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(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. 01719-10833  
           

16e jaargang nr. 2 
 jun 1984 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD 
1 inhoud 
2 van de redactie 
2 Mededeling over de excursie naar Schiermonnikoog 
3 Bestuursmededelingen 
4 Notulen vergadering 24 02 84  
5 Notulen Jaarvergadering 06 04 84 
7 Veranderingen in de Avifauna, dl.II Zeevogels, door Jelle van Dijk 
10 Ondergrondse Koolmezen in Oegstgeest, door M.Koning 
11 Naar Vogels kijken op Vlieland, een stukje geschreven door Johan 

Moerkerk, gevonden door W.Baalbergen in één van Johans boeken. 
13 Een bijzonder plantsoentje, redactie 
17 Opnieuw De Ruigenhoek, Roel Treke 
18 Over twee (verdwenen) interessante terreintjes, M.Koning 
20 Geknipt: Siegfried Woldhek over de Koolmees (VPRO-gids) 
20 Geknipt: Beversporen in het oosten van het land (Huid en Haar) 
21  -PUZZEL-pagina P.J.Heemskerk 
22 Geknipt: Patrijzenfokkerij gestart (ARGUS) 
23 STIVONO-nieuws, door E.Aartse 
28 IVN: Lief mens, duik de natuur in, gedachten van Sjaan van Kekeren 
29 Wij en het milieuleen verslag van de Milieucursus door Toos Bom 
30 Oproep (zie op de betreffende pagina) 
30 Schooltuin Christus Koningschool, een berichtje van J.de Groot 
30 Vijftig jaar geleden..... opgesnord door Joanne van Sambeek 
31 Veldwaarnemingen, verzameld door: J.Glasbergen 

Tot slot het waarnemingenformulier, 
 

WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER! 
 

-------------- 
 
Copy voor de volgende Strandloper dient in ons bezit te zijn vòòr 1 sept. 
1984. Ook illustraties zijn weer welkom!   
 

-------------- 
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Excursie naar Schiermonnikoog op 7,8 en 9 september 1984. 
 
Ditmaal gaat de najaarsexcursie naar Schiermonnikoog, een eiland dat nog  
nauwelijks door onze vereniging is bezocht. 
Wanneer u voor deze excursie belangstelling hebt, kunt u zich schriftelijk  
opgeven bij Ilse Rössner, Schoolstraat 33a te Noordwijk aan Zee. 
 
Van belang zijn de volgende gegevens: 

-Vertrek uit Noordwijk op vrijdagmiddag 7 september tussen 15.00 en  
 16.00 uur vanaf het Raadhuisplein te Noordwijk-binnen. 
-Terugkeer zondagavond 9 september in Noordwijk omstreeks 22.00 uur.  

  -Kosten per persoon ca. ƒ 75,--. 
 

We overnachten in de Kampeerboerderij Talsma op de grens van duin en polder.  
De accommodatie is te vergelijken met de Redbootschuur op Terschelling en de 
kampeerboerderij bij het Horntje op Texel. 
 
Betaling : 

-Bij opgave moet tegelijkertijd een aanbetaling van ƒ 25.-- worden ge- 
 daan op gironr. 141 164 t.n.v. de Bondsspaarbank Noordwijk ten gunste  
 van rek.nr.82 26 22 092 van Mevr.E.Rössner, Schoolstraat 33a te Noord- 
 wijk. Graag vermelden "Schiermonnikoog". 

Deelnemers krijgen nog nader bericht. 
 
Opgave is mogelijk tot 20 juli a.s. Reserveer zo spoedig mogelijk, want het 
aantal plaatsen is beperkt. 
Wilt u bij de schriftelijke opgave per_persoon vermelden: 

-1.Naam 
-2.Adres 
-3.Woonplaats 
-4.Telefoonnummer 
-5.Wel/niet in het bezit van auto. 
 

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

Van de redactie....... 
 
Er blijven nog maar een paar regels over, die nog gevuld kunnen worden. Deze 
Strandloper verschijnt iets later den oorspronkelijk de bedoeling was. De 
voornaamste oorzaak ligt in het feit dat het Jan Verwey Natuurcentrum veel  
van onze tijd opslokte, waardoor het typ- en stencilwerk bleef liggen.  
Deze Strandloper verschijnt echter nog ruim voor de vakantie, dus zo erg  
liggen we nu ook weer niet op het schema achter. 
Een enkel stuk kopy moet blijven liggen tot het volgende nummer. Er is voor  
het derde nummer toch nog veel kopy nodig, dus doe uw/jullie best. 
De voorplaat voor dit nummer werd gemaakt door Sjaan van Kekeren. 
 

Coby van Dijk 
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BESTUURSMEDEDELINGEN  
 
Wanneer u deze mededelingen leest, hopen we dat het Jan Verwey-Natuurcentrum  
reeds is geopend. Op het moment dat deze regels getypt worden, is het er nog een 
grote chaos. Het is wel van belang nog even stil te staan bij al het werk dat  
voor de inrichting van het Natuurcentrum is verricht. Bedacht moet worden, dat  
alles zich in bijzonder korte tijd heeft voltrokken. Begin februari j.l. kwam  
pas van de gemeente Noordwijk het officiële bericht, dat de Vereniging(en)  
over de voormalige bibliotheek zouden kunnen beschikken en wel voor het  
symbolische bedrag van f 1,-- per jaar. Wel zouden we het onderhoud voor on- 
ze rekening moeten nemen. Achtereenvolgens kwamen de jeugdruimte annex bibli- 
otheek, de vergader- en filmzaal en de expositieruimte gereed. Dit dankzij  
de inzet van een aantal leden, die vele uren in het Natuurcentrum hebben ge- 
timmerd, geverfd en ingericht. Namens het gehele bestuur wil ik ze hiervoor  
gaarne dankzeggen. Met het gereedkomen van het Natuurcentrum zijn we er ove- 
rigens nog niet. Eerst nu moet het centrum echt gaan draaien. Ook hiervoor is  
de inzet van de leden vereist. Vandaar dat ik graag een beroep wil doen op  
een ieder, die wat voor het Natuurcentrum wil doen. Het is mooi werk, dat veel 
voldoening geeft. Bovendien bieden we het publiek iets moois en waardevols.  
Wanneer u interesse hebt, dan kunt u zich tijdens de vergaderingen melden,  
of anders bij één van de bestuursleden. 
 
Inmiddels is Noordwijk nog een museum rijker geworden. Op 12 april j.l. werd  
in de voormalige winkel van de firma Baalbergen in de Schoolstraat een muse- 
um geopend, waarin met name prachtige fossielen en mineralen te zien zijn,  
die de beheerders van dit museum, de heren Kohlmeyer en Rumpf uit West-Duits- 
land, gedurende vele jaren verzameld hebben. Een bezoek aan dit museum is al-  
leszins de moeite waard en gezien de verschillende raakpunten die dit mu- 
seum met ons werk heeft, kunnen wij een bezoek aanbevelen. Het Museum heeft  
de naam Natuurkundig Museum Noordwijk en is dagelijks geopend van 9.00 tot  
18.00 uur. Tijdens de zomer zelfs tot 21.00 uur. 
 
Met de bescherming van overstekende padden in het Langeveld hebben vele le- 
den van onze Vereniging zich weer intensief bezig gehouden tijdens de maan- 
den maart en april. Iedere avond trok er een kleine ploeg naar het Langeveld  
om langs de Kapellenboslaan en de Vogelaarsdreef te controleren of er spra- 
ke was van overstekende padden, op weg naar verschillende sloten om daar hun  
eieren af te zetten. Bij een behoorlijke trek(meer dan 200 padden) werden  
beide wegen afgezet. Ook dit jaar zijn er zeker een paar duizend padden met  
de hand overgezet, terwijl het aantal overgestoken padden nauwelijks te schat- 
ten is. Dit zullen er ongetwijfeld vele duizenden zijn. Helaas is er toch een 
behoorlijk aantal aan het verkeer ten offer gevallen. Vooral in de avonduren  
wordt langs beide wegen zeer hard gereden. Juist de grote snelheid veroorzaakt  
veel slachtoffers, doordat dan veel padden door de luchtdruk als het ware  
worden aangezogen, en tegen de autobanden aanklappen. We troffen tenminste  
padden aan, die niet waren overreden, maar die door het "aanzuigen" een dode- 
lijke tik hadden gekregen. Beperking van de snelheid zou ook al heel wat pad- 
den kunnen redden. 
Gebleken is dat de padden duidelijk geconcentreerd op twee plaatsen overste- 
ken. Dit gegeven zou toch een meer permanente voorziening als een open roos- 
ter in de weg rechtvaardigen. We hebben vernomen dat een dergelijke voorzie- 
ning inmiddels in Overveen is gerealiseerd. We zijn van plan om hier spoedig  
een kijkje te gaan nemen en contact op te nemen met de initiatiefnemers.  
Te prijzen valt dat verschillende Duitsers ons tijdens het overzetten hebben 
geassisteerd. Vol afschuw moesten ook zij aanzien hoe nog erg veel padden  
werden platgereden. Zij wisten ons te verzekeren dat in Duitsland dergelijke  
wegen rigoureus worden afgesloten en dat de bescherming daar veel intensie-  
ver is dan hier. We kunnen hier kennelijk wat van onze oosterburen leren. 

Tenslotte wil ik wijzen op het weekend naar Schiermonnikoog, 7-9 september.  
Elders in dit blad leest u er meer over. 

De secretaris 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 24 februari 1984 in het  
Trefpunt te Noordwijk aan zee. 
 
Aanwezig circa 70 personen. 
 
1.Opening. 
De waarnemend voorzitter, de heer Baalbergen heet de aanwezigen welkom. 
 
2.Verslag van de vergadering van 27 januari j.l. 
De secretaris leest het verslag grotendeels voor. Geen der aanwezigen heeft  
iets aan of op te merken. Het verslag wordt derhalve goedgekeurd. 
 
3.Ingekomen stukken en verzonden stukken. 
Naast de gebruikelijke periodieken, die ter inzage worden gelegd, is er een  
drietal brieven van de gemeente Noordwijk binnen gekomen. De eerste betreft  
een mededeling, dat wordt afgezien van de voorgenomen aanleg van een strand- 
afgang t.b.v. de Noordwijkse Sportvissersvereniging in de Noordduinen. De  
tweede brief betreft een goedkeuring voor de voorgenomen beschermende  
maatregelen t.b.v. de paddentrek in het Langeveld. De derde brief gaat over  
een aantal voorwaarden betreffende de ingebruikneming van de voormalige  
Openbare Bibliotheek aan de Weteringkade. 
 
4.Eigen ruimte. 
De waarnemend voorzitter geeft een uitgebreide uiteenzetting over de laatste 
gebeurtenissen rond de inrichting van de eigen ruimte aan de Weteringkade.  
De afgelopen week heeft er een vergadering plaats gevonden, voor degenen die 
betrokken zijn bij de inrichting van de tentoonstellingsruimte. De bedoeling  
is, dat de verschillende landschappen in en om Noordwijk daar worden uitge- 
beeld. Verder zijn er voorbereidingen om te komen tot een bepaalde beheers- 
structuur, waarbij de drie participerende verenigingen, c.q. stichtingen ieder  
hun inbreng hebben. 
De grote zaal naast de expositieruimte kan tijdens de zomermaanden benut  
worden als dia-ruimte. 
Aandacht zal verder moeten worden geschonken aan een aantal huishoudelijke  
taken zoals het zetten van koffie, het verrichten van bar- en corveedien- 
sten. 
De opening zal plaats vinden op zaterdag 16 juni a.s. 
 
5.Paddentrek. 
Op zondag 4 maart zal worden begonnen met de eerste controles voor de  
paddentrek in het Langeveld. De controles duren in ieder geval tot medio  
april. Hierbij zullen ook jeugdleden ingeschakeld worden. 
 
6.Rondvraag. 
Waarnemingen die tijdens de rondvraag naar voren worden gebracht: een  
paartje baltsende wulpen in de duinen en een Ooievaar op het dak van de  
Kwakel aan de Hogeweg. 
De Secretaris wijst nog op de mogelijkheid van opgave voor de diverse  
excursies en op het nieten van de Strandloper op 16 maart a.s. in de eigen  
ruimte aan de Weteringkade. 
 
7.Datum volgende vergadering en sluiting. 
De eerstvolgende ledenvergadering (tevens jaarvergadering) zal worden gehou-  
den op 6 april a.s. in de eigen ruimte. 
Na deze mededeling sluit de waarnemend voorzitter de vergadering, 
waarna een pauze volgt. 
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Na de pauze laat de secretaris aan de hand van een aantal dia's de reis zien,  
die een aantal leden het afgelopen jaar gemaakt heeft naar de Beierse Alpen. 
Aansluitend worden beelden vertoond van een reis naar de Neusiedler See en 
Hongarije, waar de secretaris met twee andere leden is geweest in aansluiting  
op de reis naar de Beierse Alpen. 
 

de secretaris 
 

-------------- 
 
Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 6 april 1984 in de Eigen  
Ruimte aan de Weteringkade. 
 
