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Op 1 november 1877 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw kopy.  
De portefeuille is weer nagenoeg leeg, dus er is weer van alles welkom:  
Ook tekeningen ontvangen wij graag. We rekenen op u!  
 

-------------- 
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VAN DE REDAKTIE 

De meeste zomergasten zijn inmiddels weer vertrokken. De trek komt  
weer langzaam op gang, want regelmatig zie je kleine groepjes Spreeuwen  
en Kieviten zuidwaarts trekken. Gezien het slechte weer van de laatste 
weken, zou je haast gaan denken, dat ze het daarom doen. 

U weet toch dat bij goed weer onze vogelaars iedere zaterdagmorgen 
in oktober trekwaarnemingen doen op het hoge duin bij de z.g. Driehoek  
in de Noordduinen. U bent daar van harte welkom. 

Het derde nummer van dit jaar biedt een rijke verscheidenheid aan  
artikelen. Buiten de vaste artikelen zoals bestuursmededelingen e.d.,  
STIVONO-nieuws en de waarnemingen zijn er tal van aardige inzendingen  
zoals van een wespvlinder, over de slechte toestand van de eiken dit  
jaar en een korte terugblik van een jeugdlid op het afgelopen seizoen.  
Verder een uitgebreid verslag van de vogels in de polder Hogeweg in  
de afgelopen winter en een nostalgisch verhaal over de Kievit. 
Ook een impressie van de lange excursie naar Spanje ontbreekt niet. 

Het 2e nummer dit jaar was door problemen met de stencilmachine  
wat later verschenen dan normaal. U krijgt dan ook wat minder tijd  
om uw kopy voor het volgende nummer in te zenden. Aangezien de redaktie- 
vergadering op 6 november is, graag uw kopy vóór 1 november inleveren  
bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk.  
We rekenen weer op veel inzendingen. 

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

 

BIJ DE VOORPLAAT 

Spreeuwen zijn reislustige vogels. Vooral  
in oktober vliegen miljoenen spreeuwen  
langs onze kust naar het zuidwesten.  
Voor het grootste deel zijn dit vogels  
die uit Oost-Europa afkomstig zijn. Een  
deel van de Nederlandse spreeuwen trekt  
ook weg. Uit onderzoek is gebleken dat  
bijvoorbeeld spreeuwen uit Zuid-Holland  
vooral langs de Engelse zuidkust overwin- 
teren terwijl de vogels van Ameland en 
Schiermonnikoog rechtstreeks over de  
Noordzee naar Midden Engeland vliegen. De  
spreeuwen uit Zuid-Limburg zijn voor het  
grootste deel standvogels. 
Maar niet alleen in het najaar zijn  
massa's spreeuwen onderweg. Zo is bekend  
dat vooral jonge vogels, die in Zwitser- 
land geboren zijn, eind juni al op reis  
gaan, op zoek naar betere voedselgebieden  
Ze komen dan ondermeer in de Nederlandse 
kersenboomgaarden hun kostje bij elkaar  
scharrelen. 
Tenslotte is er nog de slaaptrek, die  
vrijwel het hele jaar door waargenomen  
kan worden. Vroeger sliepen er tiendui- 
zenden spreeuwen op Offem. Daar heeft men  
jarenlang enorme moeite gedaan om de vo-  
gels te verjagen omdat ze schade veroor- 
zaakten aan Taxussen en Rhododendrons,  
die door de enorme mesthoeveelheid af  
stierven. De laatste jaren is er nu een  
slaapplaats tussen Voorhout en Warmond,  
bij het viaduct van de Rijksweg A 44. 
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Mededelingen bestuur 
 
De eerste plannen voor het komend seizoen liggen al weer klaar. Zo hebben  
wij al verschillende sprekers op het oog, die de ledenvergaderingen op  
de laatste vrijdag van de maand extra gehalte zullen geven. Op aandrang  
van velen zal o.a. Jaap Vink weer een prachtige lezing verzorgen over vo-  
gels uit het hoge noorden. Op het ogenblik is er een mooie tentoonstelling 
over vleermuizen in het natuurcentrum. Getracht zal worden voor oktober a.s. 
een spreker te vinden die in aansluiting op deze tentoonstelling boeiende 
aspecten van deze dieren kan vertellen. Over de diverse onderwerpen, die  
tijdens de komende ledenvergaderingen behandeld zullen worden, zult u nog  
nader worden geïnformeerd. 

Wat de excursies aangaat, er zijn weer verschillende interessante ge- 
pland. Op 13 mei 1988 gaan we weer naar het landgoed Offem. Op 7 mei 1988  
's avonds zullen we in de Noordduinen gezamenlijk de nachtegalen beluis- 
teren. Op 17 juni 1988 laten we de bijzondere plantengroei in de Zuidduinen  
ten zuiden van Noordwijk, aan u zien. 

Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij met enthousiasme meegewerkt aan  
de landelijke cursus "Vogeltaal". In het komend seizoen schijnt er weer  
zo'n initiatief op stapel te staan. Mocht dit het geval zijn dan zullen  
wij het practische gedeelte in deze regio graag weer verzorgen. 

Het ligt in de bedoeling op 28 en 29 december a.s. een excursie naar Zee- 
land te organiseren. Dit plan wordt op het ogenblik nog uitgewerkt. Nadere 
mededelingen hierover zullen nog volgen. Het is nog wat ver weg, maar tus- 
sen Kerstmis en Nieuwjaar 1988, zal er weer een trip naar Friesland worden 
georganiseerd. De overnachting is weer in bet befaamde boerderijtje van  
Wim Baalbergen, die ons daar al verschillende malen gastvrijheid heeft  
verleend. 

Wat de tentoonstellingen betreft zal er in het voorjaar van 1988 een ten-
toonstelling plaatsvinden over de kruiden van Noordwijk ter gelegenheid van  
het uitkomen van een boekje over de kruiden en bollen van Noordwijk van de  
hand van de secretaris. In de zomermaanden zullen de roofvogels centraal  
staan. In het najaar wordt in samenwerking met de foto-club "X-65" een  
mooie fototentoonstelling georganiseerd onder het motto "Natuur, je buur". 

Zojuist is de traditionele Waddenexcursie naar Terschelling achter de rug.  
De tocht, waaraan ruin 60 leden deelnamen, is een groot succes geworden,  
mede door het goede weer. Voor begin september 1988 zal de Waddenexcursie  
ons voeren naar het eiland Vlieland, waar we zullen verblijven in het be- 
faamde Posthuis. Nadere mededelingen over inschrijving, kosten e.d. zullen  
nog volgen. 

Op planologisch gebied staan de ontwikkelingen ook niet stil. Zo is onlangs  
een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State tegen een extra centrale 
bouwlokatie op het unieke landgoed Offem nabij Noordwijk-Binnen. Laten we  
hopen, dat dit bezwaarschrift voldoende indruk maakt om deze inbreuk te  
kunnen keren. Verder is de Stichting Duinbehoud thans bezig aan de uitwer- 
king van een inrichtingsplan voor het gebied van de huidige Trimbaan, di- 
rekt ten noorden van Noordwijk aan Zee. Op het ogenblik liggen er snode  
plannen voor de aanleg van een zogenaamde openbare golfbaan. Via zo’n in- 
richtingsplan, een gezamenlijk initiatief van onze vereniging en de Stich-  
ting Duinbehoud, hopen wij dit mooie duingebied te kunnen sparen. 

De tentoonstelling "Noordwijks Groen, nu en toen", die tijdens de afgelopen 
zomermaanden in het Natuurcentrum te zien was, heeft ruim 1000 bezoekers  
getrokken. Een prachtig succes! Voor ons weer een aanmoediging om nog eens  
zo'n initiatief te ontwikkelen. 
 
de Secretaris. 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en  
Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 19 juni 1987 om  
20.00 uur in het "Jan Verweij" Natuurcentrum, Weteringkade 27 te  
Noordwijk. 

