
 



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 15   
Mevr.M.Bos  lid   Duinweg 81 
Mevr.S.v.Kekeren lid   Hendrik Vinkhof 49 
Q.T.J. Sluys lid   Bremkant 38 
 
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. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptkaart toegestuurd. 
 
LEDENADMINISTRATIE: 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden e.d. graag naar: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
------------------------------------------------------ 

STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
W.v.d.Niet  voorzitter  Lombok 9 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Northgodreef 27 
H.van Duijn  lid   J.Molegraafstraat 10 
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 
M.Gielen   lid   Duinweg 89 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
------------------------------------------------------ 

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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(Koninklijk goedgekeurd bij  
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Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Cees Verweij.  
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19e jaargang nr. 4 
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----------------------------------------------------------- 
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10. Drieteenmeeuwen op het strand, door Jelle van Dijk. 
12. De Zilvermeeuw neemt niet langer toe als broedvogels,  
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-------------- 
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BIJ DE VOORPLAAT 
 
In de vorige eeuw stond de Zwarte Specht nog 
bekend als een schuwe bewoner van bergwouden 
in Europa. Sinds hij in 1915 voor het eerst 
als broedvogel in Nederland bekend werd, 
breidt hij zijn gebied gestaag uit. 
Omdat zijn voedsel hoofdzakelijk bestaat uit 
insecten die in rottend hout leven, profiteert 
hij zelfs (tijdelijk!) van de door de zure 
regen afstervende naaldbossen, zoals in het 
Peelgebied werd geconstateerd. De Groene 
Specht neemt in dit zelfde gebied echter af, 
omdat deze soort zich hoofdzakelijk met op en 
in de grond levende mieren voedt. 
In de omgeving van Noordwijk wordt de Zwarte 
Specht sinds het begin van de zeventiger jaren 
regelmatig gezien. Er zijn waarnemingen bekend 
uit alle oudere bossen in de omgeving:  
Nieuw-Leeuwenhorst, Klein-Leeuwenhorst, de 
Noord-duinen, Offem en de bossen aan de duin-
voet van het Langeveld. 
Tot nu toe kon niet met zekerheid een 
broedgeval worden vastgesteld. Wel werd 
waargenomen dat een paartje in Offem in een 
oude Beuk een nestholte uithakte. Op dit 
moment (november'87) wordt regelmatig een 
paartje rondom de Wei in de Noord-duinen 
gezien. 
 

 

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

 
VAN DE REDAKTIE 

Voor u ligt het laatste nummer van DE STRANDLOPER van het jaar 1987 met 
een gevarieerde inhoud.  
Wim Kuijper kijkt even terug op 10 jaar Strandwacht Katwijk - Noordwijk.  
Ab Steenvoorden ging wat verder van huis en vertelt van zijn belevenissen  
aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zijn artikel heeft hij 
geïllustreerd met een grot aantal tekeningen. Dank zij de moderne tech- 
niek van tegenwoordige apparatuur is een aantal tekeningen verkleind om 
ze geschikt te maken voor de STRANDLOPER. We denken dat Ab daar geen  
enkel bezwaar tegen heeft als hij het resultaat ziet. 
Jelle van Dijk belicht de ramp met de Drieteenmeeuwen in augustus 1987.  
Ook het Vogelasiel komt in het verslag over het derde kwartaal terug op  
de massale sterfte van de Drieteenmeeuwen. 
Veel mensen hebben waarnemingen ingestuurd en dat blijkt wel uit het  
indrukwekkende aantal waarnemingen maar liefst 4 pagina's vult. 

Wij rekenen weer op uw bijdrage voor de volgende STRANDLOPER. Gebruikelijk  
is dat in het eerste nummer alle inventarisaties worden opgenomen. Wacht  
dus niet te lang met het insturen van de kopy, want ook de redaktie heeft  
het nodige te doen aan dit extra dikke nummer. Kopy graag inleveren  
vóór 1 januari 1988 bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32, 
2202 XT Noordwijk. 
 
