
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 

H.J.S.Verkade  voorzitter  Van Limburg Stirumstraat 40 
C.M.J.Verweij secretaris  Westerbaan 7 
J.C.Veefkind  penningmeester Van Limburg Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 15   
Mevr.M.Vink  lid   Witte de Witstraat 20 
Mevr.I.Rössner lid   Schoolstraat 33a 
Mevr.M.Bos  lid   Duinweg 81 
 
CONTRIBUTIE ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie JEUGDLEDEN ƒ  6,-- per jaar 
DONATIE ƒ  5,-- per jaar (min)     VOGELJAAR ƒ 17,50 naast DE 

normale contributie 
 
GIRONUMMER VAN DE PENNINGMEESTER 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Ledenadministratie: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
Alle zaken betreffende de ledenadministratie, zoals nieuwe leden, 
adreswijzigingen e.d. aan dit adres 
------------------------------------------------------ 

 
STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
Bestuur 

M.v.d.Niet  voorzitter  Joh.Molegraafstraat 10 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Schapedel 14 
H.van Duijn  lid   Lombok 8 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7  
 
DONATIE bedfraagt minimaal ƒ 5,-- per jaar, te storten op GIRO 359 87 55  
t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK E.O. 
 
Bestuur 
D.Passchier        voorzitter  Egmonderstraat 45 
M. Gielen          secretaris  Duinweg 89 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
     

ISSN:2589-2762 print ISSN: 2589-2770 online



- 1 - 
 

 
 

 
(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Cees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 10833  
           

15e jaargang nr. 4 
 december 1983 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD:        

 
Inhoud         pagina 1 
Johan Moerkerk overleden        2 
Verslag waarnemersvergadering        3 
Bestuursmededelingen         4 
EXCURSIES           5 
Geknipt: ANWB-waardering voor Vogelasielbeheer     6 
STIVONO-nieuws, door Ees Aartse       7 
Beheerders Vogelasiel Noordwijk kregen onderscheiding, E.Aartse 10 
De zoogdieren, amfibieën en reptielen in Noordwijk en omgeving, 
door Dick Hoek         11 
Geknipt: Stop Snippenjacht nu       16 
Veranderingen in de Avifauna, deel I De Fuut, door J.v.Dijk  17 
Bronkruid in Offem, door J.M.de Graaf     20 
Geknipt: Bestrijding van Kauwen en Kraaien kan ook averechts 
werken          24  

 Zadenanalyse van een veenlaag bij de Heerenweg (Noordwijk) 
Wim Kuyper          25  

 Planten op Vlieland, Wim Brama      26 
Vogellijst van Vlieland, Annet Lindhout     26 
Zaterdag 19 november in de AW-duinen, door Ab Steenvoorden  27 
Jan Verwey Bibliotheek, Wim Baalbergen     28 
Geknipt: De Zuidamerikaanse Kondor is verwant aan de Ooievaar 28 
IVN: Jeugdnatuurspel in Nieuw-Leeuwenhorst, een verslag van 
S.J.van Kekeren         29 
IVN: De legende van Koningin Wanda van Vlieland    30 
IVN: Hoe verliest de vos zijn vlooien?, Sjaan van Kekeren  31 
VELDWAARNEMINGEN         32 
Waarnemingsformulier        25 

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

 
De voorplaat van dit nummer (een Pestvogel) werd gemaakt door Sjaan van 
Kekeren. Wij waren zeer verheugd door de vele kopy, die u ons deed toe- 
komen. 
De kopy voor het eerste nummer van het nieuwe jaar – dit is het versla- 
gennummer  - moet in ons bezit zijn: liefst voor het eind van de maand 
Januari 1984. 

-------------- 
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Johan Moerkerk overleden. 
 
Op 9 december j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van Johan Moerkerk. 
Zelf al vanaf zijn jeugd geïnteresseerd in vogels, heeft hij vanaf de 
start in onze vereniging gewerkt. 
Eén van de eerste besprekingen, om tot een soort Vogelwacht te komen, 
werden bij hem aan de Golfweg gehouden. 
Wat hebben we een goede herinneringen aan zijn werkruimte in het sous- 
terrain onder zijn huis, waar hij vogels prepareerde. Daar veranderden  
onder zijn handen dood gevonden hoopjes veren tot levensechte vogels.  
Daar kon je met hem discussiëren over alles wat met de natuur te ma- 
ken had. Graag sprak hij ook over hoe het begon in Noordwijk, met Jan  
Verwey, jan P.Strijbos en zoveel anderen. Graag besloot hij dan altijd 
zijn verhaal met het karakteristieke zinnetje: "Man, schei uit.. " 
Met plezier vertelde hij dan over zijn goede contacten met Dr.Junge, 
destijds conservator van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie 
in Leiden. In dat museum liggen zeldzame vogels als een Grote Pijl- 
stormvogel en een Geelsnavelduiker, die door Johan op het Noordwijkse  
strand werden gevonden en door hem bij het museum werden afgeleverd. 
Later in zijn huisje op Lombok en tot zijn dood op zijn kamer in  
Hoogwaak, kon je hem vinden, wat onderuitgezakt in zijn stoel, om- 
ringd door boeken. Want lezen deed hij graag en veel. Eén van de eer- 
ste vragen, als hij bij je kwam buurten, was: "Heb je nog wat nieuws?" 
Dat nieuws was dan een boek of een nieuwe aflevering van British Birds. 
Hij las niet alleen veel boeken over vogels, maar ook over de visserij 
en de Schilderkunst. 
Daarnaast was hij bekend om zijn kritische instelling voor wat betreft 
verrekijkers. Menig verenigingslid kreeg van Johan te horen "Nou, dat 
ding is waardeloos!" Zelf legde hij reeds voor de oorlog z'n spaar-  
centjes opzij om een goede Duitse kijker te kunnen kopen en voor het  
raam op zijn kamer in Hoogwaak lag een prachtige Zeiss 10x40B, waarmee 
hij nog onlangs een Zwarte specht waarnam. 
Johan bezat door de vele uren die hij op het strand had doorgebracht, 
en door zijn passie voor lezen, een geweldige kennis van vogels, vooral 
van de vogels van strand en zee. 
In de bibliotheek van Verwey zit ook een boek over de trekvogels van 
Helgoland, geschreven door Gätke. Moerkerk had dit boek in jaren 
30 al eens van Verwey te leen gehad om te lezen. Onlangs las hij het weer, 
als één van zijn laatste boeken. 
Ons lid en voormalig bestuurslid van de vereniging, maar vooral onze 
vriend Johan is niet meer.  
We zullen hem missen. 
      Willem Baalbergen 
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Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel-  
bescherming Noordwijk gehouden op vrijdag 28 oktober 1983 in het Dorps-  
huis "De Kuip" Noordwijk binnen. Aanvang 20.00 uur. 
 
Aanwezig ca: 50 personen 
 
1.Opening 
De voorzitter de heer H.Verkade, opent de vergadering en heet alle aanwezi- 
gen van harte welkom. Gelet op het programma van hedenavond en de aanwezig- 
heid van een groot aantal jeugdleden, stelt hij voor de huishoudelijke ver- 
gadering zo kort mogelijk te houden. 
 
2.Verslag vorige ledenvergadering 23 sept.j.l. 
In het kort worden nog eens de voornaamste punten belicht van de vorige ver- 
gadering. Geen van de aanwezigen heeft daarop iets aan merken.  
 
3.Ingekomen stukken 
Allereerst wordt melding gemaakt van de verschillende ontvangen tijdschrif- 
ten. Deze tijdschriften liggen in de pauze ter inzage. Voor het overige  
komen de ingezonden en verzonden stukken nog bij de overige punten ter  
sprake. 
 
4.Programma 2e helft 1983  
Op 20 november was een excursie naar het planetarium in Amstelveen gepland,  
maar daar de belangstelling voor deze datum onvoldoende bleek te zijn  
is besloten deze excursie uit te stellen tot een nader te bepalen datum  
begin 1984. Deze zal tijdig bekend gemaakt worden. 
 
Op zaterdag 17 december is in principe een bezoek gepland aan een energie-
tentoonstelling te Hoek van Holland. Wellicht is hieraan ook een soort 
strandexcursie te verbinden. Nadere mededelingen volgen op de eerstvolgen- 
de ledenvergadering. 
 
Op 28 december zal er een speciale ganzenexcursie worden georganiseerd.  
Deze gaat in principe naar de ten zuiden van Noordwijk gelegen ganzenge- 
bieden. Het vertrek zal zijn vanaf het Raadhuis om 7.30 uur. Opgave kan  
worden gedaan bij Jan Veefkind. De kosten bedragen voor leden f 15,-- per  
persoon en voor jeugdleden f 10,--. Jeugdleden kunnen zich via Dick  
Passchier opgeven. Betaling geschiedt bij vertrek. De excursie duurt één  
dag. 
Op 28 januari 1984 zal er weer een ganzenexcursie worden georganiseerd  
en wel naar Friesland, onder dezelfde condities. Afhankelijk van de weers-
gesteldheid (en daarmee samenhangend de aanwezigheid van ganzen) kan het  
reisdoel eventueel gewisseld worden. 
 
Op 6 november houdt Frans v.d.Berg een paddestoelenexcursie in de AW-duinen.  
Deze excursie is georganiseerd door het I.V.N. 
 
5.Eigen ruimte  
Met de eigen ruimte gaat het toch niet zo vlot als het zich aanvankelijk  
liet aanzien. De gemeente moet zich nog beraden over een prijsverlaging  
van de huur van het lokaal aan de Hoofdstraat, maar dit kan nog geruime  
tijd duren. Daarnaast heeft het bestuur aan de gemeente verzocht in aan- 
merking te mogen komen voor het bibliotheekgebouw aan de Weteringkade.  
Er wordt nog op antwoord gewacht. Het bestuur beraad zich intussen over  
een eigen oplossing. 
 
6.Paddentrek 
In augustus j.l. heeft de Vereniging aan de gemeente verzocht om een ge- 
sprek over de organisatie van de paddenbescherming in het komend seizoen. 
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Het bestuur onderzoekt op dit moment een mogelijk meer permanente op- 
lossing, die met het gemeentebestuur besproken zal worden. Het gemeente- 
bestuur zal over enige tijd opnieuw door het bestuur van de vereniging  
benaderd worden, indien antwoord uitblijft. Het verzoek van de vereniging  
dateert van augustus j.l. 
 
7.Vorming van een speciale vogelwerkgroep 
Onder de grote belangstelling van vele leden van de vereniging voor veler- 
lei aspecten is de belangstelling voor het vogelen met enige "diepgang"  
wat op de achtergrond geraakt. Zo wordt b.v. te weinig ingespeeld op  
allerlei landelijke projectentellingen e.d. Overwogen wordt een speciale  
werkgroep te formeren, die als speciale taak zal krijgen inventarisatie  
van de vogels alsmede de bewerking van de gegevens ervan. 
 
8.Jeugclub 
In overleg met Dick Passchier zal worden overlegd hoe de huidige leden van  
de jeugdclub beter betrokken kunnen worden bij het werk van de jeugdclub. 
 
9.Strandafgang t.b.v. de Noordwijkse Sportvissers 
Uiteengezet wordt hoe onlangs de gemeente Noordwijk de aanzet heeft ge- 
geven tot een betreurenswaardig initiatief om een strands1ag aan te leggen  
direct ten noorden van het voormalige Golfbadterrein, t.b.v. de Noordwijk- 
se Sportvissersvereniging. Al eerder is van de zijde van de vereniging ge- 
wezen op minder schadelijke alternatieven. Er ligt nu een plan ter inzage  
bij de gemeente en het bestuur is voornemens een bezwaarschrift in te  
dienen. Alle aanwezigen in de zaal gaan met de indiening van een bezwaar- 
schrift accoord. Een paar aanwezigen roepen zelfs op, zelf ook een bezwaar- 
schrift in te dienen. 
 
10.Rondvraag 
Op de vermelding van enige bijzondere waarnemingen na wordt van de rond- 
vraag verder geen gebruik gemaakt. 
Hierna wordt gepauzeerd. 
 
Na de pauze houdt de voorzitter een boeiende voordracht over zijn reis  
naar Zuid-Spanje, die hij in de maand september j.l. gemaakt heeft. Daar  
wist hij tal van prachtige opnamen te maken van roofvogels, planten en  
stedenschoon. De voordracht wordt met luid applaus besloten. 
 
