
 



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)      
 
GIRONUMMER VAN DE PENNINGMEESTER 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk 
 
LEDENADMINISTRATIE: 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden e.d. graag naar: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
------------------------------------------------------ 

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  
 
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 
M.Gielen   lid   Duinweg 89 
------------------------------------------------------ 

JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade naast de Openbare Bibliotheek  
in Noordwijk. In het Centrum treft u een tentoonstelling aan over de natuur  
in en rond Noordwijk. Daarnaast is er een uitgebreide natuurbibliotheek, die 
voor iedereen toegankelijk is. 
 
OPENINGSTIJDEN 
Woensdagmiddag, Zaterdagmiddag en Zondagmiddag van 14.00 – 16.30 uur. 
------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------------------- 
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-------------- 
 
Kopy voor de volgende STRANDLOPER moet voor 15 april a.s. in ons bezit zijn. 
Alles is weer welkom, de map is zo goed als leeg! 
 

-------------- 
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JAARVERGADERING 1985   UITNODIGING   JAARVERGADERING 1985 
 
Op vrijdag 29 maart zal wederom de Jaarvergadering gehouden worden. De 
Jaarvergadering wordt gehouden in het Jan Verwey Natuurcentrum, aan- 
vang 20.00 uur. 
Tijdens deze vergadering zullen het jaarverslag 1984 van de secretaris 
en het financiëel verslag 1984 van de penningmeester worden gepresen-  
teerd. Ook is er een verslag van de kas-commissie , 
Daarnaast moeten er bestuursverkiezingen gehouden worden. 
Aan de beurt van aftreden zijn: Margreet Vink en Ilse Rössner. 
Zij stellen zich niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor in hun plaats te verkiezen: Dick Passchier en 
Sjaan van Kekeren. 
Verder zullen de plannen voor de komende tijd worden toegelicht. 
 
Na de pauze zal er een keuze worden getoond van dia's van eigen leden.  
Vele van onze leden maken verdienstelijke opnamen, welke nog nimmer  
in onze kring vertoond werden. We dachten dat een jaarvergadering een  
gebeurtenis kan zijn, speciaal voor de leden zelf. Daarom past het naar  
onze mening goed, een keuze uit het werk van onze eigen leden te laten  
zien. We willen de keuze beperken tot onze landsgrenzen. Laat ons even  
weten als u wat leuk materiaal hebt om te laten zien. Schroom niet, u  
doet niet alleen ons, maar ook de andere leden er een groot plezier mee. 
 
Graag tot ziens op de Jaarvergadering, 29 maart a.s., aanvang 20.00 uur. 
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum aan de Weteringkade te Noordwijk. 
 

-------------- 
 
Extra Bestuursmededeling 
 
Eind vorig jaar werden wij verrast met een prachtige aanbieding. Eén van  
onze leden te Leiderdorp -een oud Noordwijker- kwam via een legaat in  
het bezit van een prachtige collectie fossiele schelpen. 
Wij hebben de collectie mogen bezichtigen en wij dachten dat deze een  
belangrijke aanwinst zou kunnen betekenen voor ons Natuurcentrum.  
De gehele collectie die ons werd aangeboden, is oorspronkelijk afkomstig  
van wijlen Ds.W.B.Bergsma te Leiderdorp. Het spreekt voor zich dat wij  
met deze schenking heel content zijn. 
Op het ogenblik wordt de collectie zo gerangschikt, dat zij straks op 
overzichtelijke wijze tentoongesteld kan worden. Rest ons nog te ver- 
melden dat er bij deze schenking ook nog vele tijdschriften en brochures  
waren. 
 

De secretaris 
 

-------------- 
LINNAEUS 
In het Konijnenverhaal in de vorige Strandloper werd verteld dat Linnaeus  
het konijn in 1858 de Latijnse naam Lepus cuniculus gaf. 
Eén mevrouw belde mij op om mij op de onwaarschijnlijkheid van deze datum  
te wijzen. Zij had gelijk, Carl Linnaeus werd in 1707 geboren in het Zweed- 
se Rashult in een eenvoudig Zweeds houten huisje, afgedekt met een plag-  
gendak. Het is nog heden ten dage te bezoeken. Hij overleed in 1778 in Ham-  
marby. De naamgeving van het dierenrijk vond plaats in 1758, die van het  
plantenrijk al in 1753.  
 

Redactie. 
 

-------------- 
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         FINANCIEEL OVERZICHT 1984 
 
A. Kasoverzicht  
 
Ontvangsten 

   
 
Uitgaven 

   

Saldo 010184  ƒ 13735,36  Jeugdclub ƒ  1123,71 4) 
Contr./Donatie     6321,50 1) Strandloper   2115,95 6) 
Vogeljaar      155,10 2) Natuurcentrum   4312,72 5) 
Rente      239,28 3) Secr./penn.m    238,80  
   Representatie     68,95  
   Padden     51,75  
   Contributies    647,50 7) 
   Reservering    440,-- 8) 
   Saldo 311284  11451,86  

 ƒ 20451,24   ƒ 20451,24  

 
B. Kasoverzicht Jan Verweij Natuurcentrum 

   

Ontvangsten   Uitgaven    

Subsidie gemeente  ƒ  5000,--  Opknapbeurt ƒ  5077,18  
Entree      595,10  Inr. tentoonst.   1449,75  
Verkoop     2478,06  Mat. verkoop   4441,18  
Bijdrage Stinovo      500,--  Exploitatie   2123,22  
Consumpties      132,90  Meubilair ed    152,40  
Gift Shell      300,-- 9) Opening     75,05  
Nadelig saldo     4312,72 10)     

 ƒ 13318,78   ƒ 13318,78  

C. Balans per 31 december 1984 
      

Activa   Passiva    

Saldo 311284  ƒ 11451,86  Vooruitbet. contr. ƒ    25,--  
Afschr. reserve     1600,--  Te betalen    
Te ontvangen:      Vogeljaar    206,50  
   contributie      230,--     IVN    121,25  
   Vogeljaar       35,--  Dubieuze    
Voorraad      contributie    150,--  
   papier      100,--     verkoop   1000,--  
   verkoop materiaal     6700,-- 11) Eigen vermogen  20414,11  
Stencilmachine     1200,--      
Binoculair      600,--      
Schrijfmachine       pm      
Kijkers jeugdclub       pm      
Boeken       pm      

 ƒ 21916,86 ƒ 21916,86 

 
 
Het boekjaar 1984 wordt afgesloten met een nadelig saldo. Dit komt 
voornamelijk door het nadelig saldo van het Natuurcentrum. Hier is 
op dit moment een te grote voorraad aan verkoop materiaal aanwezig. 
Dit blijkt ook direct uit de balans. Het zal noodzakelijk zijn in  
het komende jaar eerst de voorraad te verkopen voordat met de aan- 
schaf van nieuw materiaal begonnen wordt. De kas kan deze terugloop 
best voor een jaar hebben, maar het moet niet structureel worden. 
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ad 1. Contributies en donaties. 
Op 1 januari 1985 telde de vereniging 426 leden. 
Als volgt verdeeld:  Noordwijk          302 

Noordwijkerhout, de Zilk   23 
Katwijk      16 
Rijnsburg, Valkenburg    13 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest  14 
Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout  33 
Elders      25 

ad 2. Vogeljaar. 
Het lijkt alsof er dit jaar winst gemaakt is, maar er moet nog een  
rekening betaald worden. Zie ook de balans. 

ad 3. Rente. 
De rente is dit jaar hoger dan vorige jaren, doordat de bank de rente 
tegenwoordig per 31 december bijschrijft. Daardoor is dit boekjaar twee  
maal rente ontvangen. 1 januari over 1983 en 31 december over 1984. 

ad.4. Jeugdclub. 
Dit bedrag bevat de aanschaf van het binoculair, waarover in het verslag  
van vorig jaar al geschreven is. 

ad 5. Natuurcentrum. 
Over dit bedrag is in de inleiding al geschreven. Een specificatie  
van inkomsten en uitgaven van het Natuurcentrum vindt u onder B.  
Wel moet het nadelig saldo met ongeveer ƒ 800,-- verminderd worden  
omdat met het in gebruik nemen van het Natuurcentrum geen uitgaven  
voor zaalhuur t.b.v. de jeugdclub en van vergaderingen meer gedaan  
behoefden te worden 

ad 6. Strandloper. 
Deze post is dit jaar erg hoog, gezien de achterstallige papierrekening  
die nog betaald moest worden. Zie ook de balans van vorig jaar. 
De normale kosten voor de Strandloper zijn ongeveer ƒ 1300,-- per jaar. 

ad 7. contributies. 
Deze post bevat de contributies, die de vereniging betaalde aan diverse  
organisaties van natuurbescherming. Het betreft hier: 
Ned. Ver. tot bescherming van Vogels, Stichting Natuurmonumenten,  
Stichting Natuur en Milieu, Kritisch Faunabeheer, Land. ver. tot  
behoud van de Waddenzee en Stichting Vogelasiel Noordwijk. 

ad 8. Reservering. 
Ook dit jaar is het afschrijvingsbedrag van de stencilmachine en van  
het binoculair als uitgave in het kasoverzicht opgenomen. De schrijf- 
machine is inmiddels geheel afgeschreven. Het totale bedrag van de  
reserve vindt u in de balans terug. 

Ad. 9 Gift Shell. 
Deze gift is bestemd voor de aanschaf van een diaäpperaat. 

Ad. 10 Nadelig saldo. 
Dit bedrag vindt u terug in het algemeen kasoverzicht. 

Ad. 11. Voorraad verkoopmateriaal. 
Hier is de verkoopwaarde van het materiaal opgenomen. 
 

Noordwijk, februari 1985  
J.Ch. Veefkind,  
penningmeester. 

 
 
 
 
 
 
 



- 5 – 
 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.  
 
JAARVERSLAG OVER 1984 
 
Het jaar 1984 kenmerkte zich door een aantal belangrijke gebeurtenissen  
voor onze vereniging. Deze gebeurtenissen en verschillende andere voorval- 
len en evenementen worden hierna nog even kort herhaald. 
 
Realisering van het Natuurcentrum "Jan verwey" 
 
De belangrijkste gebeurtenis in 1984 voor onze vereniging was zonder twij- 
fel de opening van het Natuurcentrum "Jan Verwey" op zaterdag 16 juni 1984. 
De opening geschiedde door de heren Steltman (directeur van het IVN) en 
Bonnike (burgemeester van Noordwijk. De belangstelling was overweldigend.  
Een speciaal woord van dank mag hier worden uitgesproken naar al diegenen,  
die betrokken zijn geweest bij het opknappen van de voormalige openbare  
bibliotheek aan de Weteringkade te Noordwijk en het inrichten ervan. Er  
is bijzonder veel werk verzet. Nog even ter herinnering: het Natuurcen- 
trum wordt in stand gehouden door onze vereniging, de IVN-afdeling Noordwijk,  
en de Stichting Voge1asiel Noordwijk. Naast een uitgebreide tentoonstellings-  
ruimte is er een ruime zaal gecreëerd voor leden-bijeenkomsten. Verder is  
er een bibliotheekruimte geschapen, waarin tevens bijeenkomsten voor de  
jeugd kunnen worden georganiseerd en waar ook de kleinere vergaderingen  
kunnen worden gehouden. Het Natuurcentrum mag zich thans verheugen in een 
wijdverbreide belangstelling en geldt als ontmoetingsplaats voor vele  
leden, belangstellenden en organisaties op natuur- en milieugebied.  
 
In dit verband moet een speciaal dankwoord worden gericht aan de gemeente  
Noordwijk, die het gebouw op aantrekkelijk voorwaarden aan ons ter beschik- 
king stelde, en aan de nabestaanden van Jan Verwey, die zeer behulpzaam  
zijn geweest bij de overdracht van het boekenbezit van Jan Verwey. 
In aansluiting hierop kan worden vermeld, dat ook nagenoeg het hele boeken- 
bezit van wijlen Johan Moerkerk aan de Bibliotheek van het Natuurcentrum  
is geschonken. Verder hebben nog verschillende leden en belangstellenden  
schenkingen gedaan of gedeelten van hun collecties ter beschikking ge-  
steld. Kortom: het is eigenlijk formidabe1 dat het Natuurcentrum in zo'n 
korte tijd (nog geen vier maanden) geheel ingericht kon verrijzen! 
Voor een organisatie, die geheel uit vrijwilligers bestaat, is dit een  
prestatie waar we gerust trots op mogen zijn. 
 
Cosmo Center 
 
Medio 1984 werd onze vereniging opgeschrikt door het voornemen van de ge- 
meente Noordwijk om op het terrein van de zogenaamde Trimbaan een Cosmo-  
Center te laten oprichten. Naast dit duingebied zou naar alle waarschijnlijk- 
heid nog eens 5 tot 10 hectare duingebied voor dit pretpark opgeofferd  
moeten worden. Naast het verdwijnen van dit duinterrein zou nog eens een  
groot aangrenzend stuk natuurgebied onder de druk van het Cosmo Center  
komen. Gelukkig stak het College van Gedeputeerde Staten hier een stokje  
voor en bleef het duingebied voor deze dreiging gespaard. De vereniging  
heeft zowel aan het adres van de gemeenteraad als van gedeputeerde staten 
van Zuid-Holland uitvoerige bezwaarschriften gericht. 
 
Vogelwerkgroep 
 
Deze speciale werkgroep ging m.i.v. 1984 concreet aan de gang door middel  
van een nieuw inventarisatieschema. Via dit schema zal het gehele grond- 
gebied in en rond Noordwijk geheel op nieuw geïnventariseerd worden. De  
resultaten van dit onderzoek zullen dienen als basis van een nieuwe uit- 
 
 
 
 
 



- 6 – 
 
gave van "De Vogels van Noordwijk". Hiernaast leverde de werkgroep een belang- 
rijke bijdrage aan de verschillende landelijke onderzoeken. 
 
Bestuur 
 
De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd. Wel is een aanvang gemaakt om- 
wille van een goed beheer van het Natuurcentrum de drie betrokken organi- 
saties wat meer bij elkaar te betrekken. Waarschijnlijk zal dit voor de 
vereniging gevolgen hebben voor wat betreft de samenstelling van het be- 
stuur en voor bet bepalen van de taakvelden. 
 
Assistentie bij evenementen van andere organisaties  
 
Evenals voorgaande jaren werd ook het afgelopen jaar meermalen een beroep  
op onze vereniging gedaan om te assisteren bij excursies, lezingen e.d.  
Zo verzorgden enkele leden van onze vereniging een avond voor de Koninklij- 
ke Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde, afd. Lisse, met als thema  
IJsland. 
Ook op de Boven-Volta-Markt waren we weer met onze stand present. 
Eind september verzorgden we een excursie voor de Nederlandse Caravan Club.  
Op eerste Kerstdag werd voor de gasten van hotel Waikiki een lezing met  
rondleiding door het Natuurcentrum verzorgd. 
 
Inventarisaties  
 
Zojuist werd al gesproken over de inventarisaties in het gehele gebied in  
en rond Noordwijk. Daarnaast werden inventarisaties verricht in de Amsterdam- 
se Waterleidingduinen. Ook het Landgoed Offem werd weer geïnventariseerd. 
Planteninventarisaties werden o.m. uitgevoerd op het terrein van het voor- 
malige Golfbad, op het Trimbaangebied (i.v.m. het bezwaarschrift tegen het  
Cosmo Center) en rond het gebied van de Ruigenhoek. 
In oktober 1984 werden weer de gebruikelijke trekwaarnemingsdagen gehouden  
vanaf de waarnemingspost "De Driehoek". 
Naast deze officiële inventarisaties werd er door tal van leden individueel 
geïnventariseerd. De resultaten daarvan zijn vaak ook in de Strandloper  
terug te vinden. 
 
Ledenvergaderingen 
 
De jaarvergadering in maart 1984 was speciaal gewijd aan de landgoederen in  
onze omgeving. Op de overige ledenvergaderingen werden o.m. de volgende  
onderwerpen aangesneden: 
Plantenleven in het Andesgebergte; reisverslag van een speciale excursie  
naar de Beierse Alpen, de Neusiedlersee in Oostenrijk en naar het Velence- 
meer en het Visogradgebergte in Hongarije; het vogelleven op de Nederlandse  
Antillen; natuurleven op de Waddeneilanden; opnamen van gewone en bijzondere  
vogels in Nederland; en tenslotte een tweetal voorlichtingsavonden over  
vogeltrek en paddestoelen. 
Al deze ledenvergaderingen werden goed tot zeer goed bezocht. 
 
Excursies  
Evenals in voorgaande jaren, werden ook in 1984 weer tal van boeiende excur-  
sies georganiseerd, die door vele van onze leden werden bezocht.  
Een overzicht volgt nu hieronder: 
28 januari   Ganzenexcursie naar Friesland. 
11 februari   Bezoek aan de expositie Energie Anders te Hoek van Hol-  

land. 
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26 februari 
30 april 
05 mei 
21 mei 
26 mei-2 juni 
 
11 juni  
16 juni  
07-09 september  
20-30 september 

Excursie naar de Pier van IJmuiden 
Excursie naar de Knardijk en de Ankeveense Plassen 
Nachtegalenexcursie 
Excursie naar het Landgoed Offem 
Excursie naar de Plauer See in Mecklenburg-Schwerin 
(D.D.R.) 
Excursie naar het Landgoed Leeuwenhorst  
Excursie naar de A.W-duinen 
Excursie naar Schiermonnikoog  
Excursie naar het gebied rond Istanbul (Turkije) met 
als speciaal doel het bekijken van de massale najaars-
trek  

Voor de jeugd was er dan nog een speciale ganzenexcursie op 07-08 januari. 
 
Ledenbestand 
 
Mede dankzij het bezoek aan het Natuurcentrum "Jan Verwey" waren er het af-  
gelopen jaar weer velen die zich opgaven als lid. Voor verdere mededelingen  
hierover mag verwezen worden naar het financieel verslag van de penning-  
meester. 
 
Overleg met Staatsbosbeheer 
 
Onze natuurterreinen staan zeker de laatste tijd steeds meer onder druk van  
een toenemende recreatie en een toenemende dreiging van allerlei ingrepen. 
Vandaar dat er sinds enige tijd een geregeld overleg plaatsvindt met een  
staf van de Boswachterij "Hollands Duin" te Noordwijk. Hier vindt onder meer  
een gedachtewisseling plaats omtrent toekomstige beheersmaatregelen. La-  
ten we hopen dat dit overleg mede mag bijdragen tot een doeltreffend beheer  
van onze nog resterende duinen. 
 
