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Van de Redactie... 
 
Dit keer is het niet zo'n dikke STRANDLOPER, die voor u ligt. U zult dus veel 
tijd hebben deze STRANDLOPER met extra veel aandacht te lezen. Wat meer 
is, u zult nu nog tijd over houden om zelf een stukje voor de volgende 
STRANDLOPER te schrijven. We rekenen op uw medewerking want zonder uw 
hulp komt de Strandloper niet vol. 
Intussen willen we de medewerkers aan deze strandloper hartelijk bedanken. 
Dick Hoek heeft de voorplaat gemaakt. Het is dit keer een Houtsnip. 
Ook verzorgt Dick Hoek nog steeds de knipsel-afdeling. 
Illustraties werden ook gemaakt door Sjaan van Kekeren. 
Joanne van Sambeek gaf ons wel de oplossing van de oude puzzel, maar er 
was geen nieuwe hersenkraker. Wie durft? 
 
Onze copy-map is geheel leeg, dus kunt u zich nu allemaal gaan uitleven  
in een stukje voor uw eigen STRANDLOPER. Laat anderen meegenieten van uw 
belevenissen ! 

 
 

-------------- 
 
 
Belangrijk bericht voor de Abonnees op Het Vogeljaar. 
 
Van de administratie van "Het Vogeljaar" kregen we bericht dat de con- 
tributie volgend jaar verhoogd wordt tot f 17,50 per jaar. Willen degenen  
die nu een abonnement hebben en volgend jaar géén verlenging van dat  
abonnement wensen, dit voor 1 december berichten aan de ledenadministratie 
Mevr.H.H.J.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26 Noordwijk. 
 
Voor de penningmeester is "het Vogeljaar" een bron van aanhoudende zorg.  
Het gebeurt vrij regelmatig dat wij pas bij de contributieinning be- 
merken, dat iemand geen Vogeljaar meer wenst te ontvangen. In dit geval  
heeft hij dan enkele nummers van het blad in zijn brievenbus gehad en  
dan wil de Administratie van het Vogeljaar daar (terecht) geld voor  
zien. In dat geval draait onze verenging voor de kosten op. Het zal dui- 
delijk zijn, dat dit niet zo'n gunstige regeling is voor de Vereniging.  
Daarom graag afmelden voor 1 december indien geen abonnement meer ge- 
wenst wordt. 
 

de penningmeester 
 

-------------- 
 
Oplossing van de puzzel uit nr. 2 van deze jaargang: 
 
De oplossing van de Windende planten puzzel is: 
 
lathyrus   
bosrank   
zeewinde  
ringelwikke 
 
Het te vormen woord is dan ZWALUWTONG 
 

-------------- 
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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 
Notulen van de ledenvergadering van de vereniging, gehouden op vrijdag  
17 juni 1983 in het Buurthuis te Noordwijk aan zee. Aanvang 20.00 uur. 
 
Aanwezig waren ongeveer 30 personen. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet vervolgens de aanwezigen van  
harte welkom. In verband met het drukke programma van hedenavond stelt de  
voorzitter voor het huishoudelijk gedeelte te beperken tot het doen van  
enkele mededelingen en daarna de sprekers van hedenavond het woord te ge- 
ven. 
De mededelingen bestaan uit de melding van de plantenexcursie op maandag  
avond 20 juni om 19.00 uur en de indeling van de excursieleiders, zowel voor  
deze excursie als voor de begeleiding van de excursies van het Zuid-Hollands 
Landschap op zaterdag 10 juni. Tevens wordt nog gewezen op de bezetting van  
de stand op de Boven-Volta-markt op zaterdag 9 juli. 
 
Vervolgens wordt het woord gegeven aan de heer B.van Leeuwen, die in het kort  
ingaat op de verschillende aspecten van de paddentrek. Zoals bekend hebben  
leden van de vereniging in de maanden maart en april intensief gepatrouil- 
leerd op de Kapellenboslaan en de Vogelaarsdreef in het kader van de bescher- 
ming van overstekende padden. Wanneer geconstateerd werd dat er een aanzien- 
lijke paddentrek plaats vond dan waren zij gerechtigd beide wegen gedurende  
de avond en nacht af te sluiten voor alle verkeer. 
De heer Van Leeuwen verzoekt om vanuit de zaal vragen te stellen, zodat  
hij aan de hand daarvan zijn verhaal kan opbouwen. 
 
Opvallend was, dat ongeveer op de helft van de trekperiode er ook padden  
weer terug begonnen te trekken. Alleen was het niet altijd goed te consta- 
teren, waarheen zij precies trokken. De trek zelf begon omstreeks 14 maart  
en bij het einde van de controle was de trek eigenlijk nog niet geheel  
voltooid. In totaal zijn er met de hand ongeveer 2000 padden overgezet, ter- 
wijl gedurende de gehele controleperiode in totaal ongeveer 400 padden zijn  
dood gereden. Hoeveel padden in werkelijkheid zijn overgetrokken,  
is niet te controleren, want na het afzetten trokken gedurende de nacht tal- 
loze padden over. Bovendien werd slechts geteld en met de hand overgezet  
tijdens de rondgang, die slechts een beperkte tijd in beslag nam. 
 
Gevraagd werd welke factoren precies de paddentrek aanmoedigen of veroor- 
zaken. In het algemeen zijn temperatuur en vochtigheid van groot belang,  
maar naarmate het seizoen vordert, spelen deze factoren steeds minder een  
rol. Dan krijgt kennelijk de paringsdrift de overhand. Volgens de ervarin- 
gen van de controleurs trekken de padden voornamelijk bij vochtig of zelfs  
gewoon nat weer. De temperatuur komt misschien op de tweede plaats. De eerste  
maal dat behoorlijke paddentrek werd geconstateerd regende het vrij hard  
en was de temperatuur toch vrij laag. 
 
Op een vraag wat een pad precies eet, antwoordt de heer Van Leeuwen dat de  
pad in principe alles eet, wat kleiner is dan hijzelf, waarbij de voorkeur  
uitgaan zal naar dierlijk voedsel. 
 
Bij een volgende controle in het komend jaar zal de telling aan de hand van  
speciale formulieren wat nauwkeuriger uitgevoerd worden. 
 
Als laatste punt komt aan de orde het eventueel aanbrengen van bepaalde  
vaste voorzieningen om een permanente goede oversteek van de padden te  
kunnen waarborgen. De suggestie wordt gedaan een soort wildroosters aan te  
leggen, waaronder de padden de weg kunnen oversteken. De padden houden 
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hierdoor het contact met de buitenlucht, hetgeen toch noodzakelijk is. Een  
pijp onder de grond is b.v. onvoldoende gebleken, daar padden een dergelijke 
doorgang schuwen. Verder is zo'n wildrooster gemakkelijk te controleren en  
schoon te houden. Alleen zullen er langs de gehele weg afzettingen geplaatst  
moeten worden. 
 
De heer Van Leeuwen ziet wel iets in een dergelijke oplossing en hij toont  
zich gaarne bereid aan een oplossing als deze mee te werken. Bij een eerst- 
volgend contact met de gemeente Noordwijk zal dit voorstel worden meege- 
nomen. 
 
Het hoofdthema van deze avond wordt gevormd door de zogenaamde Grassencursus. 
Inmiddels heeft de heer Van den Oever jr. het nodige klaargezet voor deze  
cursus, die voornamelijk inhoudt het determineren van grassoorten aan de  
hand van vegetatieve kenmerken. 
Voordat wordt overgegaan tot het eigenlijke determineren, houdt Van den  
Oever jr. een korte inleiding over de grassen en reikt per tafel een deter-
minatietabel uit. Hierna gaat het gezelschap aan de slag, terwijl de heer  
Van den Oever regelmatig de aanwezigen assisteert. 
 
Wanneer tegen elf uur het determineren wordt afgesloten, mag worden vast- 
gesteld, dat de meesten toch wel iets meer tot de moeilijke materie van  
de grassen zijn doorgedrongen. Er moet echter nog heel wat oefening plaats  
vinden, wil men de meeste in Nederland voorkomende grassen juist kunnen 
determineren. De voorzitter dankt de heer Van den Oever voor zijn voor- 
dracht en assistentie en houdt zich mede namens alle andere aanwezigen  
aanbevolen voor een volgende keer. 
 
Voordat de avond wordt besloten, wordt bekend gemaakt, dat de eerst volgende 
ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 23 september a.s. in het  
Buurthuis om 20.00 uur. Als alles goed gaat zal het dan gaan over het ener-
gievraagstuk. 
 

de secretaris. 
 
 

-------------- 
 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Bij het verschijnen van deze Strandloper is het nieuwe seizoen al weer aan- 
gevangen, hetgeen betekent dat er ook de komende tijd weer nieuwe activi- 
teiten te verwachten zijn. Zo zullen we begin oktober weer starten met de 
trekwaarnemingen in de Noordduinen. Deze worden gehouden op zaterdagmorgen.  
Meer bijzonderheden treft u in de streekbladen aan. 
 