De redaktie wenst u verder prettige feestdagen en voor 1988 een voor- 
spoedig begin. 
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Bestuursmededelingen 
  
Zoals u misschien hebt gemerkt is inmiddels de wintersluiting van het 
Natuurcentrum "Jan Verwey" aangevangen. Deze duurt tot 1 maart a.s. 
Op aanvraag worden er in deze periode wel rondleidingen verzorgd. Bij-  
eenkomsten als ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en bijeenkom- 
sten voor de jeugd vinden normaal doorgang. 

Na de wintersluiting op 1 maart is het tentoonstellingsgedeelte van het 
Natuurcentrum weer normaal voor het publiek toegankelijk. Deze "rustperio- 
de" wordt aangegrepen om een en ander binnen de permanente tentoonstelling  
aan te passen of te veranderen. 

De tentoonstellingsagenda voor het Natuurcentrum luidt voor 1988 als  
Volgt: 
- De kruidententoonstelling "Noordwijk een Cruydthof" van 30 maart tot 
  en met 25 mei. 
- Duimelijntje, een tentoonstelling onder het thema groei, waarbij diverse  
  planten en dieren worden belicht. Deze tentoonstelling is zeer geschikt  
  voor kinderen en wordt gehouden van 13 juli tot en met 25 september.  
- Natuur je buur, een tentoonstelling van diverse natuuraspecten, belicht  
  door leden van de Fotoclub X 65. Deze tentoonstelling wordt gehouden  
  van 2 oktober tot en met 23 november. 

Op 10 november jl. vond op het Raadhuis te Noordwijk een hoorzitting  
plaats met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan "Hogewegpolder".  
Het is bekend, dat de laatste weidegebieden rond Noordwijk stevig onder  
druk staan. Door het verdwijnen van bollengronden vanwege huizenbouw,  
aanleg van industrieterreinen e.d. zoekt men de laatste tijd naar vervan- 
gende bollengrond. Deze is bijvoorbeeld te vinden door het omspuiten van  
weilanden. Juist de laatste stukjes weiland zijn van groot belang voor  
vele weide- en trekvogels. Door het omspuiten dreigen ook deze laatste  
stukjes weiland verloren te gaan. Gelukkig heeft de gemeente Noordwijk  
voor de polder Hogeweg beschermende maatregelen in het vooruitzicht ge- 
steld om het omspuiten te kunnen tegengaan. 

Voor wat betreft de excursie naar Zeeland tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
a.s. zijn we er helaas niet in geslaagd een geschikt onderkomen voor 
de nacht te vinden. Daarom zal deze excursie één dag duren. Uit eerdere 
ervaringen is ons gebleken, dat ook één dag voldoende kan zijn om een 
groot aantal interessante waarnemingen in Zeeland te kunnen doen. Nadere  
gegevens kunt u verkrijgen bij ons bestuurslid de heer R. Sluys, Brem- 
kant 38 te Noordwijk. 

Op dit ogenblik zijn we bezig met de voorbereiding van de ledenvergaderin- 
gen in het komend jaar. In januari a.s. denken we het strand centraal te  
laten staan met de vermelding van de vele interessante vondsten, die daar  
kunnen worden gedaan. Verder denken we een interessante lezing te kunnen  
presenteren over vleermuizen, mede in aansluiting op de onlangs gehouden 
tentoonstelling. Ook zal er in aansluiting op de komende kruidententoon- 
stelling een boeiende spreekbeurt worden georganiseerd over de kruiden.  
Deze spreekbeurt zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden tijdens  
de ledenvergadering in april a.s. 

De eerste voorbereidingen voor de broedvogelinventarisaties in het aan- 
staande voorjaar hebben onlangs plaatsgevonden. Gelukkig hebben zich weer  
veel leden bereid getoond de nog "witte vlekken" rond Noordwijk en Noord- 
wijkerhout het komend voorjaar op broedvogels te inventariseren. 
 
De Secretaris. 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 25 september 1987 om 20.00 uur in  
het Natuurcentrum "Jan Verwey", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: circa 60 bezoekers 
 
1. Opening  

Daar de voorzitter, de heer H. Verkade, verhinderd is het eerste gedeelte  
van deze vergadering bij te wonen, opent de secretaris, de heer Verweij,  
de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Notulen van de ledenvergadering van juni jl.  