Slotwoord 
 
Zoals u ziet, is er het afgelopen jaar behoorlijk wat gebeurd. Er is in feite  
nog veel meer gebeurd, maar het is ondoenlijk dit alles in een jaarverslag  
samen te vatten. 
Vermeld moet in ieder geval nog worden het vele werk dat Dick Passchier  
steeds weer verricht ten behoeve van de Jeugdclub. De Jeugdafdeling heeft  
een dermate groot succes, dat er helaas een wachtlijst moest worden inge- 
voerd. Op zich is dit echter een verheugend verschijnsel en geeft het  
blijk van een groeiende belangstelling bij de jeugd. 
Ook het redactieteam van de Strandloper heeft bijzonder veel werk verricht  
aan de verzorging van de Strandloper. 
Tot slot namens het bestuur dank aan allen, die hebben bijgedragen tot al  
hetgeen verricht is en tot de goede sfeer, waarin alles is verlopen. 
 
 
De secretaris      C.M.J.Verweij 
 
 
 
 
 
 

-------------- 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 25 januari 1985 om 20.00  
uur in het Natuurcentrum "Jan Verwey" aan de Weteringkade te Noordwijk. 
 
Aanwezig : ca 40 personen. 
 
1.Opening door de voorzitter 
  De voorzitter, Hein Verkade opent de vergadering en heet de aanwezigen  
van harte welkom. 
 
2.Ingekomen en verzonden stukken  
  Alleen het belangrijkste zal worden, genoemd. 
Binnengekomen is allereerst een schrijven van de Stichting Natuur- en Land-
schapsbeheer Zuid-Holland, afd. Werkgroep Amfibieën en Reptielen Zuid-Holland. 
Gepleit wordt voor een wisselwerking op elkaars beschermende maatregelen en  
een uitwisseling van gegevens.(14 01 85) 
Voorts zijn binnen gekomen diverse stukken van de Vereniging Noordwijk Lo-  
kaal (voorheen Vigron) betreffende haar verzoek om afgifte door de gemeen- 
te Noordwijk van een representativiteitsverklaring.(15 01 85) 
Vervolgens bereikte ons een verzoek om deelname aan de actieweek over  
milieu, landbouw en ontwikkeling met als thema "Honger hoeft niet". Deze  
themaweek wordt gehouden van 20-27 april a.s. 
Tenslotte wijst de Provinciale Raad voor Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland  
op de start van een cursus ruimtelijke ordening, die m.i.v. 26 februari  
a.s. zal worden georganiseerd in Voorhout. Deze cursus duurt 6 avonden.  
Inlichtingen 070-651905 (10 01 85) 
 
Verzonden zijn een reactie op het streekplan Zuid-Holland-West (voor-
ontwerpherziening) aan het College van gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.  
(29 12 84) 
Ook verzonden een verzoek aan "VARA's Vroege Vogels" om in haar uitzendingen 
aandacht te besteden aan het Natuurcentrun "Jan Verwey". (27 12 84) 
 
3.Mededelingen Dagelijks Bestuur 
---Publiciteit rond het Natuurcentrum: 
Enkele weken geleden heeft een team van VARA's Vroege Vogels een bezoek ge- 
bracht aan het Natuurcentrum. Een weerslag van dit bezoek is uitgezonden.  
Later op de avond wordt een bandopname van deze uitzending ten gehore ge-  
bracht. 
---presentatie nota "Groen in Noordwijk" 
Door de vele extra werkzaamheden is de presentatie van deze nota twee  
maanden uitgesteld.(thans begin mei) Deze nota zal een resultaat zijn van  
het werk van een aantal leden van de vereniging en de Stichting Kritisch  
Noordwijk. De presentatie van deze nota zal plaats vinden in het Natuur-  
centrum. Tevens zal dan in de zaal toepasselijk illustratiemateriaal ge- 
toond worden. 
---Bespreking met de Stichting Duinbehoud. 
Morgen, 26 januari zal in het Natuurcentrum een bespreking plaats vinden  
met als doel een standpuntbepaling voor te bereiden t.a.v. diverse aspec- 
ten van het duingebied, dat straks zal komen te vallen onder het Nationale  
Park Noordwijk-De Zilk. 
---Nieuws van de Vogelwerkgroep. 
Men is bezig met de voorbereiding van de indeling van de aanstaande broed-
vogelinventarisaties. Er zal binnenkort een speciale bijeenkomst voor de  
leden van deze werkgroep worden georganiseerd ter voorbereiding van deze 
inventarisaties. 
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---Lidmaatschap "Noordwijklokaal". 
De vereniging heeft in principe haar instemming betuigd t.a.v. de tot-  
standkoming van een lokale omroep. Besloten is van deze organisatie lid 
te worden ter ondersteuning van het verkrijgen van de gewenste representa-  
tiviteit. 
---Cursussen in maart a.s. 
4 maart :vondsten en waarnemingen aan het strand. 
11 maart:natuurfotografie. 
13 maart:het weer. 
25 maart:kruiden. 
 
4.Deelname aan Milieu Overleg Bollenstreek. 
Kortweg wordt het bovengenoemde Overleg het MOB genoemd. 
Verschillende Milieu- en Leefbaarheidsorganisaties in de Bollenstreek voeren  
sinds kort gezamenlijk een periodiek overleg. Aan de vereniging is verzocht  
ook een afgevaardigde te zenden. Gevraagd wordt aan de aanwezigen wie zich  
hiervoor op wil geven. 
 
5.Paddenbescherming 
De voorbereidingen voor de komende paddenbeschermingsactiviteiten in  
maart/april a.s. zijn inmiddels aangevangen. Binnenkort zal aan het ge-  
meentebestuur een verlanglijstje worden overgelegd m.b.t. faciliteiten 
t.b.v. de bescherming van de padden aan de Vogelaardreef/Kapellenboslaan  
in het Langeveld. Er wordt een beroep gedaan op diegenen, die vorig jaar  
hebben meegeholpen, om zich ook dit jaar weer beschikbaar te stellen. 
 
Voorts wordt verslag gedaan van een informatieverstrekking vanuit de  
gemeente Bloemendaal. Aan de Duinlustweg in deze gemeente heeft men pijpen  
onder de weg doorgetrokken, waarlangs de Padden ongestoord onder de weg  
door komen. Volgens de gemeente Bloemendaal zijn de ervaringen goed te noe- 
men. Een dergelijk initiatief lijkt de moeite waard om nader te bestuderen,  
teneinde tot een meer permanente oplossing te komen. 
 
De voorzitter heeft een verslag opgesteld van de werkzaamheden van het afge- 
lopen seizoen. Enkele belangrijke gegevens licht hij toe. 
 
6.Wat verder ter tafel komt en de Rondvraag 
  Jan Glasbergen vraagt of er weer waarnemingslijsten beschikbaar zijn. Op  
de volgende vergadering zijn ze er. 
  Sjaan van Kekeren vindt het van belang, dat de bibliotheek wat meer  
"gepromoot" wordt. Zij heeft hiertoe al een aanzet gegeven middels een klei- 
ne tentoonstelling van boeken uit de bibliotheek, die straks tijdens de pauze 
bekeken kunnen worden. 
  Jan Glasbergen heeft de afgelopen tijd waargenomen een Velduil, een  
Smelleken, een IJsvogel, 150 Grauwe Ganzen en een Buizerd. 
  Rond Kerstmis zaten er ca 5000 Goudplevieren in de polder. Ze werden  
geteld door de heer Meyer. 
  Dick v.d.Oever heeft nabij zijn woning in Amsterdam recent Futen en  
Tafeleenden waargenomen. 
  De heer Meyer stelt voor voortaan de waarnemingen na de pauze te be- 
handelen. 
 
PAUZE 
 
Na de pauze verzorgt Dick van den Oever een boeiende voordracht over verschil- 
lende aspecten van het water. Met name komt aan de orde de kwaliteit van het  
water; de bewaking van de kwaliteit is zijn dagelijks werk. Hij laat daar- 
bij tal van organismen zien, die zich in het water ophouden. Deze zijn veel-  
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al microscopisch klein. Het voorkomen van bepaalde organismen geeft een  
indicatie van de kwaliteit van het water en de oorzaak van de eventuele  
vervuiling. 
Na deze voordracht wordt Dick v.d.Oever door de voorzitter bedankt voor  
zijn komst en voor het gebodene. 
De voorzitter deelt het publiek nog mee, dat de eerstvolgende ledenvergade- 
ring zal worden gehouden op vrijdag 22 februari a.s. in het Natuurcentrum.  
Tijdens deze avond zal een reisverslag worden geboden van de reis van een  
aantal leden naar Turkije. 
 

de secretaris 
 

-------------- 
 
VOGELS IN DE OOSTERSCHELDE. 
 
Als praktikant wordt je dan geplaatst bij de bouw van de Stormvloedkering  
in de Oosterschelde om wat meer kennis te vergaren van weg- en waterbouwkun- 
de. Met vogeltjes-kijken als grootste hobby zit je gebakken op zo’n stage- 
plaats, want wat is er mooier dan je werk met je hobby te kunnen "combineren".  
Je collega's zijn daarentegen niet zo gelukkig met je hobby, wat dan ook  
heel wat kommentaar oplevert. Werken met je kijker naast je is onmogelijk  
volgens hen. De werkkeet op het werkeiland staat vlak aan de Oosterschelde  
met een ruim uitzicht op het water en op een strandje. Dit strandje gaat  
geleidelijk aan over in duintjes en vormt in de zomer het broedterrein van  
een kolonie Dwergsterntjes. In het najaar is het strandje een hoogwater- 
vluchtplaats voor allerlei soorten steltlopers die bij laagwater hun 
voedsel op de zandbanken zoeken. Het strandje wordt bij vloed druk bevolkt;  
vooral de Drieteentjes zijn vaste klanten. Zij komen in grote getale. De 
Scholeksters zijn ook dagelijks aanwezig, evenals Bonte Strandlopers, Wul- 
pen, Zilverplevieren, Bontbekplevieren en Kanoetstrandlopers. 
Bij laag water blijft er voor het strandje een door stortstenen omringd  
plasje staan, waar bijna dagelijks een Blauwe Reiger een bezoekje brengt  
om achtergebleven visjes te verschalken. 
Op een dag streek er bij hoog water een Kleine Jager op het strandje neer.  
Alle meeuwen vlogen luidkeels op, maar het viel op dat de Drieteentjes  
en de Scholeksters rustig bleven staan. Zij zagen blijkbaar de Kleine Jager  
niet als hun vijand. Na een tijdje had de jager genoeg krachten verzameld  
en koos hij weer het luchtruim. De Kleine Jager was nog maar nauwelijks ver- 
dwenen of de meeuwen streken al weer neer. 
Vanuit een ander raam kijk je uit over het water van de Oosterschelde.  
Op nog geen 20 meter van de keet scharrelen de Steenlopers hun kostje  
tussen de stenen bij elkaar. Af en toe worden ze vergezeld door één of twee  
Paarse Strandlopers. In het water zoeken Eidereenden al duikend naar mos- 
selen en andere schaaldieren. Middelste Zaagbekken en Futen zitten wat  
verderop en duiken naar kleine visjes. 
Laatst zwom er een Zeekoet in een jachthaven. Omstanders hadden het over een  
kleine pinguïn. Ze geloofden pas dat het een Zeekoet was, toen het beest  
wegvloog; en pinguïns kunnen nu eenmaal niet vliegen! 
Op weg naar je werk, rijdend langs de inlagen, valt je op hoe vogelrijk de- 
ze gebieden zijn. Inlagen zijn weilanden vlak achter de dijk. Deze weilanden  
zijn zeer drassig met plasjes en kleine slootjes. Vooral bij hoog water  
vormen de inlagen een gebied dat druk bezocht wordt door soms wel honderden 
Smienten, die daar grazend te zien zijn. Ook Bergeenden, Rotganzen, Slobeen- 
den, Wulpen en Strandlopers zijn van de partij. De Rotgans is een algemene  
gast in het najaar. Je ziet ze in groepen tot 200 ex. op een weiland gra- 
zen of op de Oosterschelde dobberen. 
Het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde is de enige plaats in Ne- 
derland waar de Kuifaalscholver het gehele jaar te zien is. 
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Het zijn hoofdzakelijk jonge vogels. De Kuifaalscholver valt op door zijn  
formaat en tijdens het duiken neemt hij eerst een sprongetje. Ook komen 
Kuifaalscholvers dichter bij de mensen en zijn dus minder schuw dan Aal- 
scholvers. Er zijn 2 tot 4 Kuifaalscholvers aanwezig. 
Tijdens een storm kun je vaak Dwergmeeuwen en Drieteenmeeuwen waarnemen,  
die tussen de pijlers in het snelstromende water iets proberen op te vissen.  
De Zeehond wordt steeds vaker in de monding van de Oosterschelde waargenomen.  
Het is te hopen dat deze steeds zeldzamer wordende diersoort zich hier weer  
opnieuw zal gaan vestigen. 
De Stormvloedkering is gebouwd om de Oosterschelde tijdens storm te kunnen 
afsluiten. Bij rustig weer kan het water gewoon tussen de pijlers doorstro- 
men en heerst er in de Oosterschelde een getijde dat wel wat gematigd wordt  
door de aanwezigheid van de Stormvloedkering. Het getijdeverschil zal naar 
verwachting 2.70 m. bedragen in plaats van de huidige 3,50 m. Het zoute 
milieu blijft en ook de "kraamkamer" van de Noordzee blijft behouden. 
De kosten van het project: 10 miljard gulden. Laten we hopen dat de  
Stormvloedkering dit geld waard is. 
 

Noël Aarts 
 

-------------- 
 
De kopy van bovenstaand artikel werd begin december ontvangen. Het was  
echter te laat om nog in het laatste nummer van het vorige jaar te  
plaatsen, vandaar dat het stuk nu pas geplaatst wordt. U begrijpt dat  
er dus gesproken wordt over vogels die in het najaar gezien zijn,  
ver voor de koude—inval van de afgelopen maanden. 
 

-------------- 
 
Excursieverslag IJmuiden, 2 november 1984 
 
Vrijdag 2 november waren René van Rossum en ondergetekende om ongeveer kwart  
voor 9 op de Zuidpier van IJmuiden. Het was schitterend weer (zon en weinig  
wind). Aan het begin van de pier zagen we rechts in het water een Roodhals- 
fuut en er waren verschillende trekkende zangvogels, zoals Grote Gele Kwik- 
staart, koperwiek en Barmsijs. We liepen verder en we kwamen een vogelaar te- 
gen, die zei dat er in de bocht van de pier een IJseend zat. Het was een  
vrouwtje en het eendje bevond zich tussen een groepje Eidereenden. René  
ging de IJseend fotograferen toen opeens zijn aandacht getrokken werd door  
iets anders. Ik hoorde hem namelijk opgewonden roepen dat ik gauw moest komen,  
omdat hij iets heel vreemds zag. Ik kwam aangerend en zag wat hij bedoelde.  
Het was een klein, lichtbruin vogeltje, dat op de blokken aan het einde  
van de pier zat. Het vogeltje was dus lichtbruin, had korte, vrij brede vleugels, 
een lichte keel, was ongeveer 12 cm groot en deed aan een Grasmus denken.  
Toen we hem een tijdje hadden bekeken en René er 4 foto's aan gewaagd had  
(jammer genoeg niet van erg dichtbij) viel ons ook een wit oogringetje op.  
"Weet je al wat voor soort het is", vroeg ik aan René. "Tja", antwoordde hij, 
heb er geen ervaring mee, maar ik denk erg sterk aan een Brilgrasmus.  
Maar die is in Nederland nog niet eerder waargenomen, dus dat zou wel onwijs  
zijn!" Ondertussen vloog het vogeltje langs de pier terug en dus holden  
wij ook terug, maar we konden hem zo gauw niet meer vinden. René stelde  
voor om naar het paviljoen Zuidpier te gaan om verschillende DBA—ers te  
bellen. (DBA—ers zijn leden van de DBA, hetgeen staat voor Dutch Birding 
Association, een gezelschap dat elkaar via een netwerk per telefoon op  
de hoogte brengt van zeldzame of interessante vogelwaarnemingen.) 
Daarna zouden we weer terug gaan de pier op om het vogeltje te zoeken. We  
hadden immers alleen maar 4 niet al te beste foto's en om een waarneming  
van een Brilgrasmus geaccepteerd te krijgen was waarschijnlijk beter ma- 
teriaal nodig. Het was ondertussen kwart voor elf en René had een stuk of 
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vijf DBA-ers te pakken gekregen. Een half uur later waren René en ik weer 
op de punt van de pier aan het zoeken naar het vogeltje dat zich voor- 
eerst nog niet liet zien. Om half twaalf arriveerden de eerste DBA-ers  
met rode hoofden op de pier. Sommigen hadden hiervoor de maximum-toelaat-  
bare snelheid op de autowegen wel ruim overschreden. En na nog een half 
uurtje speuren ontdekte René het vogeltje weer. Het was inmiddels ruim 
2 uur geleden dat wij het vogeltje voor de eerste maal zagen en na veel 
discussie bleek het inderdaad een Brilgrasmus te zijn. Het betrof hier een  
vrouwtje of een juveniel exemplaar, maar het beestje was duidelijk kleiner  
dan een gewone Grasmus, dus verwarring met deze soort was uitgesloten. Vol- 
gens de Vogelgids is de Grasmus 14 cm en de Brilgrasmus 12,5 cm groot.  
Dus dat was fantastisch. 
De IJseend zat ook nog steeds dichtbij, maar die vond men niet meer be- 
langrijk. Verder maakte Jelle van Dijk (deze was toevallig op de Pier om 
eens te kijken of er nog leuke vogels zaten!) me nog attent op een  
Boomvalk en zagen René en ik nog een Velduil boven de pier. Een opge-  
wonden en zeer geslaagd vogeldagje dus! 
 

Arnold Meyer (jeugdlid) 
 

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

 

EEN SCHREEUWAREND 
 
Op donderdag 15 november werd  
er in de zuidduinen van Katwijk  
door iemand uit Den Haag een gro- 
te roofvogel ontdekt. Hij werd 
toen maar heel even gezien en 
men kon toen nog niet met zeker-  
heid zeggen dat het om een arend 
ging. Op zaterdag 17 november werd   
er tegen de avond weer een glimp  
van de vogel opgevangen en op zon-  
dag 18 november was men het er over  
eens dat het hier om een arend ging, 
al wist men nog niet of het een 
Schreeuwarend, een Bastaardarend of 
een Keizerarend betrof. 