Inmiddels zijn we ook een stukje verder gekomen in de richting van de  
realisering van de eigen ruimte, al is het lang nog niet zover dat we al  
over een eigen ruimte kunnen beschikken. De prijs die de gemeente Noord- 
wijk vraagt voor een klaslokaal in de Hoofdstraat, ligt voor de drie 
"natuurverenigingen" veel te hoog. Eind augustus hebben we met wethouder  
Bedijn een uitvoerig onderhoud gehad, waarin we onze bezwaren tegen de  
prijs naar voren hebben gebracht. We dachten dat een oplossing toch wel  
te vinden moet zijn, gezien het feit, dat het aanbod opnieuw in het College  
van Burgemeester en Wethouders ter sprake zal worden gebracht. 
 
In de maand juni hebben we de collectie boeken, afkomstig uit de nalaten- 
schap van Jan Verwey, bij de familie van Jan Verwey in Wageningen opge- 
haald. Het gaat hier om een grote collectie boeken van aanzienlijke waarde. 
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waarmee we samen met de boeken die reeds in ons bezit zijn, een pracht van  
een bibliotheek kunnen opbouwen. Wat slechts ontbreekt, is de eigen ruimte,  
maar dit onderwerp hebben we zojuist al toegelicht. 
 
De gemeente Noordwijk heeft het plan direct ten noorden van het voormalige  
Golfbad in de Noordduinen een nieuwe strandslag aan te leggen t.b.v. het  
vervoer van de visboten van de Sportvissersvereniging. Wij betreuren deze  
aanleg zeer, daar wederom een mooi stukje natuur verloren dreigt te gaan  
en de onrust in het aangrenzende duinterrein ongetwijfeld toe zal gaan ne- 
men. Het geplande tracé loopt door een terrein waar de Blauwe Bremraap  
vrijwel jaarlijks opkomt. Deze plantesoort is over het algemeen zeer zeld- 
zaam. Wij hebben onze bezwaren uitvoerig aan de Gemeenteraad en aan het  
College van gedeputeerde staten kenbaar gemaakt. Voordat echter tot de  
aanleg kan worden overgegaan, zal er eerst een soort bestemmingswijziging  
plaats moeten vinden via art.19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In  
dit kader kunnen we alsnog onze bezwaren naar voren brengen. 
 
Tot slot hebben we het plan opgevat een soort actie te gaan voeren voor  
extra nestgelegenheid voor de Gierzwaluw. Deze vogelsoort vindt de laat- 
ste tijd steeds minder broedgelegenheid door renovatie, sloop en nieuw- 
bouw. We kunnen tegen een speciale prijs holle stenen krijgen, die in muren  
e.d. ingemetseld kunnen worden. De vorm van deze stenen met een speciale  
toegang, blijkt een grote aantrekkingskracht op de Gierzwaluwen uit te  
oefenen. Hiermee kan nieuwbouw, renovatie of restauratie een belangrijk aan-
knopingspunt worden om de nestelgelegenheid van de Gierzwaluw te vergroten. 
 

de secretaris 
 

 
 

-------------- 
 
 
I.V.N.natuurdag op het Doefeest 1983  
 
Op 16 augustus j.l. was het dan zover. Na wat avonden vergaderen en aar- 
dig wat voorbereidend huiswerk stonden de deelnemers van de werkgroep  
"Doefeest" klaar om van start te gaan. 
's Morgens waren we al vroeg in de weer om tafels in te richten, posters  
op te hangen, de dia-presentatie in te richten en nog veel meer. 
Om 11 uur stroomden de kinderen binnen. Bij de ingang kregen ze een deel- 
nemerskaart omgehangen met daarop vermeld alle aktiviteiten. 
Deze waren : 1.Vogels kennen 

 2.Bos-ganzenbord 
 3.de Denneboom 
 4.het vieze varken (zie illustratie op de volgende pagina) 
 5.Ken je deze bomen? 
 6.Dia-verhaal 
 7.Schelpenkraam 
 8.Welke boom groeit snel? 
 9.Knoppenkast 
10.Dierenspel 
11.Keutelkraam 

Al vlug was het bij iedere kraam een gezellige drukte. Kinderen waren  
flink in de weer om hun 11 handtekeningen bij elkaar te krijgen, zodat  
ze hun natuurdiploma in ontvangst konden nemen. 
Zo'n 30 kinderen waren er die dag aanwezig, waarvan het grootste gedeel- 
te meedeed aan onze natuurdag-aktiviteiten. 
Op de volgende bladzijde treft u een bloemlezing aan van de antwoorden  
die bij onderdeel 4 werden gegeven. Bij het Vieze varken werd n.l. de 
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HET VIEZE VARKEN !?!?!? 
 

vraag gesteld: "wat mag je wel en wat  
mag je niet doen in de natuur?"  
De antwoorden spreken (meestal) voor  
zichzelf en hopelijk bevinden zich  
onder de kinderen weer vele toekom- 
stige natuurbeschermers. 
 
Dit mag niet: 
-peuken op de grand gooien 
-boom niet opeten 
-Fikie steken 
-geen vissen dood maken 
-vuil gojen in de natuur 
-je mag niet oorlog maken 
-niet in de natuur roken 
-het varken mag zijn suggaar niet laten 
 valen 
-geen romel neergooien 
-bos aansteken 
-door de modder hollen 
-hij mag niet de boom uit de grond halen 
-tak av dreeke 
-op bloemen trapen 
-niet de boom uit de grond treken 
-hij maak niks stuk. 
-mag niet huis bouwen 
 
En dit mag ook wel: 
-op het paje lopen. 
-natuur water geven 
-ze jas uit treke 
-het varken mag de natuur verzorgen 
-je mag de natuur helpen 
-netjes blijven (!!!) 

 
Dit mag wel: 
-Boom laten staan 
-hij mag in de moder staan 
-te harke 
-romel in de vuilnisbak 
-brand voorkomen 
-leker in de natuur hè? 

Ik geloof wel dat ik namens de werkgroep mag spreken van een zeer geslaagde  
dag. 
 
                                       Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 

-------------- 
 
 
STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
In "Strandloper" nr.2 van 1983 werd een boekje open gedaan over de werking  
van het Olierampenplan. Hieronder volgt wat bekend is geworden in het 2e  
kwartaal van 1983. 
 
Nog steeds heeft STIVONO op de brief van 6 februari 1983 aan de Werkgroep  
Opvangplan Olieslachtoffers te Utrecht taal nog teken ontvangen. Voor de  
goede orde: Deze werkgroep is het overkoepelend orgaan waarin o.a. zit- 
ting hebben Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, NIOZ, BIN, CRM en Vogelbe- 
scherming. Van de zijde van deze werkgroep is indertijd het verzoek gekomen  
of de kustasiels medewerking zouden willen verlenen bij de opvang van 
olieslachtoffers. 
Ook van de zijde van de provinciale coördinator zijn geen nadere richt- 
lijnen ontvangen, zodat zonder meer aangenomen mag worden, dat de Werkgroep  
op geen enkele wijze op onze brief heeft gereageerd. 
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Bijzonder jammer....! Als deze Werkgroep ons op basis van vrijwillig- 
heid medewerking vraagt, zal, gezien de ervaringen met deze Werkgroep,  
een dergelijk verzoek zeer kritisch worden bezien. Vooralsnog blijft  
STIVONO bij haar eerder ingenomen standpunt alle werkzaamheden voort- 
vloeiende uit het olierampenplan voorlopig op te schorten en alleen  
die olieslachtoffers te behandelen die in het eigen verzorgingsgebied  
gevonden zijn. 

Vogelbescherming heeft van onze brief aan de Werkgroep Opvangplan  
Olieslachtoffers een kopie ontvangen, Vogelbescherming heeft terecht  
op deze kopie niet gereageerd. 

Vogelbescherming meende, toen bleek dat STIVONO bij de kustasiels een  
beetje de vuile was ging buitenhangen, wel te moeten reageren op de  
toegezonden kopie aan de kustasiels. 
Uit de reactie van Vogelbescherming valt duidelijk op te maken dat  
wij van het Opvangplan Olieslachtoffers veel te hoge verwachtingen  
hebben gehad. Uit de reacties van de andere kustasiels staan wij  
echter niet alleen. Vogelbescherming is duidelijk tekort geschoten  
in de voorlichting aan de kustasiels. 
Als zoethoudertje werd STIVONO al vast deel 1 van de handleiding  
over de behandeling van olieslachtoffers toegezonden. Dit deel  
behandelt echter de algemene zaken. Deel 2 waarin wordt ingegaan op  
de behandeling van de olieslachtoffers en de terugzetting in de  
natuur, voor ons het belangrijkste deel, is tot heden, half augustus,  
nog niet ontvangen. 

Vogelbescherming liet wel duidelijk uitkomen meer belangen te moeten  
behartigen dan alleen olieslachtoffers. Vogelbescherming verschuilt  
zich achter het argument dat buiten he administratieve deel van  
haar taak over slechts 2 à 3 mensen te kunnen beschikken. 
Ter besparing van de kosten en energie vraagt Vogelbescherming in  
het vervolg rechtstreeks met elkaar te corresponderen m.a.w. niet  
meer met de kustasiels afzonderlijk. 

