
 



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 10   
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 ZIE HIERVOOR 

OP PAGINA 2! 
 
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 
E.v.d.Zwan   secretaris  Northgodreef 37 
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 
Mevr.S.v.Kekeren  lid   Hendrik Vinkhof 49 
     

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. 01719-10833  
           

16e jaargang nr. 3 
 1984 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD 
 
pagina  1 :inhoud 

 2 :Van de redactie 
 2 :Belangrijk bericht voor de lezer van het "VOGELJAAR! 
 3 :Notulen vergadering 29 juni 1984 
 4 :Notulen vergadering 31 augustus 1984 
 5 :Notulen vergadering 21 september 1984 
 6 :Bestuursmededelingen 
 7 :Vogelen achter het IJzeren Gordijn, door W.Baalbergen  
 9 :STIVONO-NIEUWS, E.Aartse 
12 :Veranderingen in de Avifauna, deel III, J.v.Dijk. 
16 :Persbericht Nederlands Comité Bescherming Trekvogels 
17 :Tamme kraaiachtigen, F.A.Hanegraaf 
18 :geknipt: Voor het behoud van de Dwerggans 
19 :geknipt: Steeds meer inheemse planten en dieren bedreigd 
19 :geknipt: Flora van Zuid-Holland van zeldzame waarde 
20 :geknipt: Plankzeilers 
20 :geknipt: Bomen bedreigd door agressief geworden schimmel 
21 :IVN. Uit de kruidenkast geklapt 
21 :IVN. Oproep! 
22 :Openingstijden, JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
23 :Gedicht 
24 :Jeugd Excursieverslag, Arnold Meyer 
25 :Veldwaarnemingen 
27 :Twee kalenders, allebei de moeite waard 
28 :geknipt: Effecten van een bezeten streven 
29 :Waarnemingsformulier 
 
 

-------------- 
 
 
Kopy voor de volgende Strandloper graag zo spoedig mogelijk na het ver- 
schijnen van deze Strandloper inleveren. Dit in verband met de late ver-  
schijningsdatum van deze Strandloper.  
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Van de redactie, 
 
 
De STRANDLOPER rolt dit maal later dan  
ooit op uw voordeurmat. 
Ziekte en vakantie hebben hiervoor ge- 
zorgd. 
We hopen echter nog wel weer op het  
tijdschema in te lopen, door de vol- 
gende Strandloper snel na deze te  
laten verschijnen. 
In onze kopymap zitten nog verscheide- 
ne artikelen, waarmee we de volgende 
Strandloper kunnen vullen. Er ligt nog  
een interessant stuk over konijnen en  
er zijn een aantal excursieverslagen  
die de volgende keer geplaatst zullen  
worden. 
Wilt u nog kopy inleveren voor het ko- 
mende nummer, dan ontvang ik dat graag  
zo spoedig mogelijk van u. 
Het 1e nummer van volgend jaar zal  
weer het bekende verslagen-nummer wor- 
den. Wilt u tijdig aan het maken van  
die kopy beginnen? Het is januari  
voor men het weet. 
Intussen veel vogel- en ander natuur- 
plezier toegewenst, 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK VOOR DE LEZERS VAN HET "VOGELJAAR" 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in het financieel verslag Strand- 
loper 1984, nr. 1) is dit het laatste jaar dat onze Vereniging  
een collectief abonnement heeft op het blad het "Vogeljaar".  
Per 1 januari 1985 zal dit abonnement beëindigd worden. Dit  
betekent dat leden, die vanaf die datum van toezending verzekerd  
willen zijn, zich tijdig (voor 1 december 1984) moeten opgeven  
als persoonlijk lid bij: 

Administratie "Vogeljaar" 
Laan van Altena 30  
2613 AJ Delft 
postgiro 964472. 

De prijs voor een jaarabonnement bedraagt f 19--. Leden van 
"Vogelbescherming betalen f 17,50 per jaar. 
 

de penningmeester 
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Notulen van de Ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur— en, Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 29 juni 1984 in het Natuur- 
centrum "Jan Verwey" aan de Weteringkade te Noordwijk. Aanvang 20.00 uur.  
 
Aanwezig circa 60 personen. 
 
1.Opening.  
Omdat de voorzitter, de heer Verkade wegens werkzaamheden elders nog niet  
aanwezig kan zijn, opent de vice—voorzitter, de heer Baalbergen, de vergade- 
ring en heet een ieder van harte welkom. Gelet op de bijzonder interessante  
lezing over de Antillen zal het huishoudelijk gedeelte zo kort mogelijk  
gehouden worden. 
 
2.Verslag van de vorige vergadering. 
De secretaris leest de belangrijkste passages uit het verslag van de verga- 
dering van 18 mei j.l. voor. Geen der aanwezigen heeft hierop aanmerkingen,  
zodat het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3.Ingekomen en verzonden stukken. 
Er is een groot aantal gelukwensen binnen gekomen ter gelegenheid van de  
opening van het Natuurcentrum op 16 juni j.l. 
Daarnaast zijn er enkele stukken van SOVON binnengekomen, die zijn doorge- 
geven aan de Vogelwerkgroep. Verder zijn er diverse stukken binnen gekomen  
van het Milieu Overleg Bollenstreek (MOB). 
Veel post is ook uitgegaan vanwege de voorbereiding van de opening van het 
Natuurcentrum. 
 
4.Mededelingen (excursies, programmasuggesties). 
Allereerst wordt de aandacht gevestigd op de komende Waddenexcursie naar 
Schiermonnikoog. Nadere mededelingen volgen nog. 
Suggesties voor het programma in de tweede helft van het jaar zijn:  
een paddestoelenavond, en avond over vogeltrek. Voor het komende jaar zijn 
suggesties gegeven over het determineren van planten en een korte cursus 
vogelherkenning (geluiden, kenmerken e.d.) 
 
5.Beheer Natuurcentrum "Jan Verwey". 
Allereerst staat de voorzitter stil bij de succesvol verlopen opening van  
het natuurcentrum, die zeer druk werd bezocht. Nu komt het er echter op aan,  
dat het Natuurcentrum ook in de toekomst goed blijft lopen. Daartoe zijn nog  
enkele vrijwilligers nodig. Staande de vergadering geven zich enkele vrij- 
willigers op voor het "museum—rooster". Er is een aanbieding gedaan voor een 
speciale vleermuizententoonstelling. Mogelijkheden om die voor een bepaalde  
tijd in het centrum onder te brengen, worden onderzocht. Tot slot worden me-
dewerkers gevraagd voor het tekenen van affiches e.d. 
 
7.Rondvraag en 8.Wat verder nog ter tafel komt. 
Deze twee punten worden omwille van de tijd in één keer afgehandeld.  
Er wordt o. a. melding gemaakt van een Waterral op Leeuwenhorst. 
 
9.Datum volgende vergadering.  
Deze wordt vastgesteld op vrijdag 31 augustus. Er zullen Waddendia's vertoond  
worden met het oog op de komende Waddenexcursie. 
 
Na de pauze laat Ernst Bartels prachtige dia's zien over de Nederlandse An- 
tillen, waar hij vele jaren heeft vertoefd in verband met zijn natuurbe-
schermingsactiviteiten. De dia's zijn van een zeldzaam mooie kwaliteit.  
De professionele opnamen van Flamingo's, fregatvogels, reptielen en planten  
vinden alom bewondering. 
Na de lezing wordt Ernst hartelijk bedankt voor al het gebodene! 
 

de secretaris 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor natuur— en Vogel- 
bescherming Noordwijk op 31 augustus, 20.00 uur, in het Natuurcentrum "Jan  
Verwey" aan de Weteringkade te Noordwijk. 

Aanwezig waren circa 90 personen. 

1.Opening. 
Wegens werkzaamheden is de voorzitter het eerste gedeelte van de avond  
verhinderd. De heer Baalbergen vervangt hem. Hij opent dus de vergadering en  
heet iedereen van harte welkom. 

2.Verslag vorige vergadering. 
De secretaris leest het verslag van de vorige vergadering voor(29 juni). 
Geen der aanwezigen heeft op— of aanmerkingen, dus wordt het verslag goedge- 
keurd. 

3.Post. 
Tot de belangrijkste ingekomen stukken behoren: 
—een uitnodiging voor de zitting van de Streekcommissie op 18 september a.s.  
 in de K.T.S. in Voorhout; 
—een verzoek van de gemeente Noordwijk met een voorstel voor verwijsborden  
 naar het natuurcentrum; 
—een verzoek om een principe—instemming m.b.t. de geplande radio—uitzending  
 tijdens de Boven—Voltamarkt. 
Uitgegaan is veel correspondentie over de plannen van de Gemeente Noordwijk  
om te komen tot een Cosmo—center in de Noordduinen. Verzonden zijn ver- 
schillende stukken, bezwaarschriften e.d. 
Niemand heeft hierover nog opmerkingen. 

4.Mededelingen. 
De voorzitter maakt allereerst melding van de ontwikkelingen rond de plannen  
van de gemeente Noordwijk tot oprichting van een zgn. Thema—park op en rond  
de Trimbaan in de Noordduinen. Het betreft hier het zogenaamde Cosmo—center,  
een ruimte(pret?)park van ruim 20 ha groot. Het behoeft geen betoog, dat de 
realisatie een dergelijk park een ramp zou betekenen voor het duinterrein 
ten noorden van Noordwijk. Er wordt dan ook alles aan gedaan om deze plannen  
te verhinderen. Zo zijn er inmiddels diverse politieke partijen benaderd, zo- 
wel op gemeentelijk, als op provinciaal niveau. Ook zijn er verschillende  
brieven verstuurd aan Provincie, Gemeenteraad, Staatsbosbeheer, enz., waarin  
wordt aangetoond, dat de plannen bij realisering een rampzalige uitwerking  
zullen hebben op de natuur in Noordwijk. 
Gevraagd wordt of men er mee accoord gaat om op deze weg voort te gaan. De 
aanwezigen stemmen in met de tot dusver gevolgde procedure en machtigen  
het bestuur door te gaan tot de plannen verijdeld zijn. 

Vervolgens doet de voorzitter mededelingen over het komend seizoen. Zo  
zal o.m. in oktober een avond gewijd worden aan paddestoelen. Nadere medede- 
lingen volgen nog. Ook wordt nog even over de komende Waddenexcursie ge- 
praat en de instructies worden rondgedeeld. 

Tot slot wordt nog gewezen op de Boven—Voltamarkt op zaterdag 22 sept.  
a.s. Er worden nog vrijwilligers gevraagd voor de gezamenlijke verkoopstand. 

5.Rondvraag. 
Voorgesteld wordt om een speciale tafel in het Natuurcentrum neer te zetten,  
waarop leden hun vondsten (tijdelijk) kwijt kunnen. Het bestuur zal één en  
ander bekijken. 
Enkele waarnemingen worden doorgegeven. 
De secretaris wijst op de vele literatuur, welke in de vakantieperiode is  
binnengekomen. In de pauze ligt dat ter inzage. 