Aanwezig: ca 60 personen. 
 
1.Opening. 
De Voorzitter, de heer Verkade, opent de vergadering en heet alle aanwezigen  
van harte welkom. 
 
2.Verslag van de vergadering van 24 februari j.l. 
De secretaris leest de belangrijkste passages van het verslag van de vo- 
rige vergadering voor en geeft op onderdelen nog een toelichting. Geen der 
aanwezigen heeft t.a.v. dit verslag iets op te merken of te vragen. 
 
3.Ingekomen en verzonden stukken. 
Tot de voornaamste stukken behoren een mededeling van de Stichting Het  
Zuid Hollands Landschap over het Voorontwerp-Bestemmingsplan Natuurgebieden  
1983 van de gemeente Noordwijkerhout; een overzicht van de verzekering- 
mogelijkheden van Frank van Duivenvoorde en een overzicht van de bestuurs-
samenstelling, opgesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Rijn- 
land. Afgesproken wordt dat deze stukken voor nadere behandeling in het  
bestuur zullen worden teruggenomen. 
 
4.Jaarverslag secretaris, 
Thans wordt gelegenheid geboden, commentaar te geven op het verslag van  
de secretaris, dat reeds in de Strandloper was opgenomen. Geen der aanwezigen  
heeft iets op te merken t.a.v. het jaarverslag. 
 
5.Financiëel verslag van de Penningmeester. 
Allereerst doet de kascommissie bij monde van de heer Hoek verslag van het 
onderzoek. Alle boeken en bescheiden zijn in orde gebleken. Hierna staat het 
financieel verslag ter discussie. Ook dit overzicht was reeds in de Strand- 
loper afgedrukt. Geen der aanwezigen heeft iets over het verslag te vra- 
gen. 
 
6.Benoeming kascontrolecommissie 
Als nieuw kascontrolecommissielid wordt benoemd de heer E.J.van Dijk. 
 
7.Verkiezing bestuursleden. 
Volgens het rooster van aftreden zijn thans aftredend, doch terstond herkies- 
baar, de heren Verkade een Veefkind. Het voorstel om beide bestuursleden op- 
nieuw te benoemen, wordt met algemene stemmen aanvaard. 
 
8.Mededelingen Bestuur. 
Allereerst wordt gewezen op de mogelijkheid om zich op te geven voor de  
excursie naar de Knardijk op 30 april aanstaande en naar Schiermonnikoog  
op 7-9 september. Buiten deze vergadering is slechts opgave mogelijk bij  
Ilse Rössner, Schoolstraat 33a te Noordwijk. 
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Daarnaast zijn er nog excursies op zaterdagavond 5 mei aanstaande(nachte-
galenexcursie), maandagavond 21 mei (Offem), Maandagmorgen 11 juni (Leeuwen- 
horst en zaterdagmorgen 26 februari a.s.(A.W.duinen) (volgens mij klopt hier  
iets niet Kees !- C) 
Voor deze laatste vier excursies is geen opgave vooraf nodig, evenmin zijn  
er kosten aan verbonden. 
 
Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de vorderingen, die zijn  
gemaakt bij het gereedmaken van de eigen ruimte. Zoals thans valt te consta- 
teren, is de ruimte voor de ledenvergaderingen gereed gekomen. Dit geldt  
tevens voor de ruimte voor de jeugd en de bibliotheek. 
De expositieruimte zal de komende tijd nog ingericht moeten worden.  
Verschillende groepen zullen de diverse landschapstypen in beeld brengen.  
Overigens moet er ten aanzien van het beheer, de openstelling van de ruimte,  
het schoonhouden, de bardiensten nog het één en ander afgesproken worden.  
In de pauze wordt gelegenheid geboden, zich bij het bestuur op te geven  
voor het vervullen van één van deze taken. 
 
Hierna wordt een toelichting gegeven op de controle van de padden in het  
Langeveld. Op het ogenblik wordt er iedere avond op de Vogelaarsdreef en  
de Kapellenboslaan gecontroleerd of er padden oversteken. Wanneer de padden  
in grote getale beginnen te trekken, worden beide wegen afgezet. 
 
9.Rondvraag 
Tijdens de rondvraag worden eerst de "eerstelingen" van het vroege (vogel)  
voorjaar doorgegeven. Het gaat hier om Boerenzwaluw, Fitis en Tapuit. 
Verder wordt er een Roerdomp gemeld uit de A.W.-duinen. Bij Vogelenzang is  
een Zwarte specht waargenomen. Boven de Hoogeveense polder is een Lepelaar  
gezien. Ook zijn Roodborsttapuit, Houtsnip en Watersnip gesignaleerd. 
 
Dick Hoek heeft een Reegeit op Offem waargenomen. Hij deelt mee dat hij  
diverse krantenartikelen (welke, Kees?) verzamelt. Ook vraagt hij zoogdieren-
gegevens van Noordwijk en omstreken. 
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd of er een lijstje gepubliceerd kan  
worden met namen van mensen die bepaalde specialiteit hebben, b.v. zoogdie- 
ren, paddestoelen e.d. Belangstellenden kunnen zich dan gemakkelijker tot de 
specialisten wenden. 
 
De vorige maal is gevraagd naar de mogelijkheid van de uitgave van een le- 
denlijst. Dit blijkt een heel werk te zijn, gezien het aantal leden. Gelet  
op het toch beperkte nut hiervan, is besloten ervan af te zien. 
 
10.Datum volgende vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdagavond 18  
mei a.s. om 20.00 uur in de eigen ruimte aan de Weteringkade. 
Daarna volgt de pauze. 
 
Na de pauze wordt er een lezing met dia's gehouden door de heren Verkade  
en Verweij over der verschillende landgoederen in en rond Noordwijk.  
Allerlei aspecten van het dieren- en plantenleven op deze landgoederen wor- 
den uitgebreid en op boeiende wijze belicht. 
 

de secretaris. 
 
 

-------------- 
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Veranderingen in de Avifauna II. 
 
Inleiding 
In het eerste artikel van deze serie.(zie vorige Strandloper) werd opgemerkt,  
dat toe- of afname van een vogelsoort niet altijd te maken heeft met de 
broedresultaten. Het kan gebeuren dat aantal waarnemingen van een soort toe- 
neemt, zonder dat van een werkelijke toename van die soort sprake is. Dit 
verschijnsel doet zich bijvoorbeeld voor bij soorten waarvan het overwinte- 
ringsgebied zich wijzigt. Zo nam de winterpopulatie van de Brandgans in Ne- 
derland toe van 5.000 ex in 1960 tot 45.000 in 1965, zonder dat de grootte  
van de wereldpopulatie zich wijzigde. Alleen de plaats waar de ganzen overwin-
terden, was gewijzigd, n.l. van Denemarken en Noord-Duitsland naar Nederland. 
 
Is er in het bovengenoemde geval nog sprake van een reële toename strikt  
plaatselijk gezien, anders ligt het bij die soorten, waarvan zeer waarschijn- 
lijk alleen door nauwkeuriger onderzoek, is gebleken dat ze meer voor komen,  
dan vroeger werd verondersteld. 
In deze categorie vallen enkele broedvogels die niet zo eenvoudig te inven- 
tariseren zijn (Engelse gele Kwikstaart in de Bollenstreek; Appelvink op  
de Veluwe) en een groot aantal trekvogels. De in deze aflevering besproken  
soorten kunnen grotendeels tot de laatste groep gerekend worden. 
 
Voor 1970 beperkte het ornithologisch onderzoek langs de kust zich voorna- 
melijk tot de trek van landvogels. Waarnemers die urenlang met sterke kij- 
kers de zee aftuurden, waren schaars en lieden die dan ook nog eens alles  
opschreven, wat ze zagen, waren uiterst zeldzaam. Tot de pioniers op dit  
gebied behoort de ons wel bekende Jan Verwey. Met een kleine telescoop  
klom hij dag in dag uit naar het koepeltje van Hotel Noordzee, om van daar¬ 
uit de zee af te speuren. Veel navolgers kregen die eerste zeetrekwaarne-  
mers niet. 
Het systematisch verzamelen van trekgegevens kwam pas goed van de grond,  
toen in Noorwijk de landelijke "Club van Zeetrekwaarnemers" werd opgericht.  
Het doel van deze club was: het verkrijgen van een kwantitatief, avifaunis- 
tisch overzicht van voorkomen en trek van vogels langs de gehele Neder- 
landse kust.(Van Dijk en Buurma 1973) Om dit doel te bereiken werden waarne-
mingskaarten gedrukt, waarop alle waarnemingen van één teluur konden worden 
genoteerd. De activiteiten van de club leidden tot een grote belangstelling  
voor het waarnemen vanaf de kust. Zo werden in de periode 1974-1979 in  
totaal 19.882 uurtotaalkaarten ingevuld, waarvan er 2716 uit Noordwijk af- 
komstig waren. Door dit onderzoek is onze kennis omtrent het voorkomen  
van zeevogels voor onze kust enorm toegenomen. Dit geldt zeker voor de soor- 
ten die in deze aflevering worden besproken. 
 
NOORDSE STORMVOGEL  
 
In de "Avifauna van Nederland"(1970) wordt deze soort omschreven als:  
"Doortrekker en wintergast in zeer klein aantal. Het merendeel van de geval- 
len heeft betrekking op vondsten van dode of uitgeputte vogels." In "De  
Vogels van Noordwijk"(1972) wordt nog niet veel meer gezegd: " waarnemingen  
en vondsten in bijna alle maanden van het jaar." 
 
De Noordse Stormvogel is op zee een zeer gewone verschijning. Op de Britse  
eilanden broeden ruim 300.000 paren. Dit grote aantal broedvogels wordt  
nog aangevuld met vele honderdduizenden niet-broedende vogels (Noordse  
Stormvogels broeden pas na hun zesde levensjaar). Deze vogels verblijven  
vrijwel steeds ver op zee. Alleen de broedvogels komen in het broedseizoen  
naar de rotskusten om er een jong groot te brengen. Kusten met zandstranden,  
duinen en troebel water worden gemeden. 
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Het voorkomen van de Noordse Stormvogel voor de Nederlandse kust, heeft dik- 
wijls een onregelmatig karakter. Alleen in mei en juni verschijnt de soort  
min of meer regelmatig, vooral bij harde aanlandige wind. Af en toe vliegen  
de vogels dan op korte afstand voorbij en soms vliegt zelfs een exemplaar  
boven de zeereep. In het najaar blijven de waarnemingen beperkt tot dagen  
met storm uit west tot noordwest. De meeste exemplaren worden vrijwel altijd  
in september gezien. Het voorkomen blijft evenwel geheel onvoorspelbaar. Zo  
werden bij Noordwijk in de periode 1970-1982 maar 12 exemplaren waargenomen.  
Op 12 september 1983 echter passeerden er in slechts enkele uren meer dan  
200 exemplaren. Van gerichte trek is vaak geen sprake. Zo vlogen de vogels  
van 13 september 1983 vrijwel allemaal in noordelijke richting. 
 
Het aantal vondsten houdt meestal geen gelijke tred met het aantal waarne- 
mingen. In sommige jaren worden veel Noordse Stormvogels in april en mei  
gevonden, maar in andere jaren worden de meeste vondsten in de wintermaan- 
den gedaan. Bij de vondsten is de doodsoorzaak dikwijls niet duidelijk.  
Noordse Stormvogels fourageren aan het zeeoppervlak. Door aanhoudende zware  
stormen kan het fourageren gedurende vele dagen onmogelijk worden gemaakt,  
waardoor de vogels volkomen uitgeput op de kust belanden. Ook kan de vogel  
gestorven zijn door het inslikken van olieresten of door het oppikken  
van zeer kleine plastic balletjes(zgn.pellets). Dit materiaal spoelt ook  
vaak op het strand aan. 
 
PIJLSTORMVOGELS  
 
In de vogelgidsen van vóór 1972 werden alle soorten pijlstormvogels nog tot  
de dwaalgasten gerekend. 
Nu weten we dat het zien van Grauwe en Noordse Pijlstormvogels slechts een  
kwestie is van geduldig waarnemen bij de juiste weersomstandigheden in de  
juiste tijd van het jaar. 
 
De Noordse Pijlstormvogel broedt vooral langs de westkust van Ierland en  
Groot-Brittannië. In de Noordzee zijn in de zomer vermoedelijk veel niet- 
broedende vogels aanwezig. Bij zware zomerstormen, vooral eind juni, wordt een  
(zeer klein) deel van deze vogels naar de kusten gedreven. Ook bij Noordwijk 
werden/worden bij dergelijke weersomstandigheden Noordse Pijlstormvogels  
gezien. In de nazomer trekken de Noordzeevogels naar het zuiden. Bij rustig  
weer verschijnen deze vogels niet binnen kijkerafstand voor onze kust. Ook  
voor de pijlstormvogels vormen onze troebele, ondiepe kustwateren geen goed 
fourageerterrein. Bij storm uit west tot noordwest echter, worden vooral in 
september en oktober, herhaaldelijk kleine aantallen langs onze kust gezien. 
Uitschieters met enkele tientallen of zelf honderdtallen, werden tot nu toe  
bij de Noordse Pijlstormvogel niet vastgesteld. In de periode november tot  
mei werd deze soort nog niet waargenomen. 
 