Aanwezig: circa 30 personen. 

1. Opening der vergadering  

De voorzitter, de heer H.Verkade, opent de vergadering en heet de  
aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Notulen van de vorige ledenvegadering 

De secretaris, de heer K.Verweij, leest het verslag van de vorige  
vergadering van vrijdag 24 april jl. voor. Geen der aanwezigen heeft  
op- of aanmerkingen. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

Van de Provincie Zuid-Holland is de beantwoording ontvangen op het  
door de Vereniging indertijd ingezonden bezwaarschrift tegen het  
ontwerp-streekplan Zuid-Holland West. Dit uitgebreide stuk wordt op  
het ogenblik door het bestuur bestudeerd. Te zijner tijd zullen hier- 
over nadere mededelingen volgen. 

Van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is het 
besluit ontvangen met betrekking tot het bestemmingsplan "Offem 1983".  
In tegenstelling tot eerdere berichten houden Gedeputeerde Staten  
toch vast aan de mogelijkheid van een nieuwe centrale bebouwing. Het  
koetshuis daarentegen, tezamen met de twee aangrenzende woonhuizen,  
mogen niet in nieuwe woningbouw worden omgevormd. Aangezien deze stel- 
lingname niet strookt met de bezwaren, die de Vereniging al eerder  
bij de gemeente Noordwijk en bij de Provincie Zuid-Holland heeft inge- 
diend, is het bestuur voornemens beroep bij de Kroon aan te tekenen. 

Voor het overige zijn er enkele folders en tijdschriften binnengekomen. 
De tijdschriften worden voor de aanwezigen ter inzage gelegd. 
 
4. Mededelingen bestuur  

   - Allereerst worden de aanwezigen nog even herinnerd aan de Wadden- 
     excursie in het eerste weekeinde van september a.s. Opgave kan  
     geschieden door het overmaken van ƒ 35,--. Nadere mededelingen  
     hieromtrent zijn te vinden in de laatst uitgekomen Strandloper. 
   - Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er mensen bereid zijn de heer 
     Dieleman te helpen bij het onderhoud van de tuin voor het Natuur- 
     centrum. De tuin zier er op het ogenblik prachtig uit, maar  
     bedacht moet worden, dat dit resultaat veel inspanning heeft  
     gevergd van de heer Dieleman. Een beetje hulp kan hij zeer goed  
     gebruiken. 
   - Op het ogenblik wordt gewerkt aan een gezamenlijke folder van het  
     Genootschap Oud-Noordwijk en onze Vereniging. 
   - In voorbereiding is de oprichting van een speciale werkgroep 
     "Tentoonstellingen". Gebleken is, dat de voorbereiding van ten- 
     toonstellingen meer tijd en inspanning vergt dan aanvankelijk voor- 
     zien was. Met name de familie Van Kekeren heeft zich hiervoor tot  
     dusverre veel inspanning getroost, maar deze familie zou graag  
     wat extra hulp kunnen gebruiken. Er hebben zich al belangstellen- 
     den opgegeven. 
 
5. Waarnemingen  

Allereerst wordt gemeld, dat er in Katwijk Roodmussen zijn waargenomen.  
Ook op de Waddeneilanden zijn dergelijke waarnemingen gedaan. Volgens de 
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laatste berichten zou het om een zekere invasie gaan. 

Vervolgens wordt medegedeeld, dat er nog steeds Fluiters op het land- 
goed Leeuwenhorst te Noordwijkerhout worden gehoord. 

Deze maand heeft men ook Lepelaars boven de wijk Duinpark te Noordwijk 
over zien vliegen. Verder is daar in de buurt een sperwer waargenomen. 

Eind april zijn weer Ooievaars bij het ooievaarsnest in de Hogewegpolder 
waargenomen. Kennelijk hebbene de Nijlganzen ze weer verjaagd. 

Wat de planten betreft, wordt gemeld, dat de Grote pimpernel is waarge- 
nomen langs de Gooweg nabij het Congrescentrum Leeuwenhorst. 

Op 26 mei jl. zijn Jacobsvlinders waargenomen. 

Tot slot is er afgelopen zondag een Wielewaal waargenomen in het land- 
goed De Horsten te Wassenaar. 
 
6. Rondvraag 

De heer De Groet stelt zich beschikbaar voor het assisteren bij rond- 
leidingen van scholen door het Natuurcentrum. 

Voorts worden er braakballen gevraagd voor de Jeugdclub. 
 

PAUZE 
 
7. Het determineren van wilde planten, toegelicht door de heer J.van Dijk 

Na de pauze begeven zich de aanwezigen naar de kleine zaal. Allereerst  
geeft de heer Van Dijk aan de hand van een aantal dia's de voornaamste  
kenmerken van de planten weer, aan de hand waarvan men de planten goed  
kan determineren. Vervolgens worden aan de aanwezigen planten uitge- 
reikt, die onder begeleiding gedetermineerd worden. Het gaat er zeer  
geanimeerd aan toe. 
 
8. Sluiting 

Ten 23.00 uur sluit de voorzitter deze bijeenkomst onder bijzondere  
dankzegging aan de heer J.van Dijk, die deze speciale "werkvergadering"  
zo intensief en leerzaam wist te begeleiden. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
De Secretaris de Voorzitter 
 
 

-------------- 
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Boekbespreking 
 
VOGELS VAN BERKHEIDE 

door Gerrit van Ommering en Theo Verstrael. Uitgave: Werkgroep Berkheide, Stichting 

Publikatiefonds Duinen Leiden. 

Prijs: ƒ30 (ƒ25 + ƒ5 verzendkosten). Te bestellen door overmaking van ƒ30 op 

postrekening 3877722 t.n.v. Werkgroep Berkheide, Leiden o.v.v.."Vogels". Voor  

ƒ25 kan het boek ook worden afgehaald op het bureau van de Stichting Duinbehoud, 

Stationsweg 12, 2313 AV LEIDEN. Donateurs van de Stichting Duinbehoud kunnen een 

exemplaar voor ƒ19,50 afhalen. 

 
In de duinen tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag, dikwijls aangeduid met de  

namen Zuidduinen en Berkheide, werd in 1940 het eerste duininfiltratieproject  

van ons land begonnen. Vergeleken met de andere grote infiltratiegebieden in de 

Hollandse duinen zoals Meyendel en de Amsterdamse Waterleidingduinen, duurde  

het bij Berkheide vrij lang voordat er systematisch vogelonderzoek werd gepleegd. 

Eerst in 1975 stichtte een groepje biologiestudenten de Werkgroep Berkheide. Het 

doel was de broedvogelbevolking van het gebied geheel in kaart te brengen. Over de 

periode voor 1975 wordt wel het een en ander gezegd. Deze opmerkingen zijn ge-

baseerd op de waarnemingen van de Katwijkse Vogelwacht. Er werden toen wel eens 

bepaalde duingedeelten geïnventariseerd, zonder dat het gehele gebied syste- 

matisch onderzocht werd. 

   De nadruk in het boek ligt dan ook terecht op de ontwikkeling van de vogel- 

bevolking in de periode 1976-1985. Omdat deze ontwikkelingen niet los gezien  

kunnen worden van de veranderingen in het terrein wordt in een eerste hoofdstuk 

uitvoerig ingegaan op de waterwinning en het beheer van het gebied. Vogelaars  

zijn snel geneigd om infiltratieplassen als een verrijking van het duinmilieu  

te zien vanwege de vele watervogels die hierdoor worden aangetrokken. Daarbij  

wordt het geïnfiltreerde duin vergeleken met het daarvoor sterk uitgedroogde  

duin en niet met het duin dat vroeger ook natuurlijke duinplassen kende. Juich-

kreten over de infiltratie treffen we in dit boek gelukkig niet aan. Met goed 

fotomateriaal wordt de aantasting door waterwinning en recreatie in beeld ge- 

bracht. Van grote betekenis is niet alleen het beleid van de L.D.M. geweest,  

maar ook de overname van het beheer door SBB in 1977. Hierdoor werd de recreatie  

in goede banen geleid en werden kapot gelopen delen weer ingeplant. 