De secretaris leest de belangrijkste passages van deze notulen voor en geeft  
een toelichting op enkele onderdelen zoals het ontwerp-streekplan Zuid-Hol- 
land West en het beroep, dat de Vereniging heeft ingesteld bij de Read van  
State met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan "Offem 1983". 
Geen der aanwezigen heeft hierna nog op- of aanmerkingen. Vervolgens worden deze 
notulen vastgesteld. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

Ontvangen is de Notitie van de Stichting Duinbehoud, welke is opgesteld in 
samenwerking met de Vereniging, over de inrichting van de zogenaamde Trim- 
baan in de Noordwijkse Noordduinen. De secretaris licht toe, dat vorig jaar  
een plan aan de gemeente Noordwijk werd gepresenteerd om dit duinterrein in  
te richten voor een open golfbaan. Bij realisatie van dit plan zou dit duin- 
terrein onherstelbaar worden beschadigd. Vandaar, dat men de "koppen bij el- 
kaar heeft gestoken" om aan het College van B. en W. eon alternatief recrea- 
tieplan aan te kunnen bieden, waarbij de aanwezige natuurwaarden gespaard  
zouden kunnen blijven. Verder blijft dit terrein open voor het publiek, het- 
geen na de aanleg van een golfterrein niet meer mogelijk zal zijn. Deze  
Notitie is het resultaat van dit overleg met de Stichting Duinbehoud en zij  
is inmiddels aan het College van B. en W. toegezonden. 
 
4.Mededelingen: 

  Gewezen wordt op de volgende excursies: 
  - 28 en 29 december 1987: excursie naar Zeeland;  
  - 7 mei 1988: nachtegalenexcursie; 
  - 13 mei 1988: excursie naar het landgoed Offem te Noordwijk; 
  - 17 juni 1988: plantenexcursie naar de Zuidduinen te Noordwijk;  
  - begin september 1988: Waddenexcursie naar Vlieland; 
  - 27 en 28 december 1988: ganzenexcursie naar Friesland met overnachting  
    te Ruinen. 

Wat de tentoonstellingen betreft in het Natuurcentrum wordt gewezen op  
de drie tentoonstellingen, die in 1988 georganiseerd zullen worden: 
- maart t/m mei: Kruiden in Noordwijk; 
- juli t/m september: Roofvogels; 
- oktober t/m november: Natuur, je buur (fototentoonstelling). 

Vervolgens wordt meegedeeld, dat op maandag 5 oktober a.s. een instruc- 
tie- en ontspanningsavond in het Natuurcentrum zal plaatsvinden voor de- 
genen, die in het Natuurcentrum dienst doen. 
 
5. Rondvraag en waarnemingen  

De heer J. van Dijk wijst op een uitgave van de Stichting Duinbehoud over  
de Katwijkse Zuidduinen. Het gaat hier om een belangwekkend verslag van een 
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jarenlange inventarisatie van broedvogels in dit gebied. Het is een keu- 
rig verzorgde uitgave. 

Mevrouw Van den Oever vraagt, wie er thuis is in galwespen. Tijdens de 
herfstvakantie zal in het Natuurcentrum onder het thema "galwespen" het  
een en ander voor de jeugd worden georganiseerd. 

Opgemerkt wordt, dat er de laatste tijd zoveel Drieteenmeeuwen op het  
strand zijn waargenomen. Het waren vooral jonge exemplaren. Uiteengezet  
wordt, dat het hier om vogels gaat, die bij het verlaten van de broed- 
plaatsen aan de oostkust van Engeland door een sterke storm naar de Ne- 
derlandse kust zijn afgedreven. Hier kwamen zij door gebrek aan voedsel  
sterk verzwakt aan. De heer W. van der Niet meldt, dat hij inmiddels al  
70 exemplaren in het Vogelasiel heeft moeten verzorgen. Helaas heeft  
slechts een klein gedeelte het weten te redden. Ook Noordse Stormvogels  
zijn verzwakt op het strand aangetroffen. Velen waren kennelijk in de rui  
vanwege het ontbreken van bepaalde slagpennen. 