De Grauwe Pijlstormvogel is een ware globetrotter. Deze soort broedt op ei- 
landen bij de zuidpunt van Zuid-Amerika en bij Nieuw-Zeeland en trekt na  
het broedseizoen naar het noordelijk halfrond. De Zuid-Amerikaanse vogels trek- 
ken allen naar de visrijke zeeën bij Newfoundland. De terugreis vind plaats  
via IJsland, de Britse wateren en de opwellingsgebieden voor de Afrikaan- 
se kust. Tijdens deze tocht belandt een aantal in de Noordzee. Bij rustig  
weer vliegt het merendeel via de Schotse wateren terug naar de Atlantische  
oceaan. Alleen bij harde wind uit west tot noordwest verlaten de Grauwe 
Pijlstormvogels het Noordzeegebied via het Kanaal. Het is bij deze weers-
omstandigheden dat we bij Noordwijk een kans hebben een glimp van deze  
bijzondere vogels op te vangen. Ook langs de Belgische kust en bij Cap Gris  
Nez (Noord-Frankrijk) worden uitsluitend bij westerstormen pijlstormvogels 
waargenomen. 
De beste periode is het tijdvak eind augustus- half november. De grootste 
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aantallen worden meestal gezien bij de eerste najaarsstormen in septem- 
ber of begin oktober. Bij Noordwijk gaat het meestal om slechts enkele vo- 
gels op een dag, maar er zijn ook wel eens enkele tientallen waargenomen. 
 
De Grote Pijlstormvogel wordt nog steeds zeer weinig opgemerkt. De trekroute  
van deze Zuid-Amerikaanse broedvogel komt sterk overeen met die van de Grau- 
we Pijlstormvogel. Van Grote Pijlstormvogels is bekend, dat ze —meer nog dan  
Grauwe Pijlstormvogels— ondiepe kustzeeën mijden. 
 
STORMVOGELTJES 
 
De beide soorten waar het hier om gaat, zijn in het veld moeilijk van elkaar  
te onderscheiden. Vrijwel steeds gaat het om kleine zwarte stipjes boven  
een woeste zee, waarbij de waarnemer nauwelijks in staat is, zijn kijker 
trillingsvrij vast te houden. Alleen als de vogeltjes op korte afstand  
passeren, kan de juiste soort met zekerheid worden vastgesteld. 
 
Uit rapporten van voor 1960 blijkt dat het Stormvogeltje veel vaker werd  
waargenomen dan het Vaal Stormvogeltje. Of dit inderdaad zo is geweest, is  
nu bijna niet meer na te gaan, omdat vroeger veel minder exacte beschrij- 
vingen van zeldzaamheden werden verlangd dat hede ten dage het geval is.  
Ook vond men het nauwelijks nodig een nauwkeurige beschrijving op te maken,  
omdat iedereen dacht dat het Stormvogeltje in het geheel niet zeldzaam  
was. Immers, op de Britse eilanden broedden duizenden paren, terwijl het  
Vaaltje (populaire naam voor Vaal Stormvogeltje in Zeetrekkringen) tot  
de schaarse broedvogels van Groot Brittannië behoorde. 
 
In ieder geval is het nu zo, dat het Stormvogeltje als een zeer zeldzame  
gast bekend staat, terwijl er geen sprake is van een ingrijpende wijziging  
in de broedpopulaties van beide soorten. Op grond van de ingestuurde beschrij- 
vingen werden slechts vijf waarnemingen van het Stormvogeltje in de periode  
1974-1979 (met ongeveer 20000 waarnemingsuren) aanvaard door de Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Vermoedelijk is in het verleden ten onrech- 
te een groot aantal donkere vogeltjes als Stormvogeltje genoteerd. 
 
Het Vaal Stormvogeltje blijkt vele malen talrijker langs onze kust voor  
te komen dan het nog iets kleinere Stormvogeltje. Tijdens de weersomstan- 
digheden, waarbij pijlstormvogels kunnen worden verwacht, maar ook direct  
daarna, kan ook worden uitgezien naar het Vaaltje. 
De meeste kans heeft men na het passeren van een depressie die de gehele  
oceaan is overgestoken. Vaak betreft het hier dan restanten van tropische  
cyclonen uit het Caraïbische gebied. Hoogstwaarschijnlijk zijn de Vale 
Stormvogeltjes die hier in september en oktober worden gezien dan ook af- 
komstig uit het zeegebied bij Newfoundland, waar zich kolonies met mil- 
joenen broedvogels bevinden. 
 
Bij Noordwijk krijgt men altijd maar een deel te zien van het aantal dat  
door de branding passeert. Dit komt omdat men bij ons op hot strand nergens  
van korte afstand in de golfdalen kan kijken. Hierdoor kunnen de Vaaltjes  
honderden meters door een golfdal vliegen zonder opgemerkt te worden. Veel  
betere mogelijkheden zijn er wat dat betreft op de Scheveningse Pier.  
Desondanks werden er bij Noordwijk soms wel tien Vaaltjes op een morgen  
geteld. 
 
JAN VAN GENT 
 
In "De Vogels van Noordwijk" staat nog vermeld: "er zijn enkele zomerwaar- 
nemingen bekend". Deze opmerking is tot stand gekomen doordat er in de zo- 
mermaanden veel minder over zee werd waargenomen dan in het najaar. 
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Nu weten we dat de aantallen in het najaar weliswaar veel groter zijn dan  
in de zomer, maar dat de Jan van Gent zeker niet zeldzaam is gedurende het 
zomerhalfjaar. In de periode juni-augustus kan deze soort vrijwel dagelijks  
in kleine groepjes worden waargenomen. De kans daarop is weer het grootst bij 
westelijke winden, maar ook bij rustig weer en oostelijke wind verschijnen  
er regelmatig enkele vogels voor de kust, met name in augustus. Tot in mei  
worden vooral volwassen vogels gezien. Hierna verschijnen vogels die twee of  
drie jaar oud zijn. Dit is goed aan het verenkleed te zien. 
Deze vogels hebben overwinterd langs de Noord Afrikaanse kust en in de Mid- 
dellandse zee en trekken in het broedseizoen pas naar het noorden als de 
broedkolonies al volop zijn bezet. Ze zwerven in de Noordzee rond, afhanke- 
lijk van het voorkomen van visscholen. 
De vierde on vijfdejaars vogels zoeken wel de kolonies op en doen reeds po- 
gingen zich in en bij de kolonie een territorium te verwerven. 
 
De aantallen die, in het najaar langs onze kust trekken, verschillen enorm  
van jaar tot jaar. Evenals bij de pijlstormvogels trekt een groot gedeelte  
van de Jan van Genten niet via de troebele zuidelijke Noordzee naar de At- 
lantische Oceaan, maar via de heldere, visrijke Schotse wateren. Stormen aan  
het einde van het broedseizoen kunnen echter veroorzaken, dat een groot  
deel van de bekende kolonie op de Bass Rock via de zuidelijke Noordzee en  
het Kanaal wegtrekt. Alleen in zulke jaren worden er bij Noordwijk soms enke-  
le honderden Jan van Genten op een dag waargenomen. 
 

Jelle van Dijk 
 

-------------- 
 
Ondergrondse Koolmezen in Oegstgeest. 
 
De nestgelegenheid van mezen komt vaak wat in gedrang. De natuurlijke brood-
plaatsen, holten in bomen, zijn schaars. Er wordt dan ook dankbaar gebruik  
gemaakt van de door de mens aangeboden broedholten in de vorm van nest- 
kasten. Ook horen we wel eens van vreemde broedplaatsen zoals brievenbussen  
of pompen. 
Gisteren liep ik op een doodlopend, stil weggetje in Oegstgeest, dat naar  
een aantal sportvelden leidt. Een oudere man stond gebukt en aandachtig naar  
de grond te kijken. Toen ik dichterbij kwam, liep de man verder. Bij de plaats 
aangekomen waar de man zo aandachtig had staan kijken, keek ik, in de hoop  
te zien wat hij ook zag. Maar er was voor mij niets bijzonders te zien.  
Op de terugweg zag ik echter op een andere plaats een Koolmees onder de  
grond verdwijnen en na korte tijd weer tevoorschijn komen. Terwijl ik stil  
bleef staan, kwam er alweer een mees die in de grond verdween. Nu begreep  
ik dat daar een nest jongen moest zijn, dat werd gevoerd. 
Wat was het geval? Om de bomen die langs de straat staan, zijn ventilatie- 
tegels aangebracht. Onder die tegels bevindt zich een staande kunststof buis.  
Toen ik door één van de vijf gaten in de tegel keek, zag ik de gele snavel- 
tjes van de mezenjongen, in het nest. 
 
De andere dag was er een sportdag van alle basisscholen uit Oegstgeest en  
dat beloofde een geweldige drukte te worden. Nieuwsgierig hoe het met de  
mezen zou gaan, ben ik er even wezen kijken. Bij de ventilatietegel waren  
geen obstakels en de mezen waren dan ook ijverig aan het voeren. 
Tot mijn grote verrassing vlogen plm. 20 meter verderop ook Koolmezen af  
en aan om daar in een ventilatietegel te verdwijnen en wel tussen de  
fietsen door die erop geparkeerd waren. 
Pas nu ging mij een licht op, waarom die man zo stond te turen gisteren. Want  
ook op de plaats waar de man stond streek nu een mees op de stoeprand neer. 
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Maar doordat ik vlakbij stond te kijken, durfde deze mees misschien niet  
naar "beneden" en vloog weg. Als echter op deze plaats ook een nest onder de 
ventilatietegel zit, zijn er op een afstand van ca. 50 meter drie ondergrond- 
se nesten. Wel een wonderlijke aanpassing! 
 

M.Koning 
Barentszstraat 64  
Lisse. 

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

 
Eind vorig jaar overleed Johan Moerkerk, de nestor van onze Vereniging.  
Hij bezat veel boeken over de natuur en speciaal over vogels. Een groot  
deel hiervan heeft hij aan onze Vereniging vermaakt. Deze boeken hebben in- 
middels een plaats gevonden in de Bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcen- 
trum. Tussen één van deze boeken vond ik een stukje over Vlieland, door Johan 
geschreven. Misschien met de bedoeling het eens te laten plaatsen in de  
Strandloper. Het is er niet van gekomen, maar het lijkt me goed dit alsnog 
te doen. Ter herinnering aan de vele uren dat we met hem op het dijkje zaten. 
 

Willem Baalbergen 
 

NAAR VOGELS KIJKEN OP VLIELAND  
 
In Harlingen aangekomen, op doorreis naar Vlieland, hongerig en flauw na  
een rit van 4½  uur in de bus, wordt er eerst wat gegeten in het restaurant 
Neptunus. Je hebt daar op de haven en - wat verder weg - op de Waddenzee ach- 
ter de dijk. Met helder weer zie je aan de horizon vaag de eilanden Vlieland  
en Terschelling liggen. 
In de haven is vaak iets leuks te zien, zeker in september. Troepjes Zwarte  
Sterns in allerlei stadia van zomer- naar winterkleed. Meestal zijn er veel 
Visdieven en soms een enkele Dwergstern. Eén keer zelfs een Kleine Jager.  
Waar deze zo opeens vandaan kwam, heb ik niet gezien, maar plotseling zag ik  
zijn donkere verschijning in het kijkerbeeld. De jager verdween ook weer  
direct, met een hele meute Kokmeeuwen achter zich aan. Zoiets gaat razendsnel. 
 