11.Datum volgende vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op vrijdag 9 december  
a.s. om 20.00 uur in het Buurthuis. 
 

de secretaris 
 
 

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

Bestuursmededelingen 
 
Zoals in het verslag van de ledenvergadering van 28 okt. j.l. staat te  
lezen, is het bestuur op het ogenblik bezig met de organisatie van de be- 
scherming van de padden aan de Vogelaarsdreef/Kapellenboslaan in het Lan- 
geveld te Noordwijk. In de maanden maart en april 1984 zullen weer dui- 
zenden padden deze wegen oversteken om hun paaiplaatsen te kunnen berei- 
ken. Naast de mogelijkheid van afzetting van de wegen, zoals dat ook in het 
afgelopen seizoen enige malen met succes is geschied, beraadt het bestuur  
zich thans over een mogelijk meer permanente oplossing. Een en ander ge- 
schiedt in overleg met ter zake kundige mensen. 
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Vervolg Bestuursmededelingen. 
 
Op dit moment is in studie de instelling van een speciale werkgroen voor het 
inventariseren van vogels en de bewerking van de hierdoor verkregen gegevens. 
Tevens zal zo'n werkgroep de taak krijgen in te spelen op lopende en nog 
komende landelijke projecten. Onze verenging heeft inmiddels zoveel taken 
gekregen, dat het eigenlijke "vogelen" wat op de achtergrond dreigt te raken.  
Wij hopen dat de "specialisten" hierdoor wat meer aan  trekken zullen komen. 
 
Voor de overige punten mogen wij verwijzen naar het verslag van 28 okt. J.l. 
 
 

het bestuur. 
 

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

 
 
Op de volgende twee excursies willen we in het bijzonder uw aandacht vestigen. 
 
28 december 1983 : Ganzenexcursie naar Schouwen-Duiveland: 

 Vertrek om 7.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het Raad- 
 huis te Noordwijk-binnen: 
 Opgave bij Jan Veefkind, Limburg Stirumstraat 4a te 
 Noordwijk en wel schriftelijk, met vermelding van het aan-  
 tal personen en het eventuele bezit van een auto. 

28 januari 1984  : Winterexcursie naar Friesland, waarbij uiteraard ook veel 
 aandacht zal worden geschonken aan de daar aanwezige gan - 
 zen. Voor vertrek en opgave: zie bij 28 december 1983! 

 
Afhankelijk van de weersgesteldheid is het mogelijk dat het reisdoel van beide 
excursies eventueel wordt gewisseld! 
 
De kosten van deze beide excursies f 15,-- per persoon en voor 
jeugdleden f 10,-- per persoon. Jeugdleden kunnen zich via Dick Passchier op-  
geven. Betaling geschiedt bij vertrek. 
 
        het bestuur 
 
 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
In de vorige Strandloper werd gezegd dat de ambtelijke molen Vogel- 
bescherming vastgeroest zat. Mede door STIVONO die een beetje als 
kruipolie heeft gewerkt, zit er nu wat beweging in. De roest laat 
hier en daar los en krakend is Vogelbescherming in beweging gekomen. 

Op 12 oktober 1985, op een woensdagmiddag, zijn op uitnodiging van  
Vogelbescherming de kustasiels bijeen geweest. Ondanks het feit dat  
veel asielhouders en hun afgevaardigden een vrije dag c.q. vrije  
middag hebben moeten opnemen, waren de meeste kustasiels en zeker 
de grootste en belangrijkste in Haarlem aanwezig. Een teken dat  
men het belang van zo'n bijeenkomst wel inzag. 

Vogelbescherming gaf toe, dat het vogelopvangplan voor oieslacht- 
offers niet goed heeft gewerkt. Het ontbreken van de financiële  
middelen was wel de grootste oorzaak van het falen van het plan. 
Vogelbescherming kon, gezien de vele andere activiteiten, zich niet  
optimaal inzetten voor dit vogelopvangplan. 
In de komende jaren zal in de begroting van het Staatsbosbeheer 
gelden beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het  
olierampenplan. De Werkgroep Opvangplan Olieslachtoffers zou dan  
de kustasiels financieel kennen steunen. 

Vogelbescherming distantieert zich van in de pers verschenen uit- 
spraken, dat het maar beter is de olieslachtoffers af te maken  
omdat het werk van de asielhouders geen enkele bijdrage levert  
tot verbetering van de populatie. Vogelbescherming acht het werk 
van de kustasiels uit oogpunt van ethische overwegingen wel zinvol.  
Mensen die olielachtoffers naar een asiel brengen verwachten van 
de asielhouder dat hij al het mogelijke probeert zo’n slachtoffer  
in leven te houden. Voorkomen moet worden dat deze mensen zelf  
olieslachtoffers gaan behandelen en weer gaan terugzetten in de  
natuur. Deze mensen missen de benodigde kennis om dit op een ver- 
antwoorde wijze te doen. Onnodig kwellen van de dieren wordt hier- 
door voorkomen. 
De aanwezigen waren blij met deze duidelijke uitspraak van Vogel-  
bescherming omdat bij de kustasiels toch wel het gevoel heerste  
door Vogelbescherming in de steek te zijn gelaten bij de opvang van  
olielachtoffers. Vogelbescherming betreurt ook de uitlating van  
een bestuurslid van de Vereniging om de olieslachtoffers maar af 
te maken. Hij vertolkte niet de mening van Vogelbescherming, maar 
het was een privémening van het desbetreffende bestuurslid.  

Met de suggestie van Vogelbescherming om een aparte Stichting  
Kustasiels Nederland in het leven te roepen, gingen de meeste asiels 
akkoord. Wel vond men dat het naast elkaar bestaan van 2 groeperingen 
t.w. Werkgroep Vogelasiels en Stichting Kustasiels verwarrend zou  
kunnen werken.  
De voordelen wogen echter tegen de nadelen op. Een paar voordelen  
zijn: 
--Bij het verwerven van fondsen komen de gelden direct beschik- 
  baar aan de kustasiels. 
--Er bestaat een direct contact met de Werkgroep Opvangplan  
  Olieslachtoffers. 
--Geen versnippering van mankracht. Bij Vogelbescherming zijn  
  er teveel activiteiten en is er te weinig mankracht beschik- 
  baar om zich optimaal daarvoor te kunnen inzetten. 
Verwacht wordt dat over een maand of vier de Stichting Kustasiels  
de werkzaamheden kan starten. Dat betekent dat in het seizoen  
1984/1985 met deze nieuwe stichting gewerkt kan worden. 
 
 



- 8 – 
 
Wie de verwikkelingen rond het olierampenplan in de Strandloper 
heeft gevolgd, zal merken dat veel van de op- en aanmerkingen 
die door STIVONO zijn geuit door Vogelbescherming en de Werkgroep 
Opvangplan Olieslachtoffers zijn onderkend. Dat stemt tot tevreden- 
heid. Misschien dat over een paar jaar we een goed functionerend  
opvangplan voor olielachtoffers hebben. 
We houden u op de hoogte. 

Maar nu het overzicht van de resultaten van het asiel in het 3e kwartaal. 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 sep 
Dodaars - 1 - 1 - - 
Noorse Stormvogel - 9 7 1 - 1 
Jan van Gent - 4 3 1 - - 
Blauwe reiger - 1 1 - - - 
Roerdomp - 1 - 1 

 
- - 

Grauwe gans - 1 1 - - - 
Rotgans 1 - 1 - - - 
Bergeend - 6 - - 6 1 
Wilde eend 7   31   18   19 - - 
Tafeleend - 1 1 - - - 
Meerkoet - 3 2 1 - - 
Scholekster - 1 - 1 - - 
Witgatje - 1 1 - - - 
Kokmeeuw 1   39   21   18  1 
Stormmeeuw - 7 4 3 - - 
Kleine mantelmeeuw - 3 2 1 - - 
Zilvermeeuw -   41   25   13 - 3 
Grote mantelmeeuw  2 - 1 - 1 
Drieteenmeeuw - 1 - 1 - - 
Zeekoet - 3 2 - - 1 
Houtduif - 4 2 1  - 1 
Turkse tortel -   24   10      14 - - 
Steenuil - 2 - - 2 - 
Bosuil - 1 1 - - - 
Gierzwaluw - 4 2 - - - 
Groene specht - 1 1 - - - 
Zwarte specht - 1 1 - - - 
Witte kwikstaart - 1 1 - - - 
Merel 4   21   15   10 - - 
Zanglijster - 3 2 1 - - 
Fluiter - 1 - 1 - - 
Tjiftjaf - 1 1 - - - 
Goudhaantje - 1 - 1 - - 
Koolmees - 1 1 - - - 
Vlaamse gaai 1 2 2 1 - - 
Ekster 1 3 9 2 - - 
Kauw   11   10 2   10 - 2 
Zwarte kraai - 6 2 3 - 1 
Spreeuw -   11 8 3 - - 
Mus 1   33   17   17 - - 
Putter - 1 1    - - - 
Sijs - 2 2 - 4 - 

   27  290  169  128 8    12 
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 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
andere 
asiels 

aanwezig 
op 

30 sep 

Diverse       
Mandarijneend - 2 - - 2 - 
Postduiven e.d. 4   30   19 9 5 1 
Zeebravink - 1 - - 1 - 
Parkiet - 1 1 - - - 
Dwergpapagaai - 1 - - 1 - 
Kip - 3 1 - - 2 
Goudfazant - 1 - - 1 - 
Schildpad - 2 - - 2 - 

 4   41   21 9   12 3 

TOTAAL   31  331  190  137   20   15 

  
 
TOELICHTING 
 
Noorse stormvogel 
Opmerkelijk was dat in september veel Noorse stormvogels naar het 
asiel werden gebracht. De meeste gingen dood aan uitputting. 
 
Roerdomp 
De Roerdomp kon met succes in de Nieuwkoopse plassen worden  
teruggezet. 
 
Meeuwen 
90% procent van de meeuwen was juveniel. Een groot aantal leed  
aan botulisme, doch er waren ook veel meeuwen met breuken. Kennelijk  
waren deze vogels nog niet aan ons snelverkeer gewend. 
  
Turkse tortel/merel/mus/spreeuw 
Het betroffen vaak, vooral in juli, jonge vogels. Met succes kon 
toch een vrij groot aantal weer worden losgelaten. 
 
Kauw 
In het asie1 kwam een vrij groot aantal, nogal agressieve Kauwen. 
Het lijkt wel of het houden van Kauwen in is. Soms krijgen we ze 
in het asiel die op een vreselijke manier zijn gekortwiekt. Als 
de mensen de vogels zat zijn, worden ze naar het asiel gebracht 
met de smoes dat het beest in de tuin rondzwierf. 
 
Diverse 
U ziet dat veel vogels van deze groep naar "andere asiels" zijn.  
gebracht. 
De Bergeenden zijn naar het vogelparkje in de BAVO gegaan en de  
Steenuiltjes naar het vogelasiel van de heer de Bruin in Woudenberg  
voor verdere revalidatie. Beide Steenuiltjes zijn in de natuur 
teruggezet. 
Als de eigenaars van siervogels niet komen opdagen, worden ze  
verkocht of meegegeven aan liefhebbers. 
 
 

-------------- 
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BEHEERDERS VOGELASIEL NOORDWIJK KREGEN ONDERSCHEIDING 
 
De ANWB viert jaar het 100-jarig bestaan. Dat de ANWB dit jubileum 
niet ongemerkt voorbij zou laten gaan, was uiteraard te verwachten. 
Een adviescommissie onder voorzitterschap van de heer H.Vonhoff had de 
opdracht gekregen om uit elke provincie een sympathiek doel te selec- 
teren en actieve, idealistische medewerkers hiervan aan te wijzen voor 
een onderscheiding. 

In het hoofdkantoor van de ANWB te Den Haag werd op donderdag, 10 novem- 
ber de Edo Bergsma ANWB-onderscheiding met de daaraan verbonden prijs 
uitgereikt. De elf prijzen werden aan dertien personen uitgereikt 
omdat in twee gevallen de prijs gedeeld moest worden. 
Voor Zuid-Holland ging de prijs naar Willem v.d.Niet en Jan Hoek, 
beheerder en ex-beheerder van het vogelasiel te Noordwijk. 
Zij kregen deze prijs voor de betrokkenheid bij het opbouwen en in 
stand houden van een permanent vogelasiel in Noordwijk. 
Door wandelaars gevonden vogels die olie hadden binnengekregen of 
longontsteking hadden opgelopen, worden er kundig en met liefde opge- 
vangen en verzorgd. De heer v.d.Niet is gespecialiseerd in het schoon-  
maken van olieslachtoffers, aldus de motivatie van de adviescommissie. 

Het was donderdag, 10 november een grote drukte in het ANWB-gebouw. 
Velen waren met de prijswinnaars meegekomen om de prijsuitreiking 
bij te wonen. 
De heer Vonhoff gaf van iedere provincie een karakteristieke beschrij- 
ving en had voor de laureaat uit de betreffende provincie een persoon- 
lijk woord. 

Na de prijsuitreiking bleef men nog gezellig wat napraten onder het 
genot van een hapje en een aperitiefje. 