Verdere meldingen zijn een grote massa Eendemossels op het strand, een  
kwal met een doorsnede van 78 cm. op het strand en een Nachtzwaluw aan  
het einde van augustus jl. nabij de Duindamseslag te Noordwijk. 
 
PAUZE 
 
6. Lezing over Öland, een Zweeds eiland in de Oostzee 

Na de pauze wordt allereerst door de heer J. van Dijk een boeiende uit- 
eenzetting gegeven over de geschiedenis en het natuurleven van dit prach- 
tige eiland, dat door een groot aantal leden inmiddels al tweemaal is be- 
zocht. Het geheel gaat vergezeld van mooie dia-opnamen. 

Na de inleiding van de heer Van Dijk vervolgt de secretaris de lezing  
over Öland, waarbij hij met name ingaat op de plantenwereld. 

Na afloop van de lezing over Öland worden beide sprekers met luid applaus  
voor hun bijdrage bedankt. Hierna sluit de Secretaris deze bijeenkomst  
en wenst een ieder wel thuis. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
de Secretaris, de Voorzitter, 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 30 oktober 1987 om 20.00 uur  
in het Natuurcentrum "Jan Verwey", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: circa 55 personen  
 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter, de heer H. Verkade, opent deze bijeenkomst en heet de aan- 
wezigen en in het bijzonder de gastspreker van vanavond, de heer Van Dijk,  
welkom. 
 
2. Notulen van de vorige ledenvergadering 

De secretaris neemt nog even de voornaamste punten door, die tijdens de  
vorige ledenvergadering zijn besproken. Met name komt het programma voor  
het komend jaar hierbij aan de orde. Geen der aanwezigen heeft t.a.v. deze  
notulen nog iets op- of aan te merken. Daarna worden de notulen goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 

In dit verband wordt melding gemaakt van een mededeling van de gemeente  
Noordwijk, dat getracht zal worden bij de Provincie een subsidie te verwer- 
ven voor de aanleg van paddentunnels in Het Langeveld. Verder is een dank- 
brief binnengekomen van mevrouw Van Luyn voor het bezorgen van een bloem- 
stukje bij haar thuiskomst vanuit het ziekenhuis. 
 
4. Mededelingen bestuur: 
   - Beheersovereenkomst met het I.V.N., afd. Noordwijk. 
   Meegedeeld wordt, dat overleg heeft plaatsgevonden met het I.V.N., afde- 
   deling Noordwijk omtrent het gezamenlijk gebruik van het Natuurcentrum   
   Het betreft o.a. het gezamenlijk gebruik van de ruimten, apparatuur e.d.  
   Verder komt er een inventarislijst. Ook wordt de verkoop van materiaal  
   geregeld. 

   - Samenwerking met het Genootschap Oud-Noordwijk 
   Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Kok, bestuurslid  
   van het Genootschap Oud-Noordwijk. Tijdens dit gesprek zijn vormen  
   van samenwerking op kortere en op langere termijn besproken. Op korte  
   termijn is bijvoorbeeld een paginaruil in elkaars periodiek aan de orde  
   geweest. Voor de langere termijn is de mogelijkheid van een gemeenschap- 
   pelijk onderkomen aangeroerd. Een en ander wordt door het bestuur nog  
   uitgewerkt. 

   - Nieuw logo 
   Op het ogenblik is er een drietal ontwerpen ontvangen. Deze ontwerpen  
   zullen in het eerste nummer van De Strandloper in het komend jaar wor- 
   den gepubliceerd. Tijdens de jaarvergadering zal een keuze kunnen wor- 
   den gedaan. 

   - Activiteiten in het kader van Nederland Museumland 1988 
   Begin oktober jl. heeft een tweetal leden van de Vereniging vergaderd  
   met vertegenwoordigere van musea in de Bollenstreek. In het kader van  
   de manifestatie Nederland Museumland 1968 zijn reeds enkele vormen van     
   samenwerking besproken zoals een gemeenschappelijke folder en affiche.  
   Details omtrent deze manifestatie moeten overigens nog binnenkomen. 