De tocht van 2 uur varen over de Waddenzee naar Vlieland, is elk jaar weer  
een belevenis. De twee uur zijn veel te snel om, dus een snelboot naar Vlie- 
land hoeft voor mij niet. 
Op de lange strekdam van Harlingen zijn veel fouragerende Zilver- en Man- 
telmeeuwen, vooral met laag water. Maar ook Scholeksters en Steenlopers  
scharrelen graag hun kostje op tussen de bazaltblokken. 
Rechts passeren we het eilandje Griend. Vooral in het voorjaar zie je er  
dan veel Grote Sterns, zich laag over het water voortreppend. Vaak met een vis- 
je in de bek weer terug naar Griend. Ook zie je de Grote Sterns wel vissend  
in het kielzog van de boot. 
Een paar jaar geleden was de boot altijd omringd door een wolk van meeuwen.  
Maar nu het voeren vanaf de boot niet meer is toegestaan, is dit veel min- 
der geworden. Dit verbod is wel begrijpelijk. De bemanning had steeds een  
flinke klus om de boot weer toonbaar te maken en meeuwenkak is hardnekkig  
spul. 
Dichter bij Vlieland zie je steeds meer Eidereenden. Vooral op en om de zand- 
plaat de Richel zie je er soms honderden. De Aalscholvers die er vaak tussen  
staan, lijken uit de verte net rechtop gezette flessen. 
De aankomst van de boot op Vlieland geeft altijd veel drukte van laden en  
lossen. Elk pond suiker en elke fles melk die je op Vlieland koopt, moet eerst  
per boot worden aangevoerd. 
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"Zo, kom je weer eens kijken", is meestal de begroeting van de chauffeur  
die je naar het Posthuis rijdt. Als hij 's avonds na zijn dienst aan z'n  
vrouw de bijzonderheden van de dag vertelt, zal hij wel zeggen: "De lange 
vogeltjeskijker met die marinemuts op is ook weer op het eiland!" 
Ze gaan je op den duur beschouwen als een periodiek verschijnsel, zo in de  
geest van de terugkeer van de zwaluwen in het voorjaar en de Bonte kraaien  
in het najaar. 
Op het Posthuis aangekomen is er altijd wel een oude bekende die je inlicht  
over de bijzonderheden die de laatste dagen zijn gezien. 
Toen we in de vijftiger jaren voor het eerst naar Vlieland gingen, was dat  
altijd in het Pinksterweekend en een weekend in het najaar. Je liep je in  
die paar dagen rot om zoveel mogelijk soorten te zien en had geen tijd om  
ook nog eens wat op de gedragingen van de vogels te letten. Nu ik wat meer  
tijd heb en soms drie weken op Vlieland vertoef, ga je veel meer op het  
doen en laten van de vogels letten. 
Vooral de dijk tussen het Posthuiswad en de Kroonspolders leent zich hier  
goed voor. Je hebt er heerlijke plekjes uit de wind. Met de literatuur van 
tegenwoordig over vogels, kan een ieder op de hoogte zijn hoe eer bepaalde  
vogel zijn voedsel zoekt. Toch is het erg leuk, de dingen die je hebt gelezen,  
ook werkelijk in de natuur te bekijken. Hoe b.v. een Rosse Grutto of een 
Groenpootruiter zijn snavel tot aan de basis in de prut steekt en, nadat hij  
een lange wurm naar boven heeft gehaald, deze eerst ineen nabijgelegen plas- 
je afspoelt alvorens hem door te slikken. 
Ook zie je hoe Steenlopers alle bosjes wier omkeren om te zien of er wat  
van hun gading onder zit. 
De plevieren, zoals de Bontbek— en de Zilverplevier doen het weer anders. Ze  
staan telkens even stil om met hun grote ogen de omgeving of te speuren.  
Als er iets te zien is, rennen ze er op af, om de buit op te pikken. 
Als je zo een tijdje naar dat gedoe hebt zitten kijken, merk je ineens dat  
de enkele tientallen vogels er opeens honderden zijn geworden. En nog  
steeds komen er groepen Rosse Grutto's, Bonte Strandlopers, Kanoeten, Groenpoot-
ruiters en Zilverplevieren aanvliegen. Als je met je kijker wat verder kijkt,  
merk je dat het wad zee is geworden; het wordt hoog water en alle vogels  
staan op den duur vlak voor je, samengedrongen in groepen van duizenden. Tot  
het water ook de nog droge delen overspoelt en alles opvliegt om in de  
Kroonspolders te overtijen. 
Kluten vliegen al snel naar de Kroonspolders. Een uur voor hoog water komen  
de eerste groepjes van 3-5 kluten over je heen en hoe hoger het water  
komt, hoe groter de aantallen. Tot groepen van 50-60 exemplaren toe. Een  
geweldig gezicht. Een paar jaar geleden logeerde ik op het Posthuis, gelijk  
met een Engels echtpaar. Zij hadden enige tijd daarvoor het Ornithologisch  
Congres in Den Haag meegemaakt. De daaraan verbonden dagexcursie naar  
Vlieland had zo'n indruk op hen gemaakt, dat ze nu twee weken op het eiland  
waren. Ze waren vast van plan dit meer te doen, want waar ze ook geweest wa- 
ren, nergens hadden ze zulke enorme aantallen vogels over zien komen dan met  
opkomend tij op Vlieland. 
Uniek in Europa, volgens deze "birdwatchers". 
Kun je nagaan, hoe zuinig we daarop moeten zijn! 
 
 

Johan Moerkerk. 
 
 

-------------- 
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Een bijzonder plantsoentje 
 
Wie zich in deze dagen (eind mei) naar het Jan Verwey Natuurcentrum be-  
geeft, ziet daar in het voortuintje een noest werkend persoon bezig met 
stukjes biels, stoeppaaltjes, oude klinkertjes en kinderhoofdjes. Er wordt 
daar iets bijzonders gemaakt. 
Mensen, die de heer Dieleman iets beter kennen, weten dat hij een man is 
met al enige ervaring op dit gebied. Sinds 1982 n.l. beheert hij op een-  
zelfde wijze een stukje plantsoen bij zijn woning, gelegen aan het 
Willem Alexanderpark, nr.33. 
Na de toewijzing van de gemeente om dit stukje te mogen beheren is het 
stukje aangelegd met ongeveer dezelfde materialen als nu bij de voorma-  
lige Bibliotheek aan de Weteringkade zijn toegepast. 
Er werd bovendien getracht een verscheidenheid aan milieus te scheppen, waar-  
door de mogelijkheid zou ontstaan voor vestiging, aanplant, handhaving en 
voortplanting van een groot aantal zeldzame en bij de wet beschermde 
planten. 
Het plantsoentje aan het Willem Alexanderpark kan nu worden verdeeld in 
vier biotopen: t.w. 
1.Kalkrijke graslandvegetatie. 
2.Kalkarm, schraal vegetatiegebiedje (met niveau-verschil). 
3.Droog veengebiedje met hoge zuurgraad. 
4.Voedselarm biotoop (deels zuur, deels basisch) met een grote bodemvochtig-  
  heid door stagnatie in de waterafvoer.(Dit laatste werd bereikt door 
  ingegraven plastic). 
De vier biotopen zijn geconcentreerd op een klein gebied, daarom is er 
geen strenge scheiding tussen de verschillende landschapjes. 
Het beheer omvat het tweemaal per jaar knippen en afvoeren van het ge-  
knipte materiaal. Dit gebeurt om eutrofiëring te voorkomen. Daarnaast wor-  
den niet gewenste ruderale planten met de hand verwijderd, heesters ge-  
snoeid en ingewaaid vuil opgeruimd. Bij de extreme droogte van zomer 1983 
is gesproeid. 
 
Natuurlijk wil een mens ook weten hoe zijn tuintje het doet, en daarom  
zijn er in 1983 diverse inventarisaties geweest om vast te stellen welke  
soorten er nu staan. Bij de samenstelling van de lijst is de volgorde  
van de Flora gebruikt. 
De lijst is samengesteld door de heer Dieleman, waarbij moet worden aan- 
getekend dat de mossen en de paddestoelen niet zijn geïnventariseerd. 
 
Geraniacea   - Geranium pratense (beemdooievaarsbek) 

- Geranium molle (zachte ooievaarsbek) 
 

Euphorbiaceae  - Euphorbia helioscopia (kroontjeskruid) 
 
Empetraceae   - Empetrum nigrum (kraaiheide) 
 
Umbelliferae  - Eryngium maritimum (blauwe zeedistel) 

- Daucus carota (wilde peen) 
 
Crassulaceae  - Sedum acre (muurpeper) 

- Sedum rupestre (tripmadam) 
 

Saxifragaceae  - Saxifrage granulata (knolsteenbreek) 
- Chrysosplenium oppositifolium (paarbladig goudveil) 
 

Lytraceae   - Lytrum salicaria (kattestaart) 
 
Elaeagnaceae  - Hippophaë rhamnoides L.(duindoorn) 
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Rosaceae   - Fragaria vesca L. (bosaardbei)  
  Potentilla sterilis (aardbeiganzerik)  
  Potentilla erecta (tormentil)  
  Potentilla reptans (vijfvingerkruid)  
  Agrimonia eupatoria (agrimonie)  
  Agrimohia odorata (welriekende agrimonie) 
 

Papilionaceae  - Ulex europeaeus L. (gaspeldoorn)  
  Anthyllis vulneraria L. (wondklaver)  
  Trifolium arvense (hazepootje)  
  Trifolium dubium (kleine klaver)  
  Trifolium pratense L. (rode klaver)  
  Trifolium repens (witte klaver)  
  Lotus corniculatus L. (rolklaver)  
  Hippocrepis comosa L.(paardehoefklaver) 
  Vicia cracca (vogelwikke) 
 

Ericaceae   - Oxycoccus macrocarpus ("cranberry") 
  Calluna vulgaris (struikheide)  
  Erica tetralix (gewone dopheide)  
  Erica cinema (grauwe dopheide)  
  Calluna vulgaris cultivar 

  
Primulaceae   - Primula eliator(slanke sleutelbloem) 

  Lysimachia nemorum (boswederik) 
 

Plumbaginaceae   - Armeria vulgaris (Engels gras) 
 
Convolvulaceae  - Convolvulus arvensis (akkerwinde) 
 
Boraginaceae  - Echium vulgare (slangekruid) 

- Nyosotis arvensis (middelste vergeet-mij-niet) 
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Scrophulariaceae  - Verbascum thapsus (koningskaars) 

- Linaria vulgaris (vlasleeuwebek)  
- Euphrasia officinalis (gewone ogentroost)  
- Rhinanthus major (grote ratelaar) 
 

Labiatae    - Mentha aquatica (watermunt) 
  Salvia pratensis (veldsalie) 
  Thymus serpyllum (wilde tijm) 
  Stachys sylvalica (bosandoorn) 
  Scutellaria galericulata (glidkruid) 
  Prunella vulgaris (brunel) 
  Ajuga reptans (zenegroen) 

 
Plantaginaceae  - Plantage media (ruige weegbree) 
  
Gentianaceae  - Gentiana cruciata (kruisbladgentiaan)  

  Erythraea centaurium (duizendguldenkruid) 
 

Apocynaceae   - Vinca minor (maagdepalm) 
 
Campanulaceae   - Campanula rotundifolia (grasklokje)  

  Campanula rapunculoïdes (akkerklokje)  
  Campanula trachelium (ruig klokje) 
 

Rubiaceae    - Galiun verum (echt walstro)  
  Galium mollugo (glad walstro) 
 

Dipsacaceae   - Succisa pratinsis (blauwe knoop)  
  Knautia arvensis (knautia)  
  Scabiosa columbaria (duifkruid) 
 

Compositae   - Solidago Virga aurea (guldenroede)  
  Bellis perennis (madeliefje)  
  Helichrysum spec. (strobloem)  
  Pulicaria dysenterica (heelblaadje)  
  Anthemis tinctoria (gele kamlile)  
  Chrysanthenum segetum (gele ganzenbloem)  
  Chrysanthenum leucanthenum (margriet)  
  Achillea Millefolium (duizendblad)  
  Senecio Jacobaea (jacobskruid)  
  Centaurie Jacea (knoopkruid)  
  Cichorium Intybus (wilde cichorei)  
  Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand)  
  laraxacum officinale (paardebloem)  
  Hypochaeris radicata (biggekruid)  
  Tragopogon pratensis (gele morgenster) 

     "       " ssp orientalis (oosterse m.) 
"  porrifolius (blauwe morgenster) 

  Hieracium Pilosella (muizeoor)  
  Hieracium vulgatum (gewoon havikskruid)  
  Hieracium maculatum (gevlekt havikskruid)  
  Hieracium aurantiacum (oranje havikskruid) 
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Sporofyta    - Polypodium vulgare (eikvaren)  
 
Coniferea    - Pinus mugo 

- Pinuo austriaca (Oostenrijkse den)  
 

Cyperaceae   - Carex arenaria (zandzegge)  
  Carex nigra (gewone zegge)  
  Carex verna (voorjaarszegge) 
  Schoenus nigricans L. (knopbies) 
 

Graminceae   - Anthoxanthum odoratum (reukgras)  
  Agrostis vulgaris (struisgras)  
  Calamagrostis Epigeios(duinriet)  
  Corynephorus canesceus (buntgras)  
  Poa annua (straatgras) 
  Molinia coerulea (pijpestrootje)  
  Festuca ovina (schapegras) 
  Lolium perenne (Engels raaigras) 

  
Juncaceae   - Juncus compressus (platte rus) 

  Luzula campestris (veldbies) 
 

Liliaceae   - Ornithogalum umbellatum (vogelmelk) 
 
Orchidaceae   - Orchis maculata (gevlekte rietorchis) 
 
Salicaceae   - Salix repens (kruipwilg) 

  Salix repens cultivar (kruipwilg, cultuur var.) 
 

