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LENTE 
Bij het verschijnen van dit nummer is de lente alweer in aan- 
tocht. De lente: het jaargetijde, waar wij "vogelaars" altijd  
weer verlangend naar uitzien. Ondanks de speciale bekoringen  
van het winterhalfjaar, zien we toch weer reikhalzend uit naar  
de eerste merelzang en naar de terugkeer van onze broedvogels.  
Wanneer we op een prille lentemorgen de eerste zang van een  
veldleeuwerik horen, dan voelen we ons blij, dat we dit, in ons  
zo overvolle land nog kunnen beleven. Het moet voor ons een aan- 
sporing zijn, aan het behoud hiervan te werken en te blijven  
werken. Hier ligt nog een taak voor ons allen. 
 
VOGELASIEL 
Zoals U allen wel in de krantenberichten zult hebben gelezen, 
is de financiële actie voor ons vogelasiel een groot succes  
geworden. Spoedig zal het zover zijn, dat het asiel in gebruik 
zal kunnen worden genomen. 
De Heer Hoek, "onze geneesheer-directeur", zal druk werk gaan 
krijgen. Daarom heeft het bestuur gedacht, dat hij hierbij in  
de toekomst zeker hulp zal moeten krijgen, liefst van één van 
onze jongeren. 
Hiermede willen wij dan ook vragen, of misschien een van onze 
jeugdleden interesse heeft, om assistent van de heer Hoek te  
worden. Aanmeldingen bij W. Baalbergen Schoolstraat. 
 
EXCURSIES 
Zoals onderhand de gewoonte is zal er ook dit voorjaar weer 
gelegenheid zijn om aan verschillende excursies deel te nemen 
Hieronder vindt U een excursielijst, zodat U een keuze kunt 
maken en eventueel deze dagen kunt vrijhouden. 
Zaterdag 13 april: KNARDIJK, alleen voor leden. Vervoer per 
busjes en personenauto's. Vertrek voormiddag 6.00 uur bij 
"de Punt" en om 6.10 uur van het Lindenplein. 
Kosten: Leden ƒ 7.50 p.p. Jeugdleden ƒ 5.- p.p. 
Aanmelden bij Cramer, Sluispad 5. Voor 1 april. 
Woensdag 17 april: AMSTERDAMSE DUINWATERLEIDING, voor leden en 
NIET-LEDEN. Vertrek per rijwiel 6.00 uur v.m. Hoek Duinweg-van 
Panhuysstraat. Deze excursie geldt vooral ook voor jeugdleden. 
Aanmelden bij de excursieleider de Heer J. Vink, Wilhelminastr. 
63 Voor 14 april. Kosten ƒ 0.25 p.p.. 
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Zondag 12 mei: STAATSBOSSEN, vogelzangexcursie ook voor niet  
leden. Verzamelen om 19.00 uur bij het begin van het rijwielpad  
aan de Duinweg. Geen kosten. Excursieleiders: J. Deelder en J. Vink  
Zaterdag 18 mei: NAARDERMEER, alleen voor leden. Vertrek per bus- 
je 12.00 uur van de "Punt" en te 12.10 uur van het Lindenplein.  
Aanmelden voor 10 mei bij: Passchier, Egmonderstraat 45. Kosten  
afhankelijk van de dee1mame voor leden ± ƒ 7.50, Jeugdleden ± ƒ 5.-  
Maandag 3 juni: ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP en LEEUWENHORST, ook voor  
niet-leden. Verzamelen om 7.00 uur v.m. voor Huize "Dijk en Burgh".  
Geen aanmelding vereist. Excursieleiders: J. Deelder en J. Vink. 
 
LEDENVERGADERING 
Voorts maken wij U attent op de ledenvergadering op 27 maart a.s.  
Deze vergadering wordt gehouden in "de Rank' en begint om 8.00 u.  
Agenda: 1 Naamsverandering 

  2 Bespreking Statuten 
  3 Mededelingen: Excursies, vogelasiel etc. 
  4 Onderlinge bespreking van de persoonlijke waarnemingen. 
 