 
   Het grootste deel van het boek (totaal 212 Blz) wordt inbeslag genomen door  

het hoofdstuk over de broedvogels. De tekst wordt ondersteund door talrijke  

kaartjes en diagrammen, waardoor de lezer een uitstekend beeld krijgt van de ver-

spreiding en de aantalsontwikkeling De bespreking per soort begint met een  

korte karakterisering van de habitat. Het doet recensent genoegen dat hierbij 

dikwijls "Randstad en Broedvogels" wordt aangehaald. Hierna wordt op eventuele 
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aantalsschommelingen ingegaan. Elk stukje eindigt met gegevens over wintervoor- 

komen en trek. Bij de zomervogels worden hierbij steeds de eerste en de laatste 

waarneming genoemd. 

   Van de niet-broedvogels werden voor 1981 niet systematisch de gegevens ver-

zameld. Mede dankzij de dagboekaantekeningen van een aantal bekende Katwijkse 

vogelaars is toch een goed beeld verkregen van trekverloop en wintervoorkomen. 

   Het hoofdstuk waarin de soorten in systematische volgorde aan bod komen,  

zal niemand in één ruk uitlezen. Anders ligt dat bij de laatste twee hoofdstuk-  

ken, waarin conclusies en aanbevelingen worden verwoord. Het zijn juist deze  

stukken van het boek die de waarde doen uitstijgen boven die van veel streek- 

avifauna's. Niet alleen wordt een goed overzicht gegeven van de vestiging van  

de vogelsoorten in het infiltratiegebied. Ook worden allerlei trends beschreven  

voor groepen van vogels als: vogels van duingraslanden, vogels van lage struwelen, 

enz. Evenals bij Noordwijk zijn in Berkheide toegenomen: Nachtegaal, Sprinkhaan- 

rietzanger, Braamsluiper en Ekster. Afgenomen zijn: Paapje, Roodborsttapuit  

en Grote Lijster. Spectaculair was de toename van de Wulp na regulering van  

de recreatie. 
 
   Het voert te ver om hier nog verder in te gaan op allerlei zaken die de aan- 

dacht trekken. Voor een ieder die geïnteresseerd is in de vogelbevolking van de 

duinen en in het beheer van de duinen is dit boek verplichte lectuur. Dit komt  

mede omdat in dit boek de grote deskundigheid wat betreft duinen en duinbeheer  

van de Stichting Duinbehoud in de laatste hoofdstukken is verwerkt. 

   De Werkgroep Berkheide mag gefeliciteerd worden met het uitbrengen van dit fraai 

uitgevoerde boek. Juist door de aantrekkelijke lay-out en de vele illustraties 

zal het vermoedelijk niet alleen een weg vinden naar de vogelspeurders en de duin-

beheerders, maar zal ook een deel van de natuurrecreanten die het gebied kennen,  

dit boek willen bezitten. 
 
 
Jelle van Dijk 
 
 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Overzicht vogelasiel 2e kwartaal 1987 
 

 aanwezig 
1 april 

gebracht 
apr/juni 

dood 
apr/juni 

gelost 
apr/juni 

aanwezig 
30juni 

Roodhalsfuut  1 - 1 - 
Noordse stormvogel 
 

- 4 3 1 - 
Jan van Gent - 2 2 - - 
Blauwe reiger - 

 
3 3 - - 

Lepelaar - 1 - - 1 
 Wilde eend - 37 18 15 4 
 Waterhoen - 2 2 - - 
Meerkoet 1 2 2 - 1 
Scholekster - 5 2 3 - 
Houtsnip - 1 1 - - 
Stormmeeuw 1 1 2 - - 
Zilvermeeuw 1 1 1 1 - 
Zeekoet  
 

- 2 2 - - 
Houtduif - 1 - 1 - 
Turkse tortel - 1 1 - - 
Veldleeuwerik - 1 1 - - 
Boerenzwaluw - 1 1 - - 
Zwarte roodstaart - 1 1 - - 
Merel - 16 13 3 - 
Pimpelmees - 16 10 6 - 
Koolmees - 1 - 1 - 
Vlaamse gaai - 1 1 - - 
Ekster - 2 1 - 1 
Kauw 1 8 5 4 - 
Spreeuw - 19 18 1 - 
Huismus - 19 16 3 - 

 4 149 106 40 7 

Diversen 
Kerk/postduif 
"Pekingeend" 
Goudfazant 
Grijze roodstaart 
Muskuseend 
Parkiet 
Kanarie 

 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 

 
19 
- 
- 
1 
4 
1 
1 

 
10 
- 
- 
- 
4 
- 
- 

 
9 
1 
- 
1 
- 
1 
1 

 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 

 3 26 14 13 2 

TOTAAL  7 175 120 56 9 

 
Het tweede kwartaal wordt altijd gekenmerkt door de vele jonge vogels  
die naar het asiel worden gebracht. Hele nesten jonge eenden werden  
binnengebracht omdat moeder het slachtoffer is geworden van het verkeer. 
Ook werden er 2 nesten Pimpelmezen gebracht. Het lukte ons toch een  
aantal hiervan te kunnen lossen. 
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Op 3 april word een Spreeuw met een touwtje om zijn poot naar het  
asiel gebracht. De Spreeuw had veel hinder van dit touwtje, want  
het bleef overal aan haken. Het touwtje werd verwijderd en korte  
tijd later kon de vogel met succes worden losgelaten. 

Op 8 mei werden 2 Merels in het asiel afgeleverd met een briefje van  
ƒ 25,--. Een van de Merels is doodgegaan de andere kon met succes  
worden losgelaten. 

Op 30 juni werd door de politie in Noordwijkerhout een hele lichte  
Ekster naar het asiel gebracht. De vogel kon niet vliegen omdat zijn  
slagpennen waren afgeknipt. De Ekster was beige van kleur. De normale  
donkere kleur van een Ekster was bij dit exemplaar licht bruin. 

Op 29 juni werd een Lepelaar binnengebracht. De vogel zat zeer 
sterk onder de luis en in zijn neusgaten zaten een paar bloedzuigers.  
De bloedzuiger konden verwijderd worden en na een ontluiskuur kon  
de Lepelaar op 3 juli weer in de polder worden losgelaten. 
 
Noordwijk, juli 1987    Stichting Vogelasiel 

Noordwijk  
Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 

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

DRINGENDE OPROEP!!! 
 
Twee zeer actieve medewerkers van STIVONO, John van Schaik en Leon Gielen,  
hebben helaas hun activiteiten sterk moeten beperken. We zagen dit al  
aan komen omdat na hun studie de militaire dienst of werk hen zouden  
roepen. 

Deze twee steunpilaren van STIVONO, die dagelijks - ook op zaterdag en  
zondag - in het asiel aanwezig waren voor het verzorgen van de vogels,  
zullen wij node missen. Buiten de verzorging van de vogels, knapten zij  
ook veel klusjes op in het asiel, waren op dierendag met een voorlichtings- 
standje in de Digros aanwezig, vingen zieke en gewonde vogels en losten 
gerevalideerde vogels of zochten wormen en kroos. Niets was hen te gek!  
Leon zag nog kans in zijn vrije tijd - waar hij dat vandaan haalde is ons  
nog steeds een raadsel - een indrukwekkend boekje samen te stellen van  
alle ziektes die vogels kunnen krijgen en de bestrijding van deze ziektes.  
Het ligt nog steeds in de bedoeling dit uit te typen en in brede kring  
bij de asiels onder de aandacht te brengen. 