Vogelbescherming werd bericht gezonden waarin STIVONO zei verbaasd  
te zijn, dat Vogelbescherming bepaalde taken op zich neemt die niet  
of niet goed, gezien de personele bezetting, kunnen worden nagekomen. 
STIVONO zal vooralsnog bij de andere kustasiels geen acties onder- 
nemen, maar acht zich hiervan ontheven als de Werkgroep Vogelasiels,  
het uitvoerend orgaan van Vogelbescherming, geen verdere acties  
onderneemt. 

Een aantal kustasiels heeft STIVONO gevraagd een landelijke kustasiel- 
dag te organiseren. Dit verzoek hebben wij in handen gelegd van de  
Werkgroep Vogelasiels. Door Vogelbescherming werd medegedeeld dat  
ons verzoek eind juni in de Werkgroep zal worden behandeld. STIVONO  
zou zo spoedig mogelijk bericht ontvangen. 

Nu half augustus is van Vogelbescherming nog niets vernomen. Het ziet  
er naar uit dat STIVONO zelf actie moet gaan ondernemen. 
Men zegt wel eens dat ambtelijke molens langzaam draaien. STIVONO  
krijgt de indruk dat de molen Vogelbescherming vastgeroest zit. 
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Maar nu het overzicht van de resultaten van het asiel in het 2e kwartaal. 
 
 

 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost 
in 

apr/juni 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 juni 
Roodkeelduiker - 1 1 - - - 
Fuut - 1 1 - - - 
Kan van Gent - 1 1 1 - - 
Blauwe reiger - 2 2 - - - 
Knobbelzwaan - 2 1 1 

 
- - 

Wilde eend 2   58   34   19 - 7 
Eidereend - 1 - 1 - - 
Rotgans - 1 - - - 1 
Meerkoet - 2 1 1 - - 
Scholekster - 2 1 

 
1 - - 

Kievit - 1 1 - - - 
Zilvermeeuw - 6 5 1 - - 
Stormmeeuw - 1 - 1 - - 
Kokmeeuw - 1 - - - 1 
Drieteenmeeuw 2 3 2 3 - - 
Alk 1 2 - 3 - - 
Zeekoet   12 8 7    13 - - 
Houtduif - 4 2 2  - - 
Turkse tortel - 4 4 - - - 
Bosuil - 1 1 - - - 
Gierzwaluw - 2 1 1 - - 
Zanglijster - 1 1 - - - 
Merel -   26   15 7 - 4 
Tjiftjaf - 1 1 - - - 
Bosrietzanger - 1 - 1 - - 
Pimpelmees - 1 1 - - - 
Huismus -   22   13 8 - 1 
Spreeuw -   23   15 8 - - 
Kauw 1   20 6 4 -    11 
Ekster - 2 - 1 - 1 
Vlaamse gaai - 1 - - - 1 
Postduif ed. -   38   10   24 - 4 
Goud/zilverfazant 1 3 - - 4 - 
Parkiet - 6 3 - 3 - 

Totaal    19  250  130  103  7    31 

waarvan: 
wilde vogels  18  203  117   77    -    27 
siervogels e.d.   1   47   13   24 7     4 
 
TOELICHTING  

Jan van Gent 

Op 10 juni werd een Jan van Gent gelost. De vogel vloog goed weg,  
doch zat 's middags al weer op het strand. De vogel werd weer naar  
het asiel gebracht. Op 25 juni werd de tweede poging gewaagd.  
De vogel werd weer op strand gelost en toen met meer succes. 
 
Knobbelzwaan 

Op 18 juni werd een Knobbelzwaan binnengebracht, die in Katwijk  
gevonden was met een vishaak in zijn bek en 1 haak in een zwemvlies.  
Door de vishaak in zijn bek was de tong van de Knobbelzwaan ernstig  
beschadigd. De vogel was door een dierenarts in Katwijk behandeld.  
De Knobbelzwaan kon op 25 juni gezond en wel in de polder worden  
losgelaten. 
 
 



- 9 – 
 
Wilde eend 

Er werden erg veel jonge eenden binnengebracht, zelfs enkele nesten 
met donsjongen. Moedereend was in veel gevallen het slachtoffer  
van het verkeer geworden. Met succes kon toch een aantal van deze  
eendjes worden losgelaten. Voor ze echter losgelaten kunnen worden, 
moeten deze vogels over echte veren beschikken en waterdicht zijn.  
Het duurt een paar maanden voor de donsjongen zover zijn dat ze  
op een verantwoorde wijze teruggezet kunnen worden. 
Op een dag werd een gewonde eend, compleet met een nest van 13  
eieren, naar het asiel gebracht. De eieren zijn echter niet uitge- 
komen. De moedereend kon na een aantal weken weer worden losgelaten. 
  
Drieteenmeeuw/Stormmeeuw 

Op 22 april werd in bijzijn van Koningin Beatrix op de Kon.Wilhelmina  
Boulevard door onze voorzitter, W.v.d.Niet, een Drieteenmeeuw en een  
Stormmeeuw met succes gelost.. 
 
Alk/Zeekoet 

Met succes konden 3 Alken en 13 Zeekoeten in zee worden teruggezet.  
Via het N.I.O.Z. op Texel werden 7 Zeekoeten in de Waddenzee  
losgelaten. STIVONO kreeg van de heer Swennen een compliment over  
de uitstekende staat waarin de vogels verkeerden. Zonder verdere  
revalidatie konden de Zeekoeten dezelfde dag worden teruggezet.  
De andere vogels zijn op de pier in IJmuiden gelost. 
 
Huismus 

Bij de mussen hadden we een triest geval. Op 27 april werd een  
jonge huismus door de politie in een hok gezet. Kort daarna werd  
een Kauwtje in hetzelfde hok geplaatst. Kennelijk was de Kauw  
erg hongerig, want 's avonds toen gevoerd werd was de Mus op  
enkele veren na opgegeten. Kennelijk is deze hap de Kauw slecht  
bevallen, want een dag later was ook hij dood. 
 
Postduiven e.d. 

Het aantal geringde vluchtduiven dat in het asiel wordt gebracht,  
neemt zorgwekkend toe. STIVONO heeft de postduivenvereniging  
"Steeds Sneller" gevraagd in het vervolg de zorg voor deze duiven  
over is nemen. Het is namelijk niet de bedoeling dat STIVONO  
duiven van hobbyisten gaat verzorgen. Dat is ook de taak van  
STIVONO niet. 
 
Parkieten 

De Parkieten gaan naar de eigenaars terug. Komen deze niet opdagen,  
dan gaan ze naar een liefhebber toe. Uiteraard kunnen deze vogels  
niet in de vrije natuur worden teruggezet. 
 
Goudfazant/Zilverfazant 

Voor deze vogels is een plaatsje gevonden in het dierenkamp van  
de BAVO te Noordwijkerhout. 
 
In het 2e kwartaal van 1983 kon 30% van de wilde vogels weer  
in de vrije natuur worden teruggezet. 
 
Noordwijk, augustus 1983  Stichting Vogelasiel Noordwijk  

p/a Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 
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geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
DE FLORA VAN HEUKELS INGRIJPEND VERNIEUWD 
 
Voor plantkundigen in Nederland heeft het verschijnen van de nieuwe Heukels  
ongeveer dezelfde betekenis als het uitkomen van een herziene versie van  
de grote Van Dale voor een Neerlandicus of een Cryptogramliefhebber.  
Waarschijnlijk is de betekenis nog groter want de Flora van Nederland is  
met het verschijnen van de twintigste druk niet vermeerderd, verbeterd of  
zelfs "aanzienlijk uitgebreid", maar geheel herschreven en op een andere  
leest geschoeid. 
De Heukels is van alle flora's altijd "de strengste" geweest, ook was het  
de enige die wetenschappelijk gezag met zakformaat combineerde. 
Toen vorig jaar de bewerker van de vorige drukken, Dr.S.J.van Ooststroom  
overleed; stond al vast dat de Heukels aanzienlijk vernieuwd zou worden.  
Een team van plantkundigen, allen verbonden aan het Rijksherbarium te Lei- 
den, was bezig een nieuwe Heukels te schrijven, die zou uitkomen in 1983,  
honderd jaar na het verschijnen van de eerste druk. 
Van Ooststroom voerde de Heukels op tot 925 bladzijden, waarin ook beschrij- 
vingen van siergewassen, regionale variëteiten en adventieven waren opge- 
nomen. Hoewel het formaat nog steeds handzaam bleef, dreigde de Heukels  
door de overdaad aan soorten steeds minder een bruikbare veldgids te  
worden. 
Dr.Ruud van der Meijden, eindredacteur en tevens de belangrijkste auteur  
van de nieuwe druk, wil dat deze wel wetenschappelijk, maar tevens ge-
bruiksvriendelijk is. Zo'n vijfhonderd sierplanten, adventieven en varië- 
teiten zijn daarom weggelaten. Ook is de eindeloze verdeling in onder- 
soorten en variëteiten gestopt, omdat alleen specialisten die uit elkaar  
kunnen houden. "De Braam en de Paardebloem vind je bij ons slechts beschre- 
ven onder een enkele soort met literatuurverwijzing." 
De nieuwe druk is dan ook aanzienlijk dunner: 583 bladzijden. Sterke troeven  
zijn de tabellen voor de herkenning van grassen en sporeplanten. Volgens  
kenners is dit werkelijk iets unieks, waar zelfs buitenlandse flora’s  
niet aan kunnen tippen. 
Van der Meijden is al weer bezig met de voorbereidingen van een volgende  
druk die zal waarschijnlijk toch weer aanzienlijk dikker worden. Ook de  
vele drukfouten zullen dan verdwijnen. 
Nu zijn de meeste fouten niet zo hinderlijk, sommige zullen niemand op- 
vallen. Helaas zit er één sleutelfout in: dit is zeer hinderlijk, want  
dan loop je bij het determineren vast en daar kun je gek van worden. De  
fout zit in de grassensleutel: op blz. 472 moet in de rechterkolom iets  
veranderd worden. 
Na nummer 54 moet een nummer 54 bis worden ingevoegd, luidende: 

a. aartjes 7-12 mm(zonder kafnaalden) zie 55 
b. aartjes 2,5-6 mm    zie 60 

Een kleinigheidje, maar toch! Je zou er anders nooit uitkomen. 
 