STIVONO is zeer blij dat voor Zuid-Holland de prijs naar medewerkers 
van ons vogelasiel is gegaan. 
Vooral voor Jan Hoek vinden wij dat reuze fijn. Hij krijgt eindelijk 
de waardering die hij verdiend heeft. Een aantal jaren geleden werd 
hij uitgeroepen als Groot Noortukker en nu een onderscheiding voor 
het vele werk wat hij voor het asiel gedaan heeft. Jan runde bijna 
10 jaar lang in zijn eentje het asiel. En wat voor een asiel! Geen 
licht, geen gas, zelfs geen water! Het beheren van het asiel gebeurde 
zo goedkoop mogelijk. De exploitatiekosten waren in 1971 ƒ 370,78. 
Ondanks het gebrekkige asiel werden toch veel vogels in vrijheid  
gesteld. 
Om gezondheidsredenen moest Jan in 1976 gedeeltelijk afhaken. Besloten 
werd toen een aparte stichting in het leven te roepen die het asiel  
zou gaan beheren. Kort daarna werd besloten het gehele asiel te 
renoveren. Jan Hoek legde uiteraard voor dit nieuwe asiel de eerste 
steen. 
De beheerder van het nieuwe asiel werd Willem v.d.Niet. Het asielwerk 
veranderde. Door een betere accommodatie en meer bekendheid in de 
streek, kreeg het asiel steeds meer te verwerken. Was het asiel 
in de tijd van Jan Hoek een plaatselijk gebeuren, thans vervult het 
asiel duidelijk een streekfunctie. Het aantal medewerkers is in de 
loop der jaren uitgebreid en tussen de medewerkers heerst een prettige 
sfeer. 
STIVONO is van mening dat dit voor een groot deel op rekening van 
Willem v.d.Niet geschreven kan worden. Voor het asiel  heeft hij zeer 
veel over. Hij ziet kans om met een minimum aan kosten en door veel  
zelfwerkzaamheid een goed geoutilleerd asiel draaiende te houden. 
De kosten zijn ten opzichte van 1971 wel gestegen. De exploitatie-  
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kosten waren in 1982 ƒ 8.255,24 waarvan de helft voor rekening 
kwam van energiekosten!! 

In zijn dankwoord zei Willem dat hij blij was met de toegekende 
onderscheiding. Het was voor hem een bewijs dat men waardering  
had voor het werk dat gedaan werd aan de revalidatie van vogels.  
Het was voor hem een stimulans om met het werk door te gaan. 

STIVONO feliciteert beide medewerkers dan ook hartelijk met de 
hen toegekende onderscheiding. 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk  
p/a Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

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

 

 
                      bosmuis 

 

De zoogdieren, amfibieën en 

reptielen in 

Noordwijk en omgeving. 

 
In ons land komen tegenwoordig 58 soorten zoogdieren, 14 soorten amfi- 
bieën en 7 soorten reptielen voor. 
In tegenstelling tot b. v. vogels en planten is er over de verspreiding  
van deze soorten in Noordwijk en omgeving niet zo veel bekend. Slechts  
bij min of meer spectaculaire gebeurtenissen, zoals het verschijnen van 
de vos in de duinen en de massale slachtingen van de pad in het wegver-  
keer, wordt door onze vereniging aandacht aan deze groep diersoorten be- 
steed. 
Nu is het natuurlijk zo dat vooral zoogdieren in het algemeen een onop- 
vallende levenswijze hebben in vergelijking tot b.v. vogels. 
Om echter inzicht te krijgen in de huidige en vroegere verspreiding 
van soorten, of en achteruitgang dan wel vooruitgang optreedt, wat de oor- 
zaken hiervan zijn en wat hieraan gedaan kan worden, is het bijna noodzake-  
lijk dat er gegevens over de verspreiding zijn, liefst over een reeks van 
jaren. 
In het onderstaande overzicht wordt een poging gedaan om een zo compleet 
mogelijk beeld te geven van de vroegere en huidige verspreiding van zoog-  
dieren, amfibieën en reptielen in Noordwijk en omgeving, d.w.z. voornamelijk 
Noordwijk en Noordwijkerhout. 
Een waarschijnlijk belangrijke bron voor gegevens: het Museum voor Natuur-  
lijke Historie in Leiden werd nog niet geraadpleegd. Het overzicht is dan 
ook zeker nog niet compleet. Het is vooral bedoeld als aansporing voor 
elke veldwaarnemer om waarnemingen te noteren. Het is wellicht de moeite  
waard om in navolging van b.v. de Flora van Noordwijk, dit overzicht jaar- 
lijks aan te vullen en hiervan verslag te doen in de Strandloper. 
Voor de liefhebbers is er dus werk aan de winkel. 
Dan volgt hieronder de voorlopige inventarisatie. De cijfers achter de  
waarnemingen hebben betrekking op de geraadpleegde bron, zie hiervoor  
aan het eind van het artikel. 
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A.Zoogdieren 
 
1.Egel. 
Waarschijnlijk algemeen in bossen duinen, stedelijke gebieden met veel   
groen, houtwallen en ruigten e.d. Wordt nogal eens als verkeersslacht-  
offer gevonden langs de Gooweg en de Duinweg.(10) 
 
2.Dwergspitsmuis. 
In 1968-1974 gevonden in braakballen, afkomstig van Nieuw-Leeuwenhorst, de 
Noordduinen, de Amsterdamse Waterleidingduinen en villapark "de Zuid"  
(Noordwijk aan Zee).(8) 
 
3.Bosspitsmuis. 
In 1969-1974. gevonden in Braakballen afkomstig uit Nieuw Leeuwenhorst,  
Offem, Noordduinen, AW-duinen en De Zuid.(8) 
Voorjaar 1983: dood gevonden in Noordduinen 1 ex in Kavel 1.(10) 
 
4.Huisspitsmuis. 
Tussen 1946 en 1970 een braakbalvondst in de gemeente Noordwijkerhout.(6) 
 
5.Mol. 
Waarschijnlijk talrijk in bossen, duinen en cultuurgronden. 
 
6.Watervleermuis. 
Rond 1972 overwinterend in bunkercomplex in de zeeduinen ten noorden van  
Noordwijk.(10) 
 
7.Meervleermuis. 
Tussen 1946 en 1970 een vangst of waarneming in de gemeente Noordwijk.(6) 
 
8.Snorvleermuis. 
Winterverblijfplaats in bunkercomplex zeeduinen Noordwijk.(10) 
  
9.Grootoorvleermuis. 
Van de Gewone of Grijze  
Grootoorvleermuis werd  
tussen 1946 en 1970 een  
exemplaar gevangen of  
waargenomen.(6) 
In de jaren zeventig  
in bunkercomplex in de  
zeeduinen van Noordwijk.  
(10) 
 
10.Dwergvleermuis. 
Determinatie als Dwerg- 
vleermuis niet geheel 
zeker. De afgelopen 5 
jaar werd 2 x een ex. 
in het vogelasiel gebracht. 
(10) 
Overwintert al minstens 
5 jaar in wisselend aan-  
tal in een spouwmuur aan 
de V.Limburg Stirum-  

 
                           Grootoorvleermuis 

straat. Aantal schommelend van 8 – 30 ex.(10) 
 
11. Rosse Vleermuis. 
Tussen 1946 en 1970 een vangst of waarneming in de gemeenten Noordwijk en 
Noordwijkerhout.(6) 
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Waarschijnlijk, kwamen er ongeveer 10 jaar geleden in Offem ook vleer- 
muizen voor in enkele holle beuken. De soort is hiervan niet te achter- 
halen.(10) 
 
12.Konijn. 
Talrijk in de duinen. Ook bekend van Offem en Nieuw-Leeuwenhorst.(10) 
Is in Middeleeuwen ingevoerd. 
 
13.Haas. 
In de duinen, maar minder talrijk als  
het konijn. Op cultuurgronden en ook 
bekend van Offem.(10) 
 
14.Bever. 
Thans in Nederland uitgestorven. Vind-
plaats van pre-historische resten te 
Katwijk.(6) 
 

 
           haas 

15.Eekhoorn. 
Aanwezig in de Noordduinen.(10) Omstreeks 1860 in "de bossen bij Noordwijk" 
uitgezet. 
 
16.Rosse Woelmuis. 
Braakbalvondsten 1968-1974 van Noordduinen, AW-duinen, Offem, Nieuw-Leeuwen- 
horst en De Zuid.(8) 
In 1983 braakbalvondsten Noordduinen.(9) 
 
17.Woelrat. 
Braakbalvondsten van Noordduinen (1969, 1971) en Offem (1973).(8). 
 
18.Veldmuis. 
Waarschijnlijk talrijk in duinen en op cultuurgronden. Een recente vondst:  
1 ex dood in Noordduinen, kavel 1, 22-10-83. 
 
19.Aardmuis. 
Braakbalvondsten (ca 10 ex) in de Noordduinen 1968-1970.(8) Volgens van 
Wijngaarden(6) niet in westen van ons land. 
 
20.Dwergmuis. 
In 1966-1975 in braakballen van Nieuw-Leeuwenhorst, Noordduinen, AW-duinen 
en villapark De zuid.(8) 
 
21.Bosmuis. 
In braakballen uit de Noordduinen in 1983 talrijk.(9) 
In de jaren zestig een nest in een koolmezenkast in Nieuw-Leeuwenhorst.(10) 
 
22.Bruine Rat. 
Braakbalvondsten van Offem en Noordduinen.(8) Komt waarschijnlijk alge - 
meen voor, vooral in de meer waterrijke gebieden.(10) 
 
23.Huismuis. 
Waarschijnlijk talrijk. Braakbalvondsten uit Noordduinen en De Zuid.(8) 
 
24.Vos. 
Waarschijnlijk al voor 1635 uit het duingebied verdwenen door jacht en  
Ontbossing.(3) Vanaf 1968 zijn er weer regelmatig vossen in de duinen waarge- 
nomen, het eerst bij Haarlem. Vandaar heeft de soort zich verder verspreid 
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en de vos komt nu in het gehele duingebied tussen Den Helder en Hoek 
van Holland voor (3).  
Enkele waarnemingen: 
februari 1979 : 1 ex op het strand ten noorden van Noordwijk.(7) 
14-5-1983   : 1 ex Noordduinen, kavel 1.(10) 
18-11-1983   : 2 ex Zeereep, ten noorden van de Langevelderslag.(10) 
Vossenburchten zijn bekend van de AW-duinen, De Blink, de Noordduinen,  
Villapark De Zuid en Offem. 
 
25.Hermelijn. 
Tussen 1946 en 1970 een vangst of waarneming in de gemeenten Noordwijk  
en Noordwijkerhout.(6) Waarschijnlijk in de duinen nog steeds aanwezig. 
 
26.Wezel. 
Als Hermelijn in 1982 gesignaleerd in Offem.(10) 
 
27.Bunzing. 
Als Hermelijn. Uit de Noordduinen echter enkele recente waarnemingen:  
voorjaar 1982: 1 ex op terrein van de Noordwijkse Golfclub.(10) 
In mei 1975 2 ex langs het Oorlogspad in de Noordduinen.(10) 
 
28.Otter. 
Thans in de duinen uitgestorven. Voor 1940 in de Oude Rijn bij Katwijk  
nog aanwezig.(6) 
 
29.Gewone Zeehond.  
Vrijwel jaarlijks worden zeehonden langs de kust bij Noordwijk gezien.  
De meeste waarnemingen hebben waarschijnlijk betrekking op de Gewone  
Zeehond. Exemplaren op het strand zijn meestal in slechte conditie.  
Enkele recente waarnemingen: 
11-08-77 : 1 ex rustend op het strand.(10) 
08-09-78 : onvolw. ex op het strand in slechte conditie. Na transport 

  naar Pieterburen en verblijf van 2 maanden aldaar uitgezet  
  in de Waddenzee.(10) 

18-11-79 : 1 ex voorbij zwemmend.(10) 
feb.-mrt 82 : 1 ex op het strand.(10) 
31-08-82 : idem.(10) 
 
30.Grijze Zeehond. 
Tussen 1946 en 1970 een vondst of waarneming.(6) 
Een recente vondst 11-12-82: 1 ex op het strand direct ten noorden van  
Noordwijk in slechte conditie. Het dier werd opgenomen in het Zeehonden- 
centrum in Pieterburen.(10) 
Waarschijnlijk afkomstig van de Oostkust van Schotland.(6) 
 
31.Damhert. 
In Nederland niet inheems. Op verschillende plaatsen uitgezet, o.a. re- 
cent in de AW-duinen en aldaar 3 ex gezien in oktober 1983.(10) 
 
32.Edelhert. 
Omstreeks 1750 in de duinstreek uitgestorven. In Noordwijk pre-histori- 
sche vondst.(6) 
 
33.Ree.  
Ruim 100 jaar geleden kwamen nog slechts enkele exemplaren op de Veluwe  
Voor.(6) Nadien in het gehele land sterk toegenomen. 
Na de tweede WO in de AW-duinen uitgezet. Nu daar stand houdend en zich  
uitbreidend. Ook permanent in de Noordduinen en de Blink aanwezig. Ook  
bekend van Offem.(10) 
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Enkele recente waarnemingen: 
1973 : in april 1 ex Nieuw-leeuwenhorst.(10) 
1979 : gedurende het hele voorjaar enkele exemplaren in de Blink aanwezig.  
1982 : gedurende het gehele voorjaar 4-5 ex. in de Noordduinen aanwezig  
       nabij de Weideweg.(10) 
1983 : 6-3,22-5,28-5 ex 18-6 in kavel 1 in de Noordduinen en ook in kavel  
       2 en 6. 
       Najaar 1 ex op Offem.(10) 
 
34.Bruinvis. 
Is thans waarschijnlijk vrijwel uit de Noordzee verdwenen.  
In de jaren vijftig en zestig regelmatig gesignaleerd.(10) 
Een recente waarneming: 
1980 : december 1 ex dood op het strand.(10) 
 
35.Witsnuitdolfijn. 
Op het strand van Noordwijk in 1918 1 ex. gestrand. Het dier was nog in  
Leven.(11) 
 
36.Gewone Dolfijn. 
Als Witsnuitdolfijn.(10) 
 
37.Tuimelaar.  
Vroeger waarschijnlijk geen onregelmatige gast.(10) Exacte data zijn ech- 
ter niet bekend. 
 