   - Natuurrubriek in De Zeekant 
   De heer E. Aartse heeft zich bereid getoond de redactie van een "natuur- 
   rubriek" in De Zeekant op zich te nemen. Hij wil wel daarbij verzekerd 
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zijn van een geregelde toezending van copij. De heer R. Sluys is samen met  
de heer Aartse bezig hiervoor een opzet te maken. In dit verband komt de  
suggestie vanuit de zaal deze rubriek ook in de andere streekedities in de 
Bollenstreek te laten opnemen. 
 
5. Rondvraag en waarnemingen 

De heer Koning heeft onlangs nog 4 boerenzwaluwen in de Noordduinen gezien.  
De heer Sluys zag pas geleden nog een Ransuil in de Noordduinen. De heer  
Hoek heeft boven Den Haag 31 Kraanvogels zien vliegen. Deze Kraanvogels blij- 
ken op dezelfde dag ook boven Noordwijk gezien te zijn en wel door de heren  
Van Dijk en Sluys. De heer de Mooij zag nog 16 Kraanvogels boven Katwijk.  
Tussen Voorhout en Rijnsburg werden onlangs 9 Patrijzen waargenomen. 

Voor wat betreft de ontwikkelingen rond de Trimbaan wordt medegedeeld, dat  
de golfbaanplannen op 5 november a.s. in de betreffende gemeentecommissies  
worden behandeld. Het ziet er naar uit, dat omtrent deze plannen negatief  
zal worden geoordeeld. 

Voor wat betreft de waarnemingen wordt nog meegedeeld, dat in juni jl. werd  
gezien, dat een Ooievaar door een paar Grutto’s werd verjaagd. Verder is op- 
gemerkt, dat uit een koolmezenkastje niet minder dan 12 jongen het nest ver- 
lieten. Zojuist zijn er nog 3 Wilde Zwanen in het Oosterduinse Meer bij 
Noordwijkerhout waargenomen. Een der aanwezigen vraagt zich af of het om  
Kleine Zwanen gaat, omdat deze vogels wat eerder trekken. De afgelopen zon- 
dag zijn er ettelijke duizenden lijsterachtigen voorbijgetrokken. Daarbij  
werden de Boomleeuwerik en de Kuifleeuwerik zingend aangetroffen. In de 
Hogewegpolder is de afgelopen week nog een Smelleken gezien. In de Vinkenlaan  
zijn ook de afgelopen week 8 Staartmezen waargenomen. Zondag jl. waren er nog  
3 Beflijsters in de Amsterdamse Waterleidingduinen te zien. 

Tot slot wijst de heer Wiersema op enkele ongunstige ontwikkelingen in de 
Hogewegpolder en in De Klei. De Provincie zou niet afwijzend staan tegen  
een concentratie van kassenbouw in deze gebieden. Met de betreffende gemeenten 
zouden al vergaande afspraken gemaakt zijn. Het wordt raadzaam geacht deze 
ontwikkelingen nauwlettend te volgen. 
 
6. Eerste gedeelte lezing over trekvogels door de heer J. van Dijk  

De heer Van Dijk zet eerst een aantal aspecten van de vogeltrek uiteen, met 
name waar het gaat om de noodzaak van de trek, het oriënteringsvermogen, de 
verschillende experimenten binnen dit onderwerp e.d. Hij laat dit vergezeld  
gaan van verschillende toepasselijke dia-opnamen. 

Hierna volgt de pauze. 

Na de pauze gaat hij wat verder in op de verschillende trekroutes en de 
verschillende soorten, die tijdens de trek zijn waar te nemen. Ook hier com- 
pleteren fraaie opnamen zijn verhaal. 

Na afloop wordt de heer Van Dijk door een warm applaus bedankt. 
 
7. Mededeling over eerstvolgende ledenvergadering in november a.s. en  
   sluiting 

De voorzitter deelt mee, dat op vrijdag 27 november a.s. de heer J. Vink  
zal spreken over het vogelleven in Alaska en Canada. Gelet op de reputatie  
van de heer Vink op dit gebied belooft het een zeer interessante avond te  
worden. 