Heukels/Van der Meijden, Flora van Nederland, 20e druk Wolters-Noordhoff  
Groningen 1983.Prijs fl.59,-. 
 

Uit: NRC, 16 juli 1983 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
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geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
DE AMERIKAANSE VOGELKERS 
 
De Amerikaanse Vogelkers is vanaf 1910 aangeplant in Nederland als ver-  
beteraar van de bodem in naaldbossen. De soort gedijde enorm goed en 50  
jaar later zag men de Amerikaanse Vogelkers als een bijzonder hardnekkig  
onkruid. Het kreeg de naam "Bospest" en wordt sindsdien te vuur en te zwaard 
bestreden. In de nota "Het beheer van de Amerikaanse Vogelkers in de Neder- 
landse bossen" wordt de vraag gesteld of de huidige bestrijding van de  
Amerikaanse Vogelkers wel zinvol is. Gebleken is dat de soort een pionier  
is, die vooral optreedt bij bodemverstoring. De huidige bestrijding van de 
Amerikaanse Vogelkers schept steeds weer ideale kiemomstandigheden voor  
deze soort. Men verstoort bodem en plantendek ernstig, terwij1 vaak met  
chemische middelen een nabehandeling plaatsvindt. Bij "niets doen" blijkt  
de vogelkers vaak door vegetatiesuccessie verdrongen te worden. De oude  
en stervende planten vormen tevens een verrijking van het bosmilieu (dood  
hout, zwammen, holen). Het rapport is een pleidooi voor een ander beheer van  
de Amerikaanse vogelkers en voor een zo min mogelijk ingrijpen in natuur- 
gebieden. 
De nota is te bestellen door overmaking van f 12,50 op giro 369353 van de  
Stichting Kritisch Bosbeheer te Boxtel onder vermelding van "Prunus-nota". 
 

Uit: ARGUS mei 1983 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
VALE GIEREN IN FRANKRIJK 
 
De inspanningen om de Vale gier te herintroduceren in de France Cevennes  
lijken met succes te worden bekroond. Er vliegen inmiddels 18 gieren vrij  
in dit gebied rond. Veertig jaar geleden werd de soort door vergiftiging  
en afschot uitgeroeid. De dieren zijn nu begonnen met het vormen van pa- 
ren. Vorig jaar groeide het eerste jong voorspoedig op en ook in 1983  
is er één jong geboren. Een belangrijk succes is ook, dat de plaatselijke  
bevolking de gieren nu met rust laat en ze ziet zoals ze zijn: mooi en  
ongevaarlijk. 
 

Uit: VOGELS, sept/okt, 1983 
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KATTENONDERZOEK IN DE DUINEN BIJ SCHOORL 
 
Bij het natuurbeheer heeft men al lange tijd te kampen met het probleem van  
de "verwilderde" katten. Onder verwilderde katten worden katten verstaan,  
die geheel onafhankelijk van de mens leven. In bepaalde gebieden werden  
deze katten weggevangen, maar hun aantal verminderde niet. Aan het RIN 
(RijksInstituut voor Natuurbeheer) is de vraag gesteld wat hiervan de  
oorzaak was en welke beheersmaatregelen konden worden genomen. 
Uit het onderzoek is in de eerste plaats gebleken dat het voedsel van  
"verwilderde" katten voor het grootste gedeelte uit muizen en jonge ko- 
nijnen en hazen bestond. Daarnaast vond men wat vogelresten en resten van  
voedsel, verschaft door de mens. 
Het onderzoek in de duinen bij Schoorl leverde o.a. de volgende conclu- 
sies op: 
(zie verder op de volgende bladzijde) 
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- Het duingebied levert niet voldoende voedsel voor de katten om in hun 
  onderhoud te kunnen voorzien. 
- Echte verwilderde katten komen in het duingebied vermoedelijk niet voor. 
- Het aantal katten in het duingebied hangt samen met het aantal katten 
  dat de mensen aan de rand van de duinen in Schoorl bezit. 
- Als een duinkat wegvalt, zal zijn terrein weer bezet worden door een 
  andere kat. 
- Concurrentie tussen de kat en de vos komt niet voor; zij leven naast el- 
  kaar in hetzelfde gebied. 
Uit de verschillende onderzoeken is bovendien naar voren gekomen dat het   
afschieten van "verwilderde" katten in natuurterreinen een nutteloze bezig- 
heid is. Enerzijds om het feit dat de kat naar alle waarschijnlijkheid  
niet "wild" is, en de eigenaar van de kat na het afschieten in vele gevallen  
een nieuwe kat zal nemen. De aanvoer van "verwilderde" katten zal zo blijven 
bestaan. Anderzijds zal bij het afschieten van een kat een gebied vrij ko- 
men, dat spoedig weer door een andere kat zal worden ingenomen.  
Bovendien zal bij het achterwege blijven van afschot de voor de wilde  
soorten zo benodigde rust niet zo vaak verstoord worden. 
 
      Uit: DUIN  nummer 2 1983 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
Sommige Verweij’s_kijken naar vogels, Stefan Verwey bekijkt de natuur 
Zo... 

 
 
 
Uit de Volkskrant. 
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OOIEVAARSDORP 
"HET LIESVELD" 
 
Met de pinksterdagen  
kampeerden we bij een  
boerin in Ammerstol  
aan de Lek. Daar zagen  
we regelmatig Ooievaars  
overvliegen. Nieuwsgie-  
rig geworden, besloten  
we een kijkje te nemen 
in Ooievaarsdorp "Het  
Liesveld". Dit ligt  
bij Schoonhoven aan de  
overzijde van de Lek.  
Het was koud en het  
regende en het leek of  
de vogels dat ook niet  
zo prettig vonden. 
Toch was het de moeite 
waard.. 
Uit informatie bleek  
al snel dat wilde Ooie- 
vaars in ons land niet  
meer voorkomen. In 1939  
broedden er nog 316 pa-  
ren, die in dat jaar 
jongen groot brach- 
ten. Vorig jaar waren er  
nog maar twee paar wil- 
de Ooievaars in ons  
land. 
De oorzaken zijn ver-  
schillend, jacht, hoog- 

 

spanningsleidingen, maar vooral het verlagen van het grondwaterpeil spelen  
een rol. Door de verlaging van het grondwaterpeil is het voedselaanbod van 
b.v. regenwormen, kikkers, sprinkhanen, slakken, kevers sterk afgenomen. Andere 
factoren zijn de natte lentes en het gebruik van chemische bestrijdings- 
middelen. Dit geldt niet slechts voor Nederland, maar voor heel West-Europa.  
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft in 1971 het  
Ooievaarsdorp "Het Liesveld" geopend, met het doel Ooievaars in gevangen- 
schap te kweken en daarna in o.a. de Alblasserwaard uit te zetten. De Ver- 
eniging was van mening dat de Ooievaar voor het Nederlandse landschap be- 
houden moest blijven. 
Ooievaars verliezen na een aantal jaren gevangenschap n.l. hun trekdrang  
en zo kunnen ze zonder vrees voor wegvliegen na enige tijd worden uitge- 
zet. Binding aan soortgenoten op de grond en vaste voedertijden voorkomen  
het wegtrekken. De jongen van zulke losgelaten paren trekken wel weg. Het ver- 
lies van de trekdrang is niet erfelijk. 
Het kweken van Ooievaars is niet moeilijk maar vergt wel geduld. Naar leeftijd 
worden de Ooievaars verdeeld over afgerasterde vakken. De vogels worden hier 
geobserveerd, vooral de vierjarige (geslachtsrijpe)vogels. Het Ooie- 
vaarsmannetje is zeer kritisch wat betreft het kiezen van een vrouwtje,  
zodat er nog al wat tijd over heen kan gaan, voor geschikte paren tot stand  
zijn gekomen. Dit kan jaren duren. 
Is het juiste paar gevormd, dan wordt dit apart gezet in een broedkooi. Nu  
krijgen de beide vogels voor het eerst weer de beschikking over twee vol- 
waardige vleugels. Werden de vogels vroeger gekortwiekt, tegenwoordig past  
men vleugelbinding toe. Als het paar een nest gemaakt en jongen groot ge- 
bracht heeft, worden ze in de lente losgelaten, zodat ze direct "in het wild  
kunnen gaan nestelen. 
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Het Liesveld kent ook dependances, buitenstations in voedselrijke gebieden,  
waar geprobeerd wordt de Ooievaar weer uit te zetten. Daartoe worden de uit  
te zetten paren samen met een, tiental gekortwiekte Ooievaars naar de  
betreffende dependance overgebracht. Als de paren in de lente daar worden 
losgelaten, zullen ze meestal één van de daar opgerichte paalnesten betrek-  
ken. De band met de gekortwiekte (altijd éénjarige) vogels weerhoudt hen  
ervan, weg te trekken om elders op zoek te gaan naar een nestgelegenheid.  
In 1979 kwam de eerste dependance in Herwijnen. In 1980 volgde Eernewoude,  
waar de vrijgelaten paren tot broedresultaat kwamen. In 1981 kwamen de bui- 
tenstations Zegveld, De Wijk en Gorssel. In 1982 werden Haastrecht en Leek  
geopend. 
De in het Liesveld geboren jongen zijn nodig om nieuwe buitenstations te  
bevolken en worden voorlopig niet vrijgelaten. Alleen als ze gepaard zijn,  
worden ze vrijgelaten. Om het Ooievaars-experiment van Vogelbescherming te  
steunen kan men Vriend(in) van hot Ooievaarsdorp worden.(min. f 10,-- p.j.)  
Ook kan men een Ooievaar adopteren of in de kost nemen voor f 100,-- p.j.  
Men krijgt dan bezoekersfaciliteiten. 
In het Ooievaarsdorp is ook een bezoekerscentrum ingericht. 
Het dorp is geopend van 1 april tot 1 september, dagelijks van 13.00 tot  
17.00 uur. Op maandag is het dorp gesloten. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:  