6.Datum volgende vergadering.  
Deze wordt vastgesteld op vrijdagavond 21 september 1984. Het programma  
staat nog niet geheel vast. 
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Na de pauze wordt door de secretaris aan de hand van dia's een terugblik ge- 
geven van de diverse excursies, die de afgelopen jaren naar de verschillen- 
de Waddeneilanden zijn georganiseerd. Zo konden de deelnemers aan de komen- 
de Waddenexcursie zich alvast wat oriënteren. 
 

de secretaris 
 

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

 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op 21 september 1984 in het Natuurcentrum  
"Jan Verwey" aan de Weteringkade te Noordwijk. Aanvang 20.00 uur. 
 
Aanwezig zijn circa 65 personen  

1.Opening.  
De voorzitter is met vakantie, daarom opent de heer Baalbergen in de  
functie van waarnemend voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen 
van harte welkom. 

2.Verslag van de vergadering van 31 augustus j.l.  
De secretaris leest het verslag voor van de vorige vergadering, enkele pun— 
ten worden nader toegelicht. Daarna wordt het verslag goedgekeurd. 

3.Post.  
Ingekomen stukken: 
—een uitnodiging voor een bijeenkomst op 27 sept. in de Schelft van het 
 REgionaal Platform m.b.t. de regionale werkgelegenheidsproblematiek. 
—brief van de Vereniging Initiatiegroep Radio Omroep Noordwijk betreffende 
 de experimentele radio-uitzending op de Boven—Voltamarkt op 22 sept. a.s. 
—een verslag van een bijeenkomst van instellingen welke zijn genoemd in 
 de sociaal culturele kaart van de gemeente Noordwijk. 
Hierbij is tevens een uitnodiging gevoegd voor de volgende vergadering op 
9 okt. a.s. 
Er zijn geen stukken verzonden. 
Geen der aanwezigen geeft op dit onderdeel nog verder commentaar. 

4.Mededelingen.  
De voorzitter geeft de secretaris het woord om verslag te kunnen doen  
van de laatste ontwikkelingen rond het Cosmo—center. 
De secretaris zet uiteen dat begin september het College van Gedeputeerde  
Staten heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een bestemmings-
wijzigingsprocedure (art.19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening), die  
het mogelijk zou maken het Cosmo—center te vestigen op de Trimbaan, gele- 
gen in de duinen direct ten noorden van Noordwijk. 
Diverse organisaties en belangengroeperingen, waaronder onze vereniging, heb- 
ben tal van brieven doen uitgaan naar diverse betrokken instanties.  
Kennelijk hebben de vele brieven en mondelinge contacten mede bijgedragen  
aan de besluitvorming van Gedeputeerde Staten. 

Vervolgens wordt melding gemaakt van de Boven-Voltamarkt, welke morgen ge- 
houden zal worden. Onze Vereniging bezet samen met de IVN. afd. Noordwijk  
een kraam. 

De jaarlijkse vogeltrekwaarnemingen zullen vanaf het komende weekeind plaats  
vinden op de zgn. Driehoek in de Noordduinen. Er wordt vanaf ca 7.00 uur  
gekeken. 

De voorzitter doet in het kort mededeling over het periodiek overleg met  
de dienst Staatsbosbeheer, afd. Noordwijk. Getracht wordt om in gezamenlijk  
overleg te komen tot een aanvaardbaar beheersplan voor de Noordduinen,  
dat het beheersbeleid van de komende jaren zal kunnen bepalen. 
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5.Suggesties voor het programma van het komende seizoen.  
De volgende programmapunten worden aangekondigd: 
- Op vrijdag 26 oktober lezing met lichtbeelden over paddestoelen door  
  Frans v.d.Berg. 
- Avond over vogeltrek op de ledenvergadering in november a.s.  
- Determineren van planten op de ledenvergadering in maart 1985. 

Excursies: 
-Rond de jaarwisseling een ganzenexcursie. 
-In februari 1985 een excursie naar de Pier van IJmuiden.  
-In maart/april een excursie naar de AW-duinen (ook in '85)  
-Excursie naar de Knardijk op 30 april 1985. 

6.Rondvraag. 
Voorgesteld wordt de openingstijden in het Natuurcentrum nog eens te be- 
kijken. Er zijn uren bij, die nauwelijks publiek trekken. 
De voorzitter antwoordt dat men hier al mee bezig is, terwijl tevens aan- 
dacht zal worden geschonken aan de publiciteit. Ook de scholen zullen  
benaderd worden. 

De afgelopen tijd werden door de heer Cramer 4 Lepelaars gezien, ter- 
wijl de heer Michels er maar liefst 22 boven Noordwijk zag! 

7.Datum volgende vergadering. 
De eerst volgende ledenvergadering zal plaats vinden op vrijdag 26 okt. 
op de inmiddels vertrouwde plaats, het Natuurcentrum "Jan Verwey" om 20.00 u. 

Na de pauze vertonen de heren Van Rossum en Schaap uit Katwijk prachtige  
dia's van vele zeer bijzondere vogels in Nederland. Met name de vele bij- 
zonder mooie en scherpe close-up-opnamen dwongen bewondering af. 
Het applaus na afloop was dan ook zeer terecht en zeker verdiend. 
 

de secretaris. 
 

-------------- 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Hoewel in de notulen van de afgelopen drie vergaderingen al het nodige  
gezegd is over de opening van het Jan Verwey Natuurcentrum en onze aktie  
tegen de voorgenomen plannen tot realisering van een Cosmo-center in  
Noordwijk, is het toch goed nog even bij deze twee punten stil te staan. 
 
Na de opening van ons Jan Verwey Natuurcentrum hebben we direct kunnen  
merken, dat het kontact tussen de leden van de drie betrokken organisaties  
is verstevigd en dat er allerlei kleine maar ook grote aktiviteiten zijn  
ontwikkeld. Het natuurcentrum is voor een belangrijk deel in de week een  
trefcentrum geworden, waar iedere natuurliefhebber andere belangstellenden  
kan ontmoeten. Ook worden vele leden en ook niet-leden aangemoedigd tot  
aktiviteiten, die tot dusverre nimmer door hen aan de dag gelegd werden.  
Al met al een verheugende ontwikkeling, eveneens een zichtbare verrijking  
van ons werk. 
 
Begin september kregen we te horen dat het College van Gedeputeerde Sta- 
ten geen medewerking zou verlenen aan de realisering van de plannen tot  
oprichting van een Cosmo-center in de Noordduinen. Dat dit besluit door  
ons met grote instemming werd begroet, laat zich gemakkelijk raden. Ge- 
durende de daarvoor liggende vakantieweken hebben verschillende leden en 
bestuursleden er alles aan gedaan on de naar ons idee onzalige plannen te 
verijdelen. Zo zijn er vele brieven gestuurd naar allerlei betrokken organi-  
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saties en is er gesproken met gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Sta- 
ten, organisatoren van het Cosmo—center en nog met vele anderen. Ook is er  
een intensief kontakt geweest met andere "verontrusten" in Noordwijk. Het  
is een geweldige klus geweest, die velen van onze drie organisaties met en-
thousiasme hebben opgevat in het belang van onze kostbare natuur in Noord- 
wijk. 
In het gemeentebestuur van Noordwijk vonden we ditmaal duidelijk geen me- 
destander, maar toch hebben we elkaar onze standpunten op een sportieve  
manier duidelijk kunnen maken. 
Wij stonden voor onze zaak en dit hebben we ook zo naar voren gebracht.  
In elk geval hebben de gevoerde discussies velen aan het denken gezet en  
ons doen realiseren hoe kwetsbaar ons natuurbezit in wezen is. De bescher- 
ming van de natuur is actueler dan ooit! 

Tenslotte wil ik u wijzen op de programmapunten, zoals die gepland zijn  
voor het komende seizoen. In het kort zijn deze punten opgenomen in de  
notulen van de vergadering van 21 september j.l.(blz.5 en 6 van deze  
Strandloper) en daarna wil ik u graag verwijzen. Nadere mededelingen kunt  
u hierover verwachten in de Streekbladen. 
 

de secretaris 
 

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

VOGELEN ACHTER HET GORDIJN 
 
"Welkom aan de socialistische Broedervolken", luidt het parool op een  
bord in het stadje Plau, Oost—Duitsland. Op "kapitalisten" uit het westen  
werd kennelijk niet gerekend. Buiten ons groepje om waren er dan ook maar  
weinig mensen uit het westen: enkele West—Duitsers en één of twee Zweden. 

Eén en ander betekende overigens niet, dat we niet welkom waren in Mecklen- 
burg. Integendeel, daar waar we met de bewoners in gesprek kwamen, verliep  
dat heel plezierig. We hadden ons over dat welkom zijn toch wel wat zorgen  
gemaakt. 
Toen de plannen op tafel kwamen om te gaan vogelen in de D.D.R., riep dat  
nogal wat vragen op. Wie je ook vertelde: "We gaan een weekje vogelen in  
Oost—Duitsland", de reactie was steevast: "Man, waar beginnen jullie aan!"  
Ondanks dat zijn we er toch aan begonnen en tot ieders volle tevredenheid  
vertoefden we de laatste week van mei met 15 man/vrouw van onze vogelwacht  
in de D.D.R. 

Van alle vogelsoorten die we gezien hebben, maakten de arenden het meeste 
indruk op ons. Het is bijna niet te geloven dat op zo'n korte afstand van 
het overvolle westen daar in Mecklenburg de Zee— en Visarenden in zulke 
flinke aantallen voorkomen. 
Eerst iets over de Zeearend. Langs de noordkant van het meer, waarlangs 
we onze tenten hadden opgezet (Plauer see), zal het gras van de wegberm 
nog wel plat zijn. Op stoeltjes, kijkers en telelenzen opgesteld, hadden we 
het uitzicht op een grote boom aan de oever van het meer. 
Deze boom bood op gezette tijden rust aan één en soms zelfs twee van deze 
geweldige vogels. Een enkele keer werd met langzame, zware vleugelslag een 
vlucht over het meer gemaakt en werd er met verbazend gemak een vis uit 
het water geschept. De buit werd dan ergens in het riet, buiten ons gezichts-  
veld, opgepeuzeld. 
Meer nog dan de Zeearenden, maakten de Visarenden indruk op ons. Rond een 
meer, wat oostelijker van Plau, broedden verscheidene paren. Ze gebruiken 
als nestplaats hoogspanningsmasten. Precies in het midden van deze elec-  
triciteitsmasten bouwen ze een formidabel nest. Vanaf de weg hadden we op 
een bepaalde plaats zicht op drie bewoonde nesten. Op korte afstand  
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zagen we de bedrijvigheid rond de drie nesten, met soms wel 4 Visarenden  
in de lucht. 
Wat verder aan de oostkant van het meer, vonden we een rustig plekje onder  
de bomen, met nog beter zicht op een bewoond nest. We konden het doen en  
laten van het broedende paar prachtig volgen. Overgeven van gevangen vis  
aan de partner, het opeten van deze prooi, zittend in een hoogspannings- 
mast, een ruzietje met een Zwarte Kraai, je zou dagen op zo'n plekje  
blijven zitten, je bleef kijken. 