Hierna sluit de voorzitter deze avond en wenst een ieder wel thuis. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
de Secretaris,  de Voorzitter, 
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OPROEP   OPROEP   OPROEP 
 
Van 30 maart tot en met 25 mei 1988 komt er in het Jan Verwey Natuur-  

centrum een tentoonstelling over de kruidenteelt in Noordwijk. Graag komen  

wij in kontakt met mensen die materiaal voor deze tentoonstelling kunnen  

leveren. Wij denken vooral aan foto's (van kruidenakkers, bedrijven, mensen)  

en gereedschap dat bij het oogsten, drogen, enz. gebruikt werd. 
 
Reakties naar: Frank de Groot, Rob Jansson, Eli en Sjaan van Kekeren, Wim  

Kuijper of Cees Verwey. Adres: H. Vinkhof 49, Noordwijk. 
 

 
 
 

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

 

WIE HELPT ONS.......WIE HELPT ONS....... WIE HELPT ONS  

Gevraagd voor de knutselhoek en prijsjesbak voor speurtochten: 

-- stukjes mineraal, 
-- fossielen, 
-- schelpen,  
-- veren, 
-- gedroogde bloemen, 
-- gedroogde bladeren, 
-- eikels, beukenootjes, kastanjes, kurken etc.  

Verder artikelen of oude natuurbladen voor de knipselbak, maar  
vooral heel veel braakballen en zeeschuim. 

Voor de diverse afdelingen in de vaste expositie van het  
Jan Verweij Natuurcentrum kunnen we ook nog het één en ander  
gebruiken n.l.: 

-- mineralen, koralen, 
-- fossielen, schelpen, 
-- opgezette vogels en zoogdieren, 
-- opgezette vlinders 
-- eieren, 
-- schedels enz.enz.enz. 
 

Contactadres: S. van Kekeren-Brouwer  
Hendrik Vinkhof 49  
NOORDWIJK 
Tel.01719 – 15237 
 

-------------- 
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10 JAAR STRANDWACHT KATWIJK NOORDWIJK. 
 
   Op 7 november j.l. liepen een twintigtal mensen voor de laatste keer  

het stuk strand van Katwijk (sluis) tot Noordwijk (politiepost) in het kader  

van een zeebiologisch onderzoek. Het was de afsluiting van een serie we- 

kelijkse bezoeken die in 1977 begonnen was en waaraan mensen die in de ma- 

riene biologie geïnteresseerd waren konden meedoen. Het doel was een indruk  

te krijgen van de dieren en planten die op dit stukje kust aanspoelen en de 

samenhang met de weersomstandigheden. Elke zater- of zondag, weer of geen  

weer, werd daarom door twee of meer personen de eb- en vloedlijn geïnspek- 

teerd. Alle soorten en hun aantallen werden op formulieren genoteerd. On- 

bekende organismen werden meegenomen en thuis op naam gebracht of bij pro-

bleemgevallen naar specialisten gebracht. 

Het stukje strand ten zuiden van Noordwijk behoort nu tot de best onderzochte  

in Nederland. Vele soorten vissen, kwallen, schelpen, krabben, poliepen,  

wieren, wormen, enz. werden gevonden. Enkele soorten waren zelfs nog niet  

uit Nederland bekend. Door de grote hoeveelheid gegevens is besloten om  

deze met behulp van een computer te verwerken. De resultaten zullen dan  

over enige tijd in allerlei tijdschriften gepubliceerd worden. De waarnemin- 

gen van de eerste jaren van de strandwacht zijn al gepubliceerd. Wie er be-

langstelling voor heeft moet het blad Het Zeepaard maar eens raadplegen.  

Hierin verscheen van de hand van W.F. Prud'homme van Reine de serie: 

   Drie jaar strandwacht Katwijk-Noordwijk (nov. 1977 - nov. 1980). 

      I: Inleiding en zeewieren. Het Zeepaard 41: 111 - 118 (1981) 

 II: Holtedieren, sponzen en stekelhuidigen. idem 138 - 143 

III: Weekdieren, slakken. idem 182 - 189 

 IV: Weekdieren 2, tweekleppigen en inktvissen. Het Zeepaard 43:3-13 

  V: Wormen, mosdiertjes en schaaldieren. idem 110 – 115 (1983) 

 VI: Vissen, vogels, zoogdieren en conclusies. idem 121 - 126 
  
Deze artikelen geven een goed  

beeld van alle gewone en zeldzame  

dieren en planten die op het  

Noordwijkse strand te vinden zijn. 
 