38.Griend. 
In November 1970 2 ex. dood op het strand.(11) 
 
39:Dwergvinvis.  
Eén vondst bekend: november 1942, 1 ex. van 8-9 m. lang met een nog onge- 
boren jong van ca 1,60 m lang op het strand van Noordwijk.(10) 
 
40.Potvis.  
Twee strandingen op het Noordwijkse strand, 1614 en 1629. Eén van deze exemplaren 
had een lengte van 20 meter.(10) 
 
41.Orka. 
Vondst op het Noordwijkse strand in september 1909.(11) 
 
B.Amfibieën. 
 
1.Bruine Kikker. 
Talrijk, vooral in nabijheid van zoet open water met oevervegetatie.(10) 
 
2.Groene kikker.  
Minder talrijk dan de Bruine kikker. Enkele gedocumenteerde waarnemingen:  
1975 : enkele ex, in Offem.(10) 
1977 : voorjaar: 6 ex in de paddenvangkisten aan de Kapellenboslaan.(10) 
 
3.Gewone pad. 
Talrijk in duinen, bossen en cultuurland. 
1976 : 75 ex doodgereden langs Westeinde.(10) 
1977 : 300 ex "overgezet" via vanginstallaties aan de Kapelleboslaan.(10) 
 
4.Kleine Watersalamander. 
Waarschijnlijk sterk achteruitgegaan. Nu nog bekend van Offem e.o.(10) 
 
5.Rugstreeppad 
Na 1965 ten noorden van Noordwijk waargenomen.(4) 
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C.Reptielen. 
 
1.Dikkopschildpad. 
Eén dood exemplaar gevonden, aangespoeld in Noordwijk in 1954.(1) 
In 1959 een beenstuk gevonden ten noorden van Noordwijk.(1) 
 
2.Lederschildpad. 
Eén recente waarneming: 23-10-83 één dood exemplaar aangespoeld op het  
strand ten noorden van Langevelderslag.(7) 
 
3.Zandhagedis. 
Plaatselijk nog in de duinen. Exacte waarnemingen bekend uit Noordduinen  
en Zuidduinen van Noordwijk.(10) 
Een waarneming: in 1982 in kavel 1 in de Noordduinen 4 exemplaren. 
 

Dick Hoek 
 
Bronnen: 
  
1. Bergmans W en A.Zuiderwijk 1980. Amfibieën en Reptielen in Nederland,  
W.M.nr.139 van de KNNV. 

2. Brink Mr.F.H.v.d.1972. Zoogdierengids voor alle in ons land en in  
overig Europa voorkomende zoogdiersoorten. 

3. Mulder J.L.1982. De vos in de duinen. In DUIN 1982,nr.2. 

4. Sparreboom Max (red) 1981. De Amfibieën en reptielen van Nederland,  
België en Luxemburg. 

5.V.d.Weijden H.G. Staatsbosbeheer 1982. Waarnemingen van zoogdieren in  
Zuid-Holland en aanbevelingen voor beheer. 

6.Wijngaarden A.van, V.van Laar en M.D.D.Trommel 1971. De verspreiding  
van de Nederlandse zoogdieren. Lutra nr.13 en RIN-mededeling 34. 

7.Verschillende persberichten. 

8.Braakballenonderzoek Wim van Duin 1968-1974.  

9.Idem Peter van Wely 1983. 

10.Veldwaarnemingen van leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, incidenteel gepubliceerd in de Strandloper of  
in de Jaarverslagen van de Stichting Vogelasiel Noordwijk: anders dag- 
boeknotities. 

11.Waarnemingen, verzameld door Wim Baalbergen. 
 
 

-------------- 
 
 
Stop de Snippenjacht nu! 
leder jaar staan de kranten bol over de trekvogelmoord in Italië en an- 
dere zuidelijke landen. Ieder jaar wordt uitvoerig ingegaan op de zeehon-
denslachting in Canada. Schijnbaar komen deze vernietigingscampagnes in  
Nederland niet voor, maar de werkelijkheid is dat hier 35.000 jagers  
klaar staan om op Snippenjacht te gaan. De snippen richten geen schade  
aan in land-, tuin- en bosbouw en ze zijn bovendien niet talrijk. Waarom  
wordt er dan toch op gejaagd? Omdat een snippenveertje op de jagershoed  
een bewijs van schietvaardigheid is of omdat de snip goed smaakt? De  
jacht op de Poelsnip en het Bokje is inmiddels gesloten, wanneer ge- 
beurt dit met de twee andere soorten? 

(Voorhouts Weekblad 8-11-83,verkort) 
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Veranderingen in de Avifauna. 
 
Inleiding. 
 
In het najaar van 1972 werd door onze vereniging het boekje "De Vogels  
van Noordwijk" uitgegeven. Hierin werd een overzicht gegeven van de vogel- 
stand van Noordwijk en omgeving, gebaseerd op onderzoek van eigen leden  
en gegevens uit de literatuur. Het onderzoek speelde zich voornamelijk af  
in de Noordduinen. In het voorjaar werden hier broedvogelinventarisaties  
gehouden, terwij1 in oktober trekvogeltellingen plaatsvonden. Na 1970 wer- 
den ook broedvogelinventarisaties op de landgoederen Nieuw Leeuwenhorst  
en Offem uitgevoerd. 
 
Als we nu de "Vogels van Noordwijk" doorbladeren, valt op, dat er sinds  
1972 heel wat veranderd is. Sommige soorten die hier nu broeden, worden nog  
niet als broedvogel genoemd, terwij1 andere soorten als broedvogel geheel  
verdwenen zijn. Ook de beschrijving van het voorkomen van veel trekvogels  
is hier en daar niet meer geheel in overeenstemming met de huidige situ- 
atie. Dat de tekst van "De Vogels van Noordwijk" niet meer up-to-date is,  
komt door twee redenen. 
In de eerste plaats kan het voorkomen van vogels zich in de loop van een  
tiental jaren sterk wijzigen. Deze wijziging kan het gevolg zijn van al- 
lerlei veranderingen in het ons omringende landschap. Hierbij kan gedacht  
worden aan de toenemende recreatie en de intensivering van het bodem- 
gebruik. Ook kan het voorkomen van vogels in onze omgeving beïnvloed wor- 
den door ontwikkelingen op grote afstand. Hierbij valt te denken aan ont- 
wikkelingen in de overwinteringsgebieden in Afrika en de jacht in Zuid- 
Europa. 
In de tweede plaats kan een nieuwe omschrijving van de huidige stand van  
zaken gewenst zijn, omdat onze kennis van een bepaalde soort sterk is  
toegenomen. Het meest sprekend in dit verband is het voorkomen van zee- 
vogels langs onze kust. Tien jaar geleden stond een soort als de Grauwe 
Pijlstormvogel nog in alle vogelboeken beschreven als dwaalgast. Nu wordt  
deze vogel, ook in Noordwijk, ieder jaar waargenomen. Vermoedelijk is deze  
soort in de afgelopen jaren niet noemenswaardig talrijker geworden. Door het 
intensieve waarnemen vanaf de kust in de laatste jaren is echter vast  
komen te staan, dat het voorkomen van deze soort sterk gebonden is aan  
storm uit West tot Noordwest. Vroeger werd bij dit ruige weertype meestal  
niet naar vogels gekeken, waardoor de Grauwe Pijlstormvogel niet werd  
opgemerkt. 
 
In een serie artikelen in de Strandloper zal nader worden ingegaan op  
het voorkomen van soorten die na het verschijnen van "De Vogels van  
Noordwijk" opvallend in aantal zijn toe- of afgenomen. Hierbij komen  
niet alleen de soorten ter sprake, waarvan de veranderde status gebaseerd is  
op een reële toe- of afname, maar ook die soorten waarvan door intensie- 
ver onderzoek meer bekend geworden is. 
 
Bij de eerste soort die hier besproken wordt de Fuut, zullen de factoren  
die de stand kunnen beïnvloeden wat uitvoeriger de revue passeren dan  
bij de soorten die in de volgende afleveringen van deze serie bespro- 
ken zullen worden. 
 
I De Fuut 

In "De Vogels van Noordwijk" wordt deze soort nog niet als broedvogel  
genoemd! Gelet op het feit dat de Fuut een opvallende verschijning is  
en de aanwezigheid van mensen niet schuwt, staat wel vast, dat deze soort  
vóór 1972 niet bij Noordwijk broedde. Al heel spoedig na 1972 vestigde  
de Fuut zich echter als broedvogel in de Leidse Vaart en het Oosterduin- 
se Meer. Tijdens de inventarisaties voor het boek "Randstad en Broedvogels" 
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In de jaren 1974-1976 werden 4 paren aangetroffen. Hierna is het de Fuut 
wel zeer voor de wind gegaan. Een telling in april en mei 1983 leverde het 
volgend resultaat op: 
Leidse Vaart : Warmonderhek- Voorhout  4 paar 

   Noordwijkerhoek-Piet Gijs 5 paar 
   Piet Gijs-Lisse  4 paar 
   Lisse-De Zilk   4 paar 

Maandagse Watering tot Jan Zwanenbrug 4 paar 
Oosterduinse Meer en omgeving       12 paar 
 
Bij een dergelijke toename dringt de vraag zich op, in hoeverre het mogelijk 
is aan te geven, waardoor deze groei mogelijk werd. In het algemeen kunnen 
bij toe- en afname van broedvogels de volgende zaken  een rol spelen:  
-Verandering in het voedsel aanbod. 
-Toe- of afname van geschikte nestelgelegenheid. 
-Veranderingen in het gedrag van de soort, waardoor nieuwe voedselbronnen 
 en andere nestplaatsen gekozen worden. 
-Veranderingen in het overwinteringsgebied die de sterfte in het winter-  
 halfjaar sterk beïnvloeden. 
De hierboven genoemde zaken kunnen ieder  voor zich tot een toename lei-  
den, maar ook is het mogelijk dat enkele oorzaken in combinatie met elkaar 
dit effect bereiken. 
Hieronder zal geprobeerd worden aan te geven in hoeverre de hier genoemde 
zaken van invloed gewest kunnen zijn op de stand van de Fuut. 
  
voedselaanbod 
De Fuut leeft voornamelijk van kleine visjes 
(3-20 cm. gemiddeld 13 cm.) Hiernaast worden 
ook waterinsecten zaden en kleine waterdieren 
en ook wel ringslangen gegeten. Dit voedsel 
wordt vooral duikend bemachtigd. Meestal dui- 
ken Futen niet dieper dan 2 tot 5 meter, maar 
soms wordt een diepte van meer dan 15 meter 
bereikt. In West-Europa vormen de kleine exem- 
plaren van de witvissoorten (voorn, brasem, 
blei, vetje enz.) het hoofdvoedsel. 
In de afgelopen decennia zijn steeds meer  

 

afvalstoffen in het water beland. Hierbij waren landbouwvergiften, maar ook 
grote hoeveelheden fosfaat en andere meststoffen, De laatstgenoemde stof-  
fen zorgden voor de zgn. eutrofiëring. Hierdoor werd een weelderige plan-  
tengroei en een hogere visstand mogelijk. Bij een nog groter aanbod van  
voedingsstoffen treedt massale groei van algen op, waardoor vanwege het 
ontstane zuurstofgebrek vissterfte kan optreden. In de meeste binnenwateren 
wordt dit laatste stadium soms bij zeer warm weer in de zomermaanden be- 
reikt. Sommige biologen spreken reeds van een "verbraseming" van sloten en  
plassen, daarmee aangevend hoe sterk de witvissoorten zijn toegenomen. 
Ongetwijfeld heeft de Fuut van dit toegenomen voedselaanbod kunnen pro- 
fiteren. 
 