Maar ja, er was meer te zien en de weg ging vooruit. Per slot waren de  
arenden niet de enige roofvogels van deze streek. Buizerd en Rode Wouw  
waren eigenlijk altijd wel in de lucht, terwijl ook Wespendief, Havik en  
Boomvalk werden genoteerd. Overigens zou ik de Schreeuwarend, die door een  
deel van de groep werd gezien, haast nog vergeten. 

Terwijl de Ooievaar bij ons vrijwel is verdwenen, en ook in Duitsland en  
Denemarken sterk is achteruitgegaan, was deze vogel in Mecklenburg nog  
wel aanwezig. Eén van de eerste exemplaren die we zagen, broedde op een hoge 
schoorsteen van een fabriek. Dat soorten als de Ooievaar zich hebben kunnen 
handhaven, zal zeker liggen aan het, wat wij in het westen zouden noemen, 
"achterblijven van de streek". Zeker, de landbouw is vrij modern, van ouds- 
her grootschalig zelfs, maar de streek waar we een week gezworven hebben,  
ademt iets uit van de geest van de jaren vijftig. Oude, slecht onderhouden  
huizen en gebouwen. Dun bevolkt, met vrijwel geen bebouwing buiten de dor- 
pen en stadjes. Veel, goed afgesloten natuurgebieden (vooral voor de jacht  
van de elite) en weinig wegen, die zonder uitzondering zeer stil zijn.  
Het is niet ongewoon dat er op een doorgaande route maar een handjevol te— 
genliggers langszoeven. Nou...zoeven, pruttelen is beter uitgedrukt. Er  
rijden in de D.D.R. vrijwel alleen Trabantjes, de meeste meer dan 10  
jaar oud. Geen wonder dat we met onze auto's veel bekijks hadden, vooral de 
"decadente" Datsun van de Familie Meyers, met het grote schuine achterraam  
was een topper bij de jeugd. Ze konden er niet genoeg van krijgen. 

Ja, er waren natuurlijk veel meer vogels te zien, en daar waren we ook  
voor gekomen. Wat rondzwervende Kraanvogels bijvoorbeeld, die we ook al eens  
in Zweden hadden gezien. Een uitschieter was een Scharrelaar (een echte,  
geen deelnemer!) die op en neer vloog tussen de grond en een tak, op zoek  
naar voedsel. Een plaatje in groen en blauw op een heel fraai plekje langs  
een bosrand. 
Langs het meer, opweg naar een naburig stadje, zong van alles in het riet.  
Vooral de Krekelzanger viel daarbij op met zijn nu niet direct mooie,  
maar zeker wel karakteristieke liedje. 
In genoemd stadje stond 's avonds de pot voor ons klaar in het plaatse- 
lijke café. De struise dienster ontving ons dan al met de vraag "Twaalf  
bier zeker?". Ze had trouwens een goede kijk op kapitalisten. Ze liet  
direct de eerste keer al Kees Verweij het toetje (kersen op sap) te  
laten betalen. Tja Kees, adeldom verplicht. 

Op en rond de camping zelf was ook veel te horen. Vooral 's avonds zongen de  
Noordse en de "gewone" Nachtegaal tegen elkaar op. Nog wat later zong er  
ook iets vanaf de balustrade van een caravan. Boze tongen beweren dat één  
van de excursiegangers iets teveel op had. Geloof me, het is gelogen. Samen  
met onze socialistische broeders en zusters werd een lied ingestudeerd.  
Ten afscheid van een mooi land, met vriendelijke mensen. Een land dat je  
toch met gemengde gevoelens achter laat. 
 
 

Willem Baalbergen 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 2e KWARTAAL 1984 
 

 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost 
in 

apr/juni 

aanwezig 
op 

30 juni 
Roodkeelduiker 
Fuut 
Noordse stormvogel 
Jan van Gent 
Blauwe reiger 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
2 
1 
1 
3 

1 
2 
1 
- 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 

Wilde eend 
Zomertaling 
Kuifeend 
Eidereend 
Bergeend 

- 
- 
- 
- 
- 

42 
1 
1 
1 
4 

19 
- 
- 
- 
4 

15 
1 
1 
1 
- 

8 
- 
- 
- 
- 

Rotgans 
Torenvalk 
Kwartel 
Fazant 
Waterhoen 

- 
- 
- 
1 
- 

1 
1 
2 
1 
1 

- 
1 
1 
- 
1 

- 
- 
1 
2 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

Meerkoet 
Scholekster 
Kievit 
Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 

- 
- 
- 
- 
1 

1 
2 
3 
1 

11 

- 
1 
3 
- 
4 

1 
1 
- 
- 
8 

- 
- 
- 
1 
- 

Stormmeeuw 
Kokmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Alk 
Zeekoet 

1 
- 
- 
1 
3 

- 
5 
2 
1 
1 

1 
3 
2 
2 
2 

- 
2 
- 
- 
2 

- 
- 
- 
- 
- 

Houtduif 
Turkse tortel 
Gierzwaluw 
Grote bonte specht 
Kuifleeuwerik 

- 
1 
- 
- 
- 

3 
8 
1 
2 
1 

2 
5 
1 
2 
1 

- 
3 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 

Zanglijster 
Merel 
Zwartkop 
Fitis 
Tjiftjaf 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
23 
1 
1 
1 

1 
11 
- 
- 
- 

- 
10 
1 
1 
1 

- 
2 
- 
- 
- 

Goudhaantje 
Koolmees 
Pimpelmees 
Huismus 
Spreeuw 

- 
- 
- 
1 
- 

3 
1 
1 

28 
22 

1 
1 
1 

14 
17 

2 
- 
- 
9 
5 

- 
- 
- 
6 
- 

Zwarte kraai 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

- 
2 
- 
- 

2 
39 
5 
2 

- 
25 
3 
2 

1 
8 
1 
- 

1 
8 
1 
- 

 11 235 138 77 31 
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 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost 
in 

apr/juni 

aanwezig 
op 

30 juni 
Sub-totaal 11 235 138 77 31 
 
Overige soorten 
"Torenduiven" 
Siereenden 
Kip 
Muskuseend 
Papagaai/parkiet 

 
 
1 
3 
- 
- 
- 

 
 

26 
- 
1 
13 
3 

 
 

19 
1 
- 
12 
- 

 
 
5 
2 
1 
1 
2 

 
 
3 
- 
- 
- 
1 

TOTAAL BEHANDELD 15 279 171 88 35 
 
Het tweede kwartaal is het kwartaal van de jonge vogels.  
In deze periode worden vooral jonge eenden, merels, mussen,  
spreeuwen en kauwen naar het asiel gebracht. Vaak betreffen  
het jongen die nog niet vliegvlug zijn en door de ouders op  
de grond worden bijgevoerd. Het is natuurlijk uitermate zielig  
zo'n piepende vogel! Zo'n vogel wordt gepakt en naar het asiel  
gebracht. Waarom toch! De oude vogel is echt niet ver uit de  
buurt en als men zo'n jonge vogel met rust laat gaat de oude  
vogel door met voeren. Het is beter dat zo'n net niet vliegvlugge  
vogel op een schuurdak te zetten of in een boom. Daar kunnen  
katten ook niet zo gauw bij. 
Het is voor de medewerkers van STIVONO een hele opgave derge- 
lijke vogels te verzorgen. Zelf eten kunnen ze nog niet en  
moeten dan ook gestopt worden. Dat is een heel karwei om deze  
vogels 10 tot 12 keer per dag te stoppen. Gelukkig beschikt  
STIVONO over een flink aantal jonge medewerkers die de vogels  
thuis bijvoeren. Mede hierdoor ligt het percentage dat gelost  
kan worden vrij hoog. 

In mei gebeurde er in het asiel een klein drama. Op een dag  
werden 12 jonge muskuseenden naar het asiel gebracht. 
Moedereend was het slachtoffer geworden van het snelverkeer. 
Onbekend is wie deze jonge eendjes in het asiel heeft gezet. 
Eenden moeten zwemmen, dus heeft men dit twaalftal, ondanks de 
duidelijke waarschuwing op de deur naar het bassin, in het 
bassin losgelaten. Ook werden de eendjes niet in het boek 
ingeschreven. De jonge eendjes werden door de stroming in 
het bassin naar het filter getrokken. Als jonge eendjes te 
lang in het water blijven worden ze lek. Moeder eend houdt 
niet alleen de jonge eendjes warm onder de veren, maar zorgt 
op deze manier ook dat er wat vet van haar eigen veren overgaat 
op het dons van de jongen. Beide faktoren, moe en lek, zorgden 
er voor dat alle eendjes in het filter terecht kwamen en daar 
verdronken. 
Dagen later werden ze daar gevonden omdat iemand vroeg hoe het 
met de jonge muskuseendjes ging. Als de eendjes waren ingeschreven 
geweest, hadden we ze gemist en misschien hadden we nog een 
aantal kunnen redden in het filter. 
De medewerkers van STIVONO zijn wel veel in het asiel, doch 
niet permanent. Dergelijke gevallen zullen ook in de toekomst 
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tot de mogelijkheid behoren, hoewel STIVONO al het mogelijke zal  
doen dit te voorkomen. 

Op 4 april werd een kip met een gebroken poot naar het asiel  
gebracht. De poot werd gespalkt en in gipsverband gezet. De kip  
kon later terug naar de eigenaar.  

Op 16 april werd zelfs een Grote bonte specht uit Apeldoorn naar  
het asiel gebracht. De vogel is korte tijd later doodgegaan. 

Op 13 juni werd een jonge Meerkoet in het nest van een Meerkoeten- 
paar achter Offem geplaatst. De jonge vogel werd direct door de  
pleegouders geaccepteerd. 

Op 15 juni werd met succes een Eidereend in IJmuiden gelost. 

Op 18 juni werden 9 eenden gelost in de Noordzijderpolder.  
Deze waren als donskuikens indertijd naar het asiel gebracht. 

Op 24 juni werd een Waterhoentje in erbarmelijke toestand naar  
het asiel gebracht. Om beide poten was nylon visdraad gewikkeld.  
Deze draden waren zo diep ingesneden, dat diverse tenen gedeelte- 
lijk waren afgekneld. Ook was hier en daar het kale bot te zien.  
De vogel, die zeer belemmerd werd door deze draden bij het voedsel  
zoeken, was zeer mager. Deze vogel hebben we dan ook moeten  
afmaken. 
Wij verzoeken hengelaars dan ook geen oud tuig op de visplaats  
te laten slingeren. Vogels kunnen heel gemakkelijk verstrikt  
raken in deze, bijna onzichtbare draden. 
 
 
Noordwijk, augustus 1984   Stichting Vogelasiel Noordwijk 

p/a Joh.Molegraafstraat 6  
Postbus 168  
2200 AD NOORDWIJK 

 
 

-------------- 
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VERANDERINGEN IN DE AVIFAUNA III 
 
Inleiding. 
In de eerste twee artikelen van deze serie (STRANDLOPER 15,nr 4 en 16,nr 2)  
werden factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de grootte van vo-
gelpopulaties. Ook werd ingegaan op de omstandigheden die onze waarnemingen 
beïnvloeden, waardoor het kan lijken of een soort toe— of afneemt, zonder  
dat er evenwel van een reële populatiewijziging sprake is. 
In deze aflevering, waarin de Blauwe Reiger en de eendachtigen aan bod komen,  
zullen zowel de reële als de schijnbare populatieschommelingen genoemd wor- 
den. 
 