U zult begrijpen dat zij een enorm gat achterlaten in het dagelijks werk  
van het asiel nu zij hun activiteiten moeten beperken. De druk op de  
overblijvende medewerkers wordt wel erg zwaar. 

STIVONO heeft dan ook dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal  
medewerkers. We zoeken enthousiaste jongens en meisjes (vanaf 16 jaar)  
mannen en vrouwen die opgeleid willen worden tot verzorger/verzorgster.  
Maar ook medewerkers voor andere werkzaamheden, zoals schilderen, timmeren, 
schoonmaken e.d. zijn van harte welkom. 
Interesse! Stelt u zich dan in verbinding met de voorzitter/asielbeheerder,  
Willem v.d.Niet, Lombok 9, telefoon 01719-11711. Hij verstrekt verder alle 
informatie. 
 

Bestuur STIVONO 
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DE POLDER HOGEWEG IN DE WINTER VAN 1986/1987  

In de wintermaanden van 1986/1987 is bijna iedere week een bezoek  
gebracht aan de polder Hogeweg. Vanaf 11 oktober 1986 tot en met  
15 maart 1987 is de polder 21x bezocht. 

De opstelling van dit verslag wijkt af van de verslagen die in 
voorgaande jaren werden gemaakt. Geen lange lijst meer van per 
bezoek waargenomen soorten en aantallen. Nee, nu een korte bespre- 
king van de waargenomen soorten in de gehele periode. 

Het is al meer gezegd; deze polder is een belangrijke pleisterplaats  
voor vogels. Door omspuiten in het noordoosten van de polder en  
het jaarlijks groter worden van het kassen- en tuinbouwgebied 
Kloosterschuur/Trappetjesberg wordt de open ruimte in de polder  
steeds kleiner. Hoe lang zal het nog duren voordat de polder Hogeweg  
zijn waarde als pleisterplaats en overwinteringsgebied zal verliezen? 

Fuut 
De Fuut was de gehele winter met 3 - 6 exemplaren aanwezig. Alleen  
tijdens de vorstperiode werd de Fuut niet waargenomen. 

Blauwe reiger 
De gehele winter aanwezig met 2 - 4 exemplaren. Alleen tijdens de  
strenge vorstperiode werd de Blauwe reiger niet waargenomen. Vaak  
1 vogel aanwezig in het open wak bij de rioolwaterzuivering. 

Knobbelzwaan 
Gemiddeld werden 4 - 7 , soms 10 - 11 Knobbelzwanen in de polder  
aangetroffen. De Knobbelzwaan ontbrak in de vorstperiode ook niet.  
De zwanen fourageerden toen op de bevroren weilanden. 

Rietgans (of Kleine rietgans) 
De meningen hierover lopen uiteen. Ik heb er zelf niets anders dan  
Rietgans van kunnen maken. Van eind januari tot begin februari  
verbleven 3 ganzen in de polder. 

Bergeend 
De Bergeend is een regelmatige gast in de polder, doch nooit meer 
dan 2 - 3 exemplaren. Deze aantallen werden genoteerd in februari  
en maart. In januari slechts een paar waarnemingen. 

Smient 
Vanaf begin november tot half maart verbleven er Smienten in de  
polder. De pleisterplaats was het weiland en de Watering bij de  
parkeerplaats. De aantallen schommelden rond de 35 exemplaren, soms  
wat meer en soms wat minder. In de eerste helft van maart liep het  
aantal Smienten op tot 80 en op 15 maart telde ik er 150. Op 6 en  
9 maart werden resp. 180 en 100 Smienten waargenomen (De Strandloper  
mei 1987). Tijdens de vorstperiode was de Smient tijdelijk vertrokken.  
Toen de dooi flink doorzette en er weer wat open water was, waren  
de vogels zeer snel terug. 

Wintertaling 
De Wintertaling is een vrij algemene soort in de polder. De aantallen  
varieerden van 4 op 30 november tot 30 op 7 maart. Op 6 maart telde  
Jelle van Dijk 40 exemplaren in de polder. 

Krakeend 
De Krakeend is een onregelmatige gast in de polder. Op 25 oktober  
werden 14 exemplaren waargenomen en toen pas weer in maart, 4 exem- 
plaren. Op 9 maart telde Jan Glasbergen 6 exemplaren in de polder. 
 
 



- 11 – 
 
Wilde eend 
De Wilde eend was ook tijdens de vorstperiode in de polder aanwezig.  
De aantallen liepen flink uiteen tot ± 160 eind januari en begin  
februari tot 2 op 17 januari bij -5o C. 
Gemiddelde waren 50 - 60 Wilde eenden in de polder aanwezig. 

Slobeend 
De Slobeend is een onregelmatige gast. Er zijn slechts 2 waarnemingen  
t.w. 1 op 28 december en 1 op 3 januari. 

Tafeleend 
Onregelmatige gast in de polder. Eind december 2 exx en op 7 februari  
17 exx. 

Kuifeend 
De Kuifeend was van half december in wisselende aantallen (2 - 12 exx.)  
aanwezig. Alleen tijdens de vorstperiode was de Kuifeend weggetrokken.  
Op 7 februari 45 exx. 

Brilduiker 
Onregelmatige gast. Op 28 december en 3 januari 1 ex. Hein Verkade  
telde op 20 januari 5 Brilduikers. 

Grote zaagbek 
Onregelmatige gast. Op 7 februari 4 exx.  

Sperwer 
De Sperwer verblijft niet in de polder, doch is tijdens de trek  
regelmatig in de polder aanwezig. 

Buizerd 
De Buizerd is een regelmatige gast in de polder. Bijna wekelijks  
werd 1 Buizerd waargenomen, soms 2. De Buizerd trekt vooral met  
de Kieviten en Goudplevieren mee. Tijdens de vorstperiode waren  
Kieviten en Goudplevieren vertrokken. Ook de Buizerd liet zich  
toen niet zien. 

Torenvalk 
De Torenvalk is altijd aanwezig. Meestal 1, doch ook wel eens 2 exx.  

Patrijs 
In de herfst treft men wel koppeltjes Patrijzen aan. Deze koppeltjes  
worden in de loop van de winter steeds kleiner. 

Waterhoen 
Ieder jaar zit bij de schuur links van de tweede brug een koppel  
Waterhoentjes van 30 - 50 exx. Buiten deze concentratie ziet men  
in de polder weinig losse exemplaren. 

Meerkoet 
In de loop van de herfst verzamelen de Meerkoeten zich in grote  
groepen, die zich vooral in de weilanden bij de parkeerplaats ophou- 
den. Ook tijdens de vorstperiode waren de Meerkoeten aanwezig.  
Gemiddeld verbleven 150 - 200 Meerkoeten in de polder. Begin maart  
liep dit aantal op tot ± 400 exx. 

Scholekster 
Onregelmatige gast in wisselende aantallen b.v. 21 december 25 exx.  
en op 24 januari 1 ex. doch op 15 maart 60 exx. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 – 
 
Goudplevier 
In zachte winters overwinteren de Goudplevieren in de polder. Alleen  
tijdens een vorstperiode trekken ze tijdelijk weg. 
Op 11 oktober werden de eerste Goudplevieren waargenomen. Dit aantal 
liep op tot 2000 exx op 30 november. Gemiddelde waren tussen de 
800 - 1200 Goudplevieren in de polder aanwezig. 

Kievit 
Ook de Kievit overwintert in zachte winters. Goudplevieren en Kieviten  
zijn altijd in elkaars nabijheid te zien. Alleen de aantallen Kieviten  
zijn wat groter dan die van de Goudplevieren. Zijn er weinig Kieviten  
dan zijn er ook weinig Goudplevieren. Op 15 november waren ± 2500  
Kieviten in de polder aanwezig. Gemiddeld waren tussen de 1500 - 2000  
Kieviten in de polder aanwezig. 