nestelgelegenheid 
Futen maken drijvende nesten, bij voorkeur in rietzomen langs oevers met 
een waterdiepte van ongeveer één meter. Het nest bestaat uit een grote stapel 
water- en moerasplanten die groot genoeg moet zijn om de broedende vogel 
boven water te houden. Dat de eieren dikwijls aan de onderzijde nat blijven. 
schijnt niet nadelig voor de ontwikkeling te zijn. 
De oeverbegroeiing heeft op veel plaatsen noga1 te lijden van afgemeerde 
boten en sportvissers. Door motorboten worden nesten herhaaldelijk volledig 
weggespoeld. In de Bollenstreek vinden we maar sporadisch brede rietkragen 
aan diep water. De Futen in onze regio moeten het doen met de kleine pluk- 
jes riet en lisdodde langs de oevers van vaarten. Ook worden nesten ge-  
bouwd in de in het water hangende takken van wilgenstruiken. In dit geval 
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is het nest niet drijvend, maar wordt ondersteund door de takken. Bij een  
verhoogde waterstand gaan deze nesten snel verloren, doordat de planten- 
massa te gering is om het nest zelf te laten drijven. Dit laatste gebeur- 
de in april 1983 met de 4 in struiken gebouwde nesten langs de Leidse  
Vaart en de Maandagse Watering. Dat Futen bereid zijn hun nestplaats- 
voorkeur te vergeten als andere omstandigheden (voedsel!) gunstig zijn  
blijkt ook uit het nestelen op onbegroeide oevers langs kanalen in de  
Amsterdamse Waterleidingduinen. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat  
het aantal geschikte nestplaatsen voor de Fuut zeker niet is toegenomen. 
 
verandering in gedrag 
Twintig jaar geleden was het erg moeilijk om een Fuut te fotograferen. Niet  
alleen waren er toen veel minder Futen, maar ook waren deze vogels erg  
schuw. Goede foto's kwamen vrijwel altijd uit de Zaanstreek waar de Futen  
in het geheel niet schuw bleken te zijn. Vandaag de dag is de Fuut overal  
eenvoudig te fotograferen; zelfs zonder telelens lukt dat nog prima.  
Langs de Leidse Vaart zijn de broedende vogels vanaf de weg tot op enkele  
meters waar te nemen. 
Het is moeilijk aan te geven, waardoor deze opvallende vertrouwdheid is  
ontstaan. In de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw werd er veel op  
Futen gejaagd, omdat het futenhuidje een geliefd artikel was voor de voe- 
ring van de mof van welgestelde dames. Ook werd er door vissers en jagers  
veel op Futen geschoten vanwege vermeende schade aan de visstand. Dat het  
stopzetten van de jacht er toe heeft bijgedragen dat de Fuut minder schuw  
is geworden, is ongetwijfeld waar, maar waarschijnlijk is hiermee niet alles  
gezegd. 
Niet elke vogelsoort verliest immers zijn schuwheid bij het wegvallen van  
de jachtdruk en ook in gebieden met vrijwel geen menselijke bewoning ko- 
men zeer schuwe vogels voor. Bij veel vogelsoorten doet zich het verschijn- 
sel voor dat een deel van de populatie vrij schuw blijft, terwij1 een ander  
deel de aanwezigheid van mensen voor lief neemt. Zo kennen we de "bosme- 
rels" en de "stadsmerels". Dit verschijnsel doet zich ook voor bij Kool- 
mezen, Houtduiven en Blauwe Reigers. Vermoedelijk heeft een aantal van deze  
vogels in het verleden ontdekt dat de menselijke omgeving een groot voed- 
selaanbod inhoudt en dat het mogelijk is in die omgeving jongen groot te  
brengen. Hogere verliezen door het verkeer en door b.v. katten kunnen wor- 
den gecompenseerd doordat in de menselijke omgeving een langgerekt broed- 
seizoen mogelijk is. Het voedselaanbod (waarbij veel afval van mensen) is  
veel minder gepiekt dan in een meer natuurlijke omgeving. 
Van de Fuut is bekend dat de soort in 1935 voor het eerst in stadspar- 
ken broedde(Den Haag). Tot aan 1970 bleef het broeden in stadsparken  
beperkt tot enkele steden in West-Nederland. Hierna is de Fuut veel meer  
in stedelijke gebieden gaan broeden, nu niet alleen in stadsparken maar  
ook in grachten (o.a. in Leiden). Opvallend hierbij is dat deze vogels  
-nog meer dan hun soortgenoten in het polderland- zeer vroeg en zeer  
laat in het seizoen tot broeden komen. Vermoedelijk broeden zij enkele  
malen per jaar. 
Uit het bovenstaande mag de voorzichtige conclusie getrokken worden, dat  
de Fuut door de sterk afgenomen schuwheid gebruik heeft kunnen maken  
van gebieden (steden en vaarten langs drukke wegen) die tot voor kort  
onbereikbaar leken. 
 
veranderingen in het overwinteringsgebied 
De belangrijkste overwinteringsgebieden van West-Europa zijn het IJssel- 
meer en de Grevelingen. Het laatstgenoemde gebied is vooral de laatste  
tien jaar van belang geworden. Door de afsluiting is een groot zoutwater- 
meer ontstaan, dat ook in strenge winters niet dichtvriest. Bij zulke om-
standigheden verlaten de Futen het IJsselmeer. Een deel trekt naar Zeeland  
en een ander deel blijft op de Noordzee niet ver uit de kust. Bij aanhoudende 
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vorst, zoals in 1979 kan onder deze vogels grote sterfte optreden. Het lijkt  
er op dat de wintersituatie de laatste 10 jaar beslist niet slechter is  
geworden. 
 
conclusie 
De Fuut is in de Bollenstreek en in vele delen van Nederland sterk in aan- 
tal toegenomen. Deze toename kan hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven  
aan de toename van de witvissoorten en aan het veranderde gedragspatroon  
van de Fuut, waardoor meer gebieden dan voorheen bezet kunnen worden. 
 

J.v.Dijk 
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Bronkruid in Offem 
 
Tijdens voorjaarsexcursies van de Vereniging op Offem in mei 1982 en  
1983 vielen mij kleine plantjes op, groeiend op een vochtige mosplek,  
waarvan we de naam niet direct wisten. 
Er werd toen een plantje meegenomen, thuis door mij in bloei bekeken  
en gedetermineerd als Bronkruid (Montia fontana L.). De heer R.W.J.M.van  
der Ham van het Rijksherbarium die in 1983 ook met de excursie meeging,  
bevestigde mijn determinatie. 
Zoekend in De Flora van Noordwijk kwam ik de plant niet tegen. De samen- 
stellers zullen het Bronkruid over het hoofd hebben gezien, omdat men  
misschien in Offem aan het botaniseren ging op een later tijdstip. Na de  
bloei in mei, vergeelt de plant spoedig en later in de zomer is er niets  
meer van de plant terug te vinden. 
Hoe het ook zij, de plant is nieuw voor de Flora van Noordwijk, wat na- 
tuurlijk niet betekent dat hij zich pas in Noordwijk gevestigd heeft. 
 
Hoe ziet het plantje er eigenlijk uit? 
Ale we de Flora van Nederland (Heukels en van Ooststroom, 1977) open- 
slaan bij Bronkruid, vinden we van deze plant niet minder dan 4 onder- 
soorten beschreven. Zoek het maar eens uit. De soort is n.l. zeer variabel  
in habitus (gedaante) en in structuur van de zaadhuid. Welke ondersoort  
komt nu op Offem voor? 
In de nieuwe Flora van Nederland (Heukels en Van der Meyden) heeft men  
besloten deze onderverdeling te laten vallen. 
Recent verricht onderzoek heeft uitgewezen dat de verschillen niet steek- 
houdend genoeg zijn voor handhaving van een onderverdeling. 
De determinatie is dus veel simpeler geworden nu er alleen sprake is  
van Bronkruid. 
Op de volgende bladzijde treft u een tekening aan van het Bronkruid,  
overgenomen uit Natura 1958 blz. 142. 
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In Offem is de plant met zijn iets vlezige blaadjes, enkele centimeters  
hoog. De bloempjes zijn klein en wit en alleen overdag open. Als ze geslo- 
ten zijn hangen ze enigszins naar beneden. De plant is een lid van de 
Posteleinfamilie, waar ook de Tuinpostelein en de Kleine Winterpostelein 
toe behoren. Deze laatste soort is veel voorkomend in de Noordwijkse dui- 
nen. Alle drie zijn deze soorten eetbaar. Bronkruid wordt in Baden en Bo-  
hemen 's winters wel als groente gegeten. 
De plant is éénjarig tot vast. Als groeiplaatsen vermeldt de nieuwe Flo- 
ra: open, vochtige zand- en veengrond, open plekken in weilanden, op 
bouwland, in kwekerijen, op paden, in beekjes, greppels en brongebieden. 
 
Hoe is de verspreiding van deze plant, die over de hele wereld voorkomt, 
in ons eigen land en speciaal in Noordwijk en omgeving? Om u een in- 
druk te geven van de verspreiding in Nederland laat ik u een versprei-  
dingskaart zien (zie volgende pagina), die binnenkort gepubliceerd zal 
worden in de Atlas van de Nederlandse Flora deel II (Mennema et al.in prep). 
 
Op deze kaart wordt de verspreiding van de plant sinds 1950 weergegeven.  
De kaart is samengesteld door de heer E.J.Weeda, die ook voor publicatie  
toestemming gaf, waarvoor we hem, erkentelijk zijn. 
Elk zwart rondje in een "uurhok", geeft aan dat de plant in dat betreffende  
uurhok is gevonden. Het zegt dus niets over de exacte vindplaats en het  
geeft ook niet aan of de plant er veel of weinig gevonden is. 
Bekijken we het kaartje, dan valt op dat de plant nagenoeg ontbreekt in  
de zeekleigebieden en in Zuid-Limburg. In het algemeen kan worden gezegd,  
dat het Bronkruid in Nederland vrij zeldzaam is. 
 
Specials aandacht wil ik besteden aan het voorkomen van de plant rond 
Leiden in het verleden en thans. 
Als je aandacht eenmaal op een bepaalde plant gevestigd is, kom je hem 
ook vaak op andere plaatsen tegen. Tot mijn verbazing zag ik Bronkruid ook 
dat voorjaar in het Landgoed Keukenhof te Lisse (na een tip van M.Koning 
uit Lisse), terrein van Endegeest te Oegstgeest, en het terrein van Rijn- 
geest (Jelgersma-kliniek) in dezelfde gemeente. 
  
 



- 22 – 
 

Verspreidingskaart van Montia fontana L. 
zoals deze opgenomen zal worden in de Atlas van de Nederlandse Flora 
deel II (Mennema et al. in prep.) 

 

 
 
                                                Montia fontana L. 
                                                Bronkruid 
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De plant is dus in onze omgeving nogal eens te vinden op oude buiten- 
Plaatsen. De vindplaatsen op deze terreinen, inclusief Offem, waren bij  
het Rijksherbarium niet bekend. De uurhokken van deze vindplaatsen hadden  
echter al wel een zwart rondje. Mijn interesse was gewekt. Want van welke 
vindplaatsen in die uurhokken had het Rijksherbarium gedroogde exempla- 
ren? Immers herbariumexemplaren met vermelding van vindplaats zijn voor  
de wetenschap nog steeds het beste bewijs dat de plant er voorkomt(kwam).  
Ik geef hier een lijst van de herbariumexemplaren uit het Rijksherbarium,  
van de omgeving van Leiden, met vermelding van jaartal, vindplaats en ver- 
zamelaar. 
 