Blauwe Reiger  
In de "Vogels van Noordwijk" wordt over het broeden van de Blauwe Reiger  
in onze contreien slechts opgemerkt: "Broedde in 1917 nog op Leeuwenhorst".  
De Blauwe Reiger vestigde zich in de jaren zeventig echter opnieuw in  
Noordwijk. In 1973 werd met succes op het landgoed Offem gebroed en in  
1976 werd voor het eerst sinds lange tijd weer op Nieuw—Leeuwenhorst ge- 
nesteld. Het broeden op Nieuw—Leeuwenhorst was echter van korte duur: al- 
leen in 1977 en 1978 werd daar nog met één paar gebroed. Beter ging het op  
Offem, waar een kleine kolonie ontstond 1973- 1983 : 1 - 1 - 6 - 2 – 
2 — 4 - 7 - 26 - 20 — 16 - 16 paren. De vestiging van deze kolonie werd ze- 
ker begunstigd door de landelijke toename van de Blauwe Reiger in de jaren  
zeventig. Uit de wisselende aantallen op Offem kan men echter geen lande- 
lijke trend afleiden. Vermoedelijk wordt het aantal op Offem nogal beïnvloed  
door het broedsucces in nabijgelegen kolonies, zoals het Lisserbos en 't  
Huys te Warmond. 
 
Geen land in Europa is zo dicht bevolkt met Blauwe Reigers als ons land. In  
1975 leverde een telling ruim 10.000 nesten op. Dat is meer dan de helft  
van alle Blauwe Reigers in West— en Midden—Europa! In 1964 broedden er  
"slechts" 3500 paren in ons land. De spectaculaire groei van de laatste  
decennia werd vermoedelijk veroorzaakt door de grote sterfte in de strenge  
winter van 1963, hoe raar dit ook moge klinken. Juist door de grote verlie—  
zen in die strenge winter werd bereikt, dat de Blauwe Reiger volledig be- 
schermd werd. Hierdoor en door het ontbreken van strenge winters in een  
zeer lange rij van jaren, kon de populatie sterk groeien. Opvallend hierbij 
was, dat de soort binnen 10 jaar een groot deel van zijn schuwheid verloor.  
Mede hierdoor kon de soort veel meer voedselbronnen (in de buurt van men- 
selijke nederzettingen in de sloten en vaarten) benutten dan in het verle- 
den. Wellicht hierdoor maakte de lange winter van 1979 veel minder slacht- 
offers dan de lange winters uit de jaren vijftig en zestig. Immers nu kwa- 
men de reigers tot in de dorpen en steden voedsel zoeken, terwijl dat vroe- 
ger hoogst ongebruikelijk was. Hierbij moet wel bedacht worden dat door de  
sterk toegenomen "thermische" vervuiling van het oppervlaktewater, veel  
meer open water te vinden is in een strenge winter dan vroeger het geval  
was. De Blauwe Reigers hebben daar handig gebruik van gemaakt. 
 
Eendachtigen  
Tot deze groep worden behalve de eenden ook de ganzen en de zwanen gere- 
kend. Allereerst willen we de soorten bespreken die in de omgeving van  
Noordwijk broeden. Over de aantallen eenden die in de polders broeden, is  
pas de laatste tien jaar iets bekend geworden. De opmerkingen in "De Vo- 
gels van Noordwijk" zijn gebaseerd op incidentele bezoeken en waarnemingen. 
Systematische tellingen en inventarisaties werden voor 1973 immers uit- 
sluitend in het duingebied uitgevoerd. Vergelijking van de oude gegevens  
met de aantallen die nu bekend zijn, kunnen de indruk wekken, dat het de  
eenden zeer voor de wind gegaan is. Voor veel soorten is dat echter be- 
slist niet het geval. 
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Bij de Wilde Eend is van voor— of achteruitgang nauwelijks sprake. Overal  
in de polders, niet alleen in de graslandgebieden, maar ook in de bollen- 
velden, is de Wilde Eend een algemene verschijning. 
 
De opmerking bij de Slobeend in "De Vogels van Noordwijk", dat deze soort  
een zeer schaarse broedvogel is, heeft meer te maken met de zeer schaarse  
bezoeken aan de graslandgebieden dan met de werkelijke status van de Slob- 
eend toendertijd. Tellingen na 1974 brachten aan het licht, dat deze eend in  
vrijwel geen enkel graslandgebiedje ontbreekt. Zo werden in 1980 in de pol- 
der Hoogeweg 12 paren en in de polder Elsgeest zelfs 17 paren aangetroffen.  
Ook in de laatste restanten grasland tussen Noordwijkerhout en de Delfweg  
broeden nog steeds enkele paren Slobeenden. 
Toch ziet de toekomst voor deze soort er niet zo rooskleurig uit. De Slob- 
eend fourageert graag in ondiepe sloten met een rijke vegetatie, waar hij  
met zijn bijzonder gevormde snavel lekker kan "slobberen". Door het steeds  
verder gaande omspuiten van grasland tot bollenland, krimpt het voor Slob- 
eenden geschikte gebied steeds verder in. Een langzame achteruitgang van  
het aantal broedparen lijkt dan ook onvermijdelijk. 
 
In het begin van de jaren zeventig kon men bij Oud—Leeuwenhorst en in de  
polder Hoogeweg vrijwel ieder voorjaar nog genieten van enkele paartjes 
Zomertalingen. Na 1974 werd de soort in onze regio vrijwel niet meer waarge- 
nomen. Zeker is, dat de Zomertaling niet alleen uit ons gebied verdween; in  
geheel West—Europa was van een schrikbarende achteruitgang sprake. 
Deze achteruitgang werd in de eerste plaats toegeschreven aan de toegeno- 
men waterverontreiniging (Zomertalingen fourageren in heldere sloten met  
een gevarieerde plantengroei en in drassig weiland) en de intensivering van  
het graslandbeheer. Ook werd duidelijk dat de oorzaak niet alleen in West— 
Europa moest worden gezocht. De achteruitgang viel n.l. samen met de grote  
droogte in het Sahel—gebied. Ook andere soorten die direct ten zuiden van de  
Sahara overwinteren, zoals de Purperreiger, gingen in die jaren flink in  
aantal achteruit. Pas de laatste jaren is in Nederland hier en daar van een  
licht herstel sprake. We denken hierbij aan het Rivierengebied en het Delta- 
gebied. In dit verband is het hoopgevend, dat in het voorjaar van 1984 ook  
weer enkele paartjes Zomertalingen bij Noordwijk werden waargenomen. 
 
Onze kleinste eend, de Wintertaling, is altijd een schaarse broedvogel ge- 
weest. Wellicht wordt een aantal broedgevallen over het hoofd gezien, omdat  
deze soort buiten de baltstijd vrijwel onvindbaar is. Alleen op korte af- 
stand verraadt het vrouwtje haar aanwezigheid. Het vinden van een nest of  
van een vrouwtje met jongen is dan ook altijd een toevalstreffer. Bij een 
inventarisatie in 1980 werd zowel in de Elsgeester Polder als in de Polder  
Hoogeweg een paartje waargenomen. Broedgevallen op de landgoederen, zoals  
vermeld in "De Vogels van Noordwijk" werden de laatste tien jaar niet meer 
waargenomen. 
 
Gelukkig zijn er ook eenden die in aantal zijn toegenomen. In ons gebied  
geldt dat vooral voor de Kuifeend. Was de Kuifeend in 1973 nog een zeer  
schaarse broedvogel, nu is deze soort in veel vaarten en brede sloten met  
jongen te zien. Daarvoor moet men trouwens wel in juli en augustus op zoek  
gaan. Vermoedelijk staat de vestiging in ons polderland in verband met de  
sterke toename van de Kuifeend in de infiltratiegebieden in de duinstrook.  
Al heel spoedig na de aanleg van de kanalen aan het eind van de jaren vijf- 
tig en begin jaren zestig werd de Kuifeend één van de talrijkste soorten  
van de infiltratiegebieden. Toen de toename in deze gebieden tot staan was  
gekomen, vestigden zich ook Kuifeenden in de polders achter de duinen.  
Plaatsen waar we nu Kuifeenden met jongen kunnen zien, zijn de Leidse  
Vaart, de Maandagse Watering, de brede sloten in de polder Elsgeest en de  
brede sloten aan de oost— en noordzijde van het Oosterduinse Meer. 
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Een nieuwe broedvogel voor Noordwijk is de Krakeend. In "De Vogels van  
Noordwijk" wordt deze soort nog tot de dwaalgasten gerekend. Nu broedt  
deze soort met enkele paren in de polder Hoogeweg. Ook deze soort vestig- 
de zich pas in het polderland na een spectaculaire toename in de infil-
tratiegebieden. Deze toename vond pas plaats toen de infiltratieplassen  
te weelderig begroeid raakten met oever- en waterplanten. Toch kan de toe- 
name van de Krakeend niet alleen aan de aanwezigheid van de duinplassen wor- 
den toegeschreven. Vrijwel overal in West-Europa is deze eend de laatste   
tien jaar opvallend toegenomen. In Mecklenburg (DDR) is de Krakeend in sommi- 
ge moerassen reeds de talrijkste eendensoort! 
 
 
Met name door het regelmatig waarnemen van trek over zee (in de jaren 1972- 
1982 meer dan 3000 waarnemingsuren) is veel bekend geworden over de trek- 
tijden en de talrijkheid van veel soorten. Dit geldt zeker ook voor de  
eendachtigen. In het onderstaande zullen alleen de soorten besproken worden,  
waarvan de beschrijving in "De Vogels van Noordwijk" sterk afwijkt van de  
huidige status. 
 
De Wintertaling overwintert met soms meer dan 100 ex in de polder Hoogeweg.  
Boven zee worden de meeste vogels geteld tussen half maart en half april.  
Bij strenge vorst worden geen opvallende verplaatsingen waargenomen. 
 
Boven zee worden ieder jaar Krakeenden waargenomen. Meestal gaat het om klei- 
ne groepjes in de periode eind maart-eind mei en van eind juli tot eind  
oktober. In het winterhalfjaar verblijven dikwijls enkele exemplaren in de  
polder Hoogeweg. 
 
Van de Smient is bekend geworden dat in de polder Hoogeweg ieder jaar  
30-80 ex overwinteren. Bij een vorstinval kunnen langs de kust honderden  
van deze vogels per uur worden waargenomen. In maart en april trekken soms 
tientallen exemplaren per uur noordwaarts, maar in de nazomer en herfst  
wordt de Smient slechts sporadisch over zee waargenomen. 
 
Van de Pijlstaart wordt in "De Vogels van Noordwijk" vermeld: "doortrekker  
en wintergast in vrij klein aantal": Dat laatste is nu zeker niet meer waar,  
want in de winter verblijven in onze polders zelden of nooit Pijlstaarten.  
Wel trekken bij een vorstinval soms enkele honderden vogels over zee in  
zuidelijke richting. De voorjaarstrek is het meest opvallend in maart. 
 