Polygonaceae  - Rumex Acetosella (schapezuring) 
 
Silenoïdeae   - Dianthus superbus (prachtanjer)  

  Dianthus armeria (ruige anjer)  
  Dianthus deltoïdes (heide anjer)  
  Dianthus Carthusianorum (Karthuizer Anjer)  
  Vacceria pyramidata (koekruid)  
  Silene nutaus (welriekende nachtsilene)  
  Coronaria Flos-Cuculi (koekoeksbloem)  
  Melandrium rubrum (dag koekoeksbloem)  
  Melandrium albium (avond koekoeksbloem) 
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Alsinoideae   - Cerastium arvense (akkerhoornbloem) 
 
Ranunculaceae  - Ranunculus bulbosus (knolboterbloem) 

  Ranunculus repens (kruipende boterbloem) 
 

Papaveraceae  - Papaver rhoeas (klaproos) 
 
Cruciferae   - Arabis hirsuta (ruige scheefkelk) 

  Cardamine hirsuta (kleine veldkers) 
  Erophila verna (vroegeling) 
  Capsella bursa-pastoris (herderstasje) 
 

Violaceae   - Viola tricolore (driekleurig viooltje) 
 
Deze lijst omvat ruim 120 inheemse wilde plantensoorten, welke in 1983  
op het terreintje aanwezig waren. Door vandalisme ging helaas een gedeelte  
van de beplanting verloren. 
Het is mogelijk dat de lijst voor 1984 er weer anders uit zal zien. Dit  
heeft te maken met de weersomstandigheden, de natuurlijke successie van 
de plantenwereld, de uitloging van het terreintje, etc. 
Maar dit maakt het des te boeiender, de vegetatie te blijven inventariseren. 
De aanwezigheid van zoveel wilde plantensoorten bij elkaar, waaronder zeer 
zeldzame of in de onmiddellijke omgeving niet meer voorkomende soorten, 
maakt een gang naar het Willem Alexanderpark zeker de moeite waard. 
We hopen dat de planten in het tuintje voor het Jan Verwey Centrum net 
zo goed zullen gedijen! 
 

Coby van Dijk 
 

Het was mogelijk dit stukje samen te stellen aan de hand van een verslag  
dat de heer Dieleman vorig jaar naar de gemeente toestuurde en waarvan  
mij een kopie ter hand werd gesteld. 
 

Coby 
 

-------------- 
 
Opnieuw De Ruigenhoek  
 
In Strandloper nr. 3 van 1981 schreef Jelle van Dijk een stukje over het  
botanisch merkwaardige terreintje bij de Ruigenhoek. Ik heb dat toen ont- 
houden en ben er het jaar daarop ook eens gaan kijken. Er was op dat moment  
niet veel te beleven, zodat het uit mijn gedachten verdween. 
 
In 1983 heb ik daar twee heren uit Amsterdam ontmoet, die in het stukje ge-
ïnteresseerd waren, en mede door hun toedoen ben ik dit terreintje weer  
gaan bekijken. Het bleef niet bij één bezoek. 
De planten die in het artikeltje genoemd werden, waren niet allemaal terug  
te vinden, maar er waren wel een aantal nieuwe merkwaardige planten bijge- 
komen. Hieronder volgt een lijstje: 
 
Slanke mantelanjer    Tunica profilera 
Karthuizer anjer     Dianthus Carthusianorum 
Kleine ruit     Thalictium menus 
Algerijns kaasjeskruid    Malva mauritanica 
Mottenkruid     Verbascum blattaria 
Kalkbedstro     Asperula cynanchica    
Knikkende silene    Silene nutans 
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Verder vond ik er tevens twee niet te determineren leeuwebeksoorten; aan  
de achterzijde van het hellinkje stond Gestippeld zonneroosje (Helianthe- 
mum chamaecistus), Grasklokje, Zandblauwtje en St.Janskruid. In de berm voor  
de helling kon nog Ringelwikke, Kegelsilene, Gestreepte klaver en Liggende  
klaver gevonden worden. 
In eerder genoemd artikeltje wordt gemeld dat er aanwijzingen zijn dat  
iemand uit Lisse regelmatig zaad op deze plaats uitstrooit. 
Het lijkt me dan iemand te zijn die wel verstand van zaken heeft. Ook ben  
ik benieuwd hoe zo iemand aan zaad van b.v. Kalkbedstro komt. Misschien  
verzameld in het buitenland? 
Bij de determinatie van het Algerijns kaasjeskruid vonden we twee verschil- 
lende bladvormen, waarvan de éne in de richting van het Muskuskaasjes- 
kruid ging. Er klopte evenwel iets niet in de bladbeharing en de zaadvorm.  
Dit jaar, 1984 zal ik de gang van zaken er weer volgen. 
 

Roel Treke. 
 

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

Ik heb bovenstaand stukje via de jeugdclub ontvangen. Er stond geen naam  
onder, maar ik meende het handschrift van Roel erin te herkennen. Als ik  
het mis heb, hoor ik het wel! 
In ieder geval bedankt voor een bijdrage uit de jeugdclub. Ik houd me  
aanbevolen! 
 

Coby 
 

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

Over twee (verdwenen) interessante terreintjes  
 
"er waren eens..... " 
Dit is de aanhef van veel sprookjes, en dit is ook van toepassing op deze 
terreintjes. Het waren geen "natuurlijke" gebiedjes, maar ontstaan door  
menselijk gedoe. Zoals ze ontstaan zijn, zijn ze ook weer verdwenen. Op  
beide stukken grond is de flora nu geheel vernield. 
Het ene terrein ligt ten zuiden van Sassenheim, even voorbij het wegrestau- 
rant "De Uiver" en het andere terrein ligt aan de noordkant van Lisse  
achter de watertoren. 
 
I.Het terrein bij "De Uiver" 
 
De bollengronden moeten van tijd tot tijd ververst worden. Dit gebeurde  
door de grond steeds dieper om te spitten of te delven. Elke keer als  
deze grondbewerking werd toegepast, werd er dieper gespit: de bovenste  
grond werd naar onderen gewerkt en de verse grond naar boven. Bij deze 
grondbewerking ging men soms wel tot twee meter diep. In het kader van  
de werkverschaffing is het diepdelven ook op het stuk terrein bij De  
Uiver toegepast. Na de bewerking van het stuk grond, bleek het echter geheel 
ongeschikt te zijn voor cultuurgrond. Bij navraag aan het Laboratorium voor 
Bloembollenonderzoek, bleek dat de samenstelling van de korrelgrootte van  
het zand zodanig is, dat de grond tijdens nat weer dichtslempt. Zand van  
gelijke korrelgrootte laat gemakkelijk water door, omdat er tussen de kor- 
rels altijd ruimte blijft. Wanneer deze ruimten opgevuld worden door klei- 
nere korrels en de ruimten die dan nog overblijven door nóg fijner materiaal,  
dan slaat bij regen de grond dicht en kan het water niet meer wegzakken.  
Het zuurstofgehalte in zulke dichte grond is laag en omdat wortels van plan- 
ten zuurstof nodig hebben, is deze voor veel planten ongeschikt. 
Sinds de tweede wereldoorlog is dit terrein niet meer in gebruik geweest  
als cultuurland. Jarenlang werden er door een palenhandel heipalen opge- 
slagen. 
 



- 19 – 
 

Deze palen kwamen hoofdzakelijk uit de Ardennen. Het is niet moeilijk voor  
te stellen, dat er met de aanklevende grond ook zaden werden aangevoerd  
en dat er daardoor een bijzondere adventiefflora kon ontstaan. 
Nadat de palenhandel het terrein had verlaten, kon de vegetatie zich rustig 
ontwikkelen en werd het voor de liefhebbers een veelbezocht excursiegebied.  
Er kwam ook een ander soort liefhebbers. Want de gevreesde vierkante gaatjes  
in de vegetatie wezen erop dat "liefhebbers" soms planten uitstaken om ze  
thuis te "beschermen". Dit was het eerste teken van afbraak. Voor de duizenden 
Rietorchissen die er stonden, was het uitsteken geen ramp de aanwas hiervan  
was bijzonder groot. 
Toen de welvaart steeg en de jeugd zich kon veroorloven een brommer aan te  
schaffen, bleek het een uitstekend crossterrein te zijn. Grote delen van  
de vegetatie werden plat gereden. Aan de west- en zuidkant bleven nog wat aar- 
dige stukken over, door de bosvorming die hier had plaats gehad. De elzen- 
wallen langs de sloten hadden zich naar binnen toe flink uitgezaaid. Na  
de periode van de crossbrommers kwamen de crossautots. Met een bulldozer wer- 
den schansen opgeworpen en banen aangelegd. Dit was voor ons het sein om zelf  
ook maar wat mooie planten weg te halen. 
Intussen is het terrein van eigenaar veranderd en het crossen is sinds twee  
jaar afgelopen. In zeer korte tijd werd het bos gerooid en thans is het ter- 
rein deels een paardewei en deels een opslagterrein van puin en grond.  
In de glorietijd van het terrein heb ik wel eens een inventarisatielijst  
gemaakt van de gevonden planten. Jammer genoeg heb ik deze lijst niet meer  
kunnen vinden. Samen met de heer M.de Graaf ben ik in de herinnering gedoken  
om het volgende lijstje te kunnen produceren: 
Heksenmelk, Rode ogentroost, Stijve ogentroost, Fuchs kruiskruid, Riet- 
orchis, Geelhartje, Klavervreter, Oranje havikskruid, Ratelaar, Vrouwenman- 
tel, Duizendguldenkruid, Jacobskruiskruid met en zonder lintbloemen. 
Als componenten van het duinlandschap ook veel Duindoorn en Kruipwilg. 
 
II.Het terrein bij de watertoren.  
 
Dit terrein ligt in de hoek die gevormd wordt door de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer en de Arnoutsloot. De andere twee zijden van het terrein  
grensden aan bollenland. Dit stuk grond heeft dienst gedaan als opslag- 
terrein voor zand van de kalkzandsteenfabriek. Toen het aldaar opgeslagen  
zand opgebruikt was, is het terrein ongebruikt blijven liggen. De opper-  
vlakte is erg ongelijk gebleven en vooral aan de kant van de Ringvaart  
ligt het niveau lager en zijn invaaropeningen gegraven. Waarschijnlijk onder  
invloed van het voedselrijke water ontstond er aan die zijde een ruigte- 
vegetatie met veel riet. Aan de kant van de watertoren is het niveau wat ho- 
ger. Op dit hope deel ontwikkelde zich een vegetatie die veel duinelementen  
in zich had. Zo groeide er Duindoorn, Kruipwilg, Duinsalomonszegel, Duinriet, 
Zandzegge, etc. Omdat de eigenaars van de aangrenzende percelen bang waren  
voor het uitzaaien van het "vuil", werd het terrein in de winter afgebrand.  
Later bleek, dat juist het afbranden voor de vele orchissen die er groeiden,  
een zeer gunstige situatie schiep. 
Toen aan de zuidkant een grondhandel kwam en ook het bollenland aan de  
kant van de watertoren verlaten werd, bleef ook het afbranden achterwege.  
De grassen zorgden nu in de winter voor een dikke lag dood materiaal, die  
in het voorjaar voor veel orchissen ondoordringbaar bleek te zijn. Als we  
in het voorjaar de grasdeken verwijderden, zaten de orchissen er bleek en  
verwrongen onder. Door het verlaten van het bollenland er vlak bij, viel  
alle vorm van toezicht weg en werd het een speelplaats voor de jeugd, die  
er hutten bouwde. 
Twee jaar geleden kregen we te horen dat het terrein te leen zou worden ge- 
geven aan iemand die er schapen op wilde laten lopen. Bij navraag bleek dit  
waar te zijn. Ook daar hebben we toen orchissen weggehaald: Rietorchis, 
Vleeskleurige orchis, Keverorchis on Sturmia. 
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Conclusie  
 
Uit het verhaal worden een aantal dingen duidelijk. 
Wanneer een terrein braak blijft liggen, de grond arm is aan voedingsstof- 
fen, niet te droog en wat kalkrijk, dan kan men verwachten dat daar binnen  
enkele jaren orchissen staan. 
Andere voorbeelden van gemakkelijke vestiging van orchissen in deze streek  
zijn b.v. de omgeving van het Oosterduinse meer, een stukje bollengrond  
bij villa "De Veldhorst" in Lisse en een terreintje bij de HoBaHo. Ook de  
opgespoten terreinen langs het Noordzeekanaal tussen Halfweg en Amsterdam  
zijn rijk aan Rietorchissen. 
 

M.Koning 
 

-------------- 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT  
 
Siegfried Woldhek over de Koolmees. 
 