Wim Kuijper 

 
porceleinkrabbetje 
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Drieteenmeeuwen op het strand 
 
Het zal veel strandwandelaars zijn opgevallen, dat er deze zomer meeuwen op  

het strand zaten die opvallend dicht benaderd konden worden. De Drieteenmeeuw,  

daar ging het in deze gevallen steeds om, is van nature weinig schuw, maar  

de opvallende makheid van deze vogels had toch meer te maken met hun slechte 

conditie. Deze conditie was zo miserabel, dat veel vogels zich zonder veel  

moeite lieten vangen. In de laatste week van juli en de eerste dagen van augus- 

tus werden ruim 60 exemplaren bij het Vogelasiel afgeleverd. De meeste vogels  

waren echter al zo verzwakt, dat velen binnen enkele dagen stierven. 

   Niet alle Drieteenmeeuwen waren zo verzwakt dat zij zich lieten vangen.  

Vanaf 27 juli werden dagelijks tientallen vogels rustend op het strand of foura- 

gerend boven de branding waargenomen. De grootste concentraties werden gezien  

op 28 juli bij de Duyndamse Slag (62 ex.) en op 30 juli in de Katwijkse Uitwate- 

ring (120 ex.). Na 5 augustus namen de aantallen snel af. Dit kwam omdat een  

deel van de vogels alsnog bezweek en omdat na het afnemen van de wind de sterk- 

ste Drieteenmeeuwen weer de volle zee opzochten. 

   De sterfte langs het strand kreeg vooral in de eerste tien dagen van augustus  

zijn beslag. Op het droge strand, soms tegen de duinvoet, vond men geheel droge 

exemplaren in gaaf verenkleed. Deze vogels waren duidelijk op het strand ge- 

storven. Langs de vloedlijn lagen vogels die waarschijnlijk in zee waren omge- 

komen en vermoedelijk al dagen in zee hadden gedreven. Tussen 4 en 10 augustus  

werd tweemaal het traject Katwijkse Uitwatering - Langevelderslag afgezocht. Ge-

vonden vogels werden gemerkt, zodat niet tweemaal dezelfde vogel werd geteld.  

Dit traject kent in de zomer ongeveer 8 km niet-schoongemaakt strand. Op deze  

8 km werden. de volgende aantallen dode vogels gevonden: 

Drieteenmeeuw :  volwassen   1 
tweede jaars  2 
eerste jaars 59 

Noordse Stormvogel   25 

Jan van Gent     2 

Kleine Mantelmeeuw    1  

   Een aantal eerstejaars vogels werd verzameld en afgegeven bij het Zoölogisch  

Museum in Amsterdam. Sectie wees uit dat alle vogels sterk vermagerd waren en  

dat de maag alleen wat stukjes zeewier en schelpenresten bevatte. De snavel was  

bij sommige vogels nog niet volledig hard en de handpennen waren nog nauwelijks 

volgroeid. 

   De invasie van de zomer 1987 past niet zo goed in het beeld dat wij van het 

voorkomen van Drieteenmeeuwen hebben. Drieteenmeeuwen verschijnen normaliter  

pas in de maand oktober met enige tientallen voor onze kust. Bij stormen in  

november is deze soort het talrijkst. Bij Noordwijk zijn bij zware stormen wel 
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eens meer dan 2000 op één dag geteld. In de wintermaanden wordt het voorkomen  

ook sterk door stormen bepaald. Enkele honderden op een dag is in die tijd van  

het jaar al iets bijzonders. Helaas is de Drieteenmeeuw de laatste tien jaar  

ook een veel gevonden olieslachtoffer op het strand. In het voorjaar wordt deze 

soort vrijwel niet gezien, maar in juli en augustus verschijnen er soms groepen  

voor de kust, zoals op 16 juli 1978 (1500 ex.) en 16 juli 1979 (236 ex.).  