Zondagavond werd de DBA ingelicht en de volgende dag werd het duin door een 
veertigtal vogelaars uit heel Nederland bezocht (overvallen kan je beter  
zeggen!) en men werd het er over eens dat het een Schreeuwarend was. Het  
was een onvolwassen exemplaar. Op dinsdag 20 november werd het dier bij  
Vliegveld Valkenburg in de weilanden waargenomen. Later op de dag werd hij  
erg verzwakt in de duinen teruggevonden. Hij werd door vogelaars gevangen  
en bleek onder de luis te zitten. Onderweg naar het vogelasiel overleed  
de vogel. Het dier bevindt zich nu in het Natuurhistorisch Museum te Lei- 
den.  
Van de Schreeuwarend zijn in Nederland 5 of 6 waarnemingen aanvaard,  
waaronder 3 vondsten. De soort was al 20 jaar niet meer in Nederland waar- 
genomen. 
De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in de D.D.R en Polen. Vrijwel  
alle Europese Schreeuwarenden trekken in de maand september via de  
Bosporus naar Oost-Afrika, waar de soort overwintert. 
 

Arnold Meyer. 
 
 

-------------- 
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ZO IETS ZIE JE MAAR EEN KEER IN JE LEVEN ..... ALS JE GELUK HEBT! 
 
Op donderdag 13 december 1964, koopavond, moest ik nog even op het  
Vuurtorenplein zijn. Het was een droge, bewolkte avond met een  
zwakke wind uit het zuidoosten. 
Er was trek van wat klein spul, want regelmatig was het iele geluid  
te horen van trekkende Goudhaantjes en lijsterachtigen. 

Rond acht uur reed ik vanaf het Vuurtorenplein naar de Parallel  
Boulevard. In het licht van de woonkamers van de Vuurtorenflat  
werd mijn aandacht getrokken door twee dwarrelende lichte dingen.  
Ik dacht eerst dat het twee plastic zakken waren die door de  
zwakke wind het trekgat tussen de beide flats omhoog gezogen  
waren. Ik vertrouwde het toch niet en stapte af. Plotseling  
gingen de "lappen" snel naar beneden en in het licht van de  
winkels en straatlantaarns bleken het vogels te zijn. Meeuwen?  
Nee, het model klopte niet. Ronde vleugels met een platte kop.  
Uilen dus. 
Toen ze laag over het plein in de richting van de vuurtoren vlogen  
kon ik ze pas goed zien. Het bleken inderdaad uilen te zijn en  
wel twee Kerkuilen, lichte fase. 

Kort daarop vlogen ze naar de Parallel Boulevard. Ik volgde ze  
langzaam. Het zag er toch wel een beetje spookachtig uit die  
volkomen geruisloze en wat dwarrelende vlucht. Rakelings langs  
de ramen van de Parallelflat, naar beneden tot vlak boven de  
straatlantaarns. In het licht van de ook naar boven schijnende  
lantaarns waren ze iedere keer duidelijk te zien. 
Beide uilen waren aan het jagen op de overtrekkende Goudhaantjes.  
Hoewel ik ze ongeveer 5 minuten goed heb kunnen volgen, hebben  
zij niets kunnen vangen. Pech voor de beide uilen want aan de  
geluidjes te horen waren er trekkende vogels voldoende.  
Was dat vliegen in het licht dan weer donker toch een handicap? 

Kerkuilen jagen in het algemeen in de schemer of 's nachts. De  
kans dat je ze ziet is praktisch nihil. 
Nu ze echter achter de trekkende vogels aanzaten en boven een  
verlichte straat met verlichte flatgebouwen vlogen, werden hun  
activiteiten even zichtbaar. 

Veel kans om dit nog eens te zien geef ik me niet meer. Zo iets  
zie je maar een keer in je leven....... als je geluk hebt. 
 

E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 
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Een Pestvogel 
 
Het was donderdag 17 januari 1985.  
Om kwart voor één ging ik over het  
achterpad naar school. Ik woon in  
het Duinpark. 
Ik was al een heel end op weg maar... 
toen zag ik een Pestvogel! Hij zat  
vlak boven het achterpad op een tak,  
nog geen meter van me af ik zag het  
geel en rood op de vleugel en de 
opstaande kuif. 
Ik schrok zo, dat ik gelijk heel hard 
terugrende naar huis. lk ging naar  
mijn moeder en riep: "Een Pestvo- 
gel!" We holden naar de plek waar  
de vogel zat. Hij was er nog.  
Gelukkig maar dat ik vroeg was weg 
gegaan, want er kwamen al schoolkin- 
deren aan. Toen vloog de Pestvogel  
al gauw weg. 
Uit school zag ik hem niet meer  
en de dag daarna ook niet. Het was  
daar veel te druk op het achterpad en 
er waren ook niet veel bessen. 
 
Frido van Dijk (11 jaar) 
 

 
 

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

 
 
 

13 april  
 
30 april  
 
11 mei  
 
27 mei 
 
14 juni 
 
6-8 september 

:Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen  
 om 7.00 uur v.m. bij ingang De Zilk.  
:Knardijk-excursie. Vertrek om 6.00 uur (!) vanaf het Raad- 
 huis te Noordwijk-Binnen. Inlichtingen: Kees Verweij. 
:Noordduinen, nachtegalenexcursie. Vertrek om 20.00 uur bij  
 de ingang van boswachterij "Hollands Duin" a.d. Duinweg. 
:Excursie naar Landgoed Leeuwenhorst. Verzamelen om 7.00 u.  
 bij de hoofdingang aan de Gooweg. 
:Excursie naar het landgoed Offem. Verzamelen om 19.00 uur  
 bij de hoofdingang aan de Gooweg. 
:Excursie naar Texel. Nadere bijzonderheden volgen nog. 

 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 4e KWARTAAL 1984 
 

 aanwezig 
op 

1 okt 

gebracht 
in 

okt/dec 

doodgegaan 
in 

okt/dec 

gelost 
in 

okt/dec 

naar 
elders  

aanwezig 
op 

31 dec. 
Roodkeelduiker 
Noordse stormvogel 
Wilde eend 
Eidereend 
Zwarte zeeëend 

- 
2 
2 
- 
- 

1 
- 
9 
7 
2 

1 
2 
6 
4 
2 

- 
- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
4 
3 
- 

Sperwer 
Torenvalk 
Fazant 
Waterhoen 
Meerkoet 

- 
- 
- 
1 
- 

1 
3 
1 
2 
1 

- 
2 
1 
2 
- 

1 
1 
- 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Scholekster 
Houtsnip 
Wulp 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 

- 
- 
- 
2 
- 

1 
4 
1 
8 
3 

1 
2 
1 
7 
3 

- 
2 
- 
3 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Grote mantelmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Zeekoet 

- 
4 
- 
- 
- 

1 
9 
4 
2 

26 

1 
7 
1 
1 

20 

- 
5 
1 
1 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
2 
- 
3 

Alk 
Holenduif 
Houtduif 
Bosuil 
Veldleeuwerik 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
- 
1 
1 
- 

- 
1 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
1 

Merel 
Zanglijster 
Roodborst 
Koperwiek 
Goudhaantje 

- 
- 
- 
- 
- 

6 
1 
1 
2 
1 

1 
- 
1 
- 
- 

4 
1 
- 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Vink 
Frater 

3 
- 
1 
- 
- 
- 

2 
2 
2 
3 
1 
1 

2 
1 
3 
2 
- 
1 

2 
- 
- 
1 
1 
- 

1 
1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 15 114 78 34 2 15 
Overige vogels       
"Torenduiven" 
Rosella papegaai 
Muskuseend 
Haan 

5 
1 
3 
- 

16 
1 
2 
1 

17 
1 
2 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
1 
3 
1 

4 
- 
- 
- 

Pauwstaart 
Valkparkiet 
Pekingeend 
Parkiet 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
- 

 9 24 21 - 8 4 
       
Totaal aantal vogels 24 138 99 34 10 19 
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Toelichting 

Het laatste kwartaal van 1984 was erg rustig voor het asiel. Er  
waren bijna geen stormen en ook een vorstperiode bleef uit. Een  
en ander had tot gevolg dat en betrekkelijk weinig olieslacht- 
offers en trekvogels werden binnengebracht. 

Op 28 oktober 1984 werden de eerste twee olieslachtoffers naar  
het asiel gebracht. In de maand november werd geen enkele olie- 
slachtoffer op het strand gevonden, maar vanaf 14 december werd  
het wat drukker. Tot 31 december werden 27 olieslachtoffers  
binnengebracht. Na schoonmaken en revalidatie konden hiervan  
3 Zeekoeten en 1 Drieteenmeeuw worden gelost. 

Op 2 november 1984 werd een Bosuil binnengebracht. De vogel was  
ergens tegen aangevlogen en had, vermoedelijk een gebroken nek.  
Een paar dagen later is de vogel doodgegaan. 

Op 9 december 1984 werd een Sperwer binnengebracht. De vogel was  
wat versuft. Vermoed wordt dat hij ergens tegen aangevlo- 
gen is. De vogel mankeerde echter niets en kon een dag later  
worden gelost. 
 
Ringen 
Al jaren zijn de asiels in Nederland bezig om van het Vogeltrek- 
station in Arnhem toestemming te krijgen om geloste asielvogels  
te mogen ringen. Eventuele terugmeldingen van geringde vogels  
kan voor de asiels een indicatie zijn of hun werk succes heeft  
gehad. 
De asielhouders ervaren het als een gemis niet te weten wat er  
met een met zorg gerevalideerde vogel in de vrije natuur 
gebeurt. Gaat zo'n vogel spoedig dood als hij losgelaten wordt  
of overleeft hij het een langere tijd? Waar wordt de vogel 
gevonden? Als zo'n geringde vogel bij een asiel wordt afgeleverd, 
waaraan is de vogel doodgegaan? Het ringen van vogels is de  
enige mogelijkheid om antwoord te krijgen op deze vragen. Dat  
zo'n geringde asielvogel teruggemeld wordt is een uiterst  
kleine kans. Van de duizenden trekvogels die jaarlijks door  
het Vogeltrekstation worden geringd wordt in de loop der jaren  
slechts een fractie teruggemeld. 

Op iedere landelijke asieldag komt het probleem om asielvogels  
te ringen aan de orde. Ieder jaar wordt er bij Vogelbescherming  
op aangedrongen weer eens te gaan praten met het Vogeltrekstation.  
Ieder jaar moet Vogelbescherming mededelen dat het overleg geen succes  
heeft gehad. 

In 1981 heeft STIVON0 dit probleem ook al eens voorgelegd aan  
het Vogeltrekstation. Asielvogels mogen niet worden geringd  
met een ring van het Vogeltrekstation omdat de gegevens zoals  
werd geschreven "voor ons wetenschappelijk onderzoek onbruik- 
baar zijn en als we er niet goed op letten, sturen ze onze gege- 
vens in de war". 
STIVONO had zo zijn twijfels over dit antwoord. Het ringonder- 
zoek is grotendeels geautomatiseerd en met een aparte code op  
de ring kunnen de asielvogels van de andere vogels worden  
onderscheiden. Het wetenschappelijk onderzoek wordt hierdoor  
zeker niet in de war gestuurd. 
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Het is bekend, en veel asielhouders geven dit ook toe, dat asiel- 
vogels illegaal worden geringd door bevriende erkende vogelringers.  
Juist dit illegaal ringen brengt het wetenschappelijk onderzoek  
meer in de war dan het gelegaliseerd ringen van asielvogels.  
Ook is het bekend dat het Vogeltrekstation dank zij de vogel- 
asiels in Nederland zeer veel terugmeldingen krijgen doorgespeeld.  
Het gebeurt vrij vaak dat geringde vogels naar een asiel worden  
gebracht. 
Hoe het ook zij, het Vogeltrekstation wil er niet aan. 

STIVONO heeft er nu wat op gevonden. Wij ringen de losgelaten  
vogels met een eigen ring. Dat mag namelijk wel! Het ringen  
van vogels is namelijk niet verboden, alleen het Vogeltrekstation  
staat niet toe dat asielvogels met hun officiële ring worden  
geringd. 
In december heeft STIVONO 1 Sperwer, 1 Drieteenmeeuw en 3 Zeekoeten  
losgelaten met een eigen ring. 
Op deze ring staat vermeld: 
 

VOGELASIEL NOORDWIJK  
POSTBUS 168 
2200 AD NOORDWIJK 
en een nummer 

 
Aan het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek hebben wij  
gevraagd of de medewerkers, die belast zijn met het tellen van  
dode vogels op het strand, op deze ringen willen letten en ring  
of nummer door willen geven aan STIVONO. 

N.S.O. reageerde enthousiast en loofde ons initiatief. 
Als er geringde vogels - voornamelijk gerevalideerde olieslacht- 
offers - worden gelost, wordt dit aan het NSO medegedeeld. Aan  
de hand van windrichting, windkracht en stroming kan bet NSO  
ongeveer bepalen waar de geringde olieslachtoffers heengaan. De  
desbetreffende medewerker van bet strandonderzoek krijgt dan  
bericht om op eventueel geringde vogels te letten. 
Als een dode vogel gevonden wordt, zal deze worden opgestuurd  
naar bet Zoölogisch Museum te Amsterdam om de vogel inwendig  
te onderzoeken. Hiervan krijgen wij bericht, zodat we weten wat  
er mis is gegaan met de vogel. 

Het ligt in de bedoeling om in de toekomst te proberen om ook  
andere asiels zover te krijgen dat ze met ons mee willen doen. 
Dat kan echter wel een administratieve rompslomp voor STIVONO  
gaan betekenen. 
Het is echter de enige manier om te weten te komen of het weer  
loslaten van gerevalideerde olieslachtoffers zin heeft. Zou  
blijken dat een groot deel van deze vogels na korte tijd weer  
op strand aanspoelt, dan heeft ook het schoonmaken van olieslacht- 
offers geen zin meer. Een consequentie zou kunnen zijn, dat alle  
olieslachtoffers afgemaakt moeten worden om ze verder leed en  
narigheid te besparen. 
 
Noordwijk, januari 1985   Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 
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PLANTENVONDSTEN IN 1984 
 
Zoals al eerder in de Strandloper werd aangehaald, is de FLORA VAN NOORD- 
WIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de plantengroei  
in en om Noordwijk. 
 
De vegetatie verandert steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen zeld- 
zaam zijn en plotseling algemeen voorkomen. Er zijn soorten die af en toe  
worden gevonden. Het betreft hier dan vooral soorten, die hier niet thuis  
horen, maar b.v. bij de aanleg van een weg of bij het bouwrijp maken van  
terreinen met materialen worden aangevoerd. Ook zijn er soorten die gewoon  
over het hoofd worden gezien. 
 
Ieder jaar wordt er in de Strandloper een lijst met aanvullingen gepubli- 
ceerd van soorten die nieuw zijn voor het grondgebied of waarvan andere  
vindplaatsen bekend zijn geworden. 
De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK. De ver- 
melde soorten hebben alleen betrekking op vondsten gedaan op het grond- 
gebied van Noordwijk of in de grensoverschrijdende kilometerhokken.  
(Zie hiervoor kaartje 4 in de Flora). 
Vondsten buiten dit gebied worden in dit artikel niet vermeld, hoe in- 
teressant ze soms ook zijn. Bewaard worden de opgaven 
uiteraard wel! 
 
Anacamptis pyramidalis  
(Hondskruid) 
 
Anchusa officinalis  
(Ossetong) 
 
Aristolochia clematites  
(Pijpbloem) 
 
Campanula persicifolia 
(Perzikbladig klokje) 
 
Carex distans   
(Zilte zegge) 
 
 
Carex nigra  
(Gewone zegge) 
 
Carex pilulifera  
(Pilzegge) 
 
 
Clinopodium vulgare  
(Borstelkrans) 
 
Cuscutum epithymum 
(Duivelsnaaigaren) 
 
 
Eryngium planum  
(Kruisdistel) 

Dit jaar werden er in de Zuidduinen 204 exx 
geteld door diverse medewerkers. 
 
Fors bloeiend exemplaar in de wegberm van  
de Provinciale weg achter Offem. 
 
Langs de wegkant in villawijk in de zuidduinen.  
 
 
Bloeiend exemplaar in de Noordduinen. 
 
 
Enkele pollen aan de noordoostzijde van het 
Oosterduinse Meer. In de voorafgaande jaren daar 
nog niet gevonden. 
 
Ongewoon forse exemplaren in een valleitje aan  
de oostzijde van het nieuwe golfterrein. 
 
Enkele pollen aan de westzijde van het Ooster-
duinse Meer dichtbij de groeiplaats van de 
Kruipganzerik ( zie hierna) 
 
Aan de Noraweg. 
 
 
Diverse planten parasiterend op Duinaveruit  
in de Zuidduinen. Deze waarneming is doorgegeven 
aan het Rijksherbarium. 
 
In de plantenvondsten van 1983 aangegeven als 
E.campestre. Aangezien de plant toch wel wat 
afweek van de Wilde kruisdistel, werd materiaal 
opgestuurd naar het Rijksherbarium. Daar werd  
de plant gedetermineerd als een gekweekte vorm 
van de Wilde kruisdistel. De plant werd gevonden 
op het bekende braakliggende terreintje aan de 
Schiestraat. 
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Geranium dissectum 
(Slipbladige ooievaarsbek)  
 
Geranium pratense 
(Beemdooievaarsbek) 
 
 
 
Lamium hybridum 
(Ingesneden dovenetel) 
 
Lactuca serrolia.  
(Kompassla) 
 
Lychnis coronaria  
(Prikneus) 
 
Orchis praetermissa  
(Rietorchis) 
 
 
 
 
 
Orobanche purpurea  
(Blauwe bremraap) 
 
 
Phyllitis scolopendrium 
(Tongvaren) 
 
Potentilla anglica 
(Kruipganzerik) 
 
Sanguisorba minor   
(Kleine pimpernel) 
 
Scrophularia vernalis 
(Voorjaarshelmkruid) 
 
Vincetoxicum nigrum   
(Zwarte engbloem) 

Berm Delftweg, nabij de oude polsstokspring-
schans. 
 
Ongeveer 15 grote pollen in het weitje aan  
de noordoosthoek van het Oosterduinse Meer,  
dat precies ligt op de plek waar het fietspad  
als viaduct over de zandvaart wordt geleid. 
 
Bij de Ruigenhoek, niet op het ingezaaide ter-
reintje. 
 
Vijf exemplaren langs de weg van de Sancta naar  
de Bavo. 
 
1 ex. nabij het heitje in de AW-duinen. 
 