Watersnip 
Onregelmatige gast. De meeste waarnemingen zijn uit november met  
op 30 november 20 exx. 

Wulp 
Doortrekker in geringe aantallen. Op 21 december 8 exx.  

Kokmeeuw 
De Kokmeeuw is altijd in de polder aanwezig en soms in grote aan- 
tallen. Gemiddeld waren er tussen de 200 - 300 exx. aanwezig met  
een uitschieter op 3 januari van 1100 exx.  

Stormmeeuw 
Ook de Stormmeeuw is altijd in de polder aan te treffen. Gemiddeld  
tussen de 60 - 100 exx. met eveneens op 3 januari een uitschieter  
van 250 exx. 

Kleine mantelmeeuw 
De Kleine mantelmeeuw is alleen in de herfst in flinke aantallen  
aanwezig 40 - 70 exx. Deze meeuw trekt in de winter weg. 
Na 30 november werden geen Kleine mantelmeeuwen meer waargenomen.  
Op 5 maart verschenen ze met 8 exx. 

Zilvermeeuw 
De Zilvermeeuw is altijd aanwezig, soms in zeer grote aantallen.  
Deze aantallen kunnen nog al eens van uur tot uur verschillen. De  
polder wordt ook gebruikt als slaapplaats. Mogelijk dat vooral in de  
weekends de meeuwen van strand worden verjaagd door trimmers en  
honden en dan de weilanden in trekken. 
Een leuk idee voor vogelaars die over veel vrije tijd beschikken  
dit eens uit te zoeken of het klopt. 
Ik heb wel geconstateerd dat door een verstoring in de polder zelf  
de groep meeuwen als het ware oplossen. Zo tel je er nog een  
paar duizend en een half uur later nog slechts enkele tientallen.  
Waar zijn deze meeuwen heen gegaan? Waar kwamen ze vandaan?  
Op 3 januari was er een concentratie Zilvermeeuwen van 1200 exx  
bij de parkeerplaats. 

Grote mantelmeeuw 
Ook de Grote mantelmeeuw is altijd in de polder aanwezig en in  
wisselende aantallen. Waar veel Zilvermeeuwen zijn, treffen we  
ook veel Mantelmeeuwen aan. Gemiddeld waren er tussen de 30 - 40  
Grote mantelmeeuwen in de polder aanwezig met op 30 november en 
3 januari 250 exx. 
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Kauw 
De Kauw is altijd in de polder aanwezig, soms in grote aantallen.  
De Kauw gebruikt de polder ook als slaapplaats. Gemiddeld werden  
tussen de 40 - 60 Kauwen waargenomen. Op 19 oktober werden er 
250 geteld en op 14 december en 21 december 120 exx. 

Zwarte kraai 
Deze soort is eveneens altijd in de polder aanwezig. De aantallen  
zijn vrij constant en liggen tussen de 12 - 16 exx. 

Spreeuw 
De Spreeuw is altijd in de polder aanwezig. Deze soort werd ook  
in de vorstperiode regelmatig in de polder waargenomen, doch  
in de eerste drie weken van februari, dus na de vorstperiode,  
werd geen enkele spreeuw aangetroffen. 
De Spreeuw komt vooral in de herfst met grote aantallen voor,  
gemiddeld 1200 - 1600 exx., doch op 3 januari 2500 exx. 

Ekster 
Altijd in de polder aanwezig met een vrij constant aantal van 
6 — 10 exx. 

Uiteraard zijn dit niet alle soorten die in de polder zijn waar- 
nomen. Het zijn wel de belangrijkste soorten omdat ze of in grote  
aantallen voorkomen of zeldzaam zijn voor de polder. 

Vooral in de herfst trekken veel vogels door. Ze gebruiken de polder  
maar even om uit te rusten of om gauw iets te eten. 
Tot deze groepen behoren Koperwieken, Zanglijster, Kramsvogel, 
Houtduiven, Graspiepers, Veldleeuweriken, Vinken enz. enz. 

Mijn dank gaat uit naar Rien Sluijs die in de koudste periode  
van de winter een paar weekends voor mij heeft geteld omdat ik  
door griep aan huis gekluisterd was. Ik kan u verzekeren dat dan  
de polder Hogeweg geen pretje is om langdurig daar te verblijven. 
 
Noordwijk, juni 1981     Ees Aartse 

Jon.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
-------------- 
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VAN BLAASKAAKJES EN VALE GIERORCHIS ') 

Op 28 mei vertrokken we uit Noordwijk richting Spaanse Pyreneeën naar  
camping. "Pirineos" bij Jaca. 
Op de camping vormden onze tenten een cirkel. Het middelpunt was  
een Spaanse caravan. De beheerder maakte ons duidelijk dat we een  
paar meter rond die caravan vrij moesten houden. We begrepen het, maar  
al snel werd het een ruggesteun. Er gingen geruchten op om hem open  
te breken en er een bar in te maken! De Spaanse eigenaar is niet op  
komen dagen, gelukkig geen bloedbad. 

De camping lag aan de Rio Aragon en keken we richting hooggebergte  
dan zagen we de sneeuw liggen. 
Tijdens de reis hadden we de eerste roofvogels al waargenomen,  
zwarte en rode wouwen en een aasgier. Er zouden er nog vele volgen. 

Door de grootte van de groep, 26 max., waren er meestal 2 groepen, een  
wandelgroep en een autogroep. 

Er volgt nu een overzicht van de tochten die we gemaakt hebben en de  
waarnemingen. 

Vogels algemeen voorkomen: 
Gier-, huis- en rotszwaluw, witte kwikstaart, tuinfluiter, zwartkop, 
vuurgoudhaantje, roodborsttapuit , zwarte roodstaart, nachtegaal,  
zwarte mees, boomkruiper, grauwe gors, vink, kneu, europese kanarie,  
huis- en rotsmus, kwartel in de graanvelden. 

Roofvogeis: 
Zwarte wouw, zeer algemeen, rode wouw, iets minder, vale gier,  
aasgier, torenvalk. 

De eerste dag: 
Per auto of wandelend naar Monasterio San Juan de la Pena (klooster).  
Wanneer de zon doorbreekt gaan grote groepen vale en aasgieren op de  
wieken. De wandelaars komen hier nooit aan. Hun pad loopt dood.  
Onder leiding van de Balen nemen we een droge beekbedding naar boven  
(We moeten over een berg). Twee keer stuiten we op rotsen. Klimmend  
en kruipend met allerlei kunstgrepen en handvaten (natuurliefhebbers??)  
komen we weer op een pad. Dit leidt naar een rotswand waar een soort  
uitkijkpost in zit. Hier zien we de eerste gieren op een nest. Het  
pad terug levert geen grote problemen op. Alleen de hitte begint ons  
parten te spelen. 
Na een tocht van ± 6 uur komen we in een dorpje, waar we de kroeg  
binnenvallen. Nadat Leen de tap aangesloten heeft, en het bier toch  
uit flesjes komt, komen we weer wat bij. Dan nog 3 kilometer naar  
de camping. Ook qua planten was deze tocht heel leuk. 