Vogelbescherming-Ooievaarsfonds 
Antwoordnummer 1974 
3700 WB Zeist. 

Mochten er mensen zijn, die er voor voelen met een stel anderen een Ooievaar  
te adopteren, dan kunnen zij zich in verbinding stellen met ondergetekende. 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 

-------------- 
 
Reddingsoperatie HOP 
 
Tijdens onze vakantie deze zomer in  
Zuid-Frankrijk, lagen we op een dag  
te luieren op een dijkje langs het  
Canal du Midi, waar onze camping naast 
lag. 
Al diverse keren hadden we een klage- 
lijk gepiep van een jonge vogel ge- 
hoord. Opeens viel mijn oog op een  
gat in de stam van een Plataan, waar  
ik de kop van een vogel uit zag ste- 
ken. Al piepend deed de vogel verwoe- 
de pogingen uit het gat te komen,  
maar het was duidelijk dat de ope- 
ning veel te klein was. 
Uiteraard was een leuke serie fo- 
to's snel gemaakt. Daarna gingen we  
aan de slag om de opening ruimer te    
maken. En ja hoor, na enige tijd trok de vogel de stoute schoenen aan en kwam  
uit het gat om zijn vrije leven te beginnen. Het bleek een Hop te zijn. Al  
snel begon hij zaad te pikken en van het water te drinken, dat we rondom hem  
in het gras gesprenkeld hadden. Kamperen bleek echter niet zijn liefhebberij  
want al snel verdween hij, de perzikboomgaarden in, welke rondom onze cam-  
ping stonden. 
We zagen hem niet meer terug. Desondanks hopen we dat hij het goed maakt in  
"la douce France". 
 

E.v.Kekeren 
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Excursie Beierse Alpen 
 
Soms maakt het lezen van een boek je zó nieuwsgierig, dat je het niet kunt  
laten datgene wat je las, zelf op te gaan zoeken. In dit geval ging het om  
"Die Vögel des Werdenfelser Landes". Dat Werdenfelser Land ligt in het ui- 
terste zuiden van West-Duitsland, bij de Oostenrijkse grens in de buurt van  
de wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen. Een stencil met een opsomming  
van wat daar allemaal te zien zou zijn, was voldoende om een aantal mensen 
enthousiast te maken. Op 20 mei vertrokken we met onze tenten vol goede moed  
naar het zuiden. Voorbij Stuttgart brak de zon door en zagen we overal mensen 
luchtig gekleed op de terrassen zitten. Tegen de avond kwamen we op de cam- 
ping in Tennsee aan. Na het tent opzetten werd door een enkeling nog een  
plaatje geschoten van een blauwe lucht met scherp afgetekende bergkammen. Dit  
bleken later de enige foto's met bergen te zijn omdat het weer omsloeg. 
's Nachts ging het regenen en het blééf regenen. Overdag meestal een gestage  
drup, 's nachts harder. Op Pinkstermaandag lag er sneeuw! Dat we het ondanks  
de regen en de koude nog 5 dagen uithielden, is vooral te danken aan de  
grote tent van de Baalbergens, waarin naast gezelligheid ook uitstekend voor  
de inwendige mens werd gezorgd. Door de kou werd de kennis omtrent bepaalde  
merken sterke drank ook danig uitgebreid (Korenaar). Dat we ondanks het  
slechte weer veel gezien hebben, is tekenend voor de biologische rijkdom van  
het gebied, 
Het Werdenfelser Land is een buitengewoon gevarieerd gebied met uiteraard  
opvallende hoogteverschillen en de daarmee samenhangende zonering in de ve- 
getatie. De camping lag op ca 1000 m. in een breed dal, dat omsloten werd  
door bergen, in het zuiden reikten deze tot 2500 hoog, aan de andere zijde  
waren de bergen niet hoger dan 1500-1800 m. In het dal liggen kleine meer- 
tjes, vaak omsloten door een fraaie moerasvegetatie. Door het gebied lopen  
veel beekjes en enkele kleine rivieren, waarvan de Isar en de Ammer de be- 
kendste zijn. Op enige afstand van Tennsee liggen uitgestrekte hoogveenge- 
bieden :het Murnauer Moos en de Kochelseemooren. Deze veengebieden zijn  
grotendeels ontgonnen, maar door de extensieve beweiding zijn de gebieden  
zeer waardevol gebleven. 
In de 5 dagen dat we in Zuid-Duitsland waren, zagen we maar liefst 95 soor- 
ten vogels. Natuurlijk waren sommige soorten ook in Noordwijk wel te zien.  
Leuk is het te merken, dat soorten als Roodborst, Winterkoning en Heggemus  
op 1000 m. hoogte net zo talrijk zijn als thuis op zeeniveau, terwijl soorten  
als Waterhoen, Grasmus en Houtduif nauwelijks meer te vinden zijn. Uiteraard  
hadden we de meeste belangstelling voor de echte bergsoorten, als Alpenhegge- 
mus, Alpenkauw en Sneeuwvink. Door de laaghangende bewolking was het echter  
niet mogelijk de bergen in te trekken, waardoor we deze soorten misten. Slechts  
één dag trok de bewolking wat op en waagden we ons tot ca 1700 m. Dit werd 
letterlijk en ook figuurlijk het hoogtepunt van de excursie. Vanuit Mitten- 
wald trokken we in de richting van de Hütte "de Fereinsalm". Na de 1200 m.- 
lijn zagen we de eerste Beflijsters, gevolgd door Barmsijzen en Citroenka- 
naries. Enkelen waren zo gelukkig een Steenarend te zien, anderen zagen een  
aantal Alpensneeuwhoenders langs een bergkam scheren. Op de Fereinsalm bleek  
de Waterpieper algemeen te zijn(op 1400 m), maar de aandacht ging meer uit  
naar de groepjes gemzen. Even bleven we gefascineerd staren naar een gems die 
onbeweeglijk op een rotsblok stond. Hij bleek bij nader inzien echt onbe- 
weeglijk, want hij was van hout. De andere gemzen bewogen gelukkig wel.  
Echte alpine soorten kregen we dus nauwelijks in de kijker, maar op het "la- 
gere niveau" was zoveel te zien, dat dat nauwelijks een teleurstelling was.  
In de onmiddellijke omgeving van de camping zagen we soorten als Bergflui- 
ter, Draaihals, Notenkraker, Kruisbek, Grauwe Klauwier, Kramsvogel, Paapje, Goud-
vink en Vuurgoudhaantje. Niet ver van de camping lag de Isarstausee. Hoewel  
zo'n stuwmeer in feite een aantasting in het landschap is, biedt het een  
aantal soorten watervogels wel de gelegenheid om in dit gebied een plekje  
te vinden. Zo zagen we hier Krakeend, Wintertaling, Kuifeend, Grote Zaagbek en 
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Knobbelzwaan. Langs de snelstromende beken en riviertjes waren overal Water-
spreeuwen en Grote Gele Kwikstaarten te zien. Langs de Isar hoorden we Oever- 
lopers baltsen. Niet ver van onze standplaats moesten volgens ingewijden 
Muurkruipers en Kleine Vliegenvangers te zien zijn en dus besloten we een  
poging te wagen, om deze mooi gekleurde vogels in de kijker te krijgen. De  
eerste soort bleek geheel onvindbaar, maar de tweede soort bleek voor te ko- 
men in het park van Slot Linderhof. Dat horen en zien niet hetzelfde zijn,  
was wat de Kleine Vliegenvanger betreft volstrekt duidelijk. Het niet zo in-
drukwekkende liedje werd door iedereen gehoord, maar de vogel bleef verbor- 
gen in de boomtoppen zitten. Kleine teleurstellingen worden echter snel ver- 
geten bij het zien van dingen waarop je niet gerekend had, zoals de Hop (die  
door iedereen, inclusief Willem Baalbergen! gezien werd) en de Zwarte Spech- 
ten die wel 2 km met ons mee bleven vliegen. Tenslotte nog iets over de vo- 
gels van het Murnauer Moos. In dit uitgestrekte gebied zagen we een aantal  
soorten die bij ons wel, maar in het Alpengebied beslist niet algemeen zijn:  
Kleine Karekiet, Rietgors, Kokmeeuw, Meerkoet, Bosrietzanger en Wulp. Voor ons  
was het meest opvallende geluid het typische gerasp van de Kwartelkoning;  
ook de vele Paapjes verrasten ons. 
 