 
Op bouwterrein in Noordwijkerhout zeker meer  
dan 100 bloeiende exemplaren.  
Aan de oostzijde van het Oosterduinse meer  
enkele tientallen exemplaren langs de sloot- 
kanten en in de wegberm van de parallelweg  
van de provinciale weg. 
 
7 witte exemplaren in de Zuidduinen. Eén ex. 
opgestuurd naar het Rijksherbarium. Bleek het 
eerste Witte exemplaar van de collectie te zijn. 
 
1 ex. in de Noordduinen 
 
 
Een grote pol aan de westzijde van het Oosterduin- 
se Meer. In augustus volop in bloei. 
 
Diverse exemplaren in middenberm kruispunt  
Gooweg - Langelaan (bij Leeuwenhorst College) 
 
Standhoudend in de achtertuin van Arno Bos.  
Zie ook FLORA VAN NOORDWIJK blz. 108. 
 
Enkele bloeiende exemplaren langs een paadje  
in de Noordduinen. 

 
Ik dank allen die hebben meegeholpen om de soortenlijst in de FLORA VAN  
NOORDWIJK weer uit te breiden met vondsten. 
Voor nieuwe vondsten, dan wel nieuwe vindplaatsen houd ik me gaarne aan- 
bevolen. 
Tot slot volgt hieronder nog een lijstje van nieuwe plantenvondsten van  
het (beruchte?) ingezaaide stukje bij het kruispunt bij de Ruigenhoek.  
Deze soorten vallen buiten de orde van de FLORA VAN NOORDWIJK; men moet  
dit maar zien als curiositeit. Ik denk dat we dit soort zaaierij niet moe- 
ten stimuleren. 
Teucrium botrys   Trosgamander 
Aquilegia vulgaris  Akelei 
Digitalis lutea   Geel vingerhoedskruid 
Saxifraga granulata  Knolsteenbreek 
Dephinium consolida  Wilde ridderspoor 
Potentilla recta   Rechte ganzerik 
Linum usitatissimum  Vlas 
Papaver spec.   diverse soorten papavers 

E.Aartse 
J.Molegraafstr.6 Noordwijk 
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GOLFBADVERSLAG 1984  
 
Evenals de voorgaande vijf jaar werd de kunstmatige duinvallei weer ge-
inventariseerd op de aanwezige plantensoorten. Dit duinvalleitje is ge- 
legen in de zeereep van de Noordduinen, direct ten noorden van de Bosweg.  
Voor meer achtergrondinformatie omtrent het ontstaan van dit terrein  
wordt verwezen naar de Strandloper van februari 1981. 
In het late najaar werd de vegetatie weer grotendeels met de hand ge- 
maaid en het maaisel afgevoerd. 
De inventarisatie leverde geen grote veranderingen op in vergelijking  
met voorgaande jaren. Twee nieuwe freatofyten (dit zijn plantesoorten  
die gebonden zijn aan de invloedssfeer van het grondwater) werden  
gevonden Koninginnekruid (Eupatorium cannabium) en Wolfspoot (Lycopus  
europaeus). Beide soorten wijzen niet op een verdergaande verschraling  
van de bodem; eerder op het tegendeel. Op de hellingen van het valleitje  
werden maar liefst 48 bloeistengels van Blauwe bremraap (Orobanche  
purpurea) geteld. 
Het komende seizoen zal de vegetatie van het valleitje vroeger in het  
seizoen worden gemaaid. In de zomer bevat het maaisel aanzienlijk meer 
voedingsstoffen dan in het najaar en zal op deze manier de beoogde ver- 
schraling wellicht versneld kunnen worden. Afhankelijk van de hoogte van  
de vegetatie zal dan in het najaar mogelijk nog een tweede maaibeurt  
plaatsvinden. 
 

Dick Hoek 
 
 

-------------- 
 
 
VERSLAG VAN DE PADDENCONTROLE IN HET VOORJAAR VAN 1984 
 
Ook dit jaar zijn weer enkele tientallen leden van onze vereniging  
circa 6 weken bezig geweest met de paddencontrole langs de Kapelle- 
boslaan en de Vogelaardreef in het Langeveld. 
Op de bladzijde hiernaast treft u een overzicht van de resultaten aan.  
Voor een goed begrijpen van de tabel nog de volgende opmerkingen: 
- Indien besloten werd de afzetting te plaatsen, werd er gedurende de   
  afzettingsperiode niet meer verder geteld. 
- Verklaring weercode D droog ; R - regen ; MR – motregen ; B buien.  
- De temperatuur is weergegeven in graden Celsius en werd gemeten langs 
  de Vogelaardreef op ca. 20 cm boven de grond. Dit werd gedaan tijdens 
  het kijken en/of tellen. 
 
Algemene conclusies  
 
- Bij nat weer is er binnen de gestelde periode altijd paddentrek. 
- In de loop van het seizoen speelt de temperatuur steeds minder een 
  rol voor de trek. In het begin is er bij lage temperatuur geen trek en 
  bij een relatief hoge temperatuur wel. Later in het seizoen is er zo-  
  wel bij hoge als bij lage temperatuur sprake van paddentrek. 
- Afzettingen moeten beter worden aangegeven voor het verkeer. Naast de 
  aanwezige goede verlichting meer waarschuwingsborden ervoor. 
- Er dient ook na half april nog gecontroleerd te worden. Er blijkt dan 
  nog veel trek te zijn. Zie hiervoor de laatste data in de tabel hiernaast. 
 

H.Verkade 
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Datum  aanwezig  
geweest 
 van - tot 

 afzetting  
geplaatst 
 van - tot 

Weer Tempe- 
ratuur 
in oC 

Aantal 
overge-
zet 

Aantal 
dood 

Overige dieren en/of opmerkingen 

04-3 
05-3 
07-3 
10-3 
11-3 
12-3 
13-3 
14-3 
17-3 
18-3 
19-3 
20-3 
21-3 
24-3 
25-3 
25-3 
 
26-3 
27-3 
28-3 
 
29-3 
31-3 
01-4 
02-4 
03-4 
04-4 
05-4 
07-4 
08-4 
09-4 
11-4 
12-4 
13-4 
14-4 
15-4 
22-4 

19.45–20.15 
19.00-20.00 
19.30-20.10 
20.30-21.00 
19.30-20.30 
19.20-20.00 
19.15-19.45 
19.30-20.00 
20.30-21.00 
19.30-20.15 
19.00-20.00 
19.15-19.45 
19.30-20.00 
20.30-21.30 
20.30-23.30 
23.30-00.30 
 
20.00-21.30 
20.00 
20.00 
 
21.00-21.30 
21.00-21.30 
20.45-21.00 
19.30-21.00 
20.30-22.00 
20.15-20.45 
20.30-22.00 
21.15-22.15 
21.00-21.50 
20.00-22.00 
20.40-21.15 
20.25 
23.15-00.00 
22.00 
20.45 
21.30-22.30 

  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
 
  -     -   
22.40-01.15 
20.00-07.00 
 
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -   
  -     -  
  -     -  
20.40-07.00 
  -     -   
22.15-01.15 
22.30-? 
  -     - 

 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 D 
 R 
 MR 
 
 B 
 R 
 B 
 
 D 
 D 
 D 
 B 
 D 
 - 
MIST 
 D 
 D 
 B 
 D 
 R 
 D 
 D 
 D 
 D 

2 
5 
6 
4 
3 
4 
- 
3 
2 
3 
4 
- 
5 
5 
8 
7 
 
8 
7 
8 
 
4 
3 
3 
3 
4 
- 
6 
3 
5 
3 
8 
8 
2 
4 
7 
10 

- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

32 
- 
- 
- 

69 
76 

 
93 

1145 
525 

 
- 
- 
- 

34 
- 
- 

107 
45 
25 

127 
- 
? 

24 
180 
480 
35 

- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
1 

37 
37 

 
18 

142 
50 

 
- 
- 
- 
7 
- 
- 
6 

28 
8 

23 
- 
? 

167 
190 
niet 
80 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
1 groene kikker overgezet 
9 groene en 2 bruine kikkers 
1 groene kikker, veel regen- 
wormen aan de oppervlakte 
2 groene kikkers, 1 salamander 
over Duinweg 124 padden 
12 bruine en 3 groene kikkers 
over Duinweg 115 padden 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
7 kikkers spec. 
   - 
   - 
1 Huismus dood 
   - 
geteld 1 groene kikker,1 merel dood 
1 groene kikker overgezet 
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BROEDVOGELINVENTARISATIES OMGEVING NOORDWIJK IN 1984  
 
1.Inleiding 

Het afgelopen jaar werden de traditionele inventarisatiegebieden in de  
Noordduinen grotendeels verlaten en andere terreinen rond Noordwijk on- 
derzocht. Dit had verschillende redenen. 
In de eerste plaats is het nu al weer zo'n twaalf jaar geleden dat "De  
Vogels van Noordwijk" werd gepubliceerd. Hierin wordt een overzicht ge- 
geven van de avifauna van Noordwijk en omgeving. Natuurlijk is een der- 
gelijk overzicht slechts een momentopname, bovendien is het boekje al  
geruime tijd uitverkocht. Een goede aanleiding om te denken aan een nieuwe,  
geheel herziene druk. Na 1973 zijn echter vooral de Noordduinen, Offem en  
de Amsterdamse Waterleidingduinen onderzocht. In de overige, vaak voor vo- 
gelaars kennelijk minder aantrekkelijke gebieden als bollenland, gras- 
land en bebouwing, is de ontwikkeling van de broedvogelstand veel min- 
der goed bekend. In de afgelopen tien jaar hebben zich juist hier de groot- 
ste veranderingen in het landschap voltrokken, die de vogelstand waar- 
schijnlijk sterk beïnvloed hebben. Alleszins de moeite waard om deze veran- 
deringen te registreren. 
In de tweede plaats is het afgelopen jaar gestart met een landelijk meet- 
net naar de populatie-ontwikkeling van broedvogels: het Broedvogel- 
Monitoring-Project genaamd(afgekort BMP). Hiertoe werden -verspreid over  
het hele land- enkele honderden proefgebiedjes onderzocht, volgens een- 
zelfde, zeer nauwkeurig omschreven methode. Het ligt in de bedoeling deze  
gebiedjes jaarlijks te onderzoeken en op deze manier een antwoord te  
krijgen op vragen als: Neemt de Heggemus in het gehele land in aantal  
toe of is dit slechts in bepaalde gebieden het geval? Is er sprake van  
een toename van het aantal Grasmussen na de afname van de laatste twintig  
jaar? Het onderzoek is opgezet door de SOVON (deze letters betekenen sinds  
kort: Samenwerkende Organisaties voor VOgelonderzoek in Nederland) en  
het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de omgeving zijn twee van derge-  
lijke proefgebiedjes het afgelopen jaar onderzocht. 
 
2.Methode  

In dit artikel wordt het onderzoek van dertien kavels beschreven. De ver- 
slagen van de onderzochte gebieden in de Amsterdamse Waterleidingduinen  
en van het gebiedje Zandhorst treft u verderop in dit nummer aan. 
In twee kavels werd geïnventariseerd volgens de regels en de methode van  
het Broedvogel-Monitoring-Project. Deze methode heeft, naast grote voor- 
delen met betrekking tot de nauwkeurigheid, het nadeel dat zij zeer tijd- 
rovend is en bovendien vrij ingewikkeld. Wanneer het totale onderzoeksge- 
bied (zie kaart op blz.24) op deze manier onderzocht zou worden, zou een  
complete inventarisatieronde waarschijnlijk meer dan tien jaar vergen.  
Daarom is voor de overige kavels gekozen voor een eenvoudiger opzet.  
Alle inventariseerders werkten met een beknopte handleiding met afspra-  
ken over de data, tijdstippen, te volgen routes, minimum aantal bezoeken  
e.d. Er werden van alle gebieden een tiental kaarten verstrekt, meestal  
schaal 1:5.000, waarop per ronde alle waargenomen soorten, die enige  
binding hebben met het gebied, werden genoteerd. Tevens werd met een code  
het gedrag van een vogel aangetekend.(Bv zingend of baltsend, fouragerend,  
met nestmateriaal of voer voor jonge vogels, overvliegend). 
Tenslotte werden alle ingevulde kaarten verzameld en geïnterpreteerd,  
zoveel mogelijk volgens de BMP-methode. De interpretatie werd door onder- 
getekende uitgevoerd en dit verslag is daar een (korte) weerslag van. 
 
3.Het onderzoeksgebied  

Zie hiervoor ook de kaart op bladzijde 24. 
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De volgende kavels werden in 1984 onderzocht: 

  1.Een gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst. 
Grootte : ca 15 ha. 
Bestaat grotendeels uit oud loofbos met voornamelijk Zomereik en Beuk. 
Daarnaast komen voor: graslandjes, jonge beplantingen, een waterpartij, 
onverharde paden. Het bos is rijk aan oude, dode en afstervende bomen. 
De onderbegroeiing is plaatselijk goed ontwikkeld en bestaat o.a. uit 
Adelaarsvaren, Kamperfoelie en Braam. 
Inventarisatie : Kees de Mooy en Menco Wiersema. 
Inventarisatietijd: ca 25 uur. 

  2.Een deel van de Noordduinen, direct ten zuiden van de Duindamse Slag.  
Grootte: 53 ha. 
Bestaat voornamelijk uit droge duinen met vooral in de zeereep goed ont- 
wikkelde struwelen met Vlier, Duindoorn en Wilde liguster. Meer landin- 
waarts bestaat de vegetatie voornamelijk uit Helm, Duinriet, mosvlakten  
met lage kruiden en plaatselijk lage beplantingen van overwegend loof- 
hout. 
Inventarisatie: Dick Hoek 
Inventarisatietijd: ruim 35 uur. 

  3.Het landgoed Offem.  
Grootte: circa 32 ha. 
Omvat oud en jong loofbos, waterpartijen, graslandjes, vakken met sier- 
heesters, een oude moestuin, voor een deel beplant met Sparren.  
Werd dit jaar voor de dertiende maal geïnventariseerd. 
Inventarisatie: Hein Verkade 
Inventarisatietijd: 24 uur. 

  4.Klein Leeuwenhorst en omgeving. 
Grootte: circa 190 ha. 
Deze kavel bestaat uit veel verschillende landschapstypen: loofbos,  
naaldbos, hakhout, kapvlakten, waterpartijen, sloten, grasland, bollen- 
velden, kassen en bebouwingen met tuinen. 
Inventarisatie: Noël Aarts, Rob Jansson en Ab Steenvoorden.  
Inventarisatietijd: 38 uur 

  5.Villapark De Zuid.  
Hiervan zijn helaas enkele dagkaarten zoekgeraakt. Hopelijk worden ze  
nog gevonden en kan het verslag in de volgende Strandloper verschijnen.  
Inventarisatie: Henk van Duyn. 

  6.Zuidduinen (noordelijk deel).  
Grootte: circa 88 ha. 
Reliëfrijke droge duinen met weinig, laag struweel.  
Inventarisatie: Wim v.d.Niet en Karel Frumeau.  
Inventarisatietijd: 28 uur. 

  7.Zuidduinen (zuidelijk deel). 
Grootte: circa 104 ha. 
Ongeveer gelijk aan het noordelijk deel, met kampeerterrein en een groot 
parkeerterrein. 
Inventarisatie: Frank van Duivenvoorde en V.d.Lubbe. 
Inventarisatietijd: 21 uur. 

  8.Estec-terrein.  
Grootte: circa 37 ha. 
Bestaat uit een groot gebouwencomplex, graslanden, houtwallen en een 
waterpartij. 
Inventarisatie: Arie Cramer en Jan Glasbergen. 
Inventarisatietijd: 19 uur (tesamen met kavel 9 en kavel 12). 
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  9.Van der Bergstichting.  
Grootte: circa 42 ha. 
Open bebouwing met veel tuinen, waterpartijen en groenvoorzieningen. 
Inventarisatie: Arie Cramer en Jan Glasbergen. 
Inventarisatietijd: zie 8. 

  10.'t Heen en omgeving. 
Grootte: circa 140 ha. 
Omvat een industrieterrein, jonge beplantingen, een sportveldencomplex, 
graslanden, tuinbouwgrond, kassen, sloten, vaarten en verspreide be- 
bouwing. 
Inventarisatie: Peter Spierenburg. 
Inventarisatietijd: 48 uur. 

  11.Oostelijk gedeelte van de polder Elsgeest. 
Grootte: circa 190 ha. 
Bestaat grotendeels uit graslanden; daarnaast komen voor: een klein 
oud loofbos, sloten en vaarten, verspreide bebouwing, kassen en bol-  
lenvelden. 
Inventarisatie: Ees Aartse. 
Inventarisatietijd: 29 uur. 

  12.De Klei en omgeving.  
Grootte: circa 180 ha.  
Graslanden, bollenvelden, sloten, enkele houtwallen, een klein loofbos- 
complex, verspreide bebouwing, kassen en een vuilstortplaats.  
Inventarisatie: Arie Cramer en Jan Glasbergen. 
Inventarisatietijd: zie 8. 

  13.Het Vinkenveld. 
Grootte: circa 130 ha. 
Bestaat uit bollenvelden, kassen, verspreide bebouwing, een groenstrook en 
een woonwijk in aanbouw. 
Inventarisatie: Kees Verweij. 
Inventarisatietijd: 24 uur. 

  14.Oosterduinse Meer en omgeving. 
Grootte: 76 ha. (het aantal aangegeven ha. is slechts globaal) 
Omvat een diepe zandwinplas met plaatselijk goed ontwikkelde rietkraag, 
een klein loofboscomplex, zomerhuisjes met beplantingen en gazons, 
duindoornstruweel met moerasruigte. 
Inventarisatie en interpretatie: Jelle van Dijk 
Inventarisatietijd: 13 uur. 
 
4.Resultaten  
 
De hierna volgende resultaten moeten voor een klein deel als voorlopig  
worden beschouwd omdat nog niet met iedereen de resultaten van de inter- 
pretatie konden worden doorgenomen en overlappingen van territoria in  
het grensgebied van twee kavels bij een aantal kavels nog onvoldoende  
zijn bekeken. 