In tegenstelling tot wat "De Vogels van Noordwijk" vermeldt, moet gezegd  
worden dat de Toppereend beslist niet in vrij groot aantal doortrekker  
en wintergast is. Aantallen van meer dan 10 ex zijn eerder uitzondering  
dan regel. Alleen bij het dichtvriezen van het IJsselmeer en de zuidelijke 
Waddenzee, worden bij ons grote groepen Toppereenden waargenomen. 
 
De Kuifeend is niet alleen als broedvogel talrijker geworden. Buiten het 
broedseizoen verblijven nu tientallen vogels in de vaarten en in het Oos- 
terduinse meer. Boven zee wordt deze soort iedere maand in klein aantal  
waargenomen. Bij vorstinval trekken er vele honderden per dag langs on- 
ze kust. 
 
Hoewel de IJseend beslist geen alledaagse verschijning genoemd kan worden,  
behoort deze soort beslist ook niet tot de categorie de dwaalgasten. Met  
name op dagen met een oostelijke wind in de maand november heeft men een  
goede kans dit eendje boven zee waar te nemen. 
 
Bij de Zwarte Zeeëend is in "De Vogels van Noordwijk" te lezen: "Als olie-
slachtoffer veel op het strand". Dit geldt zeker niet meer voor de periode  
na 1975. Ook gedurende de laatste winters met recordaantallen stookolie- 
slachtoffers werd de Zwarte Zeeëend zelden gevonden. Hiervoor zijn twee 
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zaken te noemen. 
In de eerste plaats wordt veel verder uit de kust geloosd dan in de jaren  
zestig. Dit blijkt uit de zeer hoge aantallen Alken en Zeekoeten onder de 
olieslachtoffers. Voor 1976 werd er per winter nauwelijks een Zeekoet het  
asiel binnengebracht. Alkachtigen fourageren veel verder uit de kust dan  
Zeeëenden, waardoor zij eerder getroffen worden door lozingen ver op zee.  
In de tweede plaats kan de sterke afname veroorzaakt zijn door het verdwij- 
nen van overwinteringsplaatsen voor de Hollandse kust. Na de afsluiting van 
Haringvliet en Grevelingen heeft de voordelta zich tot een belangrijk over- 
winteringsgebied ontwikkeld. Het kan zijn dat de zich daar bevindende con- 
centraties Zwarte Zeeëenden zich vroeger verspreid langs de Hollandse en  
Zeeuwse kust ophielden in de winter. 
Wat de trektijden van de Zwarte Zeeëend betreft, kan worden opgemerkt,  
dat het hoogtepunt tijdens de voorjaarstrek (maart-eind mei) wordt bereikt  
met soms meer dan 1000 ex in een uur. In het najaar worden de meeste exem- 
plaren in oktober en november gezien. 
 
Net als bij "De Vogels van Noordwijk" te lezen valt, worden ook nu zelden 
Eidereenden zwemmend voor de kust waargenomen. De trektijden zijn nu wel wat 
preciezer aan te geven. Veruit de meeste waarnemingen werden in november  
gedaan. In het voorjaar is begin mei de beste periode. 
 
Het opvallendste trekverschijnsel bij de Bergeend is de ruitrek in noor- 
delijke richting (naar de Duitse Waddenzee) in de maanden juni en juli.  
De aantallen in deze maanden (vaak meer dan 100 ex per uur) overtreffen  
die van de voorjaars- en najaarstrek. Alleen bij bijzondere weersomstandig-  
heden, zoals strenge vorst in het Waddengebied en noordwesterstorm in  
november, worden verder wel eens enkele tientallen in een uur geteld. 
 
In "De Vogels van Noordwijk" wordt over fouragerende ganzen in onze regio  
vrijwel niets opgemerkt. Nu weten we dat vrijwel iedere winter kleine groe- 
pen Rietganzen en Grauwe Ganzen in de polder Hoogeweg verblijven. Bij strenge  
vorst in Friesland kunnen grotere aantallen bij ons verblijven. Zo waren er  
in 1979 in januari en februari vele honderden ganzen in ons gebied aan- 
wezig (Brandgans, Kolgans, Rietgans, Kleine Rietgans, Rotgans, Canadese  
Gans, Grauwe Gans). 
Over het voorkomen buiten de vorstperioden kan nog het volgende als aan- 
vulling op "De Vogels van Noordwijk" worden opgemerkt. 
 
De Rotgans trekt in groot aantal door van half september tot eind november  
en in maart en april. Soms worden ook enkele grote groepen eind mei waar- 
genomen. De groei van het aantal waarnemingen is niet alleen aan het toe- 
nemen van het aantal waarnemingsuren toe te schrijven. Na 1970 heeft de 
Westsiberische populatie zich meer dan verdubbeld. 
 
De Grauwe Gans trekt vooral door van eind augustus tot in november en  
in het voorjaar van begin maart tot eind april. 
 
Het broeden van de Knobbelzwaan was voor 1970 nog zo'n bijzonderheid, dat  
alle broedgevallen met naam en toenaam werden genoemd. Nu broedt de Knob- 
belzwaan overal en kan het aantal paren in ons gebied op 20-30 worden ge- 
schat. Ook boven zee nam het aantal waarnemingen toe, met name in de tweede  
helft van mei en in de periode eind juni - eind augustus. Een enkele keer  
werden in zee zwemmende exemplaren waargenomen. 
 
Een toename waar eigenlijk niemand gelukkig mee is, is de toename van al- 
lerlei soorten die hier in feite niet thuishoren. Het meest opvallend is  
wel de Nijlgans, die met vele tientallen bij Wassenaar broedt en ook bij  
ons steeds vaker wordt gezien. Een broedgeval op Offem zal vermoedelijk bin- 
nen enkele jaren wel plaatsvinden. 
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Verder kan het grote aantal "Wilde Eenden" worden genoemd die afkomstig  
zijn uit parken en vijvers en die herkenbaar zijn aan brede witte ringen,  
lichte vleugels en gedeeltelijk albinisme. 
De laatste "aanwinst" voor ons vaderlandse waterwild is wel de Zwarte  
Zwaan die in Australië thuishoort. Deze zomer werd door de heer Koelewijn 
tweemaal een groep langs het strand gezien. Zelf nam ik de soort waar bij  
Abbenes, bij Lelystad en in het Lauwersmeer. Het is jammer dat de jagers  
nauwelijks belangstelling tonen voor het verwijderen van deze hier niet  
thuis horende vogels. 
 

Jelle van Dijk. 
 

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

pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht 
 
Trekvogels.....Nog trekken ze..... 
 
Het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels viert dit jaar haar tienjarig  
bestaan. Sinds haar oprichting in 1974 heeft het comité een prominente rol  
vervuld bij het bestrijden van de gevaren die de trekvogels bedreigen. Vo- 
gels die in Europa broeden en in Afrika overwinteren, maken immers twee le-
vensgevaarlijke reizen per jaar. De jacht op trekvogels in de landen rond  
de Middellandse zee vormt op deze tochten een levensgroot gevaar. De vo- 
gelmoord vindt in deze landen op alle mogelijke manieren plaats: met ge- 
weren, klemmen, strikken, lijmstokken en netten. In alle betrokken landen  
gaat het om een zuivere plezierjacht, waarbij geschat wordt dat het aantal 
slachtoffers op enige honderden miljoenen gesteld ken worden. Aan deze prak- 
tijken probeert het comité een eind te maken. De succesvolle formule van  
het comité houdt in, dat vogelbeschermers in het mediterrane gebied worden  
gesteund met geld, ideeën en materiaal. Zij moeten ter plekke het werk doen;  
dit is de enige manier om op termijn resultaat te boeken. Met de door haar 
ingezamelde gelden heeft het comité de afgelopen jaren 70 projecten kun- 
nen financieren. Hiermee was een bedrag van ca f 500.000,-- gemoeid. Met 
dit geld worden o.a. reservaten gesticht waar de trekvogels volledige be- 
scherming genieten. Maar ook is een belangrijk deel besteed aan educatieve 
projecten, o.a. het uitbrengen van eenvoudige vogelgidsjes. Het belang- 
rijkste is echter wel dat door het werk van het comité in de mediterrane  
landen een krachtige natuurbeschermingsbeweging is ontstaan. Gestimuleerd  
door deze successen heeft het ondersteunend werk van de Noord-Europese  
landen zich sinds kort uitgebreid tot een groot aantal landen in Afrika,  
zodat nu de gehele Europees-Afrikaanse trekbaan bestreken wordt. 
Het werk dat tien jaar geleden in Nederland begon, heeft dus een enorme  
vlucht genomen! 
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan heeft het comité een brochure 
uitgegeven met de titel: Nog trekken ze .....  
Deze brochure is gratis te verkrijgen via:  
Nederlands Comité Bescherming Trekvogels 
Driebergseweg 16 c 
3708 JB Zeist. 
 
We zullen proberen ook een stapeltje voor het Jan Verwey Natuurcentrum  
te bestellen. U vindt ze dan t.z.t. wel op de balie van de verkoopstand. 
 
pers - bericht - pers - bericht - pers - bericht - pers - bericht - pers  
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Tamme Kraaiachtigen 
 
Niet ver buiten mijn geboortedorp  
stond een oude toren, waarin tien- 
tallen Kauwen nestelden, jaar op  
jaar. 
Op een zaterdag in de voorzomer  
kon de jeugd bij de "torenwachter"  
een jonge Kauw gaan kopen; we  
mochten nooit met hem naar boven  
en de prijs was onveranderlijk 
een kwartje. 
Toen het bij mij thuis goed ge- 
vonden werd dat mijn broer en ik  
een Kauw gingen kopen kocht ik  
als jongste en kleinste - dus  
het laatst aan de beurt- een ach-
terblijvertje, dat dankzij mijn  
goede zorgen toch voorspoedig groot  
werd en buitengewoon tam was.  
Hij vloog graag naar mijn linker- 
schouder en pikte dan tegen mijn  
mondhoek om speeksel, wat hij al- 
leen kreeg als mijn moeder niet  
in de buurt was, want dat was niet 
hygiënisch. 
Hij trippelde weleens naar binnen  
en we hadden een winkel met nog  
van die open bakken, waar rijst,  
suiker, bonen, erwten en wat niet  
al in lag. Op zekere – voor mij een 

 

 
ongeluks- dag, vloog hij op de rand van zo'n bak en liet van achteren wat  
vallen. Er hielp geen lieve moederen aan: hij moest weg. Ik verkocht hem aan  
een schoolkameraadje voor één gulden. Zo kwam hij op een afgelegen boerde-  
rij terecht.  
Een paar jaar later mocht ik met de buurman mee, die, ergens ver weg, kui- 
kens ging kopen. Alles te voet natuurlijk. Zo kwamen we bij de boerderij  
waar "mijn" Kauw vrij rondvloog. Ik zag hem zitten op een hoge hoop takke-  
bossen en op mijn "tjan"-geroep vloog hij onmiddellijk op mijn linkerschou-  
der en tikte tegen mijn linkermondhoek...... 
 