1836 Oegstgeest (1) Vochtig weiland achter Oegstgeest 
idem Noordwijkerhout Houtbosje op het Langeveld 
idem Oegstgeest Horsebelpolder (2) 
1840 Oegstgeest bij Postbrug en Morsebelpolder 
1862 Leiden       Vochtige zandgrond 
1873 Oegstgeest Morsebelpolder 
1874 Warmond Vochtige zandgrond 
1914 Noordwijk tussen Noordwijk en Piet Gijzen-  
                  brug 
1924 Voorschoten onkruid in bloemenkas fa.Eggink 
1926 Katwijk geen mededeling 
1941 Wassenaar Zuidwijk, Duinrel 
1950 Warmond Huis te Warmond 
1954 Leiden       Nieuweroord (3) 
1955 Warmond Huis te Warmond 
idem Leiden       Nieuweroord 
1957 Warmond Huis te Warmond 
1960 Warmond idem 
1964 Wassenaar Bos achter huis aan Jagerslaan 
1968 Leiden       Nieuweroord 
1969 Voorschoten Ter Horst 
1971 Voorschoten Duivenvoorde 
1971 Leiderdorp Engelendaal (bij bouwrijp maken van 
                  grond) 

Van de Sande Lacoste 
Schuurmans Stekhoven 
Schuurmans Stekhoven 
Boursse-Wils 
Oudemans 
Boerlage 
Biol.Student 
 
Kloos  
Boom 
Bayer 
Van Iersel, Balke 
Jacobs 
Van Ooststroom 
Van Ooststroom 
De Koning 
De Wilde 
Van Steenis 
De Jongh 
De Jongh 
Mennema 
Mennema 
 
Van der Meyden 

 
Bij deze lijst zijn nog wat opmerkingen te maken: 
1. De plant werd voor het eerst voor Nederland genoemd in 1740 door  

Van Royen in de Flora Leydensis (Flora van Leiden). 
 

2. De Horsebelpolder in Oegstgeest ziet de sportieve Noordwijker 
(dat is hij/zij die zich per fiets naar Leiden begeeft) liggen aan  
zijn rechterhand, als hij langs de Leidse Vaart fietst van de Rijksweg  
tot aan Warmonderhek. Wat was deze polder vroeger botanisch interessant!  
Helaas rukt de bebouwing van Oegstgeest steeds verder op in noordelijke  
richting. Hoelang zal die de Kievitsbloem, die ik er recent nog vond (echt  
wild) nog ongemoeid laten? 
 

3. Nieuweroord in Leiden is een restant van een op een strandwal gelegen  
buitenplaats aan de Wassenaarseweg tegenover het terrein van het Acade- 
misch Ziekenhuis. Dit vrij toegankelijke bosje is vooral in de tijd dat  
de stinseplanten bloeien, erg aardig. Misschien is een bezoek aan patiënten  
van het ziekenhuis eens te combineren met een wandeling aldaar. Hoewel ik  
dit bos vaak bezocht sinds 1975, heb ik er nooit Bronkruid aangetroffen. 
Verbetering van de bospaden(!)zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn. 
 

Opmerkelijk is, dat de vindplaatsen zich tot 1914 in het vrije veld be- 
vonden en zich daarna verplaatsten naar de buitenplaatsen. 
Heeft de plant zich door de intensievere landbouwmethoden alleen nog   
op de buitenplaatsen kunnen handhaven, of werd er vroeger op buitenplaat- 
sen niet gebotaniseerd? 
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Tenslotte wil ik de botanici onder u nog wat werk meegeven. Is de plant  
ook te vinden op Oud en Nieuw-Leeuwenhorst? En wie heeft de plant wel  
eens aangetroffen in weilanden, op bollengrond en kwekerijen in de om- 
geving van Noordwijk? 
Als we naar het atlaskaartje kijken, zien we nog geen zwarte stip in het  
uurhok, waar Sassenheim in ligt. Mogelijke groeiplaatsen in dat hok zijn  
wellicht het park en het terrein van Huis ter Leede. 
Gaat u er volgend voorjaar eens naar zoeken. Nieuwe vindplaatsen worden  
door mij doorgegeven aan het Rijksherbarium. 
Veel succes. 
 

J.M.de Graaf 
Van Heemskerkplein 13 
Lisse 
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Naschrift. 
De groeiplaats van Montia op Offem was de samenstellers van de Flora 
van Noordwijk wel bekend. Ze wilden zelfs niet geloven dat de plant 
niet in de Flora van Noordwijk vermeld stond, tot ze het boekje ter 
hand namen. 
Gelukkig dat ook andere mensen dan de samenstellers de Flora van Noord-  
wijk blijken te gebruiken. Zo kunnen de leemten die er door wat voor oor-  
zaak ook zijn, zo goed mogelijk opgevuld worden. 
De samenstellers blijven zich hiervoor aanbevolen houden, in dit geval 
bedanken zij de heer De Graaf. 
 

-------------- 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT 
 
Bestrijding van Kraaien en Kauwen kan ook averechts werken. 
Bij de bestrijding van kraaien en kauwen kunnen de resultaten ook ave-  
rechts uitpakken, zoals zeer nadrukkelijk bleek bij een proef die opge- 
zet werd door het Rijks Instituut voor Natuurbeheer. 
In het Burgers Dierenpark te Arnhem werden gedurende een langere perio- 
de de aantallen verblijvende kraaien en kauwen geteld. Tijdens het onder- 
zoek werden er in totaal 337 kraaien en 223 kauwen uit de populatie ver-
wijderd(geschoten of weggevangen). Hierbij bleek onder andere dat bij daling  
van het aantal kauwen, het aantal kraaien toenam. Ondanks de vaak hoge be-
strijdingsdruk, bleef de populatie op niveau, kennelijk door aanvulling van  
elders. Uit beheersoogpunt zou men de bestrijding van kauwen en kraaien  
in beperkt gebied dan ook met recht "dweilen met de kraan open" kunnen  
noemen. Het was opvallend dat aan het eind van het onderzoek de aantallen  
kraaien en kauwen in het park zelfs bijna twee maal zo hoog waren dan  
voordat met de bestrijding was begonnen! Het is niet denkbeeldig dat tij- 
dens de bestrijding juist die vogels uit de populatie werden verwijderd,  
die door hun agressief gedrag t.o.v. andere kraaien, geen anderen in hun  
territorium duldden. Toen deze kraaien wegvielen, kregen wellicht minder  
agressieve kraaien een kans om zich in dit territorium te vestigen en  
kon, dankzij het minder agressieve gedrag, eenzelfde territorium meer  
kraaien herbergen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of deze stel- 
ling juist is. (Limosa 56,blz.37-44 1983) 
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ZADENANALYSE VAN EEN VEENLAAG BIJ DE HEERENWEG (NOORDWIJK) 
 
   Door grondwerkzaamheden, ongeveer een jaar geleden, bleek dat er  

circa 400 m ten zuidwesten van de T-splitsing Heerenweg – Zwarteweg, 

een veenlaag aanwezig was. Dit veen lag onder een + 1½ m dikke bo-  

venlaag van zandige klei en was zelf 30 à 40 cm dik. Onder de veen- 

laag bevond zich een schelpenlaagje en zand. 

   Een monster van een halve liter van de veenlaag heb ik op planten- 

resten (zaden) onderzocht. Na weken in water werd het veen op een kwart  

mm zeef gezeefd. In het residu lagen fijne plantenresten (vooral wortel- 

tjes), 1 mostakje, 1 stukje houtskool, enkele insektenresten en veel  

zandkorrels. Hiertussen trof ik de vrij goed bewaard gebleven zaden aan  

van: 
 
Eleocharis palustris  
Ranunculus sceleratus  
Mentha aquatica cf arvensis  
Atriplex hastata cf patula  
Ranunculus cf aquatica 
Scirpus cf lacustris  
Alisma spec. 
Chenopodium ficitolium  
Polygonum persicaria 
Petentilla anserina  
Petentilla cf erecta 
Juncus spec.  
Carex spec.  
cf Rumex spec.  

194 
 12 
  8 
  7 
  5 
  3 
  2 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

waterbies (figuur) 
blaartrekkende boterbloem 
water- of akkermunt 
spiesmelde of uitstaande melde 
waterranonkel 
bies 
waterweegbree  
stippelganzevoet 
perzikkruid  
zilverschoon  
tormentil?  
rus 
zegge 
zuring? 

 
   Uit dit lijstje blijkt dat er veel waterbies gegroeid zal hebben.  

Door het vrijwel ontbreken van echte waterplanten kunnen we concluderen  

dat de waterstand ter hoogte van het maaiveld of iets daarboven gestaan  

zal hebben. We bevinden ons kennelijk in een 

ondiep, zoet, moerassig terrein met een iets 

wisselende weterstand. Het veen is onder ta-

melijk voedselrijke omstandigheden gevormd. Bo- 

men ontbraken hier. De vele zandkorrels wijzen 

erop dat er in de buurt hoger gelegen zandige 

grond was. Vandaar stoof er zand het moeras in. 

   Voorgaand beeld past goed in de ontstaansge-

schiedenis van de bollenstreek. Het veen is ont-   
staan op de lage strandvlakten tussen de strandwallen. De periode  

waarin het gevormd is valt binnen het Subatlanticum, waarschijnlijk 

zo'n 1000 à 2000 jaar geleden. De veenlaag is een deel van het Hol- 

landveen. 

   Met dank aan Hein Verkade voor het verzamelen van het veenmonster. 
 

Wim Kuijper 
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Nieuws van de JEUGDCLUB 
 
 
Een groot aantal jeugdleden is mee geweest naar Vlieland op 9,10 en 11 sep- 
tember. Een tweetal verslagjes hieronder getuigt hiervan. 
 
Iets over de planten op Vlieland. 
 
Op Vlieland was de zoutwaterflora met Zeekraal, Zeealsem en Lamsoor niet zo  
sterk ontwikkeld. Misschien komt dit doordat de kust een andere vorm heeft  
dan op Terschelling, waar de duinen aan de Noordzeekant verder landinwaarts  
liggen en het water verder landinwaarts kan komen. 
Men vond in het binnenduin een mooie vindplaats van Parnassia die men dan  
ook veel fotografeerde. Ook stond daar vlakbij Strandduizendguldenkruid en 
Krielparnassia. Krielparnassia is geen familie van de Parnassia maar een lid  
van de Vetmuurfamilie. Vroeger heette het Knopig Vetmuur (Sagina nodosa), maar  
een aantal jaren geleden zijn de namen van een heel stel Nederlandse plan- 
ten gewijzigd. Zo werd de plant die vroeger Leverkruid heette, voortaan Ko-  
ninginnekruid genoemd en zo werd ook besloten dat Knopig Vetmuur in het ver- 
volg Krielparnassia zou heten. 
Verder stond daar nog Rode Ogentroots en Zeepostelein. Een bijzondere vondst  
was een aantal nog bloeiende Moeraswespenorchissen direct achter de eerste 
duinenrij. Op het eiland groeide ook veel Lepeltjesheide, beter bekend als 
Cranberries. 
De bessen werden dan ook in grote hoeveelheden geplukt ! 
 

Wim Brama 
 

Hoewel sommige jeugdleden wat sceptisch tegenover de nog onrijpe Cranberries  
stonden, kan ik meedelen, dat de jam die ik er inmiddels van gekookt heb over- 
heerlijk is. Voor mensen die hun bessen nog niet verwerkt hebben, is een re- 
cept beschikbaar! 
 

Coby van Dijk 
 

-------------- 
 
Vogellijst van Vlieland: 9-11 september 1983, samengesteld door Annet Lindhout 
 
onderweg naar Vlieland: Zw.zeeëend Stormmeeuw Zw.Ruiter 
Knobbelzwaan Eidereend Visdiefje Groenpootruiter 
Toppereend Bergeend Dwergstern Scholekster 
Waterhoen Smient Kl.Jager Witte Scholekster! 
Dwergmeeuw (afsl.dijk) Pijlstaart Rotgans Zilverplevier 
Fuut       (idem) Kuifeend Waterral Bontbekplevier 
Aalscholver(op boot) Krakeend Lepelaar Goudplevier 
Wulp Wintertaling Kluut Bonte strandloper 
Visdiefje Kokmeeuw Wulp Steenloper 
 Kl.Mantelmeeuw Tureluur Kanoetstrandloper 
Op Vlieland zelf: Gr.Mantelmeenw Grutto Drieteenstrandloper 
Wilde eend Zilvermeeuw Rosse grutto Jan van Gent 
Slobeend (veel dode Bl.Reiger Buizerd 
Fuut jonge meeuwen) Witgatje Bl.Kiekendief 
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Vervolg vogellijst van Vlieland 
Br.Kiekendief Tortelduif Roodb.tapuit Vink 
Boomvalk Fazant Tapuit Kramsvogel 
Kauw Patrijs Paapje Huismus 
Bone kraai Koolmees Kneutje Spreeuw 
Zw.Kraai Pimpelmees Witte Kwikstaart Merel 
Vlaamse gaai Goudhaantje Gr.Vliegenvanger  
Ekster Braamsluiper Graspieper Op de terug op de boot: 
Houtduif Winterkoning Tuinfluiter Visdief 
Holenduif Roodborstje Zwartkop Kleinste Jager !!!!!! 
 

-------------- 
 
Zaterdag 19 november in de AW-duinen. 
 
