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Afdeling van de Vereniging 
Vogelbescherming, Den Haag 
en Omstreken. 

Correspondentieadres:  
A.Cramer, Sluispad 5,  
N o o r d w ij k. 

 
Dit is wat ik zou willen noemen "Ons Herfstnum- 
mer '67" van de Werkgroepkrant. 
Nu de zomer weer voorbij is met vakanties enz.,  
staan er weer verschillende activiteiten op ons  
programma, die we in dit nummer onder uw aandacht  
willen brengen. 
Tevens vindt u in dit nummer diverse verslagen,  
die een goed overzicht geven van de werkzaamhe- 
den der laatste maanden. 

De nestkastjes in Klein en Nieuw Leeuwenhorst.  

Het plaatsen van nestkastjes in de beide Leeu- 
wenhorsten is een redelijk succes geweest. Van  
de tien kastjes in Klein Leeuwenhorst waren er  
zeven bezet, n.l. 4 door koolmezen, 1 door een  
pimpelmees en 2 door ringmussen. In de resteren- 
de kastjes was wel genesteld en in één ervan la- 
gen ook 2 eitjes, maar tot broeden is het niet  
gekomen. 
Verstoring van deze nesten is waarschijnlijk de  
reden, want van één kastje stond het deksel he- 
lemaal open. Bij de controle op 17 mei waren er  
nesten met eieren, maar ook met jongen. Sommige  
van de vogels, die toen al jongen hadden, zijn  
een tweede maal tot broeden gekomen. 
De koolmeesnesten bevatten 5 tot 10 eieren, de  
pimpelmees van 5 tot 8 eieren en de ringmus res- 
pectievelijk 3 en 4 eieren. 
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Van alle 3 soorten zijn de jongen uitgevlogen.  

Voor wat betreft Nieuw Leeuwenhorst. 

Van de 18 geplaatste nestkastjes zijn er 10 bezet  
geweest. Hiervan werden er 3 door koolmezen be- 
zet met resp. 6, 9 en 10 eieren. Deze laatste 10  
jongen heb ik zien uitvliegen. 
De pimpelmezen namen 4 nesten voor hun rekening,  
het aantal eieren varieerde van 4 tot 8. 
Er was 1 nest van een spreeuw met 2 eieren en 2  
jongen. 
Van de twee andere nesten kon ik de eieren niet  
thuisbrengen en de oude vogels heb ik nooit ge- 
zien. Van de 8 lege kastjes is waarschijnlijk de  
plaats waar deze hangen minder gunstig, de meeste  
van deze kastjes waren volkomen schoon. Enkele  
kastjes zijn door spechten min of meer ernstig  
beschadigd. 
Van de boswachter, de heer Van Dijk, kreeg ik  
spontane medewerking, hij heeft enkele kastjes  
verhangen, omdat jongens ze probeerde te vernie- 
len en de oudere de nesten gingen fotograferen.  
Dank zij zijn medewerking en de regelmatige con- 
trole door hem bleef de schade tot een minimum  
beperkt. Van de kastjes, die reeds in Nieuw Leeu- 
wenhorst hingen, was het merendeel ook bezet.  
Voor het volgende seizoen is het echter nodig de  
kastjes die onze vereniging uit Den Haag kreeg,  
te veranderen. 

J.H. Brinkhuis. 
 
GIERZWALUWTELLING.  
Een tiental van onze jeugdleden heeft deze zomer  
tellingen verricht van broedende en rondvliegen- 
de gierzwaluwen. Uit de aard der zaak is het on- 
derzoek nogal onvolledig geweest en niet overal  
even serieus gedaan, wat niet wegneemt, dat er  
toch interessante gegevens uit te halen zijn.  
De gegevens zijn nog niet geheel uitgewerkt, een  
volledig verslag zal nog volgen. 
Enkele voorlopige conclusies volgen hierbij al- 
vast: 
1. De eerste vogels werden pas op 3 mei boven  

het dorp gezien en na 9 aug. waren allen al- 
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weer verdwenen. 
2. Alle vastgestelde broedgevallen vonden plaats  

in de oude kernen van de beide dorpen, ook de  
rondvliegende vogels concentreerden zich bo- 
ven deze kernen. 