Bespreking van enkele soorten: 
  Krakeend: 
In de Elsgeester polder werd een vrouwtje met pulli waargenomen. Wordt  
in de "Vogels van Noordwijk" slechts als dwaalgast genoemd met twee  
waarnemingen. Ook elders in ons land neemt de soort toe. 
  Zomertaling: 
Ook deze soort broedde in de Elsgeester polder. Net buiten kavel 4 werd  
ook een broedgeval geconstateerd. 
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  Waterral:  
In de rietkraag langs het Oosterduinse Meer werd deze soort regelmatig  
gehoord. Een nieuwe broedvogel voor de omgeving Van Noordwijk. 
  Scholekster:  
Deze "weidevogel" blijkt zich goed aan de veranderende omstandigheden aan  
te kunnen passen. Op de platte, met grind bedekte daken van het Estec- 
gebouw werden negen broedgevallen geconstateerd. 
  Kievit: 
Het broedgeval in de Noordduinen is het eerste sinds jaren. Het nest met 
4 eieren werd bij toeval gevonden op een stuk duinterrein dat drie weken  
daarvoor was afgebrand. 
  Wulp: 
De twee "broedgevallen" in de Noordduinen betreft vogels die bijna voort-  
durend jodelend in het terrein aanwezig waren. Dat ze er ook werkelijk 
gebroed hebben is niet erg waarschijnlijk; het terrein wordt door veel 
recreanten bezocht. Ook in de graslanden rond Klein Leeuwenhorst werd 
gedurende het gehele voorjaar regelmatig een Wulpenpaar gezien. Elders 
in Nederland, vooral in Drente is dit geconstateerd, ontwikkelt de Wulp 
zich steeds meer tot een weidevogel. 
  Holenduif:  
De al vorig jaar geconstateerde vooruitgang van deze soort lijkt zich 
voort te zetten. Het afgelopen jaar kwamen in Offem en Nieuw-Leeuwen-  
horst 9 paar Holenduiven tot broeden. 
  Zwarte Specht: 
Zowel op Offem als in Klein Leeuwenhorst werd deze soort regelmatig ge-  
zien; op Offem van 16 mei tot eind juni. 
  Boompieper:  
In Klein Leeuwenhorst werden drie territoria vastgesteld, waarschijnlijk 
dankzij de hier aanwezige kapvlakten. 
  Zwarte Roodstaart:  
Zangposten werden vastgesteld op het Estec-terrein (1) en op het indu-  
strieterrein van 't Heen (5). 
  Tapuit: 
In juni werd in het bollenland van kavel 4 een paar met jongen gezien. 
Dit is, voor zover bekend het eerste broedgeval in de omgeving van 
Noordwijk buiten het duingebied. 
  Goudhaantje:  
In Klein Leeuwenhorst werden in de naaldhoutcomplexen, op twee plaatsen 
tot na half juni exemplaren waargenomen. 
  Kleine Karekiet:  
In de rietkraag rond het Oosterduinse Meer was deze soort goed verte-  
genwoordigd. Er werden 26 territoria vastgesteld. 
  Bonte vliegenvanger:  
Dit mogelijke broedgeval werd ook op Klein Leeuwenhorst gevonden: op 
5 mei werd een paartje waargenomen; op 19 mei een zingend exemplaar. 
  Kuifmees: 
In Nieuw-Leeuwenhorst werd een paartje met jongen waargenomen. 
  Nijlgans:  
Mogelijk heeft deze soort in twee kavels gebroed. De soort houdt zich vooral  
op in de omgeving van oudere loofbossen met veel water en graslanden.  
Is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika en waarschijnlijk vanaf de jaren  
zestig ontsnapt uit waterwild-collecties. 
 
Op de volgende pagina's ziet u de resultaten van de inventarisaties  
op broedvogels voor de terreinen 1 t/m 14 samengevat in een tabel. 
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SOORT AANTAL BROEDPAREN 
gebiednummer 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 totaal 
Fuut - -

 
 

- 2 - - - - 3 2 1 - 3 11 
Blauwe Reiger - - ±15 - - - - - - - - - - ±15 
Knobbelzwaan - - - 1 - - - - 1 - - - - 2 
Krakeend - - - - - - - - - 1 - - - 1 
Wilde Eend 3 1  5-10 21 ±6 - - 3 5 24 1-2 6 - 75-81 
Zomertaling - - - - - - - - - 1 - - - 1 
Slobeend - - - - - - - - - 6 1 - - 7 
Kuifeend - - - - - - - - 1 2 - - - 3 
Torenvalk 1 1 1-2 - - - - - 1 1 1 - - 6-7 
Boomvalk - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 
Patrijs - 2 - 1 2 1 - - 1 1 - 2 - 10 
Fazant 1 1 2 3 2 3 - - - - - - - 12 
Waterral - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
Waterhoen 2 - 5 6 - - 1 2 4 6 3 - 2 31 
Meerkoet - - - 6 - - 1 - 6 27 2 - 7 49 
Scholekster - - - 14 - 1 10 - 10 42 - 9 - 86 
Kievit - 1 - 13 - - 1 - 8 80 16 10 - 129 
Grutto - - - - - - - - 1 37 2 - - 39 
Wulp - 2 - 1? - - - - - - - - - 3-4 
Tureluur - - - 1 - - - - - 6 1 - - 18 
Holenduif 4 5 - - - - - - - - - - - 9 
Houtduif 20 10 

 
20-25 21 - 2 2 10 4 7 - - 1 97-102 

Turkse Tortel 2 - 4 13 - - 1 6 2 - - - 1 29 
Tortelduif 5 3

 
 

3 5 - - - 1 1 - - - 1 19 
Koekoek 
 

1 2 - 1 2 1 - - - - - - 2 9 
Bosuil 1 - 1 2 - - - - - - - - - 4 
Ransuil - - - 3 1? - - - - - - - - 3-4 
Groene Specht 2 - 2-3 3 - - - - - - - - - 7-8 
Zwarte Specht - - 1? -? - - - - - - - - - 1? 
Grote Bonte Specht 5 - 2-3 4 - - - - - 1 - - - 12-13 
Kleine Bonte Specht 2 - - 1 - - - - - - - - - 3 
Kuifleeuwerik - - - 1 - 1-2 - - - - - 1 - 3-4 
Veldleeuwerik - 15 - 6 12 16 - - - 28 2 21 - 100 
Boerenzwaluw - - - 3 - - - 3 - - 1-2 - - 7-8 
Huiszwaluw - - - - - - - - 6 - - - - 6 
Boompieper - - - 3 - - - - - - - - - 3 
Graspieper - 12 - - 11 13 - - - 8 3-4 - - 47-48 
Gele Kwikstaart - - - 1 - - - - - - 2 3 - 6 
Engelse Gele Kwik. - - - 2 - - - - - 7 - 1 - 10 
Witte Kwikstaart - - - 10 - - 2 1 7 3 4 6 - 33 
Winterkoning 17 - 23 26 4 2 - 19 1 4 1 1 3 101 
Heggemus 9 20

 
 

6 10 13 12 2 16 12 - - 1 3 104 
Roodborst 16 1

 
 
  

- 19 - - - 1 - 1 - - 3 51 
Nachtegael - 6 - 1? - - - - - - - - - 6-7 
Zwarte Roodstaart - - - - - - 1 - 5 - - - - 6 
Roodborsttapuit - 1 - - 2 4 - - - - - - - 7 
Tapuit - 5 - 1 6 3 - - - - - - - 15 
Merel 19 5

 
 

19 42 3 4 4 43 32 9 10 5 8 223 
Zanglijster 4 - 3 8 - - - 2 - 2 - - 4 23 
Grote Lijster - - - 1 - - - - - - - - - 1 
Rietzanger - - - 1 - - - - - - - - 3 4 
Bosrietzanger 1 1 - 1 - - - 2 - - - - 1 7 
Kleine Karekiet - - - - - - - - - - - - 26 26 
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SOORT AANTAL BROEDPAREN 
gebiednummer 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 totaal 
Spotvogel - - - 1 - - - - 11 - - - 1 13 
Braamsluiper - - - 2 - 1 - - 1 1 - - - 5 
Grasmus - 15 - 2 5 14 - - 2 - - - 3 41 
Tuinfluiter 2 - 4 4 - - - - 4 - - - 2 16 
Zwartkop 9 - 6 3 - - - 6 - - - - 4 28 
Tjiftjaf 12 - 12 14 - - - 5 1 1 - - 3 48 
Fitis 13 21 8 27 6 7  3 A 

 
9  -  12 120 

Goudhaantje - - - 2 - - - - - - - - - 2  
Kleine Vliegenvanger 1 - - 1 - - - - - - - - - 2 
Bonte Vliegenvanger - - - 1? - - - - - - - - - 1? 
Staartmees - - 2 3 - - - - - - - - 1 6 
Glanskop 3 - - 3 - - - - - 1 - - - 7 
Matkop 1 - - 1 - - - - - - - - - 2 
Kuifmees - - - 1 - - - - - - - - - 1 
Pimpelmees 20 - 15 23 - - - 1 1 1 - 1 - 62 
Koolmees 35 2 26 40 2 1 4 15 12 7 2 1 4 151 
Boomklever 2 - - 1 - - - - - - - - - 3 
Boomkruiper 5 - 6 1 - - - - - 1 - - - 13 
Wielewaal - - 1? - - - - - - - - - - 1? 
Vlaamse Gaai 4 1 2-4 7 - - - 1 - 1 - - - 16-18 
Ekster 2 5 2 5 6 2 

 

1 4 4 6 4 2 2 45 
Kauw ±25 - 12-15 3 - - 2 7 - 4 1 - - +55 
Zwarte Kraai 2 - - 2 - - - 1 2 1 - - - 8 
Spreeuw 22 - ±15 + - - ±9 ±31 33 ±20 ±60 + - 190 
Huismus - - ±8 + - ±6 + + ±50 + ±100 + — 164 
Ringmus 16 

 
— - 10 1 

 
— 
 

1 6 3 - 11 ±7 — ±57 
Vink 2 - 2 2 - - - - - 3 - - - 9 
Groenling 1 - 3 7 - 2 2 - 6 - - - 3 24 
Putter — — - 1 - 1 - - - 5 1 - - 8 
Kneu - 35 - 14 16 21 4 - 5 3 - - 4 102 
Geelgors - - - - - - - - - - - - 2 2 
Rietgors - - - 1 - - - - - - - - 4 5 
Nijlgans — - 1? - - - - - 1? - - - - 2? 
 
      Samenstelling en interpretatie: Dick Hoek 
 
 

-------------- 
 
 
BROEDVOGELINVENTARISATIE IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 1984 
 
Op de volgende pagina's treft u het iets ingekorte verslag aan van het werk 
Van de AWD-ploeg. Het volledige verslag telt maar liefst 23 bladzijden. Voor 
geïnteresseerden is het komplete verslag in te zien in het Jan Verwey Natuur-
centrum, of via W.Baalbergen te verkrijgen. 
De kaarten die bij het verslag horen geven de ligging van de geïnventariseer- 
de terreinen aan. Er kan echter ook nog worden verwezen naar de kaart op blz.  
24, waar de algemene ligging wordt aangegeven. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 1984 
 
Invertarisatie :E.Aartse, W.Baalbergen, F.P.v.d. Berg, B.Heethuis, B.C.Punt,  

 J.v.Saase, Q.T.J.Sluys, H.Veefkind-Lieneman. 
Methode    :volgens "Handleiding voor Broedvogelinventarisatie", uit- 

 gave KNNV. Kavel H tevens volgens de uitgebreide territo-  
    riumkartering van CBS en SOVON. 
Verslag     :E.Aartse en W.Baalbergen 
Kaarten    :F.P.v.d.Berg. 
Correspondentie :W.Baalbergen, Schoolstraat 15, 2202 HC Noordwijk. 

Met dank aan de Directie en het personeel van de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen. 
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KAVEL H. PAARDENKERKHOF 

Geinventariseerd door:  E Aartse 
    Q.T.J.Sluys 
 
Kavel H. 

Het kavel, ter grootte van 114 ha, wordt in het noorden begrensd 
door de Zilkerduinslag en Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten 
door de Provinciale weg naar Haarlem, in het zuiden door het 
rijwielpad en zweefvliegveld en in het westen door het 
Oosterkanaal. 
 
Terreinomschrijving 

Het terrein heeft een parkachtig aanzien door de kleine duin- 
bosjes, struwelen en open vlakten. 
Vooral het oostelijk deel van het kavel is een prachtig stuk 
binnenduin met veel open ruimte, zoals de Voorkant en het Heitje, 
en vrij hoge duinen met kleine duinbosjes zoals de Bergjes. 
Grote delen van het open duin zijn begroeid met adelaarsvaren. 

Het middengedeelte van het kavel wordt gevormd door de 
Wei van het Paardenkerkhof en de Wei van Sasbergen. In deze 
oude weidegronden zijn de voormalige waterlopen nog goed 
zichtbaar. Plaatselijk zijn nog wat natte plaatsen te vinden 
zoals het poeltje en de Kuil. 

Ten westen van het Paardenkerkhof is het terrein 
zeer afwisselend met flinke open vlakten met Duinriet en 
Adelaarsvaren, kleine duinbosjes met voornamelijk Meidoorn, 
Zomereik, Vlier, Esdoorn, Egelantier en Hondsroos. Langs het  
Oosterkanaal liggen wat duindoornstruwelen. 
Evenals elders in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn  
dergelijke gebieden zeer vogelrijk, zowel in soort als in  
aantal. 

Bovenomschreven gebieden worden van elkaar gescheiden door brede 
gordels met eikenhakhout, zoals Bos van het Oude Huis,  
Voorste Rommelbos, Grote Rommelbos en Varkensoortjesbos in  
het oostelijk deel en Eiken-eenstollen, Elzenbos en Keetebos  
in het westen. 
Deze eikenstruwelen zijn bijzonder vogelarm. Aan de randen van  
de bosjes broedden wat Koolmezen, Roodborsten en Winterkoningen,  
maar in de bosjes zelf kwamen praktisch geen broedvogels voor.  
De spaarzame Houtduiven en Vlaamse gaaien maakten gebruik van de  
enkele Meidoorns en Vlieren om te broeden. 

In het geïnventariseerde kavel ligt verder nog een viertal  
bosjes met vrij hoog hout t.w. in het noorden 't Ouwe Huis,  
in het midden Gijzekrocht met hoge dennen en in het zuiden de  
Vlashoek en het Donkere Bos. 
 
Veranderingen in het terrein ten opzichte van 1980 

Van de eikenhakhoutpercelen is een drietal kleine stukjes  
gekapt. (zie kaartje). De eikenhakhoutpercelen werden nooit  
onderhouden, waardoor het bos flikt kon doorschieten. De bosjes  
zijn zeer open door het gemis van een oeverbegroeiing.  
Het eikenhout werd vroeger door bakkerijen gebruikt, doch  
hout gestookte ovens komen thans niet meer voor. 
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Deze oude cultuurvorm wil men in de AW-duinen weer in ere  
herstellen. 
Het gekapte gedeelte van het Varkensoortjesbos gaat zich zeer  
interessant ontwikkelen met lage dicht bebladerde struiken,  
waar vooral de Amerikaanse vogelkers en Esdoorn profiteren  
van de plotselinge openheid en het licht. 

Op 25 april 1984 werd bij een hevige brand in de Grote Pan  
en Roggepan ± 10 ha van dit bijzonder fraaie duingebied in de  
as gelegd (Zie kaartje). 
De Meidoorns en Vlieren hebben erg geleden. Het is de vraag  
of deze bomen in 1985 wel zullen uitlopen. De Adelaarsvaren  
heeft nauwelijks geleden. 
Op 2 mei lag er al weer een groene waas over het terrein van  
de opkomende grassoorten. 
 
 
 
 

 

VERANDERINGEN IN HET TERREIN 
SINDS DE INVENTARISATIE VAN 1980 
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Bezoeken aan het terrein 

Het terrein werd in 1984 19x bezocht. Behoudens de keren 
In de avonduren, zijn alle inventarisaties 's morgens vroeg 
vanaf omstreeks zonsopgang gehouden. 
 
Datum aantal  

 uren 
Weersgesteldheid Tempe- 

ratuur 
11 februari 
26 februari 
 4 maart 
11 maart 
18 maart 
24 maart 
 1 april 
 8 april 
18 april 
 
22 april 
 
 3 mei (avond) 
 5 mei 
12 mei 
 
16 mei (avond) 
 2 juni 
 
12 juni (avond) 
13 juni 
 
19 juni (avond) 
24 juni 

 2½  
 2¼  
 3 
 2¾  
 2½ 
 2¾ 
 4 
 3¾ 
 3½ 
 
 3½ 
 
 2 
 5½ 
 5½ 
 
 2½ 
 4 
 
 2½ 
 4¼ 
 
 2¾ 
 3 

Windstil en bewolkt. 
Windstil, wat lichte regen. 
Matige nw-wind, mist en motregen. 
Windstil en regen. 
Vrij krachtige no-wind, koud. 
Krachtige o-wind, koud. 
Matige no-wind, licht bewolkt. 
Zwakke nw-wind, geheel bewolkt. 
Windstil, onbewolkt, zware nacht- 
vorst met grondmist. 
Windstil, onbewolkt, lichte 
nachtvorst en oplopende temp. 
Matige nw-wind, zwaar bewolkt. 
Windstil, mistig. 
Vrij krachtige no-wind, licht 
bewolkt, guur. 
Matige nw-wind, licht bewolkt. 
Vrij krachtige nw-wind, wisselend 
bewolkt. 
Matige w-wind, wisselend bewolkt. 
Vrij krachtige zw-wind, licht 
bewolkt. 
Zwakke nw-wind, zonnig. 
Harde wind uit nw, buien, guur. 

  8o 
  3o 
  3o 
  6o 
  0o 
  1o 
  3o 
  6o 
 
 -3o 
 
-1O/+12o 
 13o 
 12o 
 
  8o 
 13o 
 
 13o 
 15o 
 
 12o 
 18o 
 12o 

 
Zoals uit het verloop van de temperatuur blijkt, was het voorjaar  
koud. Aan de zang was dit goed te merken. Heggemus, Merel en  
Zanglijster werden in het voorjaar weinig gehoord. 
Ook in mei was er een periode met voor de tijd van het jaar  
te lage temperaturen. 

Methode van Inventariseren 

Het terrein werd in 1984 op 2 manieren geïnventariseerd t.w. 
door middel van de opvulmethode en door de uitgebreide territorium- 
kartering. 

In 1980 werd het kavel geïnventariseerd door de bekende opvul- 
methode. Ieder zingend mannetje kreeg een cirkeltje op de kaart.  
Bij de tweede waarneming kwam door het cirkeltje een kruis.  
Bij iedere volgende waarneming werd een vakje zwart gemaakt. 

Voor b.v. de Tapuit zou de situatie er als volgt hebben uitgezien. 
 

Ta  1 x gehoord/gezien 

Ta  2 x gehoord/gezien 

Ta  3 x gehoord/gezien 

Ta  4 x gehoord/gezien 

enz.  
Een nadeel van deze methode is, dat men geen indicatie heeft van 
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het verdere gedrag van het broedpaar. Bij voeren of piepende jongen 
werd het gehele cirkeltje zwart gemaakt. 