Na een tip dat er twee Zeearenden in de AW-duinen zouden zitten, zijn Arnold  
Meijer en ik 's ochtend vroeg naar de AW-duinen gegaan. Daar aangekomen zijn  
we langs een kanaal naar de meren gelopen, waar in de winter veel watervogels  
zijn te zien. 
Bij het eerste meer aangekomen zagen we veel Kuifeenden, Tafeleenden en een  
paar Brilduikers. Een Buizerd vloog over de bosrand en grote groepen eenden  
vlogen door de lucht. We liepen in de richting van de Zwanenplas, maar onze 
aandacht werd getrokken door een vreemd geluid komend uit een rietkraag.  
Na enige tijd gewacht te hebben, zag Arnold hem, en Waterral. Een Dodaars  
dook op vlak naast de rietkraag en een paar Bergeenden kwamen uit een zij- 
slootje gezwommen. Onze eerste Bonte kraai van die dag kwam langs, maar on- 
ze grootste belangstelling ging uit naar de Zwanenplas, die we nog steeds  
niet bereikt hadden. 
We zouden wat gaan eten en over de plas uitkijkend, hoorden we dat Waterrallen- 
geluid weer. En ja hoor, nauwelijks 10 meter bij ons vandaan zaten twee Water- 
rallen elkaar achterna. Helaas zagen ze ons ook en verdwenen ze in het riet. 
De Zwanenplas kwam in zicht; er zwommen grote aantallen Slobeenden, Winter-  
Talingen, Bergeenden, Kuifeenden en een paar Dodaarzen. Twee reeën staken een 
open plek over achter de Zwanenplas. We waren van plan rond de Zwanenplas te  
lopen, maar achter ons kwamen vrij laag twee zwanen aangevlogen. We dachten  
eerst dat het gewone Knobbelzwanen waren, maar na beter gekeken te hebben, 
bleken het tot onze vreugde twee Wilde Zwanen te zijn. De twee Wilde Zwanen 
landden in een smal kanaaltje aan de westkant van de Zwanenplas. Na een vrij  
grote omweg gemaakt te hebben, kwamen we op een punt waar we dat kanaaltje 
heel goed konden overzien. Na een half uur hadden we het volgende geien: vele 
Wintertalingen, vier Wilde Zwanen, een paar Bergeenden, een enkele Dodaars, 
één Waterral en vier Waterrallen gehoord. 
Het weer begon een beetje te betrekken en we besloten weer richting huis  
te gaan, maar wel langs een andere weg. We liepen langs een meertje met een 
vrij grote rietkraag. Daar hoorden we weer enkele Waterrallen schreeuwen en  
in het meertje zwommen Toppereenden, Pijlstaarten, Wintertalingen, Kuifeenden, 
Bergeenden en een paar Brilduikers. We kwamen deze dag aan een groot aantal 
Waterrallen, welgeteld elf! Al met al een ochtend vogelen om tevreden mee  
te Zijn! 

 
 

tekst AB Steenvoorden 
tekeningen Arnold Meijer 
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Jan Verwey Bibliotheek. 
 
Zoals u bekend is heeft onze Vereniging de beschikking gekregen over 
een aantal boeken over de natuur, speciaal over vogels, welke hebben toe-  
behoord aan onze voormalige plaatsgenoot Jan Verwey. 
Als zoon van de dichter Albert Verwey woonde hij in zijn jeugd in de 
Villa Nova aan de Zeeweg. Een goede tien jaar geleden zijn wij met hem in 
kontakt gekomen. Hij schreef een voorwoord in het boekje "De vogels van 
Noordwijk" en kwam verschillende malen naar Noordwijk. 
Bij één van zijn bezoeken aan Noordwijk sprak hij over de mogelijkheid zijn 
boeken hier in ons dorp onder te brengen. Er zijn toen wat kontakten ge-  
weest met de Openbare bibliotheek in Noordwijk, waarna wij het plan 
hebben opgevat om tot een Natuurcentrum te komen. 
De uitvoering van dit plan bleek niet zo eenvoudig. Eerst werd de Hum-  
melhof geprobeerd, vervolgens de Finse school en uiteindelijk werd ons 
door de gemeente een lokaal in de Kleine Zeester aangeboden. Voor een 
natuurcentrum was dit te klein, voor een bibliotheek en wat kleine 
bijeenkomsten was het echter wel te gebruiken. De huurprijs vonden wij 
echter dermate hoog, dat dit toch is afgeketst. 
Er is nu een tijdelijke oplossing gevonden, om de bibliotheek onder te 
brengen. Het betreft de kelder achter het pand Schoolstraat 31, ingang 
op het hofje Lombok. Het is niet al te groot, maar voorlopig kan de 
bibliotheek hier worden ondergebracht en kan dan gaan functioneren 
voor de Noordwijkse gemeenschap. 
De kollektie zal worden aangevuld met de boeken die reeds in het bezit 
waren van de Vereniging, o.a. de kollektie van ons voormalig erelid 
de heer Vermaas. Daarnaast is er een groot aantal afleveringen van 
tijdschriften op natuurgebied voorhanden en ligt er het aanbod van en-  
kele leden boeken in bruikleen af te staan. 
Zijn er leden die dit voorbeeld willen volgen? Eén telefoontje (10210) 
en we komen ze halen. 
Vanaf zaterdag 17 december a.s. gaan de deuren van de Jan Verweybiblio-  
theek open. Het is de bedoeling dat dit steeds op zaterdagen het geval 
zal zijn en wel 's morgens van 10.30-12.30 uur. 
De officiële opening hopen we in januari te houden, samen met één of 
meer dochters van de heer Verwey. U hoort daar nog nader van. 
Ook alle uitgaven van de Vereniging, posters van Vogelbescherming en de 
uitgaven van de IVN zullen voortaan in de Bibliotheek te koop zijn. 
 

namens het bestuur, 
Willem Baalbergen. 

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

 
Geknipt: De Zuidamerikaanse Kondor is verwant aan de Ooievaar. 

De Zuidamerikaanse Kondor die altijd model staat voor de gieren in het  
algemeen, is helemaal geen roofvogel en dus geen gier ook, aldus Claus  
Konig, een Duits bioloog. Hij vergeleek een groot aantal gieren van de  
Oude wereld(Europa, Azië, Afrika) met die van de Nieuwe wereld(Amerika).  
Bij deze vergelijkingen kwam het volgende aan het licht: 
-Amerikaanse gieren bezitten geen echte grijptenen, wel sterke nagels, maar  
iets goed vastgrijpen kunnen ze alleen door erop te gaan staan; 
-De achterteen van de Amerikaanse gier is kort en lijkt op die van de  
ooievaar. 
-Amerikaanse gieren hebben geen stem, ze sissen en maken knappende gelui- 
den, terwij1 veel roofvogels welluidend kreten kunnen slaken. 
-Amerikaanse gieren hebben geen neustussenschot, echte gieren wel. 
Ook in gedrag lijken de Amerikaanse gieren meer op ooievaars dan op roof- 
vogels. Kortom de verwantschap is slechts schijn, veroorzaakt door het feit  
dat beide soorten aaseters zijn. Ze bezitten beide sterke snavels, naakte  
kop en hals en zijn goede zwevers.(NRC, 3 november 1983) 
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Een nieuwe rubriek in de STRANDLOPER, dit IVN-nieuws? Ja eigenlijk wel en  
toch ook weer niet. IVN-ers schreven natuurlijk al meer op deze bladzijden,  
maar dit IVN-"geschrift" zal wat meer gebundeld worden. Vandaar deze nieuwe 
kop aan de bovenzijde van deze bladzijde. Op deze manier wil de IVN. afdeling 
Noordwijk wat meer naar buiten treden. 
 

-------------- 
 
HERFST 1983  Jeugdnatuurspel IVN  Nieuw-Leeuwenhorst 
 
Na een paar avonden plannen maken en "voorlopen" in het bos, kon ons jeugd-
natuurspel van start gaan. Door heel Noordwijk werden raamposters verspreid,  
scholen in Noordwijkerhout werden aangeschreven. In diverse kranten ston- 
den wervende stukjes. Formulieren werden gedrukt op stevig papier, potloden. 
verzameld en gekocht. Alle IVN-medewerkers kregen een IVN-vignet om de hals 
gehangen. Toen de bordjes, pijlen en de marktkraam op zijn plaats waren, 
stond iedereen die 19e oktober in de startblokken. Gelukkig was het mooi 
weer en om 13.00 uur arriveerden de eerste kinderen, met of zonder ouders.  
Gewapend met deelnameformulier en potlood gingen ze op pad. En al snel was  
het in het bos een drukte van belang. 
Overal waren kinderen liggend, zittend  
of staand bezig om jaarringen te tel- 
len of boombladeren te vergelijken. En 
hoe heetten die uitsteeksels onderaan  
de boom ook nog weer en wat doet de  
boom daarmee? Waren het nu 10 of 40 
spechtengaten? Er werd gevoeld aan  
de bladeren van de Rododendron en de 
bomen werden betast. Ook een moeilijke 
vraag was: welke geluiden worden er  
wel door de natuur gemaakt en welke 
niet. In een lange boomspleet was het 
nest van een Kauw aanwezig, maar welk 
kleur heeft de Kauw? De aller dikste 
boom moest gemeten worden en het touw 
werd hoe langer hoe langer. Wat hadden 
die Koe en die Koek, met elkaar te ma-  
ken, was dat soms de Koekoeksbloem? 
Een heks hebben we de kinderen niet 
kunnen laten zien, ze was op vakantie. 
Maar ze had iets in de boom laten han-  

 
 

 
 
    
   beukenblad en -vrucht 

gen: was het haar pruik, haar schoen of was het haar bezem? De ouders had-  
den het er ook maar moeilijk mee. Hoeveel plantjes waren er te vinden in het 
afgepaalde vierkant? En is die prullebak nu wel of niet door de natuur aan- 
gebracht? Konijnenkeutels waren er in overvloed. Ook de waterdieren werden  
niet vergeten. Zo langzamerhand aan het eind van de speurtocht gekomen, werd  
er nog een tamme kastanjevrucht getekend en de namen van bessen en bijbe- 
horende stuiken geraden. 
Als alles klaar was en de grote letters verzameld waren, was de laatste re- 
bus-opdracht geen probleem. 
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Bij de kraam kreeg ieder een prachtig aandenken, n.l. een vergulde beukenoot 
op een beukebladkaart. De prijzen werden rond 16.00 uur verdeeld. We hopen dat 
deze allemaal goed bezorgd zijn. 
We mogen terugzien op een geslaagde middag met veel tevreden gezichten en  
veel opmerkingen die we als compliment konden opvatten. Er waren zo'n 275  
kinderen en ca 75 ouders, die behalve uit Noordwijk en de regio ook wel eens  
wat verder weg kwamen: Naarden, Mijdrecht, Den Haag, Makkum, Spijkenisse, 
Zoeterwoude, en nog meer. 
't was een fijn evenement, en dat is vooral te danken aan alle mensen die  
zich hiervoor hebben ingezet. Ook de medewerkers van de oudste IVN-jeugdgroep 
wil ik bedanken. Het was heel leuk om met jullie samen te werken. Ik hoop dat 
ik jullie nog dikwijls zal zien bij komende evenementen. 
 

Sjaan van Kekeren-  
Brouwer 
 

-------------- 
 
De legende van Koningin Wanda van Vlieland. 
 
't Was weer een heerlijk weekend op Vlieland, al was het weer niet heerlijk!  
We genoten met elkaar van flora en fauna, maar zaten (vanwege het weer) ook  
gezellig rond de knusse brandende kachel met onze voeten op de met zand 
bestrooide vloer van het Posthuis. Om zo'n kachel zou  je elkaar prachtige ver-  
halen en legenden kunnen vertellen. 
De legende van koningin Wanda gaat over het eiland Vlieland. 
 
Eens.... 
heel lang geleden, zat Vlieland nog vast aan het vasteland. Zonder natte voe- 
ten te krijgen kon je van de duinen naar de Friese terpen lopen. Het was een  
goed land, maar voor de boeren wat te vochtig. De Hollandse Graaf Willem II 
probeerde voortdurend de baas te spelen over dit goede land en de Friezen 
die er woonden. De Friezen vonden hem dan ook een vervelende bemoeial. Zo om- 
streeks 1230 schonk hij Vlieland en het daarachter gelegen land aan het 
Klooster Ludinga, dat bij Harlingen lag. De Friezen vonden dit nogal over-  
dreven: wat had zo'n Hollandse Graaf hier nu eigenlijk te maken, waarom bleef 
hij niet waar hij was, in Holland! 
IJverig waren de monniken wel. Enthousiast probeerden ze de te vochtige grond 
te verbeteren. Voor een betere afwatering werden kanalen gegraven. Vlielanders 
en Friezen schudden hun hoofd. Via deze kanalen zou bij zware storm het zee- 
water ver het land binnen kunnen dringen. 
Dan duikt plotseling het verhaal van Koningin Wanda op. We kennen haar niet; 
Hoogstwaarschijnlijk heeft ze alleen maar geleefd in de verbeelding van de 
mensen. En zo hoort dat eigenlijk ook bij een legende. 
Koningin Wanda is een slechte vrouw en een slechte moeder. Woedend is ze over  
het spitten en graven van de monniken. Ze begint haar zoon Worp op te stoken  
tegen de monniken, net zo lang tot hij de kloostervader doodt. Koningin Wanda,  
als de aanstichtster van het onheil, wordt gevangen genomen en met de gedode  
monnik geconfronteerd. Geestesziek als ze geworden is, denkt ze in de gedode  
monnik haar zoon te herkennen, en ze verdrinkt zichzelf. De zoon wordt niet 
terechtgesteld, maar moet zijn verder leven slijten als boeteling in een 
klooster. 
 