Later als leraar in Heemstede, bracht een leerling uit De Zilk een halfwas  
kraai, die uit het nest in een hoge boom was gevallen. Het beest groeide  
voorspoedig en was een echte alleseter. Hij vloog nooit weg, doch hield af- 
stand. Zijn geliefkoosde plekje was een ligusterstruik bij de zesde klas:  
daar streek hij neer om zijn eentonig tjuuk-tjuuk te roepen tot ergernis  
van de meester. Die probeerde hem te verjagen, maar krijtjes of borstels,  
niets hielp; hij kwam altijd terug tot vermaak van de lieve jeugd en tot  
grote ergernis van de meester. 
Dus moest-hij weg, maar hij liet zich niet grijpen. Met veel moeite en ge-  
duld heb ik hem in een oude kippenren kunnen lokken, waarin ik pinda's  
gestrooid had, ver verwijderd van het deurtje. Met een touw via een katrol- 
letje kon het deurtje van grote afstand dichtgeklapt worden. Hij kreeg nu  
geen eten meer van mij, zodat hij wel op de pinda's af moest komen. Het  
duurde echter vele dagen -hij vond ook nog wel eens wat hier en daar-  
voor hij, rondkijkend als een schichtig mens, de ren binnen snelde en  
ik het deurtje dicht kon klappen. Via een vogelhandelaar in Haarlem is de  
kraai in Artis beland. 
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Van jachtopzieners kreeg ik later jonge Vlaamse Gaaien, die voorspoedig  
groot werden. Ik heb er ooit 6 tegelijk gehad, die, eenmaal volwassen, overdag 
wegtrokken, doch tegen de avond altijd terugkeerden. Prachtvogels zijn dat.  
Op een avond kwam één van de zes zwaar hijgend terug en deze ging een paar  
uur later dood. Bij onderzoek bleek hij een loden hagelkorreltje in zijn  
longen te hebben. Wat was er gebeurd? Het zestal vloog naar een tuinderij  
en deed zich tegoed aan de jonge erwtjes; de tuinbaas was daar niet van ge- 
diend en pakte zijn geweer. Ik heb de overige vijf vastgehouden tot er geen  
erwtjes meer te "oogsten" waren. Ze bleven nog een poos, maar zijn in de  
herfst de wijde wereld ingetrokken. Gaaien blijven niet. 
 
Ook bracht een jachtopziener me soms halfwas Eksters, die eveneens voorspoe- 
dig opgroeiden en volkomen tam waren, zonder kortwieken. Eén ervan leerde 
verschillende zinnetjes, zoals "kom dan" en "waar ben je?" 
Ze vlogen nooit naar binnen en er werden dus nooit lepeltjes e.d. gestolen.  
Ze werden zo tam als Kauwen en ik herinner mij de tragische dood van de  
tamste Ekster. 
Deze kwam in het voorjaar, toen het ijs van het vijvertje al een poosje  
gesmolten was, op de schouder van de leraar zitten bij dat vijvertje. Deze  
pakte de Ekster(dat vond hij altijd goed) en daar de vogels graag baadden, 
dompelde hij hem snel kopje onder in het vijvertje.....  en hield een 
dode vogel in zijn hand over. 
 
Roeken hebben ze me nooit gebracht, dus ik weet niet of die ook zo tam  
worden. 
Eksters waren voor de oorlog zeldzaam in de streek, alleen in de duinen  
nestelden enkele paren en ze werden als schadelijke vogels afgeschoten.  
In de Duitse bezettingstijd waren de duinen verboden terrein en daar  
profiteerden de Eksters van. En nu nestelen ze midden in Noordwijk.  
Het kan verkeren. 
 

F.A.Hanegraaf 
 

-------------- 
 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt dit is geknipt geknipt  
 
Zweden- voor het behoud van de Dwerggans  
Om de Dwerggans (Anser Erythropus) te redden, is in Zweden een uniek ex- 
periment gaande. 30 jaar geleden telde men nog 30.000 ex. van deze vogel;  
op het ogenblik zijn er nog 2 à 300 over. Deze teruggang zou voornamelijk  
te wijten zijn aan de jacht in Turkije, waar de Dwerggans overwintert.  
Thans begint een project dat sinds 3 jaar wordt uitgevoerd door WWF-Zwe- 
den en de Federatie van Zweedse Jagers vruchten af te werpen: men heeft de  
vogel bijgebracht, niet meer naar Turkije te gaan. 
Om deze drang bij de jonge vogels te onderdrukken, heeft men Dwerggans- 
eieren uit laten broeden door Brandganzen (Branta leucoptis) die gewoon- 
lijk in Nederland overwinteren. De jonge vogels en hun nieuwe ouders wor- 
den vervolgens naar Lapland gebracht, het broedgebied van beide soorten.  
Het jaar daarop volgen de jonge Dwergganzen hun adoptief-ouders naar Ne- 
derland, om in het voorjaar weer naar Lapland terug te trekken. Deze  
herfst zijn er in Stockholm 5 volwassen vogels met 20 jonge Dwergganzen  
waargenomen (Svenska Dagbladet 29-10-83) Ook in ons land zijn al verschil-  
lende malen geringde jonge Dwergganzen gezien, die afkomstig zijn van dit 
experiment. 
 

Panda,20e jrg.,nr 10  
oktober 84 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
STEEDS MEER INHEEMSE PLANTEN EN DIEREN BEDREIGD 
 
De Natuurbeschermingsraad heeft Minister Braks van Landbouw en Visserij  
geadviseerd de reeds bestaande lijst van beschermde dieren en planten uit  
te breiden. Steeds meer soorten worden in hun bestaan bedreigd. De groei- 
plaats en het leefgebied van planten en dieren hebben bescherming nodig  
tegen aantasting. 
De raad heeft dit advies gegeven naar aanleiding van de herziening van de  
in 1973 opgestelde lijst bescherming inheemse planten— en diersoorten. De  
planten op de lijst mogen niet worden geplukt, dieren die op de lijst staan,  
mogen niet verhandeld, gedood of verstoord worden. In het advies staat cen- 
traal dat deze bescherming alleen niet voldoende is. De achteruitgang is 
in vele gevallen het gevolg van de aantasting van het milieu. De raad wil 
voor sommige planten een beperkte bescherming invoeren. Particulieren zouden  
dan soorten als maretak en hulst nog wel mogen plukken maar deze planten  
zouden niet meer geplukt mogen worden met commerciële doeleinden. 
Enkele diersoorten die onder de Jacht— en Visserijwet vallen, zouden onder  
de Natuurbeschermingswet gebracht moeten worden. Dit zou bescherming voor  
de Zeehond, de Otter en de Das betekenen. Insecten zoals libellen, kevers en  
mieren zou de raad ook op de lijst willen hebben. Herinvoering van verdwenen 
diersoorten —de raad noemt als voorbeeld de plannen om in de Biesbosch de  
Bever weer uit te zetten— mag alleen na intensief onderzoek plaats vinden  
om te voorkomen dat het natuurlijk evenwicht wordt aangetast. Opnieuw uit- 
gezette dieren zullen ook onder de Natuurbeschermingswet moeten worden  
gebracht. 
 

uit: De Volkskrant 16 08 84 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
FLORA ZUID—HOLLAND VAN ZELDZAME WAARDE. 
 
De plantengroei in met name de duinen en zilte gebieden in de provincie  
Zuid—Holland is door de zeldzaamheid van vele soorten van internationa- 
le betekenis. Het rijk heeft echter veel te weinig oog voor de op het  
eerste gezicht zo alledaagse graslandpolders in Zuid—Holland. Voor de  
bescherming van het Zuidlimburgse heuvellandschap heeft men veel geld  
over, maar de begroeiing van Zuid—Holland is internationaal gezien veel  
zeldzamer. 
 
Dit zei gedeputeerde Borgman gisteren bij de presentatie van een pro- 
vinciaal rapport over de groei van wilde planten in Zuid—Holland. Uit  
het rapport blijkt volgens hem, dat de provincie als sterk verstedelijkt ge- 
bied toch veel zeldzame natuurwaarden heeft van internationale betekenis. 
 
De onderzoekers noemen de enorme rijkdom aan plantengroei in de veenweide- 
gebieden opmerkelijk. Zij merken overigens op dat deze rijkdom ernstig wordt 
bedreigd, vooral door de steeds intensiever wordende melkveehouderij. 
 
De onderzoekers hebben ontdekt dat de traditionele natuurgebieden voor  
de plantengroei steeds voedselarmer worden en agrarische gebieden door  
overbemesting steeds voedselrijker. Vooral door dat laatste raken die twee  
gebieden elkaar steeds vaker. Daardoor is er geen vloeiende overgang meer  
tussen natuurgebied en agrarisch gebied. Het gevolg is volgens de onder- 
zoekers dat de plantensoorten die op de overgangsgebieden zijn aangewe- 
zen, worden bedreigd. 
 
Zij pleiten daarom voor een actief beleid om de natuurwaarden in Zuid— 
Holland te behouden. Dat beleid moet erop gericht zijn de bescherming 
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van het veenweidegebied te waarborgen. Ook moet de aantasting van de natuur- 
waarden van de duinen door met name de waterwinning tot staan worden ge- 
bracht. 
 

uit: Leidsch Dagblad 26 09 84 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
RUIMTELIJKE ZONERING VOOR PLANKZEILERS  
 
Plankzeilen is een activiteit die een zware druk legt op onze waterrijke  
gebieden. Plankzeilen is echter ook de favoriete hobby van honderdduizenden 
landgenoten. Recreatie en natuurbehoud lijken tegenover elkaar te staan.  
Wat is nu de beste oplossing? 
De IVN-afdeling IJssel nam een proef op een zandzuigplas langs die rivier.  
Een plankzeiler legde op die plas een bepaald traject af, een vogelaar  
bekeek de reacties van de Vogels. Het bleek dat de schadelijke effecten  
beperkt bleven als er maar voldoende afstand was tussen de plankzeiler en  
de vogels. Anders gezegd, als de surfers niet de hele plas maar alleen een  
gedeelte ervan gebruiken en de rest aan de vogels laten, kunnen recreatie  
en natuur wél samen gaan. 
Uit onze rondvraag onder de beheerders van waterrijke gebieden bleek, dat  
voor de meeste gebieden zo'n zogenaamde "ruimtelijke zonering" voldoende  
lijkt als beperkende maatregel. Slechts voor een klein aantal gebieden,  
die erg waardevol en/of erg kwetsbaar zijn, is volledige afsluiting voor 
plankzeilers nodig. Soms is het ook voldoende om een gebied alleen in een  
bepaalde periode (broedtijd, ruitijd, winter) af te sluiten. Van gebied  
tot gebied zal dus bekeken moeten worden, wat de beste oplossing is. Hier  
ligt een belangrijke taak voor de terreinbeheerder of -eigenaar. 
Wat de overheid betreft, lijkt het opstellen van een landelijke richtlijn  
zeker nuttig. De gemeenten en provincies kunnen dan aan de hand daarvan de 
noodzakelijke maatregelen treffen. 
 

uit: Natuurbehoud,1984 jrg 15 nr.2  
uit het artikel "Plankzeilers-in aan- 
varing van R.Daalder en H.Brouwer 
 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt ge  
 
BOMEN BEDREIGD DOOR AGRESSIEF GEWORDEN SCHIMMEL 
 
Het bomenbestand in Nederland wordt volgens Staatsbosbeheer steeds meer  
aangetast door de schimmel Lotsnot genaamd. 
 