R.Sluys hield zich in 1984 met deze methode bezig. 

Bij de tweede methode van inventariseren de z.g. uitgebreide 
territoriumkartering werd geprobeerd het nadeel van de eerste 
methode te ondervangen. 
In tegenstelling bij de opvulmethode werd bij de uitgebreide  
territoriumkartering bij iedere inventarisatieronde een aparte  
kaart 1:2000 gebruikt. De grootte van de kaart gaf voor het aan- 
geven van extra indicaties voldoende ruimte. 
Na iedere inventarisatieronde werden de gegevens overgebracht  
op een soortenkaart 1:5000. 

Bij het inventariseren werden de volgende symbolen gebruikt  
(b.v. voor de Tapuit) 
 
Ta  mannetje 

Ta  vrouwtje 

Ta  paartje 

Ta  zingend 

Ta 
 

alarmerend 

Ta 
 

 met voedsel 

Ta 
 

fouragerend 

Ta  met nestmateriaal 

Ta-juv.3 met 3 jonge vogels 

Ta  richting wegvliegend 

Ta 
 

Nest of   vermoedelijke nestplaats 

Ta 
 

balts 

 
Deze methode werd toegepast door E.Aartse. Bij de inventarisatie  
werd ook goed op het gedrag van de vogels gelet. 

Toen alle inventarisaties verwerkt waren, werden de resultaten van 
beide methoden naast elkaar gelegd. 
Gebleken is, dat de resultaten weinig voor elkaar onderdeden. 
Een verschil werd veroorzaakt doordat b.v. 2 waarnemingen niet 
als een territorium werd aangemerkt bij de invulmethode en 
als deze waarnemingen na de datumgrens vielen bij de uitgebreide 
territoriumkartering werd wel een territorium genoteerd. 

De uitgebreide territoriumkartering had bij soorten met een groot 
of moeilijk te bepalen territorium een beter resultaat dan bij  
de invulmethode. Door consequent het gedrag te noteren van b.v.  
Zwarte kraai bleek op de soortenkaart zich toch een duidelijk  
patroon te ontwikkelen. 

Bij de zeer territorium gebonden vogels als Fitis, Winterkoning, 
Roosborst, Boompieper, Nachtegaal e.d. traden nauwelijks verschillen 
op tussen beide methoden. 
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Gevolgen brand 

Toen het verbrande gedeelte duinterrein nog maar nauwelijks was  
afgekoeld werd het terrein direct in beslag genomen door een 
Gekraagde Roodstaart en een paartje Tapuit. 
Wat waren nu de gevolgen van de brand voor de broedvogels? 
Zonder meer kan worden gezegd dat bij deze brand veel legsels 
verloren zijn gegaan. Ook zijn er veel jonge vogels omgekomen.  
Heggemus, Fitis, Merel, Koolmees, Winterkoning waren aan het broeden  
of hadden jongen.  
Een aantal was net terug uit het overwinteringsgebied of moesten  
nog komen. Deze soorten hebben het terrein niet bezocht. 
Kort na de brand vestigde zich weer een drietal Fitissen op het  
verbrande stuk, weliswaar in struiken aan de rand van het gebied  
die nauwelijks door de brand geleden hadden. 
Het Paapje zat bijna op dezelfde plaats als 4 jaar geleden op  
een stukje binnen het verbrande gebied dat weinig schade had  
opgelopen. 
 
Soort  in  

1980 
Territorium 
vóór 25 april 

Territorium 
ná 25 april 

Wilde eend  
Fazant 
Houtduif 
Groene specht  
Winterkoning 

1 
- 
2 
- 
4 

- 
1 
3 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
- 

Heggemus  
Merel  
Tapuit 
Paapje  
Gekraagde roodstaart  

6 
1 
- 
1 
- 

4 
2 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
1 
1 

Nachtegaal 
Roodborst  
Sprinkhaanrietzanger  
Zwartkop 
Grasmus 

3 
1 
1 
1 
3 

- 
2 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Braamsluiper  
Fitis 
Koolmees  
Kneu 
Vlaamse gaai  
Ekster 

2 
11 
4 
1 
- 
1 

- 
12 
3 
1 
1 
2 

- 
3 
- 
- 
- 
- 

 
De territoria na de brand van 25 april 1984 zijn in het overzicht  
van de territoria van het gehele kavel verwerkt. 
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Territoria kavel H 1980 1984 
Wilde eend 
Slobeend 
Kuifeend 
Fazant 
Scholekster 

 11 
  1 
 3-4 
25-30 
  1 

  - 
  - 
  - 
15-20 
  - 

Kievit 
Grutto 
Houtsnip 
Wulp 
Houtduif 

  5 
  ? 
  2 
  4 
17-20 

  - 
  - 
  2 
  3 
30-40 

Tortelduif 
Koekoek 
Bosuil 
Groene specht 
Grote bonte specht 

  1 
 2-3 
  2 
  4 
  3 

  5 
 2-3 
  1 
  5 
  4 

Boomleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Boompieper 
Graspieper 
Witte kwikstaart 

  ? 
 26 
 22 
  - 
  1 

  - 
 16 
 15 
  4 
  - 

Winterkoning 
Heggemus 
Zanglijster 
Merel 
Tapuit 

 16 
 15 
  2 
 18 
 13 

 17 
 18 
  1 
 14 
  6 

Paapje 
Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 
Roodborst 
Sprinkhaanrietzanger 

  2 
  9 
  8 
 15 
  2 

  1 
  5 
  9 
 17 
  - 

Spotvogel 
Zwartkop 
Tuinfluiter 
Grasmus 
Bramsluiper 

  1 
  6 
  5 
  6 
  4 

  1 
  1 
  4 
 5-8 
 2-3 

Fitis 
Tjiftjaf 
Koolmees 
Pimpelmees 
Glanskop 

 56 
  7 
 24 
  8 
  3 

 48 
  2 
 31 
  5 
  1 

Staartmees 
Boomkruiper 
Groenling 
Kneu 
Vink 

  1 
  1 
  2 
 6-8 
  2 

 2-3 
  1 
  - 
  8 
  2 

Spreeuw 
Wielewaal 
Ekster 
Vlaamse gaai 
Kauw 
Zwarte kraai 

  2 
  ? 
12-15 
  6 
  2 
  2 

  2 
  - 
 12 
  6 
  2 
  2 

Totaal aantal soorten  50  40 
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TOELICHTING 

Watervogels 

In het Oosterkanaal kwamen tijdens de inventarisatieperiode diverse 
soorten watervogels in wisselende aantallen voor. 
Nimmer zijn in het kanaal jonge vogels aangetroffen. 
We kregen de indruk dat het vooral paartjes betroffen die 
niet tot broeden zijn gekomen of waarvan het legsel verstoord 
is. 
De kanaalberm werd regelmatig onderzocht op het voorkomen van  
nesten, doch er werd zelfs geen poging tot broeden geconstateerd. 
 
Overzicht van de waarnemingen 

1 april Fuut  paartje 
Kuifeend  paartje 

8 apri1 Wilde eend  paartje 
Kuifeend  paartje  
Krakeend  2 paartjes 

18 april Wilde eend  paartje + groepje van 7 ♂♂ en 4 ♀♀ 
Meerkoet  balts  
Krakeend  paartje 

2 mei  Kuifeend  paartje 
Wilde eend  groepje van 3 ♂♂ en 1 ♀ 
Meerkoet  paartje 

12 mei Kuifeend 7 paartjes 
Wilde eend  2 paartjes  
Meerkoet  1 paartje 

16 mei Wilde eend  6 paartjes 
Waterhoen  1 paartje  
Kuifeend  4 paartjes 

2 jun  Meerkoet  broedend aangetroffen aan overzijde kanaal. 
De resultaten van dit broedsel zijn niet  
Bekend. 

 
Op 8 april, 22 april en 5 mei werd een paartje Wilde eend  
aangetroffen op de Wei van het Paardenkerkhof. Nimmer werd  
de woerd alleen aangetroffen. Paartje heeft ook niet gebroed. 

Fazant 

In het terrein werden 8 roepende mannetjes aangetroffen. 
Door in de territoria van de mannetjes tijdens de inventarisatie- 
rondes op de hennen te letten werd het volgende overzicht  
gekregen: 
1 mannetje  met 3 hennen; op 19 juni 1 hen met 7 pulli. 
2 mannetjes met 2 hennen  
2 mannetjes met 1 hen  
3 mannetjes onbekend aantal hennen 
Het gemiddeld aantal hennen per man kan gesteld worden op ± 2. 

Wulp 

De Wulpen kwamen op dezelfde plaatsen voor als in 1980.  
De Wulp bij de Kop van het Oosterkanaal werd slechts 2 keer  
gezien en gehoord nl. op 2 en 5 mei. Deze waarnemingen zijn  
onvoldoende om de Wulp als broedvoge1 te noteren. 
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Houtduif 

Het hoge aantal Houtduiven komt door wat nauwkeuriger inventari-  
seren dan in 1980. 

Tortelduif 

De inventarisatie is wat langer doorgegaan dan in 1980. De meeste 
Waarnemingen zijn uit juni. 
 
 
Doortrekkende vogels en tijdelijk verblijvende vogels 

Tijdens de inventarisatieperiode in de volgende soorten  
waargenomen: 
24 maart 

1 april 

 

 

8 april  
 

18 april 
 

22 april 

2 mei 
 

5 mei  
 

16 mei  
 

13 juni 

Torenvalk in de Varenstrook. 

12 Goudhaantjes in de Vlashoek.  
Torenvalk in de Varenstrook. 
Paartje Patrijs in Varenstrook vloog richting 
bollenland. 

Paartje Patrijs vloog uit de Wei van Sasbergen  
bij Gijzeplank richting Zweefvliegveld. 

Paartje Turkse tortel fouragerend op de akker  
van de Wei van Sasbergen. 

Paartje Nijlgans overtrekkend noordwaarts. 

Draaihals ten noorden van Keeteberg. 
2 Visdieven fouragerend boven Oosterkanaal. 

1 Fluiter in Donkere Bos en 1 Fluiter in  
Grote Rommelbos. 

Torenvalk fouragerend ten zuiden van Keeteberg  
richting zweefvliegveld. 

Wielewaal 2 ♀ en 1 ♂ vanuit Rommelbos zuidwaarts. 
 
 
KAVEL J. DE ACHTERKANT, HOEKGATTERDUIN, STEENBERGDRIFT 

Geïnventariseerd door:  W.Baalbergen 
B.C.Punt 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman 

Terreinomschrijving 

Het onderzochte kavel is ca. 87 ha groot. In het noorden wordt  
het terrein begrensd door de grens Zuid-Holland/Noord-Holland,  
in het oosten door de afrastering, in het zuiden door de  
Zilkerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. 

Door het gebied lopen enkele verharde wegen en een enkel  
zandpad. 
Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale hogere  
duinen in het midden van het terrein lopend van zuid naar  
noord. Als hoogste punt in deze duinenrij is de Berg van Dorus,  
met een fraai uitzicht. 

We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes van vnl.  
eikenhakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Enkele lagere  
gedeelten zijn de Ronde Del on de Aardbeidellen, begroeid met  
Meidoorn, Berk en Kardinaalsmuts. 
 
 
 
 
 
 



- 39 – 
 
Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de Oosten-  
rijkse den. In deze bosjes zijn veel "smidsen" van spechten te 
vinden. 
Aan de oostzijde, ongeveer in het midden van het gebied, een  
stuk opgaand hout van voornamelijk populieren. 

Direct ten zuiden van de Zilkerslag zet de begroeiing met  
Adelaarsvaren van het Paardekerkhof zich nog wat voort. 

In het terrein is de loop van de nu uitgedroogde Kromme Beek  
nog in het landschap te zien. In vroeger jaren voerde deze  
beek het overtollige regenwater uit het duin naar de afwate- 
ringssloten. 

Herinneringen aan vroegere, bewoning worden opgeroepen door  
het voorkomen van Iepen en een Linde in het uiterste noorden  
van het gebied. Hier "boerde" in betere tijden een zekere Klaas,  
totdat ook hij door het uitdrogen van de duinen geen bestaans- 
mogelijkheid meer had. 

Uit publikaties van J.P.Strijbos en van inlichtingen van oudere  
vogelaars uit Noordwijk weten we dat het onderzochte gebied  
een bekend "Grielenduin" is geweest. In 1954 werd hier het  
laatste nest van deze soort vastgesteld. Ook deze vogel is uit  
het duingebied verdwenen. 

Ten opzichte van 1980 zijn er geen grote veranderingen in het  
terrein gekomen. Wel is ook hier sprake van een toename van  
grassen t.o.v. mosachtige planten. 

Het terrein is geïnventariseerd volgens de "oude" zgn. opvul- 
methode. 

Er werden 12 bezoeken aan het terrein gebracht, alleen in de 
vroege morgenuren. 
 

Vastgestelde broedterritoria  KAVEL J 
 1980  1984 

Fuut -  0-1 
Wilde eend 1 1 
Fazant 4 8 
Meerkoet - 3 
Scholekster 1 1 
Houtsnip 2 1 
Wulp 2 1 
Houtduif  13  12 
Tortelduif 1 4 
Turkse tortel  - 1 
Koekoek 1 1 
Groene specht 3 3 
Grote bonte specht 1 3 
Kleine bonte specht -  0-1 
Boomleeuwerik 3 2 
Veldleeuwerik 3  2-3 
Boompieper 6 10 
Graspieper 2 1 
Witte kwikstaart 2 1 
Winterkoning 1 8 
Heggemus 9  16 
Grote lijster 1 - 
Zanglijster 4 4 
Merel 7  12 
Tapuit  18 8 
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Vervolg KAVEL J 

Roodborsttapuit 
Paapje 
Gekraagde roodstaart  
Nachtegaal  
Roodborst 

1 
- 

 15 
 10 
9 

 1 
 0-1 
 10 
 18 
 17 

Sprinkhaanrietzanger  
Spotvogel 
Zwartkop  
Tuinfluiter  
Grasmus  

1 
1 
- 
2 
8 

 1-2 
- 
2 
2 
6 

Braamsluiper  
Fitis  
Tjiftjaf  
Koolmees 
Pimpelmees 

1 
 71 
2 

 24 
8 

4 
 58 
3 

 26 
 10 

Glanskop  
Staartmees  
Groenling  
Kneu 
Vink 

1 
4 
1 
4 
2 

1 
 3-4 
1 
7 
1 

Ringmus  
Spreeuw  
Wielewaal  
Ekster 

4 
- 
1 
8 

4 
1 
- 

 12 
Vlaamse gaai  
Kauw 
Zwarte kraai 

2 
- 
- 

4 
 0-1 
 0-1 

Totaal aantal soorten  32 44-49 

 
 
Toelichting  

Fuut 

Er werd regelmatig een paartje Futen in het Oosterkanaal gezien. 
Een nest werd echter niet gevonden. 

Fazant 

Van deze soort werden alleen de roepende mannetjes geteld.  

Kleine bonte specht 

Enkele malen werd een Kleine bonte specht roepend en roffelend  
gehoord in het bosje aan het eind van de Hoekgatterweg, tegen  
het raster aan. 

Paapje 

Op 28 april werd een Paapje gezien rondom de woning van de  
heer Bouwmeester. 

Kauw-Zwarte kraai 

Van beide soorten waarschijnlijk een broedgeval in het Ameri- 
kaanse Bosje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 41 – 
 
KAVEL K, VOGELENVELD – SCHRAMA - VINKENBAANDRIFTEN 
 
Geïnventariseerd door: B.Heethuis 
    J.van Saase 
    F.v.d.Berg 
 
Terreinomschrijving 

Dit kavel heeft een oppervlakte van ca. 90 ha. Dit kavel werd  
eerder geïnventariseerd in 1980 door F.v.d.Berg. 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Vogelen- 
velderweg met de Laan van Gerrit Hulsebosch, in het oosten  
door bet Oosterkanaal en in het zuiden door de Nieuwe Haas- 
velderweg of Heiweg. 
Het gebied wordt doorsneden door de matig verharde Schramaweg  
en door ca. 3,5 km gras- en zandpaden. Dit laatste is een 
halvering t.o.v. 1980, zulks door het in snel tempo dichtgroeien 
van veel toenmalige jacht en voetpaden.  

In het noordoosten van het kavel ligt een deel van de voormalige 
Landbouwvestiging "Het Vogelenveld". De ontginning, die werd 
gesticht in 1921, moest als gevolg van de wateronttrekking in 
1926 worden opgeheven. De laatste boer was de legendarische  
Gerrit Hulsebosch wiens fraaie laan in het jongste verleden  
als gevolg van de Iepziekte moest worden ontluisted, doch die  
op cultuurhistorische gronden binnenkort opnieuw zal worden  
beplant. 

In het zuidoosten van het kavel ligt een complex voormalige  
duinkrochten, naar een vroegere landbouwer het Schrama genoemd.  
Hier hebben zich sedert de laatste inventarisatie in 1980 de  
grootste veranderingen voorgedaan. Enkele percelen opgaand  
eikenbos werden omgehakt en ingerasterd om wat vroegere hak-  
houtbossen te re-introduceren. Enkele bosjes bestaande uit  
Oostenrijkse zwarte dennen en berken werden uitgedund. 

Midden door het kavel loopt een duinenrij met als hoogste ver- 
heffing de ca. 20 m. hoge Groene kijkberg. Westelijk van deze  
duinen ligt een vrij ruige, met dichte doornstruwelen, grazige  
veldjes en natuurlijke duinbosjes begroeide wildernis. Vooral  
de Lange Del, de Dubbele Pan en de Scheibosjes bij de Vinkebaan  
van het Haasveld zijn vogelrijke paradijsjes. 
Ten westen van de Vinkebaan liggen de Wouwen, bestaande uit lage,  
met duinroos begroeide heuveltjes; vanouds een tapuitengebied. 

Een belangrijk verschil met 1980 - geldend voor nagenoeg het  
gehele kavel - wordt gevormd door het plantendek. Grote stukken,  
welke toen een mosbedekking hadden (Ruig kronkelsteeltje vooral,  
maar ook Gaffeltandmos, Klauwtjesmos en Duinsterretje) zijn 
inmiddels weer veranderd in graslanden. Tussen de ruigte ontdekt  
men op vele plaatsen jonge boompjes (berken, eiken), een verschijnsel  
dat wij sedert 1954 (eerste myxomatosegolf) in een dergelijk  
duinterrein niet meer hadden waargenomen. Vrijwel zeker is dit  
toe te schrijven aan een belangrijke beperking van de konijnen-  
stand. Men mag hier een positieve invloed van de vos veronder- 
stellen. Wat precies de gevolgen voor de vogelstand zullen zijn,  
valt nog niet geheel te overzien maar de toename van soorten als 
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als Nachtegaal, Sprinkhaanrietzanger en Braamsluiper houdt zeker 
verband met een dichter wordende bodembegroeiing. Anderzijds zul-  
len soorten die minder op verruiging zijn gesteld (Kievit) in  
aantal verminderen. 
 