3. De aantallen rondvliegende vogels nemen toe  
tot zij op ca 15 juli een hoogtepunt bereiken  
en hierna weer afnemen. 

4. De weersgesteldheid speelt bij de waarnemingen  
een grote rol, bij mooi weer met weinig wind  
zijn veel vogels in de lucht, bij winderig  
weer zakken de aantallen beduidend. 

Verschillende jongelui hebben zich bijzonder  
goed van hun taak gekweten bij dit onderzoek. Een  
pluim op hun hoed is zeker op zijn plaats. Dit  
soort onderzoekjes, vooral over een aantal jaren,  
hebben bijzonder veel waarde bij het vaststellen  
van de verspreiding van de soort. 

W.B. 
 

VERSLAG UIT HET ASIEL.  
Na het laatste overzicht op onze voorjaarsverga- 
dering zijn nog bij mij binnengebracht o.a. 2 zee- 
koeten; 1 wijfje van de grote zaagbekeend; 1 grut- 
to in overgangskleed. 
Wat betreft de beide zeekoeten, deze waren enkele  
uren later reeds overleden. Het waren echter geen  
stookolieslachtoffers; waarschijnlijk hadden ze  
een of andere ziekte te pakken. 
De grote zaagbekeend werd gevonden in de duinen  
nabij de Duindamse slag door één onzer jeugdleden.  
Bij onderzoek bleek dat er aan één van zijn vleu- 
gels was geknipt, waarschijnlijk heeft men hem er- 
gens opgesloten gehad en hem gekortwiekt om het  
wegvliegen te beletten; hierin is men echter niet  
geslaagd. 
Ik heb hem een nacht bij mij thuis gehouden om  
hem een beetje op zijn verhaal te laten komen.  
De volgende middag heb ik hem losgelaten in de  
Spoelsloot voor het huis van onze secretaris.  
Met goed gevolg, zodra hij in het water terecht  
kwam, dook hij diverse malen op de bekende ma- 
nier onder. Toen ik tegen de avond nogmaals ging  
kijken was hij verdwenen. 
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De grutto die ik binnenkreeg was waarschijnlijk een  
vogel die met vergif in aanraking was geweest, hij  
was enkele uren later ook dood. 
Mij is echter wel opgevallen, dat bij mij meerdere  
malen vogels zijn binnen gebracht met verlammingen  
aan het zogenaamde centrale zenuwstelsel, ik denk  
hierbij aan een zilvermeeuw en aan 2 kieviten. De- 
ze vogels konden toen ze mij gebracht werden hun  
poten niet meer gebruiken en hun vleugels bewogen  
slecht. Bijna met zekerheid kan worden aangenomen  
dat deze vogels met landbouwvergif in aanraking  
zijn gekomen. Wat hiertegen te doen??? 
Door mij werd deze week op de Duinweg een van on- 
ze kleinere zangvogeltjes gevonden, dood, maar 
echter zonder verwondingen, wat volgens mij ook 
duidde, op landbouwvergif! 