De tweede dag: 
De wandelgroep gaat richting de brug over de Rio Aragon, waar een  
kolonie bijeneters zit. Hier wordt een slangenarend gezien. 
De autogroep gaat naar de vallei van Hecho. We gaan langs een riviertje  
steeds hoger en dieper het gebergte in. In een bosrijk gebied gaan  
we te voet verder. Een hele leuke wandeling waar we veel orchideeën  
en andere planten hebben gezien. 
Ook een kudde koeien komen we op het pad tegen. Cees. V. vlucht de  
helling op als hij denkt dat hij aangevallen wordt. Dan komen we op  
grasland en gaan omhoog. Hier waait een frisse wind. Over de bergkam  
heen wordt een lammergier gezien die een stuk bot uit zijn klauwen  
laat vallen om dan het merg op te kunnen eten. 
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De derde dag: 
Per auto naar Los Mallos. Grote rode rotsen van 500 meter hoog die  
uit het vlakke land oprijzen; een schitterend gezicht. 
Hier weer veel gieren en ook de jongen kunnen we hier duidelijk zien  
zitten. Verder horen en zien we; houtduif, alpengierzwaluw, heggemus, 
orpheusgrasmus, kleine zwartkop, baardgrasmus, provençaalse grasmus,  
zwarte spreeuw, putter, merel, ortolaan en de blauwe rotslijster.  
Een kleine groep gaat nog verder naar Castille de Loarre, een kasteel  
in de rotsen gebouwd. 

De vierde dag: 
Met z'n allen naar Parc Nasional de Ordesa. Een schitterend natuurgebied. 
We volgen het pad lange een riviertje. Eerst door een beukenbos waar 
watervallen aangeven dat we stijgen. Aan de overkant van het water: 
sneeuw. Helaas kunnen we er niet bij, maar het gevecht volgt later! 
Dan komen we op een open stuk, groene weiden. met vetblad, gentianen 
en de gele trollius. Hier zitten veel vlinders zoals blauwtjes, 
konings- en koninginnepages. Erg vogelrijk is het bos niet. Alleen  
wat zangvogeltjes en wat kauwen. 
Na de weiden volgen stenen. Voor ons en opzij lijken we ingesloten 
door de bergwanden. Enkelen van ons wagen zich op de stenige helling 
recht voor ons. Hier zien we een gems en wilde narcissen. 
En dan de terugtocht. Over het riviertje en dan schuin omhoog tegen 
de bergwand op. We lopen boven de boomgrens langs en we blijven maar 
stijgen. Iedereen heeft het heet. Een vreemde gewaarwording als je 
dan weer sneeuw tegenkomt. Af en toe blijven we staan om een plantje 
te bekijken of om te genieten van het uitzicht. Diep beneden ons zien 
we het riviertje, nu niet meer dan een smal streepje. Eindelijk de 
afdaling. We moeten steil naar beneden, zigzaggend van 1900 meter naar 
1200 meter hoogte. Acht uur na ons vertrek zijn we weer terug bij de 
auto's. 
We besluiten in Jaca te gaan eten. Met z'n 26-en op de stoep van een 
restaurant, waar een "muzikant" met zijn repertoire van 2 nummers 
voor een vrolijke noot zorgt. 

De volgende dag slapen we uit van de vermoeienissen. Een kleine groep  
gaat naar de vallei van Anso. 
's Avonds bij de bijeneter-brug wordt Henk "snor" ondervraagd door  
drie leden van Guardia Civil. Eén van hen heeft een klein snorretje  
en is duidelijk onder de indruk van Henk z'n walrussnor. 

De zesde dag: 
We gaan naar de rotskloven van Lumbier en Arbayun. Bij de eerste kijk 
je vanaf een platform tussen 2 rotswanden door. Op richels zitten ze 
op de zon te wachten: de gieren. 
Hier ontmoeten we 2 Belgen, Sjefke en Polleke, die vertellen dat over 
een halfuurtje de havikarend zal komen. En ze hebben gelijk! Hij komt 
en met prooi. Nog groter is de verrassing als hij op de wand voor ons 
op zijn nest neerstrijkt en z'n jong gaat voeren. Met de telescoop 
kunnen we het allemaal goed zien, al zitten ze verdekt opgesteld achter 
een struikje. 
De kloof van Arbayun is een paradijsje. Door een tunneltje kom je 
tussen twee bergwanden en beneden loopt een riviertje. Hier weer gieren, 
veel alpenkraaien, een waterspreeuw en blauwe rotslijster. Buiten de 
kloof zien we een draaihals en roodkopklauwieren met een nest. 
Als we op de camping terug zijn, gaan we voorbereidingen treffen voor 
de barbeque. 

De laatste dag wordt de "dag van Arrès". Een dorpje met 13 inwoners  
maar met veel vogels. We komen hier Sjefke en Polleke weer tegen die  
vragen of we "den blonden Tapuit" al gezien hebben. En ja, dat hadden  
we. Het blijkt een bijzonder "hoppig" landje, want hier zien we er drie. 
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rustig zitten ze in de boom en op een dak. 
Eindelijk kan Henk gaan rusten, want hier was hij al dagen naar op  
zoek: z'n eerste hop. 
Verder zitten hier steenuiltjes en een paartje rode rotslijsters en  
2 dwergarenden. 
's Avonds wordt het dwergooruiltje gelokt, dat zich de eerste avond  
zo mooi liet zien. Helaas, het reageert niet op al het "gepoep". 

De volgende dag is het tijd om op te breken en weer richting Neder- 
land te gaan. Het einde van een gezellige plant- en vogelrijke vakantie. 

') Waargenomen door enkele Belgen,   Anja van Duijn 
   maar door ons helaas niet! 

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

GEKNIPT VOOR U GEKNIPT VOOR U GEKNIPT VOOR U GEKNIPT VOOR U GEKNIPT VOOR U 

TOESTAND NEDERLANDSE BOSSEN VERDER ACHTERUIT 

Het Staatsbosbeheer heeft onlangs de resultaten gepubliceerd van het  
landelijk vitaliteitsonderzoek 1986. 
Uit deze inventarisatie blijkt dat de toestand van de Nederlandse bossen  
in 1986 verder is verslechterd. Het wordt steeds duidelijker dat de weer- 
stand van de bossen tegen de normale natuurlijke invloeden steeds geringer  
wordt. Het bos blijkt zich moeilijk te kunnen herstellen van de factoren  
als droogte, vorst en aantasting door insecten en schimmels. 

Overzicht van de vitaliteit van het Nederlandse 
bos. Het bosoppervlak in de steekproef bedraagt 
281.000 ha. 
jaar van 
inventa- 
risatie 

vitaal 
% 

minder 
vitaal 

% 

weinig 
vitaal 

% 

niet 
vitaal 

% 
1984 50,8 39,9 8,- 1,5 
1985 49,9 35,- 13,- 2,1 
1986 46,9 32,- 16,- 5,1 

Vooral de vitaliteit van de oostenrijkse en corsicaanse den is in 1986 sterk 
achteruit gegaan. Was in 1984 van het bestand nog 57% vitaal, in 1986 was  
dit nog maar 19,3%. 
De verslechtering heeft zich niet alleen doorgezet bij de dennen, doch ook  
bij het loofhout. De vitaliteit van de eik nam af van 57% naar 29,5%.  
Opvallend is in 1986 dat het percentage vitaal bos afnam en het niet-vitaal  
bos toenam. 
De vitaliteit van het bosbestand verschilt per provincie. In Noord- en Zuid- 
Holland, Groningen, Zeeland en Flevoland is het bosbestand in het algemeen  
vitaal. In de overige provincies zijn aanzienlijke delen van het bosbestand  
weinig of niet vitaal te noemen. De verschuiving van vitaal en minder vitaal 
naar weinig en niet vitaal wordt in alle provincies waargenomen. 
Geconstateerd is dat de normale natuurlijke invloeden zoals weersinvloeden, 
insecten- en schimmelaantastingen door de luchtverontreiniging worden ver- 
sterkt. Dit complex van factoren is verantwoordelijk voor de achteruitgang  
van de vitaliteit van de Nederlandse bossen. 
De zeer koude, zonnige en extreem droge februarimaand, de late nachtvorsten  
in mei en de droge periode van juli t/m half augustus hebben in 1986 de  
vitaliteit sterk aangetast. Corsicaanse den en zeeden hebben te lijden gehad  
van de vorst, andere dennesoorten kregen uitdrogingsverschijnselen en daar- 
door naaldverlies. Veel knoppen en scheuten zijn ten gevolge van de nacht- 
vorst in mei bevroren. Loofbomen vertoonden door het droge weer herfstver-
schijnselen door bladverkleuring en bladval. 
Vooral in 1985 en 1986 zijn er veel aantastingen geconstateerd door 
insecten en schimmels. Bij de eik b.v. bleek 52% van de geïnventariseerde  
bomen aangetast te zijn. Of een en ander een tijdelijk verschijnsel is,  
wordt onderzocht. 
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REILEN EN ZEILEN VAN DE JEUGDCLUB 
De jeugdclub (10 - 12 jaar) wordt momenteel verzorgd door 
4 personen n.l. D.Passohier, M.Bos, J.Vink en C.v.d.Hulst. 
Met elkaar wordt een voorlopig rooster samengesteld voor het nieuwe  
seizoen wat in de toekomst parallel loopt aan de schoolvakanties. 