Vastgestelde broedterritoria  KAVEL K 
 1980  1984 

Wilde eend  
Kuifeend  
Bergeend 
Torenvalk 
Fazant 

2 
- 
1 
- 

10-20 

2 
1 
1 
1 

 16 
Scholekster 
Kievit 
Wulp 
Houtsnip  
Stormmeeuw   

4 
3 
4 
1 
- 

1 
1 
2 
- 
1 

Houtduif  
Tortelduif 
Koekoek 
Bosuil 
Ransuil 

 16 
1 
4? 
1 
1 

 21 
5 
2 
1 
- 

Groene specht 
Grote bonte specht 
Boom1eeuwerik  
Veldleeuwerik 
Boompieper 

5 
4 
5 
6 
7 

6 
5 
4 
2 

 10 
Witte(rouw)kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Merel 
Tapuit 

1 
3 

 21 
5 

 11 

- 
 14 
 18 
6 
9 

Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 
Roodborst 
Sprinkhaanrietzanger 
Zwartkop 

 14 
 11 
 10 
2 
- 

 14 
 18 
7 
6 
2 

Tuinfluiter  
Grasmus 
Braamsluiper 
Fitis 
Tjiftjaf 

3 
4 
1 

 67 
4 

1 
3 
4 

 62 
- 

Koolmees 
Pimpelmees 
Glanskop 
Staartmees  
Boomkruiper 

 28 
7 
4 
6 
- 

 21 
 11 
4 
5 
2 

Groenling  
Wielewaal  
Kneu 
Vink 
Ringmus  

1 
1 

 14 
- 
7 

- 
- 

 14 
1 
8 

Spreeuw  
Ekster 
Vlaamse gaai 
Kauw 
Zwarte kraai 

 23 
 10 
3 

 10 
1 

 17 
9 
6 

 13 
3 

Totaal aantal soorten  44  44 
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Opmerkingen  

Torenvalk 

Een nest Torervalken kwam groot in de nestkast aan de bekende,  
zeer kenbare boom (abeel) bij het Vogelenveld. 

Fazant 

Na het beëindigen van de particuliere jacht in dit duin, liep  
de - kunstmatig veel te hoge - fazantenstand aanvankelijk sterk  
terug, maar schijnt zich nu te stabiliseren op een voor dit 
terrein natuurlijke populatie. De telling hier is gebaseerd op  
bepaling van het aantal territoria gepaard aan een zo nauwkeurig  
mogelijke schatting van de geslachtsverhouding. Op 7 territoria 
kwamen wij op een geslachtsverhouding van gemiddeld 2,3. 

Grondbroeders 

Grondbroeders als Scholekster, Kievit, Wulp en Veldleeuwerik 
zijn in sterk in aantal verminderd, wellicht als gevolg van een  
toegenomen predatiedruk door vossen en kraaiachtigen. De Wulp  
lijkt zich het best aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. 

Stormmeeuw 

Een aanpassing aan het optreden van de vos vinden wij ook in het  
steeds veelvuldiger voorkomen van stormmeeuwnesten in verspreid 
staande bomen, veelal - zoals ook hier - in vliegdennen. 

Wielewaal 

Helaas is de Wielewaal uit dit kavel verdwenen. Slechte éénmaal  
werd de welluidende roep van deze fraaie vogel gehoord. Ook uit  
andere terreinen wordt een teruggang van deze soort vermeld. 
Zie ook opmerking bij Tjiftjaf. 

Kraaiachtigen 

Nadat aan de vervolging van kraaiachtigen een einde kwam, nam de  
stand van Zwarte kraal, Kauw, Ekster en Vlaamse gaai aanvanke- 
lijk sterk toe. Voor wat betreft de Ekster schijnt het plafond nu  
bereikt te zijn. Voor wat betreft de Kauw valt nog een negatief  
verschijnsel te melden namelijk het in groepsverband pesten van  
Bosuilen en het kraken van diens nestgelegenheden, zoals b.v. de  
uilekast in het Schrama. Bij het Vogelenveld nestelde een Bosuil  
diep in een holle abeel en daarop hadden de zwarte rakkers minder  
vat. 

Winterkoning 

De Winterkoning bereikte na de strenge winter van 1979 een diepte- 
punt, doch heeft zich inmiddels, ook in dit kavel, weer behoorlijk  
hersteld. 

Tjiftjaf 

Het verdwijnen van de Tjiftjaf houdt mogelijk verband met het  
wegkappen van opgaand loofhout (creatie hakhout, iepziekte). 
Mogelijk geldt ditzelfde ook voor de Wielewaal. 
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Voor en gedeelte van Kavel K, namelijk het Schrama met het Franse  
Vlak, is een vergelijking op langere -termijn mogelijk doordat in  
1971 aldaar een inventarisatie werd uitgevoerd door de heren  
P.Munsterman en J.Schouten (Jaarverslag Vogelwerkgroep Haarlem 1971).  
Hierbij zij aangetekend dat er in die tijd nog volop Fazanten werden  
uitgezet en deze soort daarom toen bewust niet werd geteld. 
 

Nummer Soort 1971 1980 1984 
072 
083 
087 
162 
173 

Wilde eend  
Slobeend 
Kuifeend 
Fazant 
Waterhoen 

1 
1 
2 
? 
1 

1 
- 
- 
±5 
- 

1 
- 
1 
6 
- 

182 
185 
202 
299 
300 

Scholekster  
Kievit 
Wulp 
Houtduif 
Tortelduif 

1 
1 
1 
3 
4 

2 
- 
1 
6 
- 

- 
- 
1 
6 
2 

304 
314 
338 
341  
356 

Koekoek 
Bosuil 
Groene specht 
Grote bonte specht 
Boomleeuwerik 

- 
- 
1 
1 
- 

1 
1 
2 
2 
1 

1 
- 
1 
2 
2 

366 
368a 
371 
372 
375 

Wielewaal 
Zwarte kraal 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 

3 
2 
2 
1 
- 

- 
1 
- 
2 
1 

- 
1 
2 
2 
2 

379 
380 
386 
388 
395 

Koolmees  
Pimpelmees  
Glanskop  
Staartmees 
Boomkruiper 

3 
2 
2 
1 
- 

8 
4 
2 
1 
- 

4 
3 
1 
2 
1 

398. 
400 
402 
407 
412 

Winterkoning  
Roodborst  
Nachtegaal 
Gekraagde roodstaart 
Tapuit 

1 
2 
2 
2 
1 

- 
4 
3 
3 
- 

4 
2 
2 
2 
1 

424 
431 
439 
457 
460 

Merel 
Zanglijster 
Sprinkhaanrietzanger 
Zwartkop 
Tuinfluiter 

2 
1 
2 
2 
- 

2 
- 
1 
- 
2 

1 
- 
1 
1 
- 

461 
472 
473 
490 
497 

Grasmus 
Fitis 
Tjiftjaf 
Heggemus 
Boompieper 

2 
14 
1 
3 
1 

- 
14 
3 
2 
3 

2 
12 
- 
2 
4 

518 
533 
537 
555 

Spreeuw 
Groenling 
Kneu  
Vink 

1 
- 
7 
2 

- 
1 
- 
- 

3 
- 
- 
1 

 Aantal soorten 36 28 33 
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     RECAPITULATIE BROEDGEVALLEN VAKKEN H.J.K. 291 HA 
 

 KAVEL H.J.K. Aantal per km2 
1980 1984 1980 1984 

Fuut 
Wilde eend  
Slobeend 
Kuifeend 
Bergeend 

   - 
  14 
   1 
  3-4 
   1 

 0-1 
 2-3 
  - 
  1 
  1 

  - 
 4,81 
 0,34 
 1,03 
 0,34 

  - 
 0,68 
 -,- 
 0,34 
 0,34 

Torenvalk 
Fazant 
Meerkoet 
Scholekster  
Kievit 

  - 
39-54 
  - 
  6 
  8 

  1 
39-44 
  3 
  2 
  1 

 -,- 
15,81 
 -,- 
 2,06 
 2,74 

 0,34 
14,43 
 1,03 
 0,68 
 0,34 

Houtsnip 
Stormmeeuw 
Wulp 
Houtduif 
Tortelduif 

  5 
  - 
 10 
46-49 
  3 

  3 
  1 
  6 
63-73 
 14 

 1,71 
 -,- 
 3,43 
15,80 
 1,03 

 1,03 
 0,34 
 2,06 
23,36 
 4,81 

Turkse tortel 
Koekoek 
Bosuil 
Ransuil 
Groene specht 

  - 
 7-8 
  3 
  1 
 12 

  1 
 5-6 
  2 
  - 
 14 

 -,- 
 2,40 
 1,03 
 0,34 
 4,12 

 0,34 
 1,71 
 0,68 
 -,- 
 4,81 

Grote bonte specht 
Kleine bonte specht 
Boomleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Boompieper 

  9 
  - 
  8 
 35 
 35 

 12 
 0-1 
  6 
20-24 
 35 

 2,74 
 -,- 
 2,74 
12,02 
12,02 

 4,12 
 -,- 
 2,06 
 6,87 
12,02 

Graspieper 
Witte kwikstaart 
Winterkoning  
Heggemus 
Grote lijster 

  2 
 3-4 
 20 
 45 
  1 

  5 
  1 
 39 
 52 
  - 

 0,68 
 1,03 
 6,87 
15,46 
 0,34 

 1,71 
 0,34 
13,40 
17,86 
 -,- 

Zanglijster 
Merel 
Tapuit 
Roodborsttapuit 
Paapje 

  6 
 30 
 42 
  1 
  2 

  5 
 32 
 23 
  1 
 1-2 

 2,06 
10,30 
14,43 
 0,34 
 0,68 

 1,71 
10,99 
 7,90 
 0,34 
 0,34 

Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 
Roodborst  
Sprinkhaanrietzanger 
Spotvogel 

 38 
 29 
 34 
  5 
  2 

 29 
 45 
 41 
 7-8 
  1 

13,05 
 9,96 
11,68 
 1,71 
 0,68 

 9,96 
15,46 
14,08 
 2,40 
 0,34 

Zwartkop 
Tuinfluiter 
Grasmus 
Braamsluiper 
Fitis 

  6 
 10 
 20 
  6 
194 

  5 
  7 
14-17 
10-11 
168 

 2,06 
 3,43 
 6,87 
 2,06 
66,66 

 1,71 
 2,40 
 5,15 
 3,43 
57,73 

Tjiftjaf 
Koolmees  
Pimpelmees  
Glanskop  

 13 
 76 
 23 
  8 

  5 
 78 
 26 
  6 

 4,46 
26,11 
 7,90 
 2,74 

 1,71 
26,80 
 8,93 
 2,06 

Staartmees 
Boomkruiper 
Groenling 

 11 
  1 
  4 

10-12 
  3 
  1 

 3,78 
 0,34 
 1,37 

 3,78 
 1,03 
 0,34 
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     RECAPITULATIE BROEDGEVALLEN VAKKEN H.J.K (VERVOLG) 
 

 KAVEL H.J.K. Aantal per km2 
1980 1984 1980 1984 

Kneu 
Vink 
Ringmus 
Spreeuw 
Wielewaal 
Ekster 
Vlaamse gaai 
Kauw 
Zwarte kraai 

24-26 
  4 
 11 
 25 
  2 
30-33 
 11 
 12 
  3 

 29 
  4 
 12 
 20 
  - 
 33 
 16 
15-16 
 5-6 

 8,24 
 1,37 
 3,78 
 9,59 
 0,68 
10,30 
 3,78 
 4,12 
 1,03 

 9,96 
 1,37 
 4,12 
 6,87 
 -,- 
11,34 
 5,49 
 5,15 
 1,71 

Totaal aantal soorten  55  55   

 
VERGELIJKINGEN 

Fazant 

Onder de opmerkingen bij kavel K is al gezegd dat de stand van 
de Fazant zich stabiliseert. De verhouding mannetjes-vrouwtjes gaat  
na de beëindiging van de jacht steeds meer naar normale verhoudingen. 

Meerkoet 

Broedgevallen in het Oosterkanaal. Mogelijk dat in 1980 op deze  
soort niet voldoende is gelet. 

Scholekster Kievit, Houtsnip, Wulp 

Ook van deze soorten is al iets gezegd onder de opmerkingen bij  
kavel K. Vooral de grondbroeders van het open veld lopen terug.  
Naast predatie door de kraaiachtigen en de vos speelt ook de  
recreatie hierin eon rol. 

Tortelduif 

Een aantal van bijna 5 broedgevallen per km2 is voor een duingebied  
normaal. Het zeer lage aantal van 1980 is mogelijk ook voor een deel  
te wijten aan te vroeg stoppen met het inventariseren. 

Tapuit 

De afname van de Tapuit kan verband houden met de verminderde  
konijnenstand en daardoor minder voor handen zijnde holen als  
nestplaats. 

Nachtegaal 

De sterke toename van de Nachtegaal zet zich voort. De soort profi- 
teert van de toegenomen begroeiing van lage struiken e.d. 
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Fitis-Tjiftjaf 

Ook de Fitis zou van deze toenemende lage struiken moeten profiteren.  
Dit is echter niet het geval. 
De Tjiftjaf lijdt onder het wegvallen van hogere bomen (terugbrengen  
van bosjes tot eikenhakhout iepziekte). 
 

E.Aartse en W.Baalbergen 
 

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

VERSLAG BROEDVOGELINVENTARISATIE ZANDHORST  
  aangegeven met nummer 16, zie kaart op blz. 24. 

 
Oppervlakte: ca. 7,5 ha. 

Terreinbeschrijving en begrenzing 

Zandhorst is een klein loofbos dat in het zuiden begrensd wordt door een  
Bollenveld; de oostgrens loopt langs de Gooweg, de westgrens langs het  
Westeinde en de noordgrens langs de Hoogweg. Deze weg ligt naast het bos  
van Nieuw-Leeuwenhorst. 
Het terrein bestaat vooral uit jonge Eiken en ander loofhout en is  
plaatselijk bedekt met klimop. Ook vind je er Kamperfoelie. Ongeveer in  
het midden van het terrein is een open veldje, waar zuring groeit. 
 
Werkwijze  

Het afgelopen jaar heb ik dit terreintje voor het eerst geïnventariseerd,  
en wel van 27 april tot en met 15 juni. Als beginneling had ik soms wel eens 
problemen met de wekelijkse inventarisatie. Het was niet altijd makkelijk  
om te bepalen waar een bepaalde vogel nu zat te zingen. In het begin had ik  
moeite met het herkennen van de zang. Later ging dit veel gemakkelijker.  
Bij deze inventarisatie heb ik de vogelgeluiden goed leren herkennen.  
Bijna iedere week inventariseerde ik het gebied. Daarbij gebruikte ik een  
eigen methode. Omdat er niet veel verschillende soorten in mijn gebied  
voorkomen, heb ik de eerste twee letters van de vogelnaam gebruikt om op  
het kaartje te noteren. Hierbij gebruikte ik verder de bekende codes.  
Het aantal broedgevallen van het onderstaande lijstje is vrijwel zeker.  
De aantallen van Spreeuw, Huismus en Turkse Tortel zijn geschat. 
Voor de oppervlakte van het terrein broedden er weinig vogels. In het  
middenstuk waren geen broedvogels te zien of te horen. 
 
Resultaat 
soort aantal soort aantal 
 
Scholekster  1 Pimpelmees  2 
Merel  8 Fitis  2 
Winterkoning  5 Tjiftjaf  1 
Roodborst  5 Ekster  1 
Spreeuw 13 Vlaamse Gaai  1 
Huismus 13 Kauw  2 
Koolmees  4 Ringmus  1 
  Turkse Tortel  5 
 
Het totale aantal soorten bedroeg 15. 
 
Bijzonderheden 

Voor de genoemde waarnemingsperiode zag ik op 12 april (koud, maar zonnig)  
een Goudhaantje. Op 27 april werd een Grote Bonte Specht waargenomen, die  
voedsel zocht. Die dag zag ik ook 2 roepende Glanskoppen. Op 6 mei hoorde 
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ik de eerste keer in dit gebied Fitissen zingen. Vijf dagen daarna nam ik  
een zingende Zwartkop waar bij de zuidgrens van het gebied. Na die waarneming 
heb ik hem nooit meer gezien in dit terrein. Zo ging het ook met de Hegge- 
mus die ik op 15 juni zag. Het is vreemd dat die vogelsoort niet in dit  
terrein is gaan broeden. Er komt weinig publiek in het terrein. 
 
Dank 

Ik vond het erg leuk om dit gebied te inventariseren en ik bedank Dick  
Passchier voor de hulp. Ook wil ik meneer Klinkenberg en de eigenaar van het  
terrein bedanken dat ik dit gebied mocht inventariseren. 
 

Ruud Rovers 
 

-------------- 
 
NESTKASTONDERZOEK LANDGOED OUD-LEEUWENHORST 1984  
 
Na 10 jaar zijn we weer met een nestkastonderzoek in dit gebied gestart.  
De bezetting van de kasten is duidelijk beter dan tien jaar geleden,  
maar dat kan ook aan het aantal kasten liggen. 
De kasten werden driemaal gecontroleerd. Hieronder volgen de resultaten 
 
EERSTE CONTROLE  
soort   aantal kasten aantal eieren aantal jongen 

Pimpelmees   6   77    -  
Koolmees   8   64    -  
Ringmus   1    7    - 
Bosuil   1    ?    3 
Torenvalk   1     5    - 
Spreeuw   1    4    4 
 
TWEEDE CONTROLE 
 
Pimpelmees   6   23   37 
Koolmees   7   20   43 
Ringmus   1    -    7 
Bosuil   1    ?    2+1 dood 
Torenvalk   1    5    - 
Spreeuw   1    -    4 
 
DERDE CONTROLE 
 
Pimpelmees   5+1 uitgevlogen  17   24 
Koolmees   3+4 uitgevlogen   -   18 
Ringmus   uitgevlogen   -    - 
Bosuil   uitgevlogen   -    - 
Torenvalk   1    1    4 
Spreeuw   uitgevlogen   -    - 
 
Dank 
Langs deze weg willen we nog onze dank uitspreken aan Mr.J.A.G. Baron de  
Vos van Steenwijk voor het verlenen van toestemming om de nestkasten op  
te hangen en aan de Hr.Klinkenberg die ons dit seizoen met raad en daad 
bijstond. En ook aan Dick Passchier, die er in 't bijzonder voor zorgde  
dat alles vlot en goed verliep. 
 

