Katwijk,zuidduinen 
polder Elsgeest 
polder Hogeweg 
over zee,Katwijk 
Maandagse wetering 
Oosterduinse meer 
Maandagse wetering 
idem 
over Noordduinen 
Katwijk,over zee 
polder Kloosterschuur 
polder Hogeweg 
polder bij Voorhout 
over Warmond,Noord 
polder Kloosterschuur 
over Rijnsburg 
weiland bij Wassenaar 
polder Elsgeest 
Katwijk,zuidduinen 
over Noordduinen,noord 
Katwijk,zuidduinen 
Katwijk-Scheveningen 
A.W.duinen 
polder Hogeweg 
polder Hogeveen 

P.Spierenburg  
K.de Mooy 
J.v.Dijk 
idem 
R.Jansson  
K.de Mooy 
 
J.v.Dijk 
R.Jansson 
P.Spierenburg 
H.Verkade,D.Passchier 
familie Van Dijk 
A.d.Hollander 
H.Verkade 
fam Van Dijk 
A.d.Hollander 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
A.Cramer 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
K.de Mooy 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
idem 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
idem 
idem 
H.Verkade 
K.de Mooy e.a. 
K.de Mooy 
R.Jansson 
H.Verkade 
idem 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Blauwe kiekendief 
 
 
Smelleken  
Patrijs  
Waterral  
Meerkoet  
 
Kievit          tot 6 
Goudplevier     tot 1 
Steenloper  
Watersnip  
 
 
Bokje  
Houtsnip  
Wulp  
 
Grutto 
Drieteenstrandloper 
Witgatje  
Bonte strandloper 
Kemphaan  
Grote jager  
 
Middelste jager  
 
 
Grote burgemeester  
 
Kleine burgemeester 
  
Kleine Mantelmeeuw 
Grote Mantelmeeuw 
Dwergmeeuw  
 
 
 
Drieteenmeeuw  
 
 
Alk 
 
Zeekoet  
 
 
Papegaaiduiker  
Velduil 
 
 
 
 
Holenduif        tot  
Grote bonte specht  
Kauw  
 
Vlaamse gaai  

  1 vr 
  3 vr  
  1 mn 
  1 ex 
  9 ex 
  1 ex 
320 ex 
225 ex 
000 ex  
200 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  8 ex 
 10 ex 
  1 ex 
  1 ex  
 30 ex 
  7 ex 
 12 ex 
125 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  7 ex  
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex  
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
180 ex 
  2 ex 
 10 ex 
  1 ju  
  2 ex 
 12 ex 
108 ex 
  5 ex 
  2 ex 
 28 ex 
  2 ex  
  6 ex 
 22 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex  
  1 ex 
 30 ex 
  1 ex 
500 ex 
200 ex 
  1 ex 

21 01 83 
23 01 83 
29 01 83 
04 02 83 
09 01 83 
Jan.feb. 
20 02 83 
16 02 83 
jan.  83 
jan.  83 
06 01 83 
15 01 83 
18 02 83 
19 02 83 
06 10 82 
19 03 83 
16 02 83 
18 02 83 
03 03 83 
15 01 83 
19 02 83 
30 01 83 
30 01 83 
0  01 83 
01 02 83 
04 01 83 
08 01 83 
02 02 83 
29 01 83 
02 02 83 
30 01 83 
02 02 83 
06 01 83 
06 01 83 
07 01 83 
08 01 83 
04 02 83 
05 02 83 
20 12 82 
04 0l 83 
18 01 83 
05 02 83 
06 02 83 
15 01 83 
05 02 83 
06 02 83 
05 02 83 
27 11 82 
13 01 83 
12 12 82 
20 01 83 
22 01 83 
Jan.feb. 
11 03 83 
06 01 83 
26 12 82 
19 02 83 