   J. Hoek. 
 

ALGEMENE WAARNEMINGEN. 
Blok meldt een waarneming van een wouwaapje bij de  
Noordwijkerhoekbrug op 19 augustus, verder zag hij  
op 30 juli 3 groenpootruiters over zee trekken; op  
6 augustus 6 kruisbekken in de zeereep en op 20  
augustus 3 witgatjes bij een waterplas in het wei- 
land benoorden het dorp. 
Cramer zag op 6 mei een paartje grauwe vliegenvan- 
gers; op 13 juli 10 grote sterns boven zee en op  
16 juli 1 sperwer op Landgoed Offem. 
Glasbergen zag in 't duin een Europese kanarie en  
2 grote bonte spechten op 15 juli; verder meldt  
hij op 13 mei 1 braamsluiper, 1 paar boomvalken  
en 12 overvliegende regenwulpen; op 3 juni 1  
buizerd; op 10 juni 1 grote bonte specht. 
Passchier zag op 17 juni 4 wulpen op Golfterrein;  
op 22 juli ontdekte hij een broedgeval van boeren- 
zwaluw in een bunker op Golfterrein; hij vond het  
nest met 4 jongen; op 23 juli ± 20 trekkende visdie- 
ven over zee en in 't duin 1 draaihals en 1 sprink- 
haanrietzanger. 
Vink zag op 15 juni in de Wilhelminastraat 1 put- 
ter; op 16 juni trek van sterns en zwarte zeeëen- 
den; 3 ♂♂  eidereenden en 1 bonte strandloper al- 
len over zee; op 20 juni trek van spreeuwen en  
kieviten (spreeuwen in twee uur ± 2000 ex. en 
 

 
 



 

-5— 
 
 

kieviten in 2 uur ± 40 ex); op 28 juni bij radio- 
station op zee 1 jan van gent. 
Tot zover de algemene waarnemingen. 

J. Moerkerk. 
 

 
EXCURSIE KNARDIJK. 
Daar onze "Knardijk Excursie" van vorig jaar  
een groot succes was, hebben we besloten zater- 
dag 30 september a.s. weer een trip naar de  
Knardijk te maken. Zij, die aan deze excursie  
wensen deel te nemen, worden verzocht de strook  
aan de achterzijde van dit blad ingevuld, vóór  
27 september in te leveren bij Cramer, Sluispad  
5. Er wordt vertrokken om 6.00 uur van de Punt  
en van het Lindenplein om 6.15 uur. 

 
OVERZICHT KAARTSYSTEEM. 
Bij het overnemen van de gegevens uit de lijs- 
ten van de wekelijkse waarnemingen, kunnen we  
met genoegen terugzien op het eerste halfjaar.  
Er is met vrij grote nauwkeurigheid gewerkt,  
hetgeen het overbrengen der gegevens in het  
kaartsysteem zeer vergemakkelijkte. 
De lijsten zijn in deze periode zeer regelmatig  
binnengekomen. Van de 25 weken waren er 6 absen- 
ten, wat in het 2e halfjaar uiteraard wat on- 
gunstiger zal uitvallen wegens vakanties enz.  
De laatste weken echter dreigt er, door een te- 
kort aan lijsten een achterstand te ontstaan.  
We hopen dat dit euvel spoedig zal zijn verhol- 
pen. Ook zijn er enkele waarnemers die ik op  
het hart zou willen drukken toch vooral geen in- 
gevulde lijsten thuis te houden. 
Dit bezorgt mij een te grote achterstand in de  
administratie. 
Liefst zou ik zien dat elke waarnemer 's zater- 
dags op ons ontmoetingspunt de lijsten van de  
vorige week aan mij ter hand zou stellen. 
Bent u een bepaalde week verhinderd, laat u dit  
dan aan mij of aan één der andere waarnemers  
weten. Dit voorkomt voor mij langer wachten dan 
nodig is. 

D. Passchier. 
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STIJBOSAVOND. 

J.P. Strijbos weer in Noordwijk op 30 okt. a.s. 

Met genoegen kunnen we meedelen dat we Strijbos  
weer bereid hebben gevonden een lezing met films  
te houden. 
Dit zal zijn op 30 oktober a.s. in "De Rank".  
Evenals vorig jaar zal de avond samen met "Vogel- 
lust" worden georganiseerd. 
Het onderwerp van de avond zullen de Waddeneilanden  
zijn. 
Gezien het feit dat onze wadden nogal in het nieuws  
zijn en niet op een al te geruststellende wijze,  
(dammenplannen e.d.) lijkt dit een bijzonder mooi  
onderwerp. 
Houd deze avond alvast vrij!!! 