ALGEMENE WAARNEMINGEN (Vervolg vorig krant) 
Moerkerk: 23 dec. 3 sneeuwgorzen, 6 fraters en tientallen vinken  
en kepen op stro van de gasaanleg in de Noordduinen. 16 jan.  
Tijdens korte vorstperiode opvallend veel koperwieken en krams- 
vogels in de Noordduinen. 17 jan. 1 sperwer en 1 Blauwe kieken- 
dief ♀ beide Noordduinen. 
Verwey: (Z.D.=ZuidDuinen) 5 geelgorzen, 3 bonte vliegenvangers en  
7 zwartkoppen op 21 sept. Z.D. 20 sept. 1 boomvalk, Koepelweg. 28  
Sept. 1 bruine Kiekendief ESTEC, 1 rosse grutto en 3 bontbekple- 
vieren, strand. 11 okt. 1 gele kwikstaart, 3 staartmezen en 1 put- 
ter aan de "2e kom" Zuid-Hollands Landschap. Begin oktober groepjes  
sijzen in de Sparrenlaan. Verder oktober zilverp1evier, rosse grut- 
to's en k1apekster. November Kuifduiker (Spoelsloot) houtsnip,  
putters, sijzen, boomleeuweriken, ijsvogel, zwarte zeeëenden, 
zwarte roodstaart en veel drieteenstrandlopers. December: kok- 
meeuw op 1 dec. in zomerkleed (bevestiging Vink). houtsnip en  
tafeleenden en kuifeenden op Leeuwenhorst. Rotgans (Vink) en  
waterrallen (Vink), staartmezen, slechtvalk, patrijzen. Met Vink  
en van der Linden waargenomen boomklevers, klapekster, houtsnip, 
matkopmezen en bergeend (27 dec. ADW) Januari wederom kuifduiker 
(Spoelsloot) 9 krakeenden (ADW + Vink en van der Linden) berg- 
eenden (Leeuwenhorst) zwarte zeeëend, watersnippen torenvalk.  
In ADW. 10 jan. ruigpootbuizerds, blauwe reigers, tureluurs wulpen 
watersnippen, bergeenden, patrijzen, houtsnip en torenvalken. 
12 jan. Z.D. bokje, middelste zaagbekken, wintertaling, wulpen, ring- 
mus, groenling, wulpen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



-3- 
 
 

13 jan. 3 watersnippen, 4 torenvalken, 1 blauwe reiger, 24 middel- 
ste zaagbekken, 5 toppereenden, 17 brilduikers, 1 grote zeeëend  
1 zwarte zeeëend, 20 bergeenden, kuifeenden en tafeleenden, 3  
steenlopers, 4 kanoetstrandlopers, drieteentjes en scholeksters  
tureluur, 1 houtsnip en 1 ijsvogel, 2 kuifleeuweriken, 7 ring- 
mussen, 1 keep, ± 8 staartmezen, 1 watersnip. 
15 jan; 1 nonnetje ♀ (Leeuwenhorst) 
Vink en van der Linden: 19-2-'68 Eerste zingende zanglijster,  
17-2-'68 eerste zingende heggemus. 26-2-'68 ADW 4 krooneenden,  
1 klapekster, 30-35 bergeenden, nonnetjes 2 ♀♀. 29-2-68 8 kemp- 
hanen en 5 grutto's Leidse Vaart. 

Tot zover de algemene waarnemingen. Het meeste is iets ingekort.  
Het is wenselijk, dat U alleen de waarnemingen opstuurt, die  
echt de moeite waard zijn, daar deze rubriek anders uit de hand  
dreigt te lopen. Wanneer U een bepaalde vogelsoort vanaf een be- 
paalde datum waarneemt, vermeldt U dan alleen de begindatum en  
vermeld daarbij dan, als U dezelfde vogel in een bepaald gebied 
langer ziet alleen, het regelmatig verblijvende of waargenomen 
aantal. 

De Redactie 
De algemene waarnemingen zijn voor velen misschien een droge op- 
somming van vogelsoorten, maar voor de mensen, die regelmatig  
naar vogels kijken, is het vaak toch wel leuk. Men kan zich af- 
vragen of b.v. het zien van 3 witte kwikstaarten wel de moeite  
waard is. Dat is natuurlijk dikwijls afhankelijk van de plaats  
waar de vogels gezien zijn. Je kunt tegenwoordig heel wat wande- 
lingen langs de Duinweg en de Laan van Puik en Duin maken, zonder  
ook maar één witte kwikstaart te zien, terwijl je ze een tiental  
jaren geleden altijd zag, soms zelfs midden in de winter. 
Dat kan je ook voor de geelgors laten gelden, alhoewel dat mis- 
schien toch wel meevalt. Misschien ben ik wat erg pessimistisch,  
maar ik herinner me, hoe hier in 1953 de bontbekplevier nog een  
tamelijk algemene broedvogel was op het strand en dat ik in dat  
jaar op een morgen met C. v.d. Luyt samen op een betrekkelijk  
klein stukje strand 8 nestjes vond. Ga nu eens zoeken, je ziet  
ze zelfs niet meer. Gelukkig, dat putter en kuifmees, je weer  
wat moed geven, die waren hier vroeger uiterst zeldzaam. 

Joh. Moerkerk. 
 

 
 