Deze schimmel deed tot voor kort geen kwaad. Op dit moment tiert ze als  
gevolg van de bodemverzuring zo welig, dat haarwortels van bomen het op  
grote schaal moeten ontgelden. Dit leidt ertoe dat de bomen op den duur  
dood gaan. Dit heeft Ir. W.de Boer, inspecteur bosbouw van Staatsbosbeheer 
maandag verklaard tijdens een excursie voor landbouworganisaties en de  
provincie Overijssel in enkele staatsbossen. 
 
Bij deze gelegenheid is gebleken dat vrijwel alle bomen lijden onder de  
verzuring van de lucht en bodem. De aanwezige kerstbomen vertoonden ern- 
stige groeistoornissen. 
 

uit: Volkskrant 14 08 84 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
We starten hier met een nieuw rubriekje, waarin iedere keer een ander kruid  
belicht wordt. Aangezien er heel veel leuke, lekkere, waardevolle en genees-
krachtige kruiden zijn, hebben we voorlopig ons kruit (d) nog niet verschoten. 
 

 
 
Boerenwormkruid 

- Een bosje gedroogd Boerenwormkruid verjaagt motten en houdt vlooien weg  
  uit de hondemand. 
- Thee van gedroogde bloemhoofdjes met veel suiker verbetert de spijsverte- 
  ring. 
- Kiespijn vermindert door te spoelen met een aftreksel van deze plant. 
 
Boerenwormkruid wordt ook wel genoemd: 
hondenbloem, pissebed en papenblad. 
 
Volgende keer nemen we een ander kruid onder de loupe. 
 
 

-------------- 
 
 
oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep 
 
Voor de kinderdoehoek in het Jan Verwey Natuurcentrum vragen we: 
- allerlei "natuurlijke" materialen zoals 
- veren       - denneappels 
- schelpen      - schijfjes hout 
- beukenootjes, eikels, kastanjes enz. - zeeschuim (sepia) 
- braakballen     - gedroogde grassen, bloemen, bladeren 
  
Ook vragen we allerlei "natuurlijke" zaken voor de verkoopstand: 
- zelfgemaakte jam of honing in kleine potjes 
- voorwerpen met/van gedroogde bloemen, schelpjes, veren, gevlochten grassen  
  of korenhalmen, volksschilderkunst 
- ingebrande schijven hout 
- schelpen en fossielen, zo mogelijk met vindplaats, maar zonder mag ook 
- zakjes met lavendel of andere kruiden 
- dieren of bloemen van brooddeeg of klei 
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- bosjes gedroogde kruiden 
- zakjes zaaizaad uit eigen tuin 
- kruidenplantjes uit eigen tuin 
 
Het blijkt dat deze artikelen gretig aftrek vinden en de opbrengst is voor  
een zeer goed doel nl.: HET JAN VERWEY NATUURCENTRUM. 
 
Doe allen mee !!!! 
 
 

-------------- 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
 

 
 
De openingstijden van het Jan Verwey Natuurcentrum zijn gewijzigd. We hebben  
de openstelling op woensdagavond laten vervallen, omdat de opkomst dan mi-  
nimaal was. Ook de overige tijden zijn wat gestroomlijnd; elke keer op dezelf-  
de tijd geopend, dat is voor iedereen gemakkelijker te onthouden. 
 
De tijden zijn nu als volgt: 
 

WOENSDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.30 uur 

ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.30 uur 

ZONDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.30 uur 

Zegt het voort!     

 
Het Jan Verwey Natuurcentrum heeft van alles te bieden zoals: 

-  een rondleiding 
-  een diavoorstelling 
-  knutselhoek 
-  kinderlees- en speelhoek 
- bibliotheek 
- een verkoopstand met allerlei leuks en leerzaams 
 

U bent toch zelf al één of meer keren geweest? Vertelt u het ook eens  
aan de Buren of aan vrienden. We kunnen best nog wat meer bekendheid ge-  
bruiken. Zegt het voort! 

 
 

ivn  ivn  ivn  ivn  ivn  ivn  ivn  ivn  ivn  ivn ivn  ivn  ivn  ivn 
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De Vier Jaargetijden 
 
 
 
WINTER 
 
 
Als op een winterdag de sneeuwvlokken door de straten dwarrelen 
En het vriest dat het kraakt, 
's Avonds de lucht is schoongeveegd 
Lijken de sterren wel splinternieuw en de hemel naakt 
 
 
 
 
LENTE 
 
 
Als de sneeuw in de aarde gezonken is 
En de vogels komen aanvliegen uit het zuiden  
Grasgroene plekjes verschijnen en de eerste bloemen  
Dan kun je de voorjaarsklokken wel vast luiden 
 
 
 
ZOMER 
 
 
Als het koren steeds geler wordt 
En de vissen schaduw zoeken onder het blad van de waterlelie  
Een zomerse onweersbui voor een regenboog zorgt 
Dan is de wereld één grote kleurenorgie 
 
 
 
HERFST 
 
 
Als de takken van de appelboom 
Zwaar hangen van hun rode en gele vrucht 
De vogels wegtrekken en de nachten nevelig zijn 
Dan zitten er herfststormen in de lucht 
  
 
 
 

Sjaan van Kekeren - Brouwer 
 

 
 
 
 



- 24 – 
 
jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd 
 
 
Maasvlakte, een excursieverslag. 
 
Op 26 augustus 1984 zijn André v.d.Plas en ik (Arnold Meyer) met m'n ouders  
naar Oostvoorne gegaan. We gingen eigenlijk voor de Oostvoornse Duinen, waar  
we veel Bonte Vliegenvangers zagen en verder niets. 
 
Ik had van iemand gehoord dat er bij het Oostvoornse Meer Morinelplevieren  
zaten, die we nog nooit hadden gezien. Toen we bij het Oostvoornse Meer aan- 
kwamen zagen we niet veel bijzonders, behalve een groot veld met Parnassia  
en Bitterling. 
 
 

 

We zijn toen via het Brielse  
Gat naar de Westplaat gelopen,  
waar we Rosse Grutto’s, Zilver- 
plevieren, Steenlopers, een  
Visarend en nog veel meer za- 
gen. 
Aan de noordwest kant van het  
Brielse Gat aangekomen, hoor- 
den we van een paar vogelaars  
dat er bij het pannekoekenhuis  
(niet bij koffiehuis Maasvlak- 
te) die ochtend een Sperwer- 
grasmus was gezien.(Ook nog  
nooit gezien!) 
We zijn toen via het Oostvoorn- 
se meer weer naar de auto ge- 
lopen. Bij het meer liep nu een 
Groenpootruiter te fourageren. 
 
Bij het pannekoekenhuis aan- 
gekomen, zijn we in de dunne  
jonge boompjes gaan zoeken. Al  

gauw zagen we een erg grote tuinfluiter, de Sperwergrasmus! Na even gekeken  
te hebben, dachten we er twee te zien, maar dat werd al gauw bedorven door  
een fitis, die opvloog. Ik ging het pannekoekenhuis binnen om René van Rossum  
te bellen en intussen zagen André en pa Meyer er allebei één op een andere  
plaats. We hadden er dus toch twee gezien. 
Het waren juveniele vogels die dus niet  
zo mooi zijn als de grijze en gestreepte 
volwassen mannetjes. 
 
Na hier een poosje gekeken te hebben,  
zijn we de Maasvlakte opgegaan. Het  
scheen dat de Morinelplevieren bij de 
vuurtoren zaten. 
Toen we een stel vogelaars zagen staan  
die door een telescoop stonden te tu- 
ren, zijn we er heen gegaan. 
Ze stonden naar drie Morinellen te kij-
ken, die bijna onzichtbaar waren door  
hun schutkleur. 

 
  Arnold Meyer 

 
jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd  jeugd 
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januari –  
juni 
1984 
 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Roodkeelduiker  
Dodaars  
Jan van Gent  
 
 
Aalscholver  
 
Ooievaar  
Wintertaling 
Zomertaling  
 
 
 
Krakeend 
 
 
 
Smient 
 
Pijlstaart  
Slobeend  
Toppereend  
IJseend  
Grote Zeeëend 
Middelste Zaagbek 
Grote Zaagbek 
Bergeend  
Rotgans 
 
Nijlgans 
 
 
 
 
Buizerd 
Sperwer 
 
Rode Wouw  
Wespendief  
Bruine Kiekendief 
 
 
Visarend  
Slechtvalk  

  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 15 ex 
 12 ex 
 20 ex 
  1 ex 
 40 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  2 pr 
  1 ex 
  1 pr 
  3 pr 
  1 pr 
  4 ex 
 28 ex 
 23 ex 
  1 ex 
  3 ex 
 45 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 12 ex 
  6 ex 
 36 ex 
 42 ex 
  2 ex 
  7 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 

29 03 84 
05 01 84 
15 01 84 
19 03 84 
23 06 84 
22 04 84 
25 04 84 
23 05 84 
01 01 84 
24 03 84 
29 04 84 
09 05 84 
10 06 84 
27 02 84 
04 03 84 
30 03 84 
12 04 84 
03 03 84 
11 03 84 
18 03 84 
30 03 84 
12 03 84 
12 04 84 
29 03 to 
26 06 84 
21 03 84 
11 03 84 
08 02 84 
19 03 84 
15 01 84 
21 01 84 
27 01 84 
18 03 84 
26 04 84 
29 04 84 
07 04 84 
16 05 84 
25 04 84 
29 04 84 
24 04 84 
28 04 84 
29 04 84 
28 04 84 
21 01 84 

Oosterduinse meer 
Achter Offem  
over zee 
idem,noord 
idem, in één uur 
over zee,noord 
over zeereep,noord 
Grote Wei,Panbos  
polder Hogeweg 
idem 
Oud Leeuwenhorst 
polder Hogeweg 
polder Elsgeest 
idem 
over zee,noord,in 1 uur 
Maandagse Wetering 
over strand,noord 
in polder Elsgeest 
idem 
polder Elsgeest 
idem 
overzee,noord in 1 uur 
over strand,noord 
t 04 04 84,Oosterduinse meer 
over zee 
idem,noord 
polder Hogeweg 
over zee,noord 
8idem,idem 
polder Elsgeest 
over Noordwijk 
’T Heen,Katwijk 
op Offem 
idem 
1 groep over zee,noord 
Voorhout,Boekhorst 
over Duinpark 
Bronsgeest 
over Offem,noord 
Bronsgeest 
over zee,noord 
idem,idem 
over zee,noord 
AW-duinen. 