Toch had Koningin Wanda wel gelijk, het graven van de kanalen was gevaarlijk.  
De zee gebruikte deze kans, spoelde het land tussen Vlieland en Harlingen weg  
en zo werd Vlieland een eiland.  
In Vlielands "Volkslied" klinkt de liefde van de eilandbewoners voor hun 
kleine stukje Nederland door en velen van ons zullen het daar wel mee eens 
zijn. 
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Daar speelden we ongestoord aan zee, in duinen en vallei. 
Daar was een blijde jeugd, van zorg en kommer vrij. 
Waar ook het lot ons henen voert, naar oost, west, zuid of noord,  
d'Herinnering aan de plek der jeugd leeft in ons hart steeds voort. 
 
Ver buiten 's werelds wild gewoel, ontvlucht door menigeen. 
Een speelbal slechts van wind en zee, ligt 't eenzaam oord daarheen.  
Toch minnen wij dat plekje grond, wat ook gebeuren moog. 
Zij 't anderen vaak tot spot en hoon, wij houden Vlieland hoog! 
 
(en met die spot en hoon zal het wel wat meevallen!) 
 

Sjaan van Kekeren- 
    Brouwer 
 

-------------- 
 
Waar of niet waar? 
Of hoe komt  de Vos van zijn vlooien af? 
 
Het spreekwoord: "Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken"  
kennen we allemaal. 
Maar hoe komt een vos van zijn vlooien af? Dat is een heel apart ver- 
haal. 
Net zoals een hond en een kat  
heeft ook de vos regelmatig  
last van vlooien, vooral met  
warm weer. Maar aangezien de  
vos een slim beest is, heeft  
hij daar iets op gevonden.  
Hij doet dat n.l. als volgt:  
Hij pakt een bosje strootjes  
of iets dergelijks in zijn  
bek en laat zich dan langzaam  
achterover in een slootje of  
een ander ondiep water zakken. 
Eerst zijn staart en lang- 
zaamaan de rest van zijn lijf.  
De vlooien vluchten dan voor  
het water, steeds verder, tot  
ze uiteindelijk op zijn kop  
zitten. Als het zover is, laat  
de vos ook zijn kop onder water zakken en springen alle vlooien in pa- 
niek op het stroobosje. De vos laat vlug het bosje los en de vlooien  
drijven weg op hun reddingsvlot. 
En de vos heeft geen last meer van de vlooien.(Bron onbekend) 
 
       Sjaan 
 

-------------- 
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Mei 
tot en met 
Oktober 
1983 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Roodhalsfuut 
 
Dodaars 
Vaal stormvogeltje 
 
 
Stormvogeltje 
Noordse Pijlstormvogel 
 
Grauwe pijlstormvogel 
 
 
 
Noordse stormvogel 
 
 
Jan van Gent 
Aalscholver 
 
Purperreiger 
Ooievaar 
Pijlstaart 
Kuifeend 
Grote zeeëend 
Eidereend 
Middelste zaagbek 
Bergeend 
Grauwe gans 
Rotgans 
Nijlgans 
 
 
Kleine zwaan  
Sperwer 
 
 
Bruine kiekendief 
 
Boomvalk 
 
 
 
Smelleken 

  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  5 ex 
  6 ex 
  3 ex 
  3 ex 
  1 ex 
200 ex 
  1 ex   
  1 ex 
 31 ex 
 25 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 25 ex 
 35 ex 
  1 ex 
 28 ex 
  8 ex 
  3 ex 
 49 ex 
181 ex 
  9 ex 
  2 ex 
  3 ex 
 48 ex 
  3 ex 
 11 ex 
  5 ex 
  1 ex 
   
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 

28-08-83 
25-09-83 
02-10-83 
12-09-83 
11-10-83 
19-10-83 
12-09-83 
04-09-83 
05-09-83 
05-09-83 
11-09-83 
07-10-83 
17-10-83 
20-06-83 
12-09-83 
19-10-83 
02-08-83 
01-10-83 
22-10-83 
21-05-83 
19-06-83 
18-10-83 
11/12-10 
08-10-83 
24-09-83 
22-09-83 
22-10-83 
23-10-83 
01-10-83 
25-09-83 
07-05-83 
15-10-83 
29-10-83 
25-09-83 
22-10-82 
29-10-83 
zomer 83 
 
idem 
01-10-83 
05-10-83 
aug/sept 
14-10-83 

in zee 
Oosterduinse meer 
Bronsgeest 
over zee 
idem,zuidwaarts 
idem,idem 
over zee 
over zee  
idem 
in één uur over zee 
idem 
over zee,zuidwaarts  
idem, idem 
zeereep,noordwaarts 
over zee in 2 uur 
over zee,zuidwaarts 
over zee,noordwaarts 
over zee,zuidwaarts 
idem ,idem 
Katwijk,zuidduinen 
Rijnsburg,overvliegend 
over Duinpark 
Haarlemmertrekvaart 
over zee,zuidwaarts 
zwemmend in zee 
over zee in 1½ uur 
over zee,zuidwaarts 
idem,idem 
over zee in één uur 
Oosterduinse meer 
Panbos 
overvliegend noordduinen 
over Noordwijk 
trek Noordduinen 
idem,in 4 uur 
idem 
verblijvend in Katwijkse 
zuidduinen 
omgeving Rijnsburg 
trimbaan Noordwijk 
Langeveld 
Noordduinen,broedgeval 
over zeereep 

W.Baalbergen 
J.v.Dijk 
idem 
M.Wiersema  
J.v.Dijk 
K.de Mooy 
M.Wiersema. 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk  
idem 
J.v.Dijk 
idem 
H.Verkade e.a. 
J.v.Dijk 
idem 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
idem 
J.v.Dijk  
A.Lindhout 
J.v.Dijk 
idem  
J.v.Dijk 
J.Glasbergen  
J.v.Dijk 
idem  
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
K.de Mooy e.a. 
J.Glasbergen 
 
P.Spierenburg 
Velen 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk e.a. 
K.de Mooy e.a. 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

 
Smelleken 
 
Porseleinhoen 
 
Bontbekplevier   
Kleine Plevier   
Zilverplevier 
   
Goudplevier  
 
  
Steenloper  
 
Bokje  
Houtsnip  
Watersnip  
 
 
Paarse strandloper  
Kleine strandloper  
Kleine jager 
   
Grote jager  
 
Middelste jager 
   
Dwergmeeuw 
Drieteenmeeuw   
Zwarte stern  
  
Visdiefje  
  
Noordse stern   
Dwergstern  
 
 
Grote stern 
Holenduif 
 
Tortelduif 
Bosuil 
Zwarte specht 
 
Strandleeuwerik 
 
 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Kauw 
Vlaamse gaai 
 
Boomklever 
Kramsvogel 
Koperwiek            5 
 
                     3 
Tapuit 
 

  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
   
  4 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  3 ex 
  8 ex 
  3 ex 
 40 ex 
  8 ex 
  9 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 12 ex 
 30 ex 
 80 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 10 ex 
  6 ex 
  6 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  4 ex 
 32 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
305 ex 
  3 ex 
  5 ex 
  5 ex 
 27 ex 
  4 ex 
  4 ex 
 10 ex 
  1 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
530 ex 
 42 ex 
 10 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 
900 ex 
 
100 ex 
  1 ex 
  1 ex 

17-10-83 
19-10-83 
23-08-83 
 
01-08-83 
20-07-83 
21-10-83 
22-10-83 
17-07-83  
30-07-83 
21-08-83 
28-07-83 
07-09-83 
20-10-83 
22-10-83 
30-07-83 
21-03-83 
23-10-83 
17-10-83 
23-08-83 
12-09-83 
17-10-83 
12-09-83 
11-10-83 
04-09-83 
19-10-83 
19-10-83 
02-08-83 
31-07-83 
01-10-83 
30-07-83 
24-09-83 
31-07-83 
10-06-03 
22-09-83 
24-09-83 
15-07-83 
14-07-83 
25-09-83 
25-09-83 
06-06-83 
17-10-83 
29-10-83 
12-10-83 
15-10-83 
30-10-83 
22-10-83 
25-10-83 
21-10-83 
25-09-83 
26-09-83 
18-07-83 
07-06-83 
 
20-10-83 
 
21-10-83 
17-07-83 
21-08-83 

Noordduinen 
Duinpark 
Katwijk,zuidduinen 
 
over strand zuidwaarts 
op strand,Katwijk 
over middenduin,zuidwaarts 
over Noordduinen 
polder Elsgeest 
idem 
idem 
over zee,Katwijk 
idem,Noordwijk           
over Noordduinen       J.v.Dijk 
oude Golfbaan 
polder Elsgeest 
idem 
idem 
strand Noordwijk 
Zuidduinen Katwijk 
over zee in 1½ uur 
over zee, zuidwaarts 
over zee in 1½ uur 
over zee zuidwaarts 
over zee 
over zee,zuidwaarts 
in één uur over zee 
over zee,zuidwaarts 
over zee,Noordwijk 
idem, idem 
Leidse vaart 
over zee in één een uur 
op strand Noordwijk 
uitwatering Katwijk 
over zee,Noordwijk 
zittend op strand,Noordwijk  
Gat van Lagendijk(Valkenburg) 
Noordduinen,Noordwijk  
over Noordduinen,zuidwaarts 
Noordduinen  
Offem,2 ouden en 2 jongen  
Noordduinen,Randweg  
over Noordduinen  
Noordduinen  
parkeerplaats Wantveld,Katwijk 
Noordduinen  
over Noordduinen  
idem  
over Noordduinen in 1 uur  
in één groep,Noordduinen  
over Noordwijk-Binnen 
bos Voorhout  
fouragerend zuidduinen Katwijk 
 
trek Noordduinen in één uur  
 
idem,idem  
polder Elsgeest  
idem  

J.v.Dijk  
idem  
F.v.Duivenvoorde  
en vele anderen  
H.Verkade 
P.Spierenburg  
K.de Mooy 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg  
idem 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
,H.v.Schuppen  
K.de Kooy 
P.Spierenburg 
H.Verkade  
K.de Mooy  
J.v.Dijk 
F.v.Duivenvoorde 
J.v.Dijk  
idem 
idem  
J.v.Dijk  
W.Baalbergen  
J.v.Dijk  
J.v.Dijk  
H.Verkade 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg  
idem 
J.v.Dijk 
idem 
P.Spierenburg 
idem 
J.Glasbergen 
idem 
H.Verkade 
K.de Mooy 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
F.v.Duivenvoorde 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
A.Lindhout 
P.Spierenburg 
F.v.Duivenvoorde 
J.v.Dijk en 
H.v.Schuppen 
idem,idem 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Paapje 
 
Bonte vliegenvanger 
Grote gele kwikstaart 
Klapekster 
 
 
Putter 
 
Kruisbek 

  9 ex 
  8 ex 
  1 ex 
  8 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 
  7 ex 
 30 ex 
  8 ex 

23-09-83 
25-09-83 
29-09-83 
24-09-83 
25-10-83 
25-10-83 
 
20-10-83 
25-10-83 
12-10-83 

oude golfterrein 
bij Duindamse slag 
Duinpark 
over Noordduinen 
over zeereep Katwijk 
Noordduinen,zuidwaarts 
 
tuin Noordwijk 
Wantveld  
over Rijnsburg 

J.v.Dijk  
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
idem  
J.Glasbergen  
K.de Mooy en 
M.Wiersema  
A.Lindhout  
K.de Mooy 
J.Glasbergen 

  Van half tot eind oktober regelmatig 
groepjes (10-20 ex) trekkend over 
Noordduinen 

 
 
vele waarnemers 

Keep 
IJsgors 
Ringmus 

420 ex 
  1 ex 
 30 ex 

21-10-83 
29-09-83 
14-07-83 

Noordduinen,in één uur 
over Noordduinen 
Noordduinen 

J.v.Dijk 
idem 
P.Spierenburg 

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

 
De waarnemingen werden voor u verzameld en gerangschikt door J.Glas- 
Bergen. 
Gebruikt u voor het doorgeven van de waarnemingen het waarnemingen- 
formulier, dat u hierna vindt. Stuurt u de waarnemingen tijdig in naar: 
     J.Glasbergen 

Petr.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 