De rijkdom aan planten is hier indrukwekkend. Dit wordt naast hoogteverschil  
en de aanwezigheid van moerassen, door de bodemgesteldheid bepaald. Het ge- 
bied ligt namelijk op de noordrand van de Kalkapen en op kalk voelen veel  
soorten zich goed thuis, b.v. orchideeën. Voor iemand die nog nooit in de Ber- 
gen is geweest, is het een vreemde gewaarwording om in een grasland rond te  
lopen met tientallen nieuwe soorten. Natuurlijk herken je wel de families  
waartoe de soorten behoren, maar veel planten zijn toch net even anders in  
de lage landen. Bij het speuren in de flora vind je dan al spoedig de la- 
tijnse naam, waarvan het tweede deel steevast "Alpine" luidt. Opvallend is  
de rijkdom aan soorten van enkele families, zoals de Ranonkelfamilie met  
soorten als Trollius, Alpenbosrank, Akeleiruit en allerlei moeilijk te be- 
palen boterbloemen. Ook de Helmkruidfamilie viel op met Moeraskartelblad, 
Pluimkartelblad, Boshengel, Alpenleeuwebek en Bartsia. Hoewel eigenlijk de  
hele omgeving rijk aan planten was, noemen we nog enkele gebieden afzon- 
derlijk. In de eerste plaats de graslanden in het dal waar de camping lag:  
de Buckelwiesen. Opvallende soorten waren hier: Stengelloze Gentiaan, Bei- 
erse Gentiaan, Alpenfijnstraal, Pluimkartelblad, Alpenvleugeltjesbloem, Buxus 
vleugeltjesbloem, Melige en Echte Sleutelbloem, Oostenrijkse Schorseneer, 
Paardehoefklaver en Achtster. Bijzonder was ook de omgeving van de Barmsee.  
In een moerassig bosgebiedje stond veel Tweekleurig viooltje, Witte Bosranon- 
kel, Vertakt Hoefblad, Knoopvoet, Dodenwaad en Bospaardestaart. Een weitje  
langs de oever zag paars van de Breedbladige Orchis en de Harlekijnhorchis.  
Eén van de fraaiste graslanden troffen we aan langs de noordoever van de  
Kochelsee. Hier ook volop Breedbladige Orchis en Harlekijn, met daartussen 
Aangebrande orchis, Soldaatje, Moeraswespenorchis, Siberische lis en een niet  
te bepalen soort bremraap. Dit alles staat niet in natuurreservaten maar  
op normaal hooiland, dat in gebruik is bij de boeren. De aanwezigheid van zo- 
veel orchideeën duidt op het absoluut ontbreken van kunstmest en vermoede- 
lijk eveneens van stalmest. De grootste bedreiging voor deze vegetaties zal  
dan ook de intensivering van de veehouderij zijn. In de Buckelwiesen was op 
kilometers afstand al waarneembaar welke percelen wel en welke niet be- 
mest werden. De niet bemeste percelen vertoonden tijdens ons bezoek nog  
nauwelijks grasgroei en gaven een overvloed aan bloemen te zien, terwij1 de  
bemeste graslanden bij de boerderijen er frisgroen bij lagen. 
Laten we hopen dat de intensivering in dit gebied minder rampzalige gevol- 
gen zal hebben dan op zoveel andere plaatsen in West-Europa, zodat we nog  
lange tijd van al dit fraais kunnen genieten. 
 

Jelle van Dijk 
 

-------------- 
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Trektocht naar de Neusiedlersee in Oostenrijk, het Velencemeer en het 
Visogradgebergte in Hongarije. 

 
 
Eind mei van dit jaar vertrok een aantal leden van onze vereniging in  
het kader van de zo langzamerhand traditioneel geworden buitenland-excur- 
sie naar het uiterste zuiden van Duitsland. Het doel van deze reis was  
de camping aan de Tennsee nabij het plaatsje Krün in Beieren. Hoe deze  
excursie verliep kunt u elders in deze aflevering lezen. 

Na de afloop van deze excursie trok een drietal van dit gezelschap even- 
wel niet naar huis, maar vervolgde de reis in oostelijke richting. Dit  
drietal bestond uit Willem van der Niet, Frank van Duivenvoorde en onder- 
getekende. 

Vanaf de Tennsee was het slechts ruim een half uur rijden naar de Oosten- 
rijkse grens, even voorbij het plaatsje Mittenwald. Na de grensovergang  
togen we in de richting van Innsbruck en kwamen na enige tijd terecht op  
de grote verkeersweg, die ons in de richting van Wenen voerde. Deze weg  
bleven we echter niet vervolgen, maar we sloegen een wat kleinere weg in  
in de richting van Salzburg, die ons door een prachtig stuk Oostenrijk  
bracht. Na Salzburg namen we weer de grote weg naar Wenen. De stad We- 
nen bereikten we na ruim drie uur en vandaar was het nog ruim een uur  
rijden naar de Neusiedlersee, het eerste doel van onze reis. 

Het landschap rond de Neusiedlersee is in geen enkel opzicht te vergelij- 
ken met de rest van Oostenrijk, want dit gebied is nagenoeg geheel vlak.  
In feite maakt dit gebied al deel uit van de grote Hongaarse laagvlakte.  
Verder is deze streek een echte wijnstreek, want overal strekten zich grote 
wijngaarden uit. 
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De Neusiedlersee is in de eerste plaats bekend om zijn grote vogelrijk- 
dom en daarom zijn grote gebieden rondom dit meer tot natuurreservaat  
verklaard. Daarnaast vervult deze streek een belangrijke functie al water-
sportgebied. Vooral tijdens vakanties en in de weekeinden zoeken vele in- 
woners van Wenen en omgeving hier hun vertier. Het spreekt voor zich dat  
het watersportgebeuren nu niet bepaald bevorderlijk is voor de natuur,  
maar gelukkig zijn er nog verscheidene terreinen van behoorlijke omvang,  
waar de watersport geheel taboe is. 
In deze terreinen hebben wij dan ook volop kunnen genieten. 

Zoals gezegd is de streek rond de Neusiedlersee vooral bekend door zijn  
rijke vogelstand en we kregen al dadelijk na aankomst op de camping een  
voorproefje. Aan de horizon trokken regelmatig groepjes Lepelaars voorbij  
en met een beetje geluk zag je daartussen zo nu en dan een Grote zilver- 
reiger. Vooral tegen de avond viel het luide gezang van de Grote karekiet  
op, die rond de camping op verschillende plaatsen in het riet broedde. 
Nog later op de avond liet de Roerdomp zich horen en zijn korte doffe  
dreunen klonken de hele nacht door. 

Direct ten oosten van de Neusiedlersee liggen tal van kleine meertjes,  
die naar ons idee nog veel interessanter waren dan de Neusiedlersee  
zelf. Opvallend was het grote aantal Krooneenden en Krakeenden met daar- 
tussen Zomer- en Wintertalingen. Boven het water cirkelden veel Zwarte  
sterns. Een grote verrassing was op een gegeven moment een Witvleugel- 
stern die tussen de Zwarte sterns doorvloog. Ook vele soorten stelt- 
lopers behoorden tot de vaste bewoners van deze meertjes. 

De bosjes in de buurt van deze meertjes waren ook de moeite waard. We  
hoorden er het geluid van een Grote bonte specht, maar toen we de vogel  
in de kijker kregen, bleek het hier te gaan om de Syrische bonte specht,  
een soort die hier aan de westelijke rand van zijn verspreidingsgebied  
zit. Hij valt op door het ontbreken van een doorlopende zwarte streep  
onderaan zijn kop. Even later ontdekte Frank een groot bolvormig nest hoog  
in een grote wilgeboom. Dit nest was kunstig gevlochten rond een paar  
neerhangende takken. Plotseling verscheen er op het nest een meesachtig  
vogeltje en toen wisten we meteen waar we mee te doen hadden een Bui- 
delmees. Het was grappig te zien hoe deze vogel behendig door een rond  
gaatje boven in het nest zijn jongen voerde. 

Draadversperringen leverden eveneens leuke soorten op: Grauwe klauwieren  
en zelfs een keer een Kleine klapekster. Zo gauw er een beetje riet stond  
was de zang van de Rietzanger te horen en soms ook van de Blauwborst,  
die prachtig was te zien met zijn felwitte vlek op de (blauwe) Borst. 