"Het is één van de weinige Nederlandse vogels, die een heel repertoire  
aan zang heeft. Het kunnen wel 70 verschillende zangetjes zijn. Dus tie-tie- 
tie en tititieee-tititieee en ga zo maar door. Het mannetje met het groot- 
ste repertoire heeft het grootste territorium, is het meest in trek en  
heeft dus het eerst een vrouwtje. 
Het idee erachter wordt de Beau-geste-hypothese genoemd, naar het ver- 
haal over de militair die de lijken van zijn overleden kameraden tussen  
de katelen van zijn fort propt en op verschillende plekken schoten blijft  
lossen, zodat de vijand denkt dat er nog veel soldaten op het kasteel aan- 
wezig zijn. 
De Koolmees past dezelfde taktiek toe. Het mannetje zingt een bepaald  
zangetje op een tak, verspringt van tak en laat weer een ander zangetje  
horen en verspringt weer. Zo wekt hij de indruk dat er in zijn territorium  
meerdere mannetjes aanwezig zijn en hij kan daardoor een groot gebied  
voor zichzelf houden. De Koolmees past zijn zang ook aan. In een beuken- 
bos zingt hij anders dan in een naaldbos. De deuntjes die minder geabsor- 
beerd worden door beukenbomen, zingt de Koolmees dus in een beukenbos. Dat  
hebben ze onderzocht met luidsprekers die een breed spectrum van geluiden  
uitzonden in een bos. Verderop stond apparatuur om het geluid weer op  
te vangen. Zo ontdekten ze voor welke geluiden het bos een grotere absorb- 
tie heeft. En het bleek te kloppen" 
 

uit: VPRO-gids 21 april 1984 
 

GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT  
 
Beversporen ontdekt in het oosten van  hot land. 
 
De laatste in het wild levende Bever werd in 1826 gevangen tussen Kampen  
en Hattem. Volkomen onverwachts is in december 1983, dus ruim 150 jaar later,  
in een natuurterrein in het oosten van het land weer een Bever opgedoken. 
Verschillende bomen(vooral Ratelpopulieren) zijn op de voor Bevers karak- 
teristieke wijze doorgeknaagd. Ook zijn uitwerpselen gevonden. Het dier zelf  
werd nog niet gezien. De herkomst van het dier, evenals de (onder)soort is  
nog onduidelijk. Er wordt rekening gehouden met een ontsnapt dierentuinexem- 
plaar of met een Bever, afkomstig uit herintroductie-experimenten in West  
Duitsland.  

uit: Huid en Haar, nrl 1984 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT 
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puzzel pagina puzzel pagina puzzel pagina puzzel pagina puzzel pagina puzzel  
 
KLINKERLOOS KRUISWOORDRAADSEL 
 
Zowel in de omschrijvingen als in de in te vullen woorden ontbreken de  
klinkers. Als de omschrijving pltmn (politieman) luidt, dan is het in  
te vullen woord dus gnt (agent). 
 

 
 
HRZNTL 
1.vgl- 6.vgl- 12.prcs- 14.krr- 16.gsndn hngst- 18.klstrlng- 19.vrtg-  
21.srt stf- 22.znggrp- 23.bndn- 25.krn- 27-.grn- 29.bdplts- 30.vglkrr- 
32.vrhdswrknmr- 34.tgnvtr- 35.gzng- 36.vdsl- 38.nttg- 39.ps- 40.kldng- 
stk- 41.srt kffr- 43.ngwssn- 45.vgl- 46.tssn lndn- 47.rkgr- 49.mk mkn-  
51.klfgls- 54.stkvgl- 56 prds- 57.lchtvrpltsng- 59.kldngstk- 60.drnkj-  
61.vrcht vn n rs- 63.vrcht- 65.gng ndr d grnd- 67.sln- 68.grp drn- 
69.hngr- 71.rd- 72.kldngstk- 73.trts- 74.nbgzm- 76.kstm- 78.bdrvn- 
79.nchtvgl- 81.hndlr- 83.vgl- 84.vgl- 
 
 
Zie voor de omschrijvingen VRTKL op de volgende bladzijde. 
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VRTKL 
2.vs- 3.knn- 4.hs- 5.nt hg- 7.dksl- 8.nt dchtb- 9.schrfln- 10.wtrvlkt- 
11.vgl- 13.plggl- 15.vgl- 17.b ngl- 19 vldvrcht- 20.drng- 22.brp- 24.  
psttj- 26.strrnbld- 28.dl vn n schp- 29.hsdr- 31.drntn- 33.tstnd- 34.nr  
bndn- 37.fpkkn- 39.stk mblr- 41.vrblfsl- 42.srt stf- 43.schnd- 44.brw- 
48.vgl- 50 vrbld- 52.grn srt- 53.vgl- 55.rp- 57.hspl- 58.tlwrd- 60.lrrs- 
62.dl vn d vt- 63.hshdhlp- 64.vrvlnd- 66.kr- 68.std n pln- 70.stl- 73.  
vs-775,41 vn n bm- 77.wstndr- 79.grnfv1- 80.brd drnhd- 81.srvsgd- 82.  
dl vn d hls. 
 
Dit waren de omschrijvingen. Wij wensen u STRKT!! 
 

-------------- 
 
We zijn u nog de oplossing schuldig van de vorige puzzel. Deze was knap  
lastig. Bij de juiste oplossing bleven er 10 letters over, die tesamen  
het woord KRAMSVOGEL vormden. Er stond bij mijn weten één drukfout in  
de puzzel, n.l. BIUzerd inplaats van BUIzerd. 
 
Deze puzzelpagina werd weer verzorgd door Jan Piet Heemskerk. 
 
 
puzzel pagina puzzel pagina puzzel pagina puzzel pagina puzzel pagina puz 
 

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

 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
PATRIJZENFOKKERIJ GESTART 
 
De sterke achteruitgang van de Patrijs heeft intussen geleid tot een  
ontwikkeling die al gevreesd werd: het fokken van Patrijzen. 
Uit de pers werd vernomen dat in de buurt van Deventer een grote fokke- 
rij is opgezet, waar uiteindelijk 50.000 stuks patrijzen per jaar ge- 
produceerd zullen worden. Een deel zal rechtstreeks naar restaurants gaan,  
wat natuurlijk niet erger is dan andere vormen van vleesproduktie.  
Het is echter ook de bedoeling patrijzen te gaan leveren aan jagers, die  
ze in hun inmiddels patrijsloze jachtterreinen zullen uitzetten. Op die  
wijze dreigt er voor de Patrijs eenzelfde ontwikkeling op gang te komen  
als de Fazant allang heeft doorgemaakt: een ontwikkeling tot een soort  
pluimvee, gefokt ten behoeve van jagerslol. Dit zal er toe leiden, dat de  
door natuurlijke selectie gevormde genetische eigenschappen van de wilde  
Patrijzen aangetast worden door vermenging met door de fokker geselecteerd  
genetisch materiaal. Van natuurlijke Patrijzen zal al snel geen sprake meer  
zijn. 
De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de Patrijs is de vernie- 
tiging van zijn biotoop door de moderne landbouw. Zolang dat niet verandert,  
heeft uitzetten geen enkele zin als het er om gaat de patrijzenstand te  
verbeteren. Ongetwijfeld zullen de betrokkenen niet schromen dit alles als 
"natuurbehoud" te verkopen. Het gaat echter om niets anders dan om fauna- 
vervalsing ten behoeve van de jacht. 
 

uit : ARGUS, februari 1984 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt ge 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Opvangplan "olie"-vogels 

Over het opvangplan olieslachtoffers is het laatste woord nog  
niet gezegd. Niet alleen de kustasiels hebben problemen met de  
werking van dit plan, doch ook de NSO (Nederlands Stookolie- 
slachtoffer-onderzoek) kamt met dezelfde problemen. 
De medewerkers van NSO controleren regelmatig het strand op  
het voorkomen van dode vogels. Deze gegevens worden centraal  
verzameld en periodiek gepubliceerd in een nieuwsbrief. 

De NSO heeft ook zitting in de Werkgroep Opvangplan Olieslacht- 
Offers. In Nieuwsbrief no.13 van de NSO doet de heer Camphuysen  
een boekje open over de werking van het opvangplan. 

Het lijkt ons een goed idee dit artikel in De Strandloper op  
te nemen. Het is goed ook eens de mening te horen van een andere  
belangengroep. Men zou het idee kunnen krijgen dat alleen de  
kustasiels, in het bijzonder Noordwijk, klagen over de werking  
van dit opvangplan. 

OPVANG-PLAN "OLIE"-VOGELS, EEN FARCE 

De Inspectie Natuurbehoud Staatsbosbeheer publiceerde op  
26 juli 1982 het eindrapport van de Werkgroep Opvangplan  
Olieslachtoffers. In dit verslag wordt een overzicht gege- 
ven van de taakverdeling in geval van een olieramp, voor wat  
betreft de opvang van olieslachtoffers. Het dient als een  
draaiboek: van melding tot alarm tot opvangaktie tot  
rapportage. De begeleiding van 'het publiek' staat hoog in  
het vaandel geschreven. 
De voornaamste instanties binnen dit opvangplan zijn: Rijks- 
waterstaat, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, de Vogelop- 
vangcentra, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee  
(NIOZ), Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), Nederlands 
Stookolieslachtofferonderzoek (NSO), vogelwerkgroepen, kust- 
gemeenten en waterschappen door Rijkswaterstaat. Van de  
overige instanties namen steeds één of meerdere vertegen- 
woordigers deel aan het overleg. 

In het eindverslag zijn de bevindingen van de ramp 1980/81  
verwerkt en de procedure is dan ook niet meer alleen toege- 
spitst op mogelijke rampen vergelijkbaar met de Amoco Cadiz  
in 1978 tenminste..... als het goed is. 

Inmiddels viel (en valt) een nieuwe ramp onder de zeevogels  
te beleven op onze kust. Wat blijft er nu overeind van al  
deze plannenmakerij? Een kort overzicht. 

- Doel van het opvangplan olie-vogels. 

Op pagina 3 van het rapport vinden we de redenen voor een  
dergelijk plan. Een letterlijke weergave: 

" 1.3. Waarom dit opvangplan. 
De Noordzee is een belangrijk voedselgebied voor  
zeevogels. Vooral in de winter komen deze in grote  
aantallen voor onze kust voor. Helaas vormen de  
olielozingen een groot gevaar voor deze dieren.  
Begin 1981 bleek nog dat er door relatief kleine  
lozingen een grote vogelsterfte kon optreden.  
Een aantal van de slachtoffers spoelt levend of  
dood aan op de Nederlandse kust. Het is noodza-  
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kelijk om deze systematisch te verzamelen en de  
aktiviteiten van particulieren goed te begeleiden  
en wel om de volgende redenen: 
1. De opvang en verzorging van levende vogels ver- 
   eist een grote deskundigheid. Het is daarom niet  
   wenselijk dat willekeurige particulieren de  
   vogels gaan verzorgen. De verzorging dient te  
   geschieden in de daarvoor ingerichte asiels  
   onder deskundig toezicht. 
2. De aard, oorzaak en de gevolgen van de vervuiling  
   moeten worden vastgesteld om eventueel stappen  
   te kunnen ondernemen tegen de vervuiler. 
3. Onderzoek van dode vogels geeft ook zeer veel  
   wetenschappelijke informatie over populatie 
   opbouw, rui, conditie etc. Dat is informatie die  
   anders niet of slechts tegen zeer hoge kosten te  
   verkrijgen is." 

Wanneer we, puntsgewijze, nagaan wat er van deze doelstellingen  
in de praktijk terecht komt, rijst de vraag of voorafgaande  
aan deze publikatie de haalbaarheid is afgewogen. 

(1) Dat opvang en verzorging van levende (zee)vogels een grote  
deskundigheid vereist leidt geen twijfel. Van deskundige bege- 
leiding is echter geen sprake, noch in personele, materiële,  
noch in financiële zin. De asielhouders en -houdsters moeten  
zelf maar zien wat ze met de vogels doen, hoe ze aan geschikte  
reinigingsmiddelen komen, hoe ze aan vis komen en hoe ze de  
vogels onderbrengen. Ze moeten zelf maar uitmaken wanneer de  
vogels geschikt zijn om weer in zee teruggezet te worden,  
alles zonder enige begeleiding. De revalidatie van zeevogels  
is een uitermate moeilijke kwestie. Men kan van mening ver- 
schillen of het al dan niet zinvol is om olievogels te reva- 
lideren. Als dan de asiels zo noodzakelijk worden geacht  
binnen het 'opvangplan', waarom dan geen enkele begeleiding,  
of zelfs maar morele steun. 