 
EXCURSIEVERSLAG SCHOUWEN 9 - 10 SEPTEMBER. 

Op 9 en 10 september werd een vogelexcursie gehou- 
den naar Schouwen. Er waren zeven deelnemers, die  
om 9.45 uur in Noordwijk startten. 
Via Maastunnel - Hellegatsplein en Grevelingendam  
werd Serooskerke bereikt waar werd overnacht.  
Onderweg werd zowel op het Hellegatsplein als op  
de Grevelingendam herhaaldelijk gestopt voor waar- 
nemingen. 
Het Hellegatsplein bracht de eerste kluten, die  
overigens op beide dagen bij tientallen over geheel  
Schouwen werden waargenomen. 
Hier werden ook de enige roofvogels van de excur- 
sie waargenomen n.l. een boomvalk en een mannetje  
bruine kiekendief. 
Aan de noordzijde van de dam door het Haringvliet  
werden honderden eenden waargenomen met de wilde  
eend veruit in de meerderheid. 
Wintertaling en slobeenden konden als zodanig wor- 
den vastgesteld. Zeer veel bergeenden en een onver- 
wachte waarneming van twee grauwe ganzen, die op  
de slikken vertoefden. Enkele aalscholvers en blau- 
we reigers werden waargenomen. 
Op 10 september werd gereden van Serooskerke via  
Renesse naar Brouwershaven. 
In de binnendijkse zilte plassen langs de weg kon- 
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den we de daar verblijvende steltlopers van dicht- 
bij vanuit de auto waarnemen: watersnip; kemp- 
haan; kluut, zwarte ruiter; rosse grutto, bonte  
strandloper; bontbekplevier; strandplevier en  
een enkele lepelaar. 
De roep van de zwarte ruiter werd zo vaak gehoord,  
dat deze nu goed bekend is bij elk der deelne- 
mers. 
Opvallend waren de grote aantallen zwaluwen, zo- 
wel boeren- als huiszwaluwen. Enkele gierzwalu- 
wen werden nog waargenomen. 
Van de trek der kleine zangers viel niet zo veel  
te bespeuren, ofschoon de rietzanger veelvuldig  
werd waargenomen. 
Ook kon van dichtbij een mannetje bonte vliegen- 
vanger worden bewonderd. 
In de werkhaven bij het Brouwerhavensegat vie- 
len zeven dwergsterns op, tezamen met enkele  
visdiefjes en grote sterns. 
Goudplevieren waren rijk vertegenwoordigd op een  
stuk bouwland bij Brouwershaven waar ongeveer  
400 vogels konden worden geteld, tezamen met en- 
kele kieviten en honderden scholeksters. 
In een grote binnendijkse plas in de omgeving  
van Bruinisse bevonden zich enkele duizenden een- 
den. Terug in Noordwijk op 10/9 om ca 15.30 uur.  
Door onbekendheid ter plaatse werden de Schouwen- 
se inlagen niet bereikt, helaas. Maar dit blijft  
staan voor een volgende keer. We kunnen terugzien  
op een geslaagde excursie, waarbij een woord van  
dank aan Baalbergen, die zijn auto hiervoor be- 
langeloos afstond, wel op zijn plaats is. 

J.D. 
 
 
 
 
 
 
 
Z.O.Z.
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LEDENVERGADERING.  

Op vrijdag 29 september a.s. hopen we weer een  
bijeenkomst te hebben in het Verenigingsgebouw  
Hoofdstraat 11. 
Er staan verschillende leuke dingen op de agenda!  
Komt allen!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de excursie  
naar de Knardijk op zaterdag 30 september a.s. 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
 
 

Handtekening, 
 

 