De ene week komen we vrijdagavond (7 - 8 uur 's avonds) bij elkaar  
en de week daarop zaterdagmorgen (tijden hiervan variëren), zodat  
we ook daadwerkelijk er op uittrekken om van alles waar te nemen. 

We worden voor de meer specialistische kennis over bepaalde onder- 
werpen geholpen door diverse medewerkers van de vereniging. 
Hoewel we incidenteel nog steeds een beroep kunnen blijven doen  
op de medewerking van Dick Passchier, zal hij ons toch als vaste  
kracht in ons team gaan verlaten. Tot nu toe is het ons ontzettend  
goed bevallen om in teamverband de jeugdclub te verzorgen. Wij  
zullen Dick dan ook echt missen. 
We hopen dat er in onze vereniging mensen zijn die het leuk zouden  
vinden om met ons mee te werken. Zo kunnen we de jeugdclub makkelijker  
draaiende houden. 
Heeft u interesse, dan kunt u vrijblijvend bellen voor informatie  
bij de overige medewerkers: 

M.Bos  01719 - 18636 
J.Vink 01719 - 19468 
C.v.d.Hulst 02521 - 15205 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 

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

 
PIEREMEGOCHELTJES VAN DE ANDERE JEUGDCLUB 
(Een eigen titel voor het bericht van de andere jeugdclub) 

We hebben deze winter en lente van alles uitgespookt. Ten eerste  
hadden we twee vrijwilligers uitgenodigd om ons iets over vleer-  
muizen en zoogdieren te vertellen. Het was heel boeiend en het 
kleine zaaltje zat dan ook propvol. 
Deze heren hebben ons een paar ideeën gegeven om zelf mee te helpen  
aan de bescherming van vleermuizen. Zo konden we b.v. bunkers aan- 
passen, d.w.z. dat we ze zouden uitgraven en hekken zouden plaatsen  
voor de ingang. We konden ook speciale nestkasten ophangen en de  
bestaande slaapplaatsen beschermen. 
Om ongeveer half 12 was het afgelopen en konden we Kees wakker maken  
die was ingesukkeld. 
Ook zijn we met Hein Venkade naar het 
waar we naar uilen hebben geluisterd. Aan het begin van de avond  
hebben we er een paar gehoord, maar daarna niet meer. 
Op het schoonmaken van nestkasten en onderzoeken van deze nesten na,  
was de roeitocht in Nieuwkoop ons enige verdere uitstapje. 
We waren met 3 boten en hadden prachtig weer. We zijn zonder kaart  
of iets van dien aard vertrokken en hebben heerlijk geroeid. We hebben  
vele vogels gezien en gehoord, maar helaas zijn we onze lijst met  
waarnemingen kwijt geraakt. We houden het en dus maar op dat we  
gewoon veel verschillende waterkraaien hebben gezien, zowel in het  
water als in de boten. We waren behoorlijk nat toen we weer "veilig"  
aan wal stapten. Na een kop koffie en appelgebak hebben we nog even  
Nieuwkoop bekeken. 
Van onze correspondent in Miami (A.Steenvoorden) hebben we trouwens  
leuke ervaringen gehoord. Hij heeft daar half tamme pelikanen en  
zilverreigers gezien. Vlak bij zijn hutje broedden 4 paar visarenden 
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maar hij zal zelf wel meer te vertellen hebben als hij terugkomt.  
In ieder geval tot schrijfs en misschien tot op Terschelling. 

Debby de Jager  
en 
Nanine Kleijn 

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

DE EIKEN HADDEN HET SLECHT DIT VOORJAAR. 

Zelfs een leek kon zien dat er met de eiken dit voorjaar wat aan de  
hand was. Het eikenhout in de duinen, vooral aan de windzijde, kwam  
niet in het blad. 
Een van de oorzaken was, dat door een paar abnormale warme dagen in  
april, veel bomen in enkele dagen groen waren van het pas ontplooide  
blad. Ook de knoppen van de eiken, die anders pas laat opengaan,  
begonnen zich al te ontvouwen. In de koude meimaand met de pittige  
nachtvorsten zijn, vooral waar de eiken onbeschut stonden, de knop- 
pen bevroren. 
De andere oorzaak was een plaag van de rupsen van de Groene eikeblad- 
roller. De vlinders van deze bladroller verschijnen in de tweede  
helft van juni en leggen dan na paring een 60-tal eitjes op takjes 
boven in de bomen in de nabijheid van de knoppen. Er worden steeds  
twee eitjes tegen elkaar gelegd. De eitjes worden met een kitachtige  
stof bedekt en daarna met het achterlijf gewreven, zodat de kit weer  
bedekt wordt met vlinderschubbetjes en zo onzichtbaar worden. Pas  
in het voorjaar, meest op de tijd dat de knoppen zich openen, komen  
de eitjes uit en begeven de rupsjes zich naar de knoppen en vreten  
deze uit. Komen er in de buurt van de rupsjes geen knoppen open dan  
laten ze zich aan een draad zakken om op een lager niveau naar  
openende knoppen te zoeken. Valt het uitkomen van de eitjes vroeger  
dan dat de knoppen zich openen, verhongeren de rupsjes en kan het  
niet tot een plaag komen. 
Het kan ook gebeuren, dat er door voedselnood, doordat de bomen kaal  
gegeten zijn, verhuisd wordt naar andere boomsoorten die in de nabij- 
heid staan. 
Veel eikenhout dat aan de zeewind blootgesteld is, verkeert in een  
slechte toestand en zal door deze plagen zeker geheel afsterven.  
Om in noodsituaties te voorzien bezitten de bomen ook nog slapende  
ogen. Dit zijn eigenlijk reserveknoppen. Op het ogenblik zijn deze  
al aan het uitlopen, zodat straks de eiken toch weer bebladerd zullen  
zijn. 
Zo'n rupsenplaag heeft toch ook nog voordelen. Veel vogels profiteren  
van dit ruime voedselaanbod. Er zijn meer dan 40 vogelsoorten die deze  
rupsen eten o.a. Groene en Bonte specht, Koekoek, Wielewaal en de  
insectenetertjes doen er zich te goed aan. 
Och, wat geeft het eigenlijk dat de aanwas van het hout na zo'n  
plaag wat minder is. Het heeft geen enkele commerciële waarde meer.  
Niet alleen de vogels, maar ook veel insecten helpen mee de plaag in  
te dammen. Uit deze rupsen zijn tientallen soorten sluipwespen  
gekweekt. Verder zijn er nog spinnen, sluipvliegen en mieren die de  
rupsen vernietigen. 
De Rode bosmier, die in de Amsterdamse waterleidingduinen ontbreekt,  
maar in Meijendel veel nesten heeft, laat daar z'n invloed duidelijk  
zien. Doordat deze mieren in Meijendel steeds een geweldige opruiming  
houden onder de rupsen, komt het daar zelden tot een plaag, terwijl  
de aantasting in de A.W.duinen zeer vaak optreedt. 
Er valt nog heel wat te beleven in de natuur! 