Op onze wandelingen langs de wijngaarden hoorden we verschillende malen  
goed het typische drietonige geluid van de Hop, maar het gelukte ons  
niet direct het beest te zien, en keer ben ik zelf een poosje op het  
geluid af gegaan en na een poosje sluipen met het fototoestel en de tele- 
lens tussen de lage wijnstruiken door zag ik hem plotseling zitten op een  
draad. Hij zat luidkeels te roepen en bij elke roep bolde zijn keel op  
en ging zijn kuif omhoog. Het was voor het eerst dat ik deze prachtig  
gekleurde vogel zo mooi zag zitten. Ik wist overigens een mooie opname van  
de vogel te maken. 

We maakten ook nog een uitstapje naar de Hongaarse grens. Langs deze grens  
loopt een kanaal met een rijk begroeid talud, waar we op een tweetal plaat- 
sen een Krekelzanger hoorden en zagen, een volkomen nieuwe verschijning  
voor ons. Ook hier viel het grote aantal grauwe klauwieren op. Langs deze  
grens stonden op geregelde afstand wachttorens van de Hongaarse grens- 
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wacht, maar deze leken op het eerste gezicht onbemand. Toen we echter een stuk 
verder langs de grens waren gelopen, zagen we plotseling een grenswacht staan,  
met de verrekijker op ons gericht. We vermoedden dat hij niet zo'n grote 
belangstelling voor Krekelzangers zou hebben als wij, dus leek het ons maar  
het beste om ons zo onopvallend mogelijk te gedragen. De rijkdom aan zang-  
vogels in dit niemandsland was overigens verbluffend. In zoverre heeft het  
"ijzeren gordijn" dan toch nog een positieve uitwerking. Behalve een enkele 
vogelaar, waagt niemand zich hier. We zagen boven ons regelmatig de Grauwe  
kiekendief, bij ons een uiterst zeldzame verschijning. 

Bij het verlaten van het grensgebied zagen we een uitkijktoren staan, die we  
direct beklommen. Vandaar hadden we een mooi uitzicht op het omringende ter-  
rein, waarin we plotseling een zeer rijzige vogel op lange stelten ontdekten.  
Gezien zijn opvallende uiterlijk (meer dan een meter hoog) moesten we hier  
beslist met een Grote trap te doen hebben. Toen we deze vogel gezien hadden  
kon onze dag zogezegd niet meer stuk. 

De meest opvallende verschijning in de streek rond de Neusiedlersee is toch  
wel de Ooievaar. Op verscheidene plaatsen zie je ze in het land lopen, op zoek  
naar prooi. Ze broeden in kleine plaatsjes als b.v. Illmitz en Apetlon en het  
is beslist geen uitzondering als je daar in één straatje 5 ooievaarsnesten  
ziet zitten. De vogels zijn prachtig waar te nemen en geheel niet schuw. 

Zoals u ziet, biedt de Neusiedlersee heel veel op vogelgebied en de opsomming  
is dan ook bepaald niet volledig. Misschien hadden we het nog moeten hebben  
over de Purperreiger en de Wielewaal. Over planten en insecten hebben we niet 
gesproken, hetgeen niet wil zeggen dat die er niet zijn of dat we ze niet  
gezien zouden hebben. Veel prachtige planten hebben we gefotografeerd en op  
één van de komende vergaderingen zult u de resultaten daarvan beslist kunnen  
zien. 
 
Na een dag of 5 bij de Neusiedlersee vertoefd te hebben, reden we naar Honga- 
rije. Daar moesten ook tal van vogelsoorten te zien zijn. Het was slechts  
een half uur rijden naar de Hongaarse grensovergang. Daar schaarden we ons  
in de rij achter het loket om een visum te verkrijgen; dit ging tot onze  
verbazing zeer vlot en nog binnen het half uur konden we zonder noemens- 
waardige controle Hongarije binnen rijden.  
Via Györ, Veszprém en Szekesfehérvár 
bereikten we in de loop van de mid- 
dag het plaatsje Agárd aan het Ve-
lencemeer. Het Velencemeer is in ver- 
gelijking met het Balatonmeer vrij  
klein, maar vooral aan de noord- en 
zuidwestkant zijn uitgestrekte riet-
velden, die een uitstekende dekking 
bieden aan allerlei watervogels. De  
fauna is in vele opzichten te verge- 
lijken met die van de Neusiedlersee  
en echte nieuwe soorten hebben we er  
dan ook niet gezien. Temidden van de 
rietmoerassen stond een hoge uitkijk-
post, naar wij vermoedden voor het ob-
serveren van vogels. Aan het begin van  
de toegangsweg stand een bordje waar- 
uit wij konden opmaken dat we aan  
het begin van het reservaat stonden.  
Na een eindje lopen kwamen we bij een 
soort bezoekerscentrum uit, waar we 
vroegen of we de uitkijktoren mochten 
beklimmen. Geen van de daar aanwezige 

 

 
  De toegang tot het reservaat aan het 
             Velencemeer 
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mensen sprak een andere taal dan Hongaars zodat we ons moesten bedienen  
van de internationale handen en voetentaal. Dit lukte, we mochten op de to- 
ren. Van daaruit hadden we een prachtig uitzicht over de rietmoerassen,  
waar steeds Grote zilverreigers en Purperreigers uit op stegen. Af en toe  
zagen we ook Ooievaars. 
 
Ten Noorden van het Velencemeer ligt een heuvellandschap, dat ons direct  
opviel door zijn mooie plantengroei. Een aparte verschijning vonden we de  
Wilde wijt, een lid van de Helmkruidfamilie met prachtige donkerrood met  
gele bloemen. Wat lager ontdekten we het Blauw guichelheil en een klein  
soort aster. Je kreeg duidelijk het idee dat je in een soort overgangs- 
gebied zat naar de meer Oost-Europese flora. Een indrukwekkende ervaring  
was de vondst van een kleine zandafgraving waar in een steile helling  
allemaal ronde gaten te zien waren. Uit deze gaten vlogen regelmatig vele  
Bijeneters naar buiten. We vermoedden dat ze steeds in- en uitvlogen om  
hun jongen te voeren. Ook in enkele boomtoppen zaten jonge Bijeneters,  
die geregeld door de ouders gevoerd werden. We genoten van deze bont en  
fel gekleurde vogels die bij tientallen aanwezig waren. 
 
Het volgende natuurterrein dat we hebben bezocht is het Visogradgebergte,  
ongeveer 50 km ten noorden van Budapest, tegen de Tsjecho-Slowaakse grens.  
Het is geen gebergte met rijzige toppen, maar veeleer een lieflijk heu- 
velland dat van de Donau betrekkelijk steil oprijst. Bijzondere roofvogels,  
waar dit gebied bekend om staat, hebben wij helaas niet gezien. Wellicht  
was het op dat moment wat te warm. Wel hoorden we vele zangvogels, waarvan  
de Wielewaal, de Appelvink en de Geelgorzen het talrijkst waren. Ook hier  
viel een rijke plantengroei waar te nemen. Een opvallende verschijning was  
de Basterdmelisse, die wel iets weg heeft van een kleine gloxinia. In de  
directe nabijheid ontdekten we de Wolfskers, een zeer giftig lid van de 
Nachtschadefamilie. De gehele plant was overdekt met coloradokevers, een  
keversoort die in Nederland te vuur en te zwaard wordt bestreden vanwege  
het overbrengen van de zgn. Aardappelziekte. 
 
De rest van onze tijd in Hongarije brachten wij in een meer culturele  
sfeer door. Zeker het bezoek aan Budapest, de hoofdstad van Hongarije,  
liet bij ons een onvergetelijke indruk achter. Imposante gebouwen als  
paleizen, kerken, het beroemde Hongaarse parlementsgebouw aan de Donau- 
oever trokken wel in het bijzonder onze aandacht. De bekende winkelstra- 
ten als de Lenin Korüt bezochten we ook, ondermeer om de heerlijke Tokai- 
wijn te kopen. Overigens was alles heel goedkoop, iets wat ons eigenlijk  
toch wel aansprak. 
Naast het imposante van Budapest was de eenvoudige schoonheid van een  
klein vestingstadje als Esztergom zeker niet minder waardevol. Midden  
in dit stadje ligt een hoge heuvel, waarop de grote basiliek van Eszter- 
gom als een soort vesting is gelegen. Men vertelde ons dat hier de be- 
kende Kardinaal Mindszenty zijn zetel had. 
Naast deze basiliek waren er nog verscheidene andere mooie kerken te  
bezichtigen. Ook het plaatselijke middeleeuwse kasteel vereerden we met  
een bezoek. 
Op de markt van dit plaatsje waren vele Russische militairen te zien,  
die kennelijk aan het passagieren waren. Willem van der Niet wist zo- 
waar een paar Russische militairen te fotograferen bij een kraampje  
met spijkerbroeken, maar toen ik mijn geluk ook in die richting wilde  
beproeven, verscheen er opeens een grote groene pet achter mij, waaronder  
een welhaast overdadig gedecoreerde Russische officier schuilging,  
kennelijk met de bedoeling mij te beletten een wat al te grote belang- 
stelling aan de dag te leggen voor de Russische krijgsmacht. 
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Na een vriendelijk "Good.bye" mijnerzijds verdween hij weer snel. Bij de te- 
rugkeer op de parkeerplaats, stonden enkele Russische soldaten mijn auto met 
belangstelling op te nemen. We hebben maar aangenomen dat het de rode kleur  
was die hun aansprak. 
 