(2) Het vaststellen van oorzaak en gevolgen loopt niet of  
nauwelijks. Het kost uitermate veel moeite om oliemonsters  
geanalyseerd te krijgen; de eerste stap in deze. 
In geval van een tankerbreuk, als de Amoco Cadiz, is het vast- 
stellen niet echt moeilijk. Maar zoals bij de 1981 en 1983-  
incidenten is het noodzakelijk dat er een groot aantal mon- 
sters wordt genomen en geanalyseerd. Het heeft dan geen zin te  
wachten tot er sprake is van zo'n incident. Wanneer olie- 
analyse te duur is om permanent uit te voeren (zoals ook  
olieslachtoffers permanent aanspoelen), heeft het plotseling  
wél analyseren in incidentele gevallen weinig wetenschappe- 
lijke waarde. Als er dan, zoals in 1981, een volkomen uit de  
lucht gegrepen veroorzaker (Stylis) wordt gepresenteerd, kan  
men zich afvragen of het probleem van olieslachtoffers niet  
op grote schaal onbegrepen is. 
In het 1983-geval kon Rijkswaterstaat weer geen vlekken ont- 
dekken op zee, terwijl er constant, en overal, olie op de kust  
aanspoelde. We zitten dan ook weer met het probleem 'er is  
geen oorzaak, dus er zal ook wel geen gevolg zijn'. Pas als  
de geruchten hardnekkig blijven, wordt er schoorvoetend gehoor  
gegeven aan het verzoek om olie-analyse. 
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De ramp van 1983 begon al in december 1982, Rijkswaterstaat  
bestelde de eerste oliemonsters (bij NSO) eind januari, nádat 
Shell monsters had aangevraagd. Is dit een spelletje van kat 
en muis of wordt het probleem wetenschappelijk aangepakt?.  

(3) Hierover kunnen we kort zijn. In 1981 werd een groot  
aantal vogels verzameld voor het NIOZ. Tot op heden zijn de  
resultaten van het onderzoek niet gepubliceerd en navraag  
levert alleen op dat de gegevens nog niet eens uitgewerkt  
zijn! Nu, in 1983, worden de enorme aantallen vogels, zelfs op  
dringend en herhaald verzoek, niet eens opgehaald. SBB-patrouil- 
les vinden zo'n 10% van wat er op het strand aanspoelt, en  
bij het vogelopvangcentrum in Bergen (bijvoorbeeld) blijven  
enorme zakken dode vogels gewoon staan. 

We kunnen concluderen dat er van het plan weinig terecht komt.  
Bij olieslachtoffers en het onderzoek daarnaar is het zaak  
snel en doeltreffend samen te werken. Dat gaat uitstekend  
zolang het beperkt blijft tot de notenhouten vergadertafels.  
In het veld, in de praktijk, loopt het opvangplan in het geheel  
niet. 
Enige kanttekeningen, die men in het rapport vergeten is maar  
die als waarschuwing kunnen werken, zijn bijvoorbeeld: 
- Alarmeer nooit op vrijdagmiddag 14.00 uur. 
- Denk aan de kerstvakantie, geen alarm op 23 december (ook  
    niet op 22, 21 en 20 december). 
- Reken er niet op dat de operationele fase van het rampen- 
    plan langer dan 3 dagen effectief is. 

Het zou tijd worden als meer mensen gingen beseffen dat zee- 
vogels geen kalender hebben. Als de ambtenarij rond het  
opvangplan niet in staat is om te werken als er iets aan de  
hand is in plaats van als er gelegenheid toe is, dan heeft  
een dergelijk opvangplan, hoe mooi de doelstellingen ook zijn,  
totaal geen zin. 

Uit Nieuwsbrief NSO    C.J.Camphuysen 
nr.13 februari 1983 
 

Tot zover de heer Camphuysen. Vooral de reactie op punt 1 
is ons uit het hart gegrepen. Lezers die in De Strandloper 
de perikelen rondom het opvangplan hebben bijgehouden, zullen 
dit beamen. 

Als uitvloeisel van dit opvangplan werd begin januari door de 
Provinciaal-coödinator een grote hoeveelheid materialen 
gebracht die door het asiel gebruikt moeten worden bij een 
olieramp voor de kust. 
2000 plastic zakken (om dode vogels in te doen), 500 vuilnis-  
zakken (voor nog meer dode vogels), 100 kartonnen dozen 
(om de dode vogels op te sturen), 1 vat ontvettingsmiddel 
voor de vloeren, 1 zak adsorptiemateriaal voor op de vloeren, 
1 doos tissues, garagezeep, 1 doos weggooioveralls en –hand-  
schoenen werd een flinke berg in de behandelruimte. Een financi-  
ële bijdrage, ho maar, maar een vracht materialen waar men niets 
aan heeft werd zonder vragen gedumpt. 
De provinciaal-coördinator heeft op ons verzoek alles weer 
teruggenomen. De waarde van dit nutteloos initiatief bedroeg 
ongeveer ƒ 1500,--. 
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Zinvoller was het geweest als de Werkgroep Opvangplan Olie- 
slachtoffers eens bij de kustasiels had geïnformeerd waar wèl  
behoefte aan was. Maar ja, als geplande vergaderingen met de  
kustasiels niet doorgaan en tot heden geen nieuwe datum is  
vastgesteld, komt men bij het uitvoerend orgaan, Staatsbosbeheer,  
nimmer deze behoefte te weten. 

Het opvangplan olieslachtoffers is klinisch dood. Wij hebben  
onze medewerking aan dit plan al opgezegd. Het aantal slacht- 
offers is niet minder geworden, alleen een stuk frustratie is bij  
STIVONO weg. We werken nu een stuk plezieriger. 
 
OVERZICHT le KWARTAAL 1984 
 

 aanwezig 
op 

1 jan. 

gebracht 
in 

jan/mrt 

doodgegaan 
in 

jan/mrt 

gelost 
in 

jan/mrt 

aanwezig 
op 

31 maart 
Roodkeelduiker 
Fuut 
Dodaars 
Noordse stormvogel 
Jan van Gent 

- 
- 
- 
- 
- 

6 
5 
1 
4 
1 

6 
3 
- 
3 
1 

- 
2 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Blauwe reiger 
Wilde eend 
Krakeend 
Zwarte zeeëend 
Knobbelzwaan 

- 
2 
- 
- 
- 

4 
5 
1 
2 
1 

3 
5 
- 
2 
1 

1 
2 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Sperwer 
Fazant 
Waterhoen 
Scholekster 
Grote mantelmeeuw 

- 
- 
- 
- 
1 

1 
3 
1 
1 
1 

- 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
- 
1 

- 
1 
- 
- 
- 

Zilvermeeuw 
Stormmeeuw 
Kokmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Alk 

1 
- 
- 
1 
- 

5 
5 

15 
7 

14 

4 
3 

10 
8 

13 

1 
1 
5 
- 
- 

1 
1 
1 
- 
1 

Kleine alk 
Zeekoet 
Turkse tortel 
Ransuil 
Kramsvogel 

- 
12 
- 
- 
- 

2 
123 

2 
1 
1 

1 
113 

1 
1 
1 

- 
19 
- 
- 
- 

- 
3 
1 
- 
- 

Zanglijster 
Koperwiek 
Merel 
Roodborst 
Vink 

- 
- 
1 
- 
- 

1 
1 
7 
1 
2 

1 
1 
6 
- 
1 

- 
- 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
1 

Mus 
Spreeuw 
Zwarte kraai 
Kauw 
Ekster 

- 
- 
1 
1 
1 

3 
4 
- 
6 
- 

2 
3 
- 
4 
- 

- 
1 
1 
1 
1 

1 
- 
- 
2 
- 

 21 237 202 45 11 
Postduiven e.d. 
Siereenden 
Parkieten 

- 
- 
- 

21 
11 
2 

17 
5 
- 

3 
3 
2 

1 
3 
- 

TOTAAL 21 271 224 53 15 
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TOELIGHTING 

Olieslachtoffers 

Zoals gebruikelijk in de wintermaanden zijn de olieslachtoffers  
weer rijk vertegenwoordigd. 
In het eerste kwartaal kregen wij 16 olieslachtoffers uit het  
vogelasiel in Delft. Deze vogels waren wel gewassen, doch bij  
gebrek aan de nodige faciliteiten niet al te best. De vogels  
hadden te lang binnen gezeten en door gebrek aan water om  
in te poedelen en zich verder te verzorgen, hadden de vogels  
ontstoken ogen en poten gekregen. Verder waren ze broodmager.  
Geen enkele vogel heeft het in ons asiel overleefd. Jammer!  
Ook in dit asiel werd voor ± ƒ 1500,-- aan materialen gebracht.  
Veel liever hadden ze het geld gehad om daar echt nuttige dingen  
voor te kunnen aanschaffen.  
Als we uitgaan van de olieslachtoffers, en dan in het bijzonder  
de Zeekoeten, zonder rekening te houden met de Delftse Zeekoeten,  
dan hebben we 15,8% van deze olieslachtoffers weer kunnen lossen. 
Een verheugend percentage. Een percentage dat t.o.v. vorig 
jaar weer gestegen is. 

Scholekster 

De Scholekster had een vergroeide snavel. De vogel was zeer  
vermagerd. We hebben nog geprobeerd de snavel nog wat te  
fatsoeneren, doch zonder resultaat. Met stoppen hebben we de  
vogel nog een paar dagen in leven kunnen houden, doch uiteindelijk  
is de vogel toch doodgegaan. 

Ransuil 

De Ransuil was ergens tegen aan gebotst en had een lelijke  
breuk aan zijn vleugel precies op het gewricht. De vogel was  
in een niet te beste conditie toen hij in het asiel werd  
gebracht. Aangezien de vogel geen enkele kans maakte dat de  
gebroken vleugel ooit goed zou komen, hebben we de vogel helaas  
moeten afmaken. 

VAN GEWEST TOT GEWEST 

Op 6 maart werden in het asiel opnamen gemaakt voor een uitzen- 
ding van gewest tot gewest. 
's Morgens om 10.00 uur werd gestart en 's avonds om 6.00 uur  
had het team zoveel materiaal opgenomen, dat hiervan een reportage  
kon worden gemaakt. 
Ruim een uur echt filmmateriaal werd opgenomen, de rest van de  
tijd ging op aan opstellen van de apparatuur, rijden naar 
IJmuiden, filmen op het strand enz. De medewerkers hebben het  
zonder meer als een belevenis ervaren. Met eigen ogen hebben  
zij kunnen zien wat een tijd het kost om een reportage van een  
minuut of zeven te maken. 
Uiteraard word met spanning gewacht op de officiële uitzending.  
Gezien de beperkte tijd, 7 minuten, die het team van de redaktie  
had gekregen voor deze reportage, kan zonder meer worden gezegd,  
dat ze er goed in zijn geslaagd een beeld te geven wat er zoal  
in een vogelasiel gebeurt. Gelukkig, want op de eindmontage  
heb je geen enkele invloed. Jacqueline Thijssen heeft met inte- 
resse geluisterd en goed geluisterd en heeft er een geloofwaardig  
geheel van gemaakt zonder de soms kenmerkende journalistieke  
bombast van opblazingen en halve waarheden. 
De beetje reclame voor het werk van de kustasiels, en voor  
het asiel in Noordwijk in het bijzonder, kan geen kwaad. 

oordwijk, april 1964   Stichting Vogelasiel Noordwijk 
p/a Joh.Molegraafstraat 6 
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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
 
Lief mens, duik de natuur in.... 
 

Ben je gehaast of zit je in zak en as  
Zit je hoofd vol cijfers en radertjes  
Kun je het wereldnieuws niet meer aan 
 

Lief mens, duik de natuur in 
Dompel je onder, haal diep adem  
En zet je ogen en oren wijd open 
 

Lok je ruzie uit en voel je je koud van binnen 
Ben je gespannen en is alles minder helder vandaag 
Schijnt de zon niet op de vallende bladeren 
 

Lief mens, duik de natuur in  
Laat de wind heerlijk alle 
muizenissen uit je hoofd waaien 
 

Grijp je naar de zoveelste cigaret of drink je alweer een borrel 
Denk je dat je kollega's allemaal tegen je zijn 
Maken de buren herrie en kom je niet toe aan wat je wilde doen 
 

Lief mens, duik de natuur in 
Laat de regen het stof van je gezicht spoelen 
En begin met schone longen, frisse ogen en een ontspannen lijf 
 

Opnieuw......  
Opnieuw...... 
Opnieuw...... 
 