Katwijk zuidduinen 
polder kloosterschuur 
idem 
idem 
polder Hogeweg 
Katwijk,verbl.in zuidduinen  
Oosterduinse meer  
polder Hogeweg  
polder tussen Rijnsb.en N.wijk  
idem  
polder Hogeweg  
Noordwijk,Noordduinen 
polder Elsgeest  
langs Leidse vaart  
in tuin Lisse  
vloog tegen windscherm  
over strand Katwijk  
polder Elsgeest  
polder Elsgeest  
Katwijk—Langeveld  
A.W.duinen  
polder Hogeweg  
idem  
over zee  
tijdens storm over Duinpark!  
over zee  
idem  
idem  
over boulevard Noordwijk  
over zee  
over boulevard  
over zee  
polder Hogeweg  
idem  
Katwijk,zuidduinen  
over zee  
over zee  
over zee  
over zee  
over zee  
uitwatering Katwijk  
over zee  
dood strand K'wijk—N'wijk  
op strand Duindamse slag  
over zee,Noordwijk  
dood op strand K'wijk—N'wijk  
dood uitwatering Katwijk  
Zilkerduin  
polder Kloosterschuur  
Elsgeester polder  
Noordwijkerhoekbrug  
Sikkens Sassenheim  
polder Hogeweg  
Rijnsburgweg Voorhout  
polder Hogeweg  
Noordzijder polder  
Huis te Warmond  

A.d.Hollander 
J.Glasbergen  
idem 
K.de Mooy 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
idem 
J.Glasbergen e.a. 
Idem 
J.v.Dijk 
K.de Mooy 
P.Spierenburg 
idem 
Mevr.Moolenaar 
Mevr.De Groot 
P.Spierenburg 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
R.Jansson 
H.Verkade 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
fam.Van Dijk 
J.v.Dijk  
J.v.Dijk 
idem 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
K.de Mooy 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
A.d.Hollander 
K.de hooy 
J.en F.v.Dijk 
K.de Mooy 
idem 
J.en F.v.Dijk 
G.v.d.Bent 
Mevr.Moolenaar 
J.Glasbergen 
H.Verkade 
R.Jansson 
idem 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Glanskop   
Matkop   
Staartmees   
Kuifmees 
Baardmannetje 
Waterspreeuw  
Roodborsttapuit  
Tjiftjaf  
Goudhaantje  
Vuurgoudhaantje  

  2 ex 
  1 ex 
 10 ex 
 16 ex 
 10 ex 
  2 ex 
  5 ex 
  1 ex 
 10 ex 
  2 ex 

24 01 83 
05 03 83 
16 01 83 
17 03 83 
22 01 83 
05 03 83 
11 03 83 
27 02 83 
05 03 83 
13 02 83 

bungalowpark Noordwijk 
noordduinen 
Rijnsburg,westerpark 
tussen Noraweg-Duindamse slag  
Katwijk,zuidduinen  
A.W.duinen  
fietspad zuidduinen v.Katwijk  
tuin Katwijk-binnen  
noordduinen  
park Bos, zee en duin 

J.v.Sambeek 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
R.Jansson 
P.Spierenburg 
idem 
J.Glasbergen 
J.v.Sambeek 

Grote gele kwikstaart   1 ex dec.jan. regelmatig nabij Oud Poelgeest K.de Mooy 
Spreeuw  tienduizenden nabij de Sikkens in januari J.v.Sambeek e.a. 
Putter   8 ex 08 01 83 tuin Voorhout idem 
Sijs   6 ex 11 01 83 Voorhout,spoordijk idem 
   8 ex 27 02 83 Noordwijk, Nachtegaallaan A.Cramer 
  60 ex 13 03 83 1 groep over Noordwijk J.v.Dijk 
Frater  30 ex 08 01 83 Zuidduinen Noordwijk P.Spierenburg 
  75 ex 12 02 83 idem J.Glasbergen 
  30 ex 04 03 83 idem P.Spierenburg 
Kruisbek  12 ex 15 02 83 Wassenaarse slag K. de Mooy 
Keep   2 ex 19 02 83 Park Bos, zee en duin J.v.Sambeek 
Sneeuwgors   6 ex 14 11 83 strand Noordwijk W.v.d.Niet 
 
 
Zend uw waarnemingen weer tijdig naar: 

J.Glasbergen 
P.van Saxenstraat 7  
2231 LR Rijnsburg. 

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

 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 