De trip in en om Esztergom vormde het laatste gedeelte van onze reis en  
langs de Donau reden we terug in de richting van Oostenrijk. Via Wenen, Linz  
en Passau bereikten we West-Duitsland. Vandaar uit was het slechts (?) één  
dag reizen naar huis via de wat eentonige Duitse autobanen. Thuisgekomen kon- 
den we met voldoening terugkijken op onze tochten met behulp van de honderden  
dia's die we op deze reis "geschoten" hebben. 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
door J.Glasbergen 
Maart – Juli 1983 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Fuut   
Geoorde fuut  
Dodaars 
Aalscholver  
  
ooievaar   
Wintertaling 
Zomertaling  
Krakeend   
Smient 

 23 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  5 ex 
 25 ex 
  3 ex 
190 ex 
  1 pr 
  1 pr 
 29 ex 

27 03 83 
22 04 83 
29 03 83 
06 05 83 
24 07 83 
05 06 83 
13 04 83 
16 04 83 
april 83 
13 03 83 

Oosterduinse meer 
dood op strand 
gracht Huis te Warmond 
uit zee over Noordwijk 
over Noordduinen 
cirkelend over Noordwijk-B 
over zee,noordwaarts 
Polder Elsgeest 
idem 
Polder Hogeweg 

H.Verkade  
R.Jansson 
P.Spierenburg  
K.de Mooij 
J.Glasbergen  
K.de Mooij  
H.Verkade  
P.Spierenburg  
idem 
H.Verkade 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Slobeend  
Kuifeend  
Middelste zaagbek  
 
Bergeend  
Grauwe gans  
Rotgans  
Nijlgans  
Buizerd  
Ruigpootbuizerd  
Sperwer  
 
Rode wouw  
Zwarte wouw  
Wespendief  
Bruine kiekendief  
Blauwe kiekendief 
Visarend  
Boomvalk  
 
Steenuil  
Bosuil  
Velduil  
 
 
 
Zilverplevier  
Goudplevier         1 
Bontbekplevier  
Watersnip  
Tureluur 
Kemphaan  
Regenwulp  
Groenpootruiter 
Dwergmeeuw  
Zwartkopmeeuw 
Zwarte stern 
Holenduif  
Tortelduif  
Gierzwaluw        ca  
 
Kleine bonte specht   
Zwarte specht 
 
 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw  
Wielewaal  
Roek 
Kuifmees 
Grote lijster 
Beflijster 
 
 

  5 pr 
  2 pr 
 12 ex 
  1 ex 
  1 pr 
 26 ex 
 72 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
520 ex 
500 ex 
 32 ex 
  1 ex 
715 ex 
 42 ex 
113 ex 
 27 ex 
 22 ex 
  1 pr 
141 ex 
  5 ex 
 48 ex 
300 ex 
 
  2 ex   
  1 ex  
  1 pr   
  1 ex  
  1 ex  
  2 ex  
  1 ex  
  5 ex  
  1 ex  
  7 ex  
  1 ex  
  1 ex  
  1 ex  

april 83 
apr.-mei 
23 04 83 
10 04 83 
apr.-mei 
22 04 83 
01 05 83 
24 07 83 
13 07 83 
26 03 83 
02 04 83 
09 04 83 
20 04 83 
15 04 83 
10 06 83 
06 05 83 
03 04 83 
29 03 83 
22 03 83 
15 04 83 
22 04 83 
03 03 83 
19 03 83 
25 04 83 
03 04 83 
09 04 83 
01 05 83 
10 04 83 
01 05 83 
06 05 83 
01 05 83 
01 05 83 
01 05 83 
01 05 83 
04 05 83 
08 05 83 
01 05 83 
mrt/april 
02 07 83 
07 06 83 
 
06 04 83 
26 03 83 
24 04 83 
apr/juli 
11 04 83 
15 04 83 
03 04 83 
03 04 83 
23 04 83 
24 07 83 
16 04 83 
23 04 83 
07 05 83 

polder Elsgeest  
idem  
Katwijk,over zee  
Over Noraweg  
Polder Hogeweg  
Over Leeuwenhorst  
Over zee,noordwaarts  
Over Noordduinen  
Over zuidduinen Katwijk  
idem  
Noordduinen  
dood duin achter Vinkenlaantje  
over Duindamse slag  
werd opgejaagd,Wassenaar  
over Noordduinen  
over strand  
Polder Hogeweg  
over Noordwijk binnen  
boven Offem  
over 't Heen Katwijk  
dood op strand  
Voorhout  
polder Elsgeest  
zuidduinen Katwijk  
polder Hogeweg  
kavel 1 Noordduinen  
over zee,Noordwijk in 3 uur  
polder Hogeweg  
over zee in 3 uur  
polder Elsgeest  
in 3 uur over zee 
idem 
idem  
idem 
in één uur over zee  
over Duinpark,zuidwaarts  
over zee in 3 uur  
Polder Elsgeest  
kavel 8 noordduinen  
over Noordwijk zee in één uur, 
Noordwaarts  
Leeuwenhorst 
achter Witte Raaf  
Noordduinen  
Noordduinen 
't Heen Katwijk  
Sassenheim 
Leeweg 
polder Elsgeest  
Nw.Leeuwenhorst  
Verbl. in Noordduinen  
Katwijk zuidduinen  
idem 
idem 

P.Spierenburg 
idem 
H.Verkade 
K.de Mooij 
H.Verkade,J.v.Dijk 
K.de Nooij 
H.Verkade 
J.Glasbergen 
K.de Mooij 
P.Spierenburg 
A.Cramer 
J.v.Sambeek 
K.de Mooij 
A.Meyknecht 
K.de Mooij 
idem 
H.Verkade 
A.Cramer 
K.de Mooij 
A.Cramer 
R.Jansson 
J.v.Sambeek 
P.Spierenburgg 
idem 
H.Verkade 
D.Hoek 
J.v.Dijk 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
 
R.Jansson 
K.de Mooij 
J.v.Dijk  
idem  
A.Cramer  
idem  
J.en C.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk  
J.Glasbergen 
P.Spierenburg  
idem  
idem 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Tapuit   1 ex 26 03 83 Katwijk,zuidduinen P.Spierenburg 
Roodborsttapuit   1 ex 06 03 83 Noordduinen H.Verkade 
Paapje   1 ex 22 04 83 Katwijk,zuidduinen K.de Mooij 
Zwarte roodstaart   1 ex 23 03 83 't Heen Katwijk A.Cramer 
Nachtegaal   1 ex 20 04 83 Noordduinen K.de Mooij 
Sprinkhaanrietzanger         1 ex 16 04 83 Katwijk,zuidduinen idem 
Rietzanger   1 ex 16 04 83 Zwetter (?) polder H.Verkade 
Bosrietzanger   3 ex 01 06 83 Duinpark J.v.Dijk 
Spotvogel 
  

  1 ex 31 05 83 park. Bos,zee en duin J.v.Sambeek 
   1 ex eind mei,begin juni in Duinpark Fam.van Dijk 
Zwartkop   1 ex 15 04 83 Nieuw Leeuwenhorst K.de Mooij 
Tuinfluiter   1 ex 28 04 83 Rijnsburg P.Spierenburg 
Grasmus   1 ex 22 04 83 Katwijk zuidduinen K.de Mooij 
Braamsluiper   1 ex 22 04 83 Katwijk zuidduinen K.de Mooij 
Fitis   1 ex 05 04 83 idem P.Spierenburg 
Tjiftjaf   1 ex 20 03 83 Poelgeest,Oegstgeest K.de Mooij 
Fluiter   1 ex 23 04 83 Noordduinen J.Glasbergen 
Vuurgoudhaantje   5 ex 06 04 83 Katwijk,zuidduinen P.Spierenburg 
   1 pr 24 04 83 Noordduinen J.v.Dijk. 
Bonte vliegenvanger   1 ex 29 04 83 Leeuwenhorst R.Jansson 
Boompieper   1 ex 07 04 83 Noordduinen P.Spierenburg 
Rouwkwikstaart   1 ex 11 05 83 Rijnsburg J.Glasbergen 
Barmsijs   1 ex 24 04 83 Noordduinen J.v.Dijk 
Kruisbek  12 ex 02 06 83 Lange Duinweg L.Tinga 
  16 ex 03 06 83 Noordduinen K.de Mooij 
  60 ex 07 06 83 Noordduinen J.van Dijk 
  60 ex 04 07 83 Noordduinen K.de Mooij 
   6 ex 10 07 83 Noordwijk,zuidduinen J.v.Dijk 
  12 ex 12 07 83 Noordduinen K.de Mooij 
   6 ex 03 08 83 idem J.v.Dijk 
Rietgors   1 ex 28 04 83 Rijnsburg,langs Voohouterweg J.Glasbergen 
 

-------------- 
 
Waarnemingen voor deze rubriek graag tijdig voor het verschijnen van deze 
Strandloper inleveren bij  J.Glasbergen 

P.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 

U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat hierbij gevoegd is. 
 

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

 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 