 

Sjaan van Kekeren—Brouwer 
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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
Wij en het milieu  
 
Op 23 januari 1984 ging er in de Kuip een Milieu-cursus van start. Met  
het project Milieu en Huishouden probeert de Vereniging Milieudefensie  
mensen bewust te maken van de milieuproblemen waarmee ze thuis en in hun di- 
recte omgeving te maken krijgen. 
Vijf leden van het IVN namen aan deze cursus deel. De cursus werd begeleid  
door vrijwilligsters van MD. Zij zorgden voor brochures, boekjes en rapporten  
over de te behandelen onderwerpen: 

Energie 
   Water 
    Afval en 
     Voedsel. 
We begonnen met water. 
Als huiswerk moesten we de brochures over water en was- en reinigingsmidde- 
len lezen. Vervolgens moesten we naar het drinkleidingwaterbedrijf gaan met  
de vragen "Waar komt ons water vandaan" en "Wat zijn de plannen om in de  
toekomst voldoende schoon water te krijgen?" 
Tijdens de volgende bijeenkomst bespraken we de dingen die het meeste in- 
druk op ons hadden gemaakt: 
- De grote hoeveelheid water die per persoon per dag gebruikt wordt,  
  nl. 150 liter; 
- De zgn. milieuvriendelijke wasmiddelen blijken helemaal niet zo milieu- 
  vriendelijk te zijn; 
- De thermische verontreiniging. 
We besloten(weer) beter te gaan letten op het waterverbruik; niet meer 
al die verschillende flesjes schoonmaaktroep te kopen, maar meer milieu-  
vriendelijke middelen als soda en fosfaatarme/vrije wasmiddelen. 
Op de morgen dat het afval op het programma stond, kregen drie groepen een 
uur de tijd voor de presentatie van: 
- Hoe beperken we het afval. 
- Welke maatregelen moeten getroffen worden. 
Hierbij moet men denken aan de overheid, de producent en de consument. 
Op welke punten zou dit moeilijk te verwezenlijken zijn? 
Bij het onderwerp voedsel, gingen we inzien dat we tijd te kort hadden om 
de onderwerpen goed uit te diepen. We vonden steeds de cursus leerzaam en fijn, 
maar kwamen er eigenlijk nooit helemaal uit. Er spelen zoveel belangen en 
factoren mee. 
Na het bespreken van de boekjes "Zure regen" en "Vrouwen en Kernenergie" 
begonnen verschillenden van ons zich machteloos en moedeloos te voelen, 
maar onder de werkelijk bijzonder goede leiding van Gery van Nieuwkoop en 
Tony van Zeil werden we weer gestimuleerd om over die problemen te blijven 
meedenken en te trachten ons steentje bij te dragen. 
We zullen nog een paar keer bij elkaar komen om te zien wat we verder kun-  
nen doen met deze cursus. 
Eén plan wordt al verwezenlijkt: 
Een milieu-afdeling in het Jan Verwey Natuurcentrum.  
We hebben gekozen voor het thema "Huishoudelijk afval". We produceren met 
zijn allen zo'n 3.900.000 ton huisvuil per jaar (1979). 
De vraag rijst: waar moet dat vuil naar toe. Een vraag die daaraan vooraf 
hoort te gaan is "Waar komt dat vuil vandaan". 
Veel afval kan opnieuw gebruikt worden voor de produktie van nieuwe grond-  
stoffen. 
Onze milieuhoek wil een aanzet zijn tot verder denken en doen. Doet U ook 
mee? 
 

Toos Bom-Bosland 
 

-------------- 
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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
Oproep voor de kinderhoek! 
 
Wie heeft er nog kinderboeken met betrekking tot de natuur voor de Kin- 
derhoek in de Jan Verwey Bibliotheek? 
Ook natuurpuzzels, natuurlotto's en natuurdomino's zijn welkom. Er bestaan  
ook natuur-kwartetten. 
De boeken zijn bestemd voor kinderen in de leeftijd van ca 2 tot ca 9  
jaar. 
Helpt u mee om van de Jan Verwey Bibliotheek een bibliotheek voor het he- 
le gezin te maken ? 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
 

Carola de Vreugd  
Sjaan van Kekeren  
Kitty v.d.Meer  

 
 

i-v-n-i-v-n-i-v-n 
 
 
Schooltuin Christus Koningschool  
 
De voortuin van de Christus Koningschool heeft een echte duinbegroeiing.  
Het onderwijzend personeel is van plan om er een schooltuin van te maken.  
Jammer dat er telkens papier en hondepoep in ligt. 
Een groepje IVNers is nu de tuin aan het inventariseren en helpt bij de 
voorbereidingen van het schooltuinproject. 
 

`     J.de Groot 
 
 

i-v-n-i-v-n-i-v-n 
 
 

Vijftig jaar geleden 
 
In het midden van de zomer, in de tweede helft van juli kunt ge soms  
de gewone Koolwitjes zien trekken bij duizenden en nog eens duizenden.  
Het aardigste, wat ik daarvan weet is, dat ik op het eind van de vorige  
eeuw op mijn verjaardag eens zo'n milloenenleger van Koolwitjes heb zien  
trekken over Amsterdam, over de Jordaan en de Westermarkt, over de Nieuwe  
Markt en Kattenburg. Ze gingen net over de daken van de huizen heen,  
troep na troep, de sterkste troepen zowat een honderdtal. Dat duurde de  
hele dag over de hele stad en er zijn er stellig wel millioenen gepasseerd.  
Ook hebben we wel troepjes van trekkende Witjes zien rusten op het kalme 
water van de toenmalige Zuiderzee.....  
 

Dr.Jac.P.Thijsse in "De Bloemen en  
haar Vrienden,(1934). 

 
 

-------------- 
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Bijzondere waarnemingen 
Januari tot en met 
maart 1984. 
verzameld door Jan 
Glasbergen. 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Roodkeelduiker   1 ex 18 03 84 Oosterduinse meer J.v.Dijk 
Geoorde fuut   1 ex 26 03 84 idem idem 
Dodaars   1 ex 22 02 84 Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
Stormvogeltje   1 ex 27 11 83 Katwijk,uitwatering Ab Steenvoorden 
Noordse stormvogel   2 ex 08 01 84 Noordwijk,over zee J.v.Dijk 
   2 ex 15 01 84 idem idem 
Jan van Gent   1 ex 06 01 84 idem idem 
Lepelaar   3 ex 10 03 84 over Katwijk,noord A.Meijer 
Chil.Flamingo   1 ex 25 01 84 over Estec A.v.d.Plas 
Wilde eend 220 ex 27 01 84 polder Hogeweg J.v.Dijk 
Wintertaling 180 ex 04 02 84 idem idem 
Krakeend   2 ex 18 02 84 Oosterduinse meer idem 
Smient  30 ex 21-28 02 polder Kloosterschuur J.v.Sambeek 
Slobeend   6 ex 22 02 84 Maandagse watering idem 
Brilduiker   8 ex 08 03 84 over zee,noord J.v.Dijk 
Grote zeeëend  28 ex 06 01 84 idem,idem idem 
Nonnetje   1 ex 29 02 84 Maandagse watering J.Glasbergen 
Bergeend   6 ex 15 02 84 polder Hogeweg J.v.Dijk 
Grauwe gans  40 ex 22 02 84 over Voorhout J.v.Sambeek 
  66 ex 25 02 84 polder Hogeweg J.v.Dijk e.a. 
 150 ex 06 03 84 over Noordwijk Ab Steenvoorden 
  25 ex 24 03 84 over Offem A.Cramer 
Canadese gans   1 ex 12 03 84 bij Voorhout Leon Gielen 
Kolgans 100 ex 23 01 84 over Oegstgeest H.v.Duin 
Rotgans  43 ex 07 03 84 over zee,noord J.v.Dijk 
Brandgans 700 ex 21 01 84 over Noordwijk,één groep J.v.Dijk 
   1 ex 25 01 84 verblijvend in polder Hogeweg  
     tot 11 02 84 J.v.Dijk,J.v.Sambeek e.a. 
Nijlgans   3 ex 14 02 84 polder Kloosterschuur A.Cramer 
Buizerd   1 ex 09 01 84 bij de Sikkens H.v.Duin 
   2 ex 18 01 84 Voorhout-Sassenheim idem 
   1 ex 04 02 84 polder Hogeweg J.Glasbergen 
   1 ex 08 03 84 Offem W.Baalbergen 
Slechtvalk   1 ex 14 01 84 boven Dompad W.v.d.Niet 
Smelleken   2 ex 04 02 84 polder Kloosterschuur A.Cramer,J.Glasbergen 
Patrijs  15 ex 08 01 84 polder Hogeweg J.v.Dijk 
  13 ex 04 02 84 idem A.Cramer 
Meerkoet 425 ex 27 01 84 polder Hogeweg J.v.Dijk 
 250 ex 28 01 84 Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
 500 ex 11 02 84 bij Oosterduinse meer J.v.Sambeek 
Scholekster 320 ex 29 03 84 1 groep Oosterduinse meer J.v.Dijk e.a. 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Kievit              3 
Bontbekplevier 
Watersnip 
Bokje 
Houtsnip  
Wulp 
 
 
Grutto 
 
Witgatje 
 
Bonte strandloper 
Drieteenstrandloper 
 
 
 
 
Kemphaan 
Kluut 
Dwergmeeuw 
 
 
Drieteenmeeuw 
 
 
Kleine alk  
 
Holenduif  
 
 
Houtduif  
Ransuil  
Steenuil  
Velduil  
IJsvogel  
Grote bonte specht  
Zwarte specht  
 
 
 
 
Kramsvogel  
 
 
Zanglijster  
Koperwiek  
 
Boomleeuwerik  
Veldleeuwerik  
Zwartkop  
 
Tjiftjaf  
Fitis  
Graspieper  
Grote gele kwikstaart 
Witte kwikstaart  
Frater  
 
Sneeuwgors  

182 ex 
  1 ex 
  6 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
240 ex 
315 ex 
  2 ex 
 30 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 45 ex 
145 ex 
120 ex 
  1 ex 
245 ex 
  2 ex 
 29 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
132 ex 
211 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
 13 ex 
 25 ex 
270 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
500 ex 
 20 ex 
200 ex 
 10 ex 
 12 ex 
100 ex 
 50 ex 
200 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 25 ex 
  1 ex 
  2 ex 
100 ex 
 80 ex 
  1 ex 

12 03 84 
19 02 84 
17 03 84 
19 02 84 
27 02 84 
13 11 83 
27 01 84 
04 02 84 
22 02 84 
17 03 84 
08 01 84 
04 02 84 
03 03 84 
15 01 84 
14 01 84 
12 02 84 
26 02 84 
18 02 84 
27 01 84 
24 03 84 
05 01 84 
15 01 84 
08 02 84 
14 01 84 
15 01 84 
09 02 84 
03 01 84 
07 02 84 
04 02 84 
03 03 84 
17 03 84 
11 02 84 
16 03 84 
Nov-dec 
13 11 83 
01 11 83 
jan—feb. 
13 11 83 
19 01 84 
14 02 84 
17 03 84 
maart 84 
25 01 84 
21 01 84 
17 03 84 
17 03 84 
24 01 84 
17 03 84 
17 03 84 
04 01 84 
24 01 84 
13 02 84 
10 12 83 
29 03 84 
25 01 84 
10 01 84 
10 01 84 
01 12 83 
19 02 84 
14 02 84 

Katwijk,over zee  
strand Noordwijk—Katwijk 
Elsgeester polder  
Sportpark Rijnsburg  
langs Duinweg  
achter Estec  
polder Hogeweg  
idem  
idem  
over Elsgeester polder  
polder Hogeweg  
idem  
Oosterduinse meer  
één groep,tijdens storm 
Katwijk,binnenwatering  
strand Noordwijk-Katwijk in 
zomerkleed op strand 
Vuurtoren,één groep  
polder Hogeweg  
over zee,noord  
strand  
langstrekkend  
strand  
over zee in één uur  
idem,idem  
Jachthaven  
dood op strand  
idem  
polder Kloosterschuur  
Kraaierslaan, één groep   
polder Kloosterschuur  
1 groep bij Sancta Maria  
Verlengde Beeklaan,dood  
83 Katwijk,wantveld  
Estec,zuidwaarts  
Noordwijkerhout  
84 tuin Voorstraat 
Noordwijk,zuidduinen  
Nieuw Leeuwenhorst  
Langeveld  
Offem  
Achter Witte Raaf  
polder Hogeweg  
over AW—duinen,zuid polder 
Kloosterschuur  
idem  
tuin Voorstraat,Noordwijk  
polder Kloosterschuur  
idem  
polder Hogeweg  
tuin L.Senfstraat  
Katwijk  
tuin Noordwijk binnen  
AW—duinen  
polder Hogeweg  
Rijnsburg, De Hoek  
idem  
Noordwijk,zuidduinen  
idem,op draden radiomasten  
Strand Noordwijkerhout  

G.v.d.Bent 
idem 
J.Glasbergen 
idem 
J.v.Sambeek 
G.v.d.Bent 
J.v.Dijk e.e. 
idem,idem 
idem 
J.Glasbergen,A.Cramer 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
G.v.d.Bent 
idem 
André v.d.Plas 
W.Baalbergen 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
J.v.Dijk, e.a. 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
André v.d.Plas 
A.Steenvoorden 
idem 
J.Glasbergen,A.Cramer 
J.v.Dijk 
A.Cramer,J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
W.Baalbergen 
G.v.d.Bent 
idem 
W.v.d.Niet 
W.J.van Dijk 
G.v.d.Bent 
P.Kralt 
K.Koning 
Cramer,Glasbergen 
J.v.Dijk 
idem 
H.v.Duin 
J.Glasbergen 
idem 
R.Raaphorst 
J.Glasbergen 
idem,A.Cramer 
J.v.Dijk 
Michels 
André v.d.Plas 
W.v.d.Niet 
Schatmann 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
idem 
G.v.d.Bent 
idem 
K.Koning 

 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 