Noël Aarts 
Peter Spierenburg  
idem 
H.Verkade  
J.v.Dijk  
H.Verkade  
idem 
A.Vooijs  
H.Verkade  
Peter Spierenburg 
H.Verkade  
J.v.Dijk  
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg  
idem 
H.Verkade  
P.Spierenburg  
idem 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk  
idem 
H.Verkade  
P.Spierenburg 
Noël Aarts 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
idem  
idem 
H.Verkade 
idem 
N.Aarts  
R.Treke  
J.v.Dijk  
N.Aarts  
H.Verkade  
N.Aarts  
idem 
ook idem  
N.Aarts 
idem 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Smelleken  
Kraanvogel  
Waterral  
Waterhoen 
 
Scholekster        1 
Kievit  
Zilverplevier  
Bontbekplevier 
  
Goudplevier       ca 
                  ca 
Steenloper  
Bokje  
Wulp  
Grutto  
Rosse grutto  
 
Zwarte ruiter  
 
Groenpootruiter 
Kanoetstrandloper 
Bonte strandloper 
 
 
Drieteenstrandloper  
 
 
Kemphaan  
 
 
 
Kluut  
Grote jager 
Grote Burgemeester  
 
Zwartkopmeeuw  
Dwergmeeuw  
 
Kokmeeuw  
Drieteenmeeuw  
Witvleugelstern  
Alk  
Zeekoet  
Holenduif  
Houtduif  
Tortelduif  
Koekoek  
 
Ransuil  
IJsvogel  
Groene specht  
Zwarte specht 
 
Boomleeuwerik  
Oeverzwaluw  
Wielewaal  
Staartmees  

  3 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 68 ex 
 33 ex 
200 ex 
310 ex 
230 ex 
  1 ex 
  2 ex 
800 ex 
200 ex 
 36 ex 
  1 ex 
300 ex 
 51 ex 
118 ex 
  9 ex 
  3 ex 
  5 ex 
  2 ex 
500 ex 
  3 ex 
315 ex 
 70 ex 
  1 ex 
104 ex 
 75 ex 
  4 ex 
 53 ex 
  1 ex 
 20 ex 
 60 ex 
  1 ex 
  1juv 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 63 ex 
 26 ex 
 23 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 26 ex 
 90 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  8 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 

14 05 84 
14 04 84 
juni  84 
28 01 84 
18 03 84 
01 04 84 
12 03 84 
15 05 84 
18 03 84 
05 06 84 
15 01 84 
8-12 apr. 
12 05 84 
25 04 84 
09 02 84 
21 03 84 
27 04 84 
09 05 84 
28 04 84 
17 06 84 
29 04 84 
14 05 84 
19 02 84 
18 03 84 
12 03 84 
26 02 84 
13 05 84 
14 05 84 
25 04 84 
20 03 84 
08 04 84 
08 04 84 
12 03 84 
15 01 84 
04 03 84 
29 04 84 
28 06 84 
17 01 84 
29 04 84 
31 03 84 
14 01 84 
29 04 84 
19 03 84 
14 01 84 
15 01 84 
19 02 84 
15 04 84 
20 04 84 
17 04 84 
10 04 84 
10 02 84 
03 03 84 
19 12 83 
14 04 84 
25 02 84 
25 04 84 
16 05 84 
31 03 84 

uit zee,over strand  
zeereep Noordduinen,noord  
Oosterduinse meer  
polder Elsgeest  
idem 
op 3 slaapplaatsen in Noordwijk 
over zee in 1 uur  
over zee in 1 uur 
polder Hogeweg  
Oosterduinse meer  
polder Elsgeest 
polder Hogeweg  
over zee in één uur  
Bronsgeest 
over zee,zuid  
over zee,noord 
idem,in half uur,noord  
in Weiland polder Hogeweg  
achter Oud-Leeuwenhorst  
Leidse Vaart,Noordwijkerhoek 
Oud-Leeuwenhorst  
over zee in 1 uur 
polder Hogeweg 
over zee in 1 uur,noord  
idem,in 1 uur,noord  
gedeeltelijk in zomerkleed  
over zee in 1 uur  
idem  
Bronsgeest  
over zee,noord  
polder Hogeweg  
over zee in 1 uur idem 
in één uur over zee,noord  
Achterweg  
over zee,noord  
strand,2e jaars  
strand,2e jaars  
Uitwatering  
strand  
dood,Rioolzuivering,Katwijk  
in ½ uur over zee,zuid  
over zee,noord  
over zee,zuid 
over zee,noord  
polder Hogeweg  
polder Elsgeest  
Offem 
Duinen Noordwijk  
roepend De Blink  
Noordduinen  
tol Warmond  
Rijnsburg,vuilnisbelt  
Offem 
Klein Leeuwenhorst 
Noordwijk,zuidduinen  
Noordduinen  
Noordduinen 
AW-duinen,noordelijke vorm met 
witte kop 

J.v.Dijk 
D.Hoek 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk  
H.Verkade  
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk  
idem 
N.Aarts  
P.Spierenburg 
H.Verkade  
idem 
J.v.Dijk 
Ab Steenvoorden 
J.v.Dijk  
H.Verkade e.a. 
J.v.Dijk  
H.Verkade 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
W.Baalbergen 
J.v.Dijk 
idem 
N.Aarts 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
idem 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
idem 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
H.Verkade e.a. 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
H.v.Schuppen 
Ab Steenvoorden 
R.Treke  
N.Aarts 
P.Spierenburg 
H.Verkade  
Ab Steenvoorden 
P.Spierenburg 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
 
W.Baalbergen 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Hop 
Waterspreeuw 
Grote lijster 
 
Kramsvogel        ca 
Koperwiek 
Beflijster 
 

  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
300 ex 
 75 ex 
  2 ex 
  1 mn 
  1 mn 
  1 ex 

14 04 84 
29 01 84 
08 04 84 
15 04 84 
15 01 84 
04 04 84 
22 04 84 
21 04 84 
22 04 84 
16 04 84 

Sparrenlaan  
AW-duinen  
Sancta Maria  
achter Offem  
polder Elsgeest  
achter V.d.Berghstichting  
Klein Leeuwenhorst  
Noordduinen 
idem  
Noordwijk,zuidduinen  

Ab Steenvoorden 
H.Verkade 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
H.Verkade 
J.Glasbergen 
N.Aarts 
D.Hoek 
idem 
A.Steenvoorden 

Zwarte Roodstaart   1 pr april 84 Broedgeval Rijnsburg J.Glasbergen 
Gekraagde Roodstaart   2 mn 16 04 84 zuidduinen A.Steenvoorden 
Nachtegaal   1 ex 17 04 84 Noordduinen H.v.Schuppen 
  23 ex 20 04 84 idem,23 zangposten H.v.Schuppen 
Tjiftjaf   1 ex 31 03 84 AW-duinen N.Baalbergen 
Vuurgoudhaantje   1 ex 20 01 84 tuin Rijnsburg P.Spierenburg 
   2 ex 14 04 84 Nieuw Leeuwenhorst A.Steenvoorden 
Bonte Vliegenvanger   1 ex 15 04 84 achter Offem idem 
   1 ex 28 04 84 Estec terrein J.Glasbergen 
Witte Kwikstaart  17 ex 12 02 84 Rijnsburg P.Spierenburg 
Grauwe Klauwier   1 mn 16 06 84 Zweefvliegveld A.Helmus 
Putter  30 ex 31 03 84 't Heen Katwijk P.Spierenburg 
Frater  29 ex          Wantveld,Katwijk idem 
   3 ex 11 03 84 't Heen,Katwijk idem 
Barmsijs  1 ex 03 04 84 Duindamse slag J.v.Dijk 
 

De waarnemingen worden weer voor u verzameld door Jan Glasbergen. Alle  
inzenders: hartelijk bedankt. Alle niet inzenders waar blijven jullie  
nou? 
De formulieren kunnen weer bij Jan Glasbergen of bij Arie Cramer worden  
ingeleverd. 
Wilt u de soorten per maand rangschikken? Dit vergemakkelijkt de verwerking. 

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

VOGELKALENDER 1985 
 
De 14-daagse Vogelkalender is elk jaar weer een gewild artikel bij vo- 
gelaars. Ook in 1985 verschijnt er weer zo'n kalender, samengesteld onder  
auspiciën van Het Vogeljaar (dit jaar) door de Belgische Vogelbescherming.  
De opnamen voor deze kalender zijn weer gemaakt door vogelfotografen met  
bekende namen en voor de tekst (zeer waardevol) zorgden Henk Lichtenbeld  
en Jaap Taapken. 
Deze kalender is echt een "must" en voor de prijs hoeft u het niet te laten.  
Voor 13 gulden en 50 cent (f 13,50), gestort op postrekening 4325 t.n.v. 
penningmeester Kalenderfonds Bennekom, ontvangt u de kalender franko  
thuis. 
Voor diegenen die hun Frans willen ophalen, is er ook een Frans-talige  
editie leverbaar. In dat geval vermelden "franstalige uitgave". 
 

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

VOGELBESCHERMINGSKALENDER 1985 
 
Deze kalender is van een heel ander karakter. Hij bevat 12 prachtige  
platen in kleur van de bekende schilder M.A.Koekoek. Ook dit is een  
prachtige kalender, vooral van mensen die van oude platen houden;  
het woord nostalgisch wil ik niet laten vallen. Dit is een echte Kees-Ver- 
weij-kalender als u begrijpt wat ik bedoel.(Ik veronderstel overigens 
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dat Kees beide hier besproken kalenders bezit). 
De Vogelbeschermingskalender kost voor leden van Vogelbescherming f 21,50  
en voor niet—leden f 24,50. 
U kunt de kalender ontvangen door het gevraagde bedrag over te maken op  
giro—rekening 1882523 t.n.v. de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van  
Vogels te Zeist met vermelding van "Vogelbeschermingskalender 1985" 
 

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

Het nu nog volgende knipsel hoort bij de knipsels op pagina 19, in zoverre  
dat ook dit knipsel over de plantengroei in Nederland gaat. Het was ook  
de bedoeling geweest het daarbij te plaatsen, maar ik was het op dat moment  
kwijt. Gelukkig is het nu weer boven water en is hier op de laatste pagina  
nog een plekje vrij. 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
Effecten van een bezeten streven 
 
De situatie van de wilde planten in Nederland is veel ernstiger dan tot  
voor kort op grond van berekeningen word aangenomen. Van 1468 soorten  
hogere planten worden er 440 ernstig bedreigd; zeventig soorten daarvan  
zijn al verdwenen. De moderne landbouw met zijn nivellerend effect op de  
natuur heeft flora en fauna grotendeels vernietigd. 
Dat schrijven prof.dr.V.Westhoff, oud—hoogleraar in Nijmegen en drs.E.J.  
Weeda van het Rijksherbarium in Leiden in het maandblad "Natuur en Milieu".  
In het algemeen kan, aldus Weeda in een toelichting op zijn artikel, ge- 
zegd worden dat eenderde van alle Nederlandse planten dreigt te verdwij-  
nen. Weer eenderde wordt teruggedrongen tot kleine gebieden, wegbermen  
bijvoorbeeld, zodat ze als landschapsbepalend element verdwijnen. En het  
laatste derde deel van onze planten kan zich redelijk goed tot goed  
handhaven. 
De biologen schrijven dat de moderne landbouw bijna uitsluitend ongun- 
stige neveneffecten heeft op de biosfeer. De drijfveer van die landbouw  
is het bezeten streven naar vooruitgang en produktieverhoging, ook als dit  
zinloos gebleken is, getuige de zuiveloverschotten. 
 

uit: de Volkskrant 08 08 84 
 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 

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