M.Koning 
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Een wespvlinder 
In de voormiddag op 21 juni, stonden we de kleurrijke tuin  
van het Jan Verweij Natuur Centrum te bekijken: rode  
klaprozen, gele ratelaar, blauwe korenbloemen, paarse  
morgenster en orchissen. 
Toen ontdekten we twee grote insekten, donker met geel 
gestreept, parend op de stam van de populier aan de laan. 
Nadat een mus was langs gevlogen en de kleinere had opgepikt  
werd de overblijvende het Centrum binnen gebracht en in een 
bekertje bewaard.  
De volgende middag werd het naar Dhr. M. Koning gebracht, 
die op het eerste gezicht dacht aan een Hornaar wesp. 
Maar de bodem van het bekertje werd nu bedekt met  
oranjebruine eitjes, en hij wist dat de wesp z’n eieren  
niet zo afzet, echter één voor één. 
Dus ging het over een nachtvlinder en wel de Horzel- of  
Grote Wespvlinder Sesia apiformis. Deze is de grootste  
wespvlindersoort (30-40 mm) in onze streken en vliegt  
overdag in juni-juli. Hij is te onderscheiden van de  
Glasvleugelpijlstaart door smallere voorvleugels, met een  
lengte van 15-21 mm. Het lichaam is donkerbruin met geel  
gestreept, de kop en schouders geel, de poten oranjebruin. 
De vlinder toont overeenkomst met de Hoornaar wesp Vespa  
crabro, die een angel draagt, als bescherming tegen  
insektenetende vogels (kennelijk was onze mus wel op de  
hoogte geweest). Deze mimicry is uitgebeeld door kleur en  
de platte beharing van het lichaam, ook het gebrom en manier  
van bewegen van de wesp. 
De rups van de Horzelvlinder vreet gangen onder de schors  
en in de wortels van populieren. Hij overwintert tweemaal.  
De verpopping vindt in een stevige cocon plaats aan het  
einde van een woongang onder de schors. Direct voordat de  
vlinder uitkomt boort de pop zich half naar buiten en de  
lege pophuid blijft in de opening zitten. Daardoor kunnen 
aantastingen door Horzelvlinders ontdekt worden. 
Een Horzelvlinder die je 's-morgens op de stam van een  
populier aantreft is pas uit de pop gekomen en zit daar  
z'n vleugels op te pompen en hard te laten worden. Wanneer  
de vleugels stevig genoeg zijn, brengt de vlinder ze in  
trilling, waarbij de dan nog volledig beschubde vleugels  
snel hun bruine schubben verliezen - behalve langs de randen  
en aders - om glashelder te worden. Als gevolg van deze  
doorzichtige vleugels worden wespvlinders vaak over het 
hoofd gezien. 

Joanne van Sambeek 
Literatuur: 
Elseviers Insektengids. Amsterdam/Brussel MCMLXXV.  
Nachtvlinders in Kleur. Moussault's Uitgeverij B.V.,  
    Antwerpen 1976. 
Sandhall/Douwes, Vlinders. Elmar bv,  
Thieme's Vlindergids. Zutphen 1981. 
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Uit: Natuurlyke Historie of Uitvoerige beschrijving der Dieren, Planten 
     en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus, 
     Amsterdam 1763. 
 
De Kievit 
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januari t/m juni 1987 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Roodkeelduiker  2 21 mrt Oosterduinse Meer J.van Dijk 

Noordse stormvogel 1 13 apr Over zee J.van Dijk 
 2 3 mei Over zee J.van Dijk 

Jan van Gent  13 3 mei Over zee J.van Dijk  

Aalscholver  25 4 apr Over zee J.van Dijk 
 16 34 apr Fouragerend in zee J.van Dijk 
 3 6 mei Noordduinen D.Hoek 

Smient  105 15 mrt Hoogeveense Polder W.Baalbergen 
 310 16 mrt Over zee in 1 uur  J.van Dijk 

Slobeend  90 4 apr Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Brilduiker  1 19 jan In Leidse Vaart C.Verweij 

Grote Zeeëend  26 20 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 
 64 12 apr Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Zwarte zeeëend  3100 16 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Grote zaagbek 1 19 jan Leidse Vaart C.Verweij 

Nonnetje 1 19 jan Leidse Vaart C.Verweij 

Rotgans 408 3 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Canadese gans 2 19 jan Langs Leidse Vaart C.Verweij 

Nijlgans 4 30 mei Langeveld D.Hoek 
 2 30 mei Overvliegend Rijnsburg J.Glasbergen 

Buizerd 1 12 febr Vuilnisbelt Achterweg C.Verweij 

Sperwer 1 27 mrt Nabij Dompad C.Verweij 

Visarend 1 26 mei Overvliegend Noordduinen D.Hoek 
 1  1 apr Overvliegend Nora pers.Marine 

Boomvalk 1 25 apr Overvliegend Nora Glasbergen/Cramer 

Slechtvalk 1 12 apr uit zee komend J.van Dijk 

Smelleken 1 12 apr Overvliegend Nora Glasbergen/Cramer 

Scholekster 232 10 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Zilverplevier 25 16 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Goudplevier 2 23 apr Grasland Langeveld D.Hoek 
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Soort 
aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Regenwulp 40 4 apr  Over zee J.van Dijk 

Tureluur 1 6 juni  Op strand Nora A.Cramer 

Bonte strandloper 240 10 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 
 320 16 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Kemphaan 3 4 apr  Grasland Langeveld D.Hoek 
 34 5 apr  Overvliegend Nora J.Glasbergen 

Kluut 75 10 mrt Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Kleine jager 1 4 apr  Over zee J.van. Dijk 
 1 3 mei Over zee J.van Dijk 

Grote jager 1 18 apr Over zee Rob de Mooij 

Tortelduif 1 27 apr Noordduinen W.Baalbergen 
 19 17 mei 1 groep lange Duinweg J.van Dijk 

Turkse tortel 15 25 apr Overvliegend Nora J.Glasbergen 

Ransuil 1 5 apr Tegen raam aan gevlogen  
na 15 min. weer weggevlogen 

 
J.Klinkenberg 

Groene specht 1 24 jun Dood in bungalowpark Duinweg Joanne van Sambeek 

Wielewaal 1 16 mei Nabij Langeveld. C.Verweij 

Grote lijster 2 14 apr Trimbaan J.van Dijk 

Beflijster   8 apr Trimbaan J.van Dijk 
 2 18 apr Terrein Nora J.Glasbergen 
 2 25 apr Golfterrein A.Cramer 
 5 24 apr BMP-kavel Noordduinen D.Hoek 
 1 6 mei BMP-kavel Noordduinen D.Hoek 

Paapje 1 25 apr Terrein Nora J.Glasbergen 

Zwarte roodstaart 1 pr juni  Rijnsburg J.Glasbergen 

Gele kwikstaart 150 25 apr Overvliegend Nora in 2 uur Glasbergen/ 

Geelgors 6 4 apr Langeveld 3 paar (zang) D.Hoek 
 3 9 mei Langs Vogelaardreef C.Verweij 
 3 30 mei Langeveld (3 zangposten) D.Hoek 
 

 
 
 

-------------- 
 
Wilt u de waarnemingen tijdig insturen naar: 

J.Glasbergen,  
Petr.v.Saxenstraat 7 
2231 12 Rijnsburg. 

Formulieren kunnen ook bij A.Cramer, Sluispad 5 in de bus gestoken worden. 
Hij zorgt er voor dat de formulieren bij J.Glasbergen komen. 

Bij voorbaat dank! 
 
 
 

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