Rob Jansson en Ab Steenvoorden 
 

-------------- 
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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN  
 
Verslag van de secretaris  
 
Het verschijnen van het eerste nummer van de Strandloper in 1985 geeft  
aanleiding even terug te kijken op onze activiteiten. 
Het jaar 1984 heeft zich wederom gekenmerkt door vele activiteiten, vele  
in samenwerking met de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming.  
Er werden in 1984 tien bijeenkomsten gehouden. Wij organiseerden een 2-tal 
excursies, te weten een strandexcursie en een duinexcursie, welke beide  
veel belangstelling trokken. 
Het hoogtepunt werd uiteraard gevormd door de opening van het Natuurcen- 
trum "Jan Verwey" door Mr.J.M.Bonnike en Dhr.P.Steltman. 
De door ons georganiseerde puzzeltocht in en om het Natuurcentrum had  
in het totaal 160 deelnemertjes. 
 
Nu onze plannen voor 1985. 
Voortaan houden wij onze bijeenkomsten op iedere 2e donderdag van de   
maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. 
Onze jaarlijkse strandexcursie zal worden gehouden op 24 maart; aanvang  
14.00 uur. 
Het IVN heeft ons gevraagd in verband met het 25-jarig bestaan een lo- 
kale jubileum-manifestatie te organiseren met het doel een grotere bekend- 
heid te geven aan onze vereniging. Hiervoor organiseren wij in samenwer- 
king met de KINA en het VVV een etalage-puzzeltocht en een mozaïekwed- 
strijd. Eén en ander vindt plaats in de week van 22 tot 27 april. Er zijn  
prijzen voor degenen die het thema "NATUUR" het beste tot uitdrukking  
weten te brengen. Zelf zullen wij een mozaïek in de buurt van het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum aanleggen (waarover elders in dit nummer meer).  
Hopende dat dit alles mag leiden tot meer bezoek aan ons aller Natuur- 
centrum wens ik ieder veel natuur-plezier in dit vroege voorjaar. 
 
E.v.d.Zwan        Secretaris. 
 

-------------- 
 
Een dagje landschap-verzorgen...  
 
Zaterdag 16 januari j.l. werd met veel succes voor de derde maal een land-
schapsverzorgende dag in de Duin- en Bollenstreek gehouden. Ondanks sneeuw  
en koude zijn veel mensen aan de slag gegaan. Er waren drie lokaties, te  
weten de Boerhavetuin te Voorhout, Landgoed Costergeest te Warmond en  
als laatste Landgoed De Keukenhof, waar ik een handje heb geholpen in het 
Essenhakhoutbos. 
De bossen tussen het kasteel en de Leidse Vaart werden tot de Tweede We- 
reldoorlog regelmatig gehakt. Het hout werd o.a. gebruikt in koestallen,  
voor het opbinden van bonenplanten en als brandhout. Als gevolg van het  
feit dat het hout in onbruik raakte als brandstof en doordat de loon- 
kosten fors omhoog gingen, werd het hakken van het bos onrendabel. 
Het Essenhakhout verkeert nu in een verregaande staat van verwildering. De  
essen-stobben moeten regelmatig geknot worden, omdat ze anders, net als  
knotwilgen, uit elkaar breken. Daar komt nog bij dat door de drassige grond  
de bomen niet stevig genoeg staan om echt hoge bomen te kunnen worden.  
Een groep vrijwilligers werkt op de zaterdagen van januari, februari en  
maart in het bos, om zodoende een deel van het Essenhakhoutbos in stand  
te houden. Door de bomen met zagen te knotten, zoals dat vroeger beroeps- 
matig met bijlen gebeurde, worden de bossen verjongd, kunnen de stobben  
behouden blijven en kunnen nieuwe stobben ontstaan. Andere planten en  
bloemen krijgen, doordat er meer licht in het bos komt, een kans. Het bos 
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wordt gevarieerder, wat de vogel-  
en wildstand ten goede komt. 
Ik kan iedereen zo'n dag van har- 
te aanbevelen. De sfeer onderling  
is uitstekend. Er wordt gezorgd 
voor goed gereedschap, koffie en  
soep. En als je geluk hebt, brandt 
er een groot houtvuur. 
 
Hopelijk kan ik met dit verhaal  
meer natuurvrienden enthousiast  
maken voor zo'n landschapsver- 
zorgende dag, volgend jaar! 
 
 
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 
-------------- 
 
Ook Joanne van Sambeek ging een  
dagje landschap verzorgen. Zij  
ging naar de Boerhavetuin in  
Voorhout. Lekker dicht bij huis  
dus! Een impressie van Joanne. 
 
 

 
Landschapsdag in 't groene hart van Voorhout. 
 
Door de grote toeloop van vrijwilligers in de tuin van het Boerhavehuis, 
werden de historische Lindenlaan en een aantal fruitbomen in korte tijd  
"verzorgd". 
Bij het snoei-team behoorden Ada -een nieuw lid van de VVNV-Noordwijk en  
Kitty en Joanne van het IVN-Noordwijk. 
Na het werk werd de erwtensoep opgediend in de "grote salon" van het land- 
huis, dat meer dan 300 jaar onafgebroken als pastorie gediend heeft.  
De restauratie van dit monument zou de week daarop beginnen, en daarom  
kregen wij nogal wat details te zien: de zeer brede schouw in de keuken,  
de kelder en de gewelfde zolderbalken. Verder in de woonkamer de nis  
van de uitgebroken bedstee, waar Herman Boerhave werd geboren, de man  
aan wie Linnaeus zijn vermaarde "Genera Plantarium" heeft opgedragen. 
In de "kleine salon" zagen we de fraai geschilderde 19e eeuwse portret-  
medallions boven de schoorsteen. Naast de schoorsteen bevinden zich enkele 
witgeschilderde kastdeuren, waarvan de rechtse toegang geeft tot en 
houten retirade... en onze gids verklaarde dat de achterkant daarvan 
ook een deur is, die van buiten geopend kan worden door... ja hoor, 
de tuinman! 
 
       J.v.Sambeek 
 
 
 
IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN  
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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN  
 

 
 
ROZEMARIJN 
 
Wat is er fijner dan de kruiden die je in het eten wilt gebruiken, zelf te  
plukken vlakbij je tent. En als die tent dan ook nog eens in Frankrijk staat,  
voel je je helemaal een gelukkig mens. Die heerlijke kruidige geur die je  
neus streelt. Eén van die geurtjes komt van de Rozemarijn, lid van de lip-
bloemenfamilie, met lichtblauwe bloemen en leerachtige blaadjes. 
De reputatie van Rozemarijn stamt al uit de 17e eeuw en men zegt dat ko- 
ningin Isabella van Hongarije, die toen ze al in de zeventig was en door  
ziekte geplaagd werd, haar gezondheid en jeugdige vitaliteit te danken had  
aan haar verjongingsdrank, nl. een aftreksel van Lavendel, Rozemarijn en 
Munt. 
Rozemarijn heeft o.a. de volgende 
Eigenschappen: 
-aansterkend, antiseptisch, gal-  
 drijvend, kramp opheffend, opwek-  
 end, spijsvertering bevorderend,  
 urine-afdrijvend en wondhelend. 
-aftreksels van de bladeren zijn  
 goed tegen o.a. migraine, slape- 
 loosheid en zenuwachtigheid.  
 Ook is het mogelijk om van rode  
 wijn en gedroogde bloeiende top- 
 pen, rozemarijnwijn te maken. Goed 
 om het percentage cholesterol in 
 het bloed te verlagen. 
-Verder zal het gebruik van dit  
 kruid in soepen, meelspijzen,  
 jus, salades en ragôuts niet,  
 onbekend zijn. 
 

 

Dus nu allemaal zo'n gezond verjongings-vitaliteitsdrankje gemaakt en op-  
gedronken. Er is dit jaar weer veel te doen in de natuur en in het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum. 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 

-------------- 
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NIEUWS VAN DE VERKOOPSTAND IN HET JAN VERWEY NATUURCENTRUM!! 
 
Er zijn weer leuke nieuwe dingen te koop, n.l.: 
-- Kleine tegeltjes, beplakt met piepkleine natuurtafereeltjes, gemaakt  
   van vogelzaadjes; 
-- Tegeltjes met schelpen erop; 
-- Twee verse kruiden uit Frankrijk, Wilde Tijm en Rozemarijn.  
Kom eens langs om te zien of er wat voor u bij is. Alles is handwerk! 
 
ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn— 
 
Gezocht 
 
De oproep van Eli in de vorige Strandloper heeft veel succes gehad. Zes  
leden wilden gebruiksvoorwerpen van schelpen afstaan, in bruikleen, voor  
een wisselvitrine. Vast hartelijk dank. 
Door dit succes aangestoken waag ik ook eens een poging. 
 
Poging I. 
Wie heeft er plaatjes van oude Verkade-albums over en wil deze afstaan  
aan het Jan Verwey Natuurcentrum? Er zijn diverse albums waar nog heel  
wat aan ontbreekt en de tekst wordt met de plaatjes erbij veel boeiender.  
Zoekt u eens in oude boeken, kastjes of laatjes? Je weet maar nooit. 
 
Poging II 
Hebt u overtollig gereedschap voor huis en tuin en wilt u dit afstaan?  
Graag, 't bespaart ons heel wat gesjouw met zware gereedschapskisten. 
 
Poging III 
Voor de koffiehoek zoeken we nog een paar goede thermoskoffiekannen. 
 
Poging IV. 
Om de tijd in de gaten te kunnen houden, zouden we graag in het bezit  
komen van een wandklok die op batterijen loopt. 
 
Aanbiedingen en inlichtingen:  
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
Hendrik Vinkhof 49 
Noordwijk telefoon: 01719-15237 
 

-------------- 
 
Bloemenmozaïek Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Naar aanleiding van allerlei festiviteiten binnen en buiten ons centrum,  
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de landelijke IVN, wordt er  
dit jaar op 26 april een bloemenmozaïek bij het al eerder genoemde centrum  
gelegd. Hiervoor zoeken we leden van onze 3 natuurverenigingen (ook jeugd- 
leden), die ons willen helpen met: 
1. een ontwerptekening met als thema "natuur" 
2. bloemen vervoeren 
3. plankier stellen, zand sjouwen 
4. bloemen rissen, mozaïek leggen, afwerking. 
Graag ontvangen we tekeningen, reakties en ideeën op Hendrik Vinkhof 49  
(zie hierboven), voor 15 april a.s. 
Laten we in de bloembollentijd, met veel bezoekers in Noordwijk, eens een 
visitekaartje tonen aan ieder die het maar wil zien. 
Kom mensen, neem eens een initiatief. Laat het niet altijd op dat kleine  
groepje neerkomen. U bent toch ook lid en trots op het Jan Verwey Natuur- 
centrum? 

Sjaan van Kekeren-brouwer 
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augustus, september, 
oktober, november en 
december 1984 

verzameld door 
J.Glasbergen 
 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Parelduiker 
Roodkeelduiker 
Roodhalsfuut  
Kuifduiker  
 
Lepelaar  
 
Wintertaling 
Krakeend 
 
Grote Zeeëend 
Grote Zaagbek  
Grauwe gans  
 
Rietgans  
Brandgans  
Buizerd 
 
 
 
Ruigpootbuizerd 
Sperwer  
 
 
 
Blauwe Kiekendief  
 
 
 
 
Schreeuwarend 
Smelleken  
 
Kievit           ca 2 
Goudplevier      ca 3 
Witgatje  
Kleine Jager 
 
Middelste Jager  
 
 
Geelpootzil- 
vermeeuw  

  1 ex 
  1 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
140 ex 
 40 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  2 ex 
231 ex 
  3 ex 
 15 ex 
 43 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
 19 ex 
  8 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
000 ex 
000 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 

18 11 84 
18 11 84 
26 11 84 
26 11 84 
14 12 84 
13 08 84 
02 11 84 
26 12 84 
29 10 84 
17 11 84 
24 11 84 
24 11 84 
01 12 84 
14 12 84  
14 12 84 
02 12 84  
28 10 84 
24 11 84 
25 11 84 
01 12 84 
14 11 84 
28 10 84 
08 11 84 
01 12 84 
06 12 84 
29 10 84 
10 11 84 
15 11 84 
17 11 84 
24 12 84 
19 12 84 
09 12 84 
15 12 84 
01 12 84 
01 12 84 
01 12 84 
01 12 84 
03 12 84 
18 11 84 
24 11 84 
25 11 84 
15 12 84 
24 12 84 

over de branding, zuid  
over zee,zuid 
over zee,zuid 
in zee 
idem 
wei1and Voorhout 
over Duinpark 
polder Kloosterschuur  
over AW-duinen 
polder Kloosterschuur  
over zee,zuid 
idem 
over zee in 2 uur 
bollenland bij OosterduinseM. 
over Noordwijk 
over zee in 1 uur 
puinhoop Zuidduimen 
polder Hogeweg 
Noordduinen 
polder Hogeweg 
Noordduinen 
over puinhoop Zuidduinen 
idem 
polder Hogeweg 
over zomerhuis Duinweg  
AW-duinen 
Noordduinen 
idem 
over zee  
Langeveld 
Katwijkse Zuidduinen  
tussen Noordwijk en Voorhout 
polder Elsgeest  
polder Hogeweg  
idem 
idem 
over zee 
strand 
Buitensluis Katwijk 
boven zee 
idem 
strand Langevelderslag 
polder Kloosterschuur 

Arnold Meyer  
Idem 
J.v.Dijk 
idem  
idem 
J.v.Sambeek 
familie Van Dijk 
J.v.Dijk 
Jan Heemskerk 
J.v.Dijk 
Arnold Meyer 
idem 
J.v.Dijk 
Idem 
J.v.Dijk 
idem 
Arnold Meyer 
J.v.Dijk 
idem 
J.Glasbergen  
J.v.Dijk 
Arnold Meyer  
idem 
J.Glasbergen  
J.v.Sambeek  
Jan Heemskerk  
J.v.Dijk 
idem  
J.v.Dijk  
idem 
Arnold Meyer e.a. 
J.v.Sambeek 
J.Glasbergen  
A.Cramer  
idem  
J.Glasbergen  
J.v.Dijk  
idem 
Arnold Meyer 
J.v.Dijk 
Idem 
J.v.Dijk 
R.v.Rossum 
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Dwergmeeuw 15 ex 26 11 84 over zee in 1 uur J.v.Dijk 
 70 ex 21 12

 
 

84 idem idem 
Drieteenmeeuw      117 ex 24 11 84 idem idem 
Visdief          1 ex 26 11 84 over zee,juveniel J.v.Dijk 
Velduil  2 ex 10 11

 
 

84 Noordduinen idem 
Strandleeuwerik      1 ex 27 10 84 puinhoop zuidduinen Arnold Meyer 
Boerenzwaluw 2 ex 27 10 84 idem Ab Steenvoorden 
 1 ex 28 10 84 idem idem 
Bonte kraai 28 ex 15 12 84 strand Langevelderslag J.v.Dijk 
Boomklever 1 ex 25 08 84 weekendhuis Duinweg J.v.Sambeek 
Grote lijster 1 ex 28 10 84 puinhoop zuidduinen Arnold Meyer 
Tjiftjaf 1 ex 01 12

 
 

84 zingend achter Offem J.v.Dijk 
Grote pieper 1 ex 27 10 84 puinhoop zuidduinen A.Meyer 
Grote gele kwikst. 3 ex 28 10 84 idem idem 
 1 ex 04 11 84 idem idem 
 1 ex 01 12

 
 

84 achter Offem J.v.Dijk 
Barmsijs 1 ex 27 10 84 puinhoop zuidduinen A.Meyer 
 15 ex 04 11 84 idem idem 
 5 ex 05 11 84 Noordduinen J.v.Dijk 
Eur.kanarie 1 ex 27 10 84 puinhoop zuidduinen A.Meyer 
Goudvink 2 ex 04 11 84 zelfde plaats idem 
Geelgors 1 ex 04 11 84 idem idem 
 4 ex 14 12 84 Langeveld J.v.Dijk 
IJsgors 1 ex 05 11 84 Noordduinen idem 
 5 ex 12 11

 
 

84 idem idem 
 3 ex 28 10 84 puinhoop zuidduinen A.Meyer 
Sneeuwgors 1 ex 04 11 84 idem idem 
 
Wilt u de waarnemingen weer tijdig opsturen naar: 

J.Glasbergen 
Petr.v.Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg . 

De formulieren bevinden zich in het Natuurcentrum Jan Verwey. Wilt u per 
maand één formulier gebruiken? Dit maakt de verwerking van de gegevens 
iets eenvoudiger. Bij voorbaat dank. 
 

-------------- 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt   
 
VONDSTEN VAN DE TWEEKLEURIGE VLEERMUIS IN NOORDWIJK EN BREDA  
 
Op 26 08 77 werd in een tuin te Noordwijk (door Rob Alkemade-red.) een  
vleermuis gevonden, die naar het vogelasiel gebracht werd. Hein Verkade maak- 
te een dia van het diertje, maar voordat de gegevens over de maten en de  
verdere bijzonderheden konden worden genoteerd, ontsnapte het beestje. Be- 
gin mei j.l. stuurde Hein de dia op naar de heer P.Lina, werkzaam bij het  
Ministerie van Landbouw en Visserij, ter determinatie. De vleermuis bleek  
een Tweekleurige Vleermuis te zijn (Vespertilio murinus). Later ontving  
de heer Lina nog een exemplaar van dezelfde soort uit Breda. De vondst in  
Noordwijk bleek de eerste van deze soort in Nederland. Inmiddels zijn er  
nog drie vondsten van de Tweekleurige Vleermuis in Nederland bekend ge- 
worden. Deze vondsten liggen ver buiten het normale verspreidingsgebied van  
de soort. Dit gebied omvat Scandinavië, Denemarken, West-Duitsland, Zwitser- 
land en Noord-Italië oostwaarts tot in de Sovjet-Unie en van Iran tot in  
Noordoost-China. In Denemarken, vooral in Seeland, neemt het aantal waarne- 
mingen de laatste jaren aanzienlijk toe en kon zelfs het voorkomen van  
een tiental kraamkolonies worden vastgesteld. 
 

Uit: Lutra,deel 27,1984,nr.3 
 

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