Het verschil met de invasie van 1987 is echter dat nu meer dan 95 % uit pas 

uitgevlogen vogels bestaat, terwijl het bij eerdere zomerwaarnemingen vooral  

om tweedejaars en volwassen vogels ging. De vogels die wij eind juli te zien  

kregen, waren nog maar enkele dagen daarvoor uitgevlogen. Bij de zuidelijke ko-

lonies in Groot-Brittannië worden de meeste eieren in de tweede helft van mei 

gelegd. Pas 65 tot 70 dagen na de eerste eileg vliegen de jongen uit. Bij een  

eileg op 15 mei is dat omstreeks 20-25 juli. Op 28 juli waren reeds honderden 

Drieteenmeeuwen voor de kust aanwezig, zodat het duidelijk is, dat het hier om  

pas uitgevlogen meeuwen ging. Dit werd door de bevindingen van het Zoölogisch  

Museum ook nog eens onderstreept. 

   De periode na het uitvliegen is bij alle vogels een bijzonder kritische tijd.  

De jonge vogels worden soms nog door de oude vogels gevoerd, maar wel moeten ze  

nu zelf leren het voedsel te bemachtigen. Bij een overvloed aan voedsel geeft  

dit doorgaans niet al te veel problemen, maar bij een turbulente zee wordt het  

voor een jonge Drieteenmeeuw bijzonder moeilijk om iets eetbaars te vinden. Ver-

zwakking is het gevolg met als resultaat dat de vogel gaat afdrijven onder in- 

vloed van de stormachtige wind. Daardoor komt de vogel terecht op plaatsen waar 

fourageren nog moeilijker wordt, zoals het troebele Nederlandse kustwater. De 

conditie kan trouwens al niet best bij het uitvliegen zijn geweest als de oude 

vogels ook al moeilijk aan voedsel konden komen. Dit laatste kan ook veroorzaakt 

zijn door het stormachtige juliweer, maar ook kan dit het geval zijn geweest door 

het wegblijven van grote scholen vis voor de Engelse oostkust. Het is bekend, dat  

de broedresultaten in Schotland de laatste jaren niet best zijn. Sterfte van  

jongen in de kolonie en direct na het uitvliegen zijn hiervan dan het zichtbare 

bewijs. 

   Dat de fourageermogelijkheden op de Noordzee niet best waren in juli wordt 

onderstreept door het grote aantal volwassen Noordse Stormvogels. Volwassen wil  

in dit verband alleen maar zeggen: niet-eerstejaars. De eerste jaars vogels zit- 

ten namelijk nog in het nest, terwijl echt volwassen vogels vermoedelijk dicht  

bij de kolonies zullen blijven. Bij de vondsten viel op, dat de meeste storm- 

vogels in slagpenrui waren. Veel vogels moesten zich behelpen met 3-5 handpen- 

nen! De conditie van een ruiende vogel is al niet optimaal. Met zulke "gaten-

vleugels" als bij de gevonden vogels zal het zeer moeilijk zijn om bij ruwe zee 

voldoende voedsel te vinden. Ook deze Noordse Stormvogels zijn de hongerdood 

gestorven. 
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Hoewel het in juli 1987 om enkele honderden slachtoffers ging, moet niet 

vergeten worden, dat de Drieteenmeeuw een bijzonder talrijke soort is. In  

Groot-Brittannië alleen al broeden meer dan 400.000 paren. De natuurlijke sterfte  

in de periode na het uitvliegen is altijd groter dan normaal, zeker als de 

weersgesteldheid ongunstig is. De harde, noordwestelijke wind heeft er vermoe- 

delijk voor gezorgd, dat een deel van deze natuurlijke sterfte meer zuidelijk  

heeft plaatsgevonden. Wellicht mag de conclusie getrokken worden dat de op- 

merkelijk stranding van honderden Drieteenmeeuwen in juli 1987 veroorzaakt werd  

door een verplaatste natuurlijke sterfte in combinatie met een verhoogde sterfte  

na het uitvliegen als gevolg van slechte weersomstandigheden. 
 

Jelle van Dijk 
 
 

-------------- 
 
 
 
DE ZILVERMEEUW NEEMT NIET LANGER TOE ALS BROEDVOGEL 
 
De Zilvermeeuw is in de loop van deze eeuw sterk in aantal toegenomen. In  
1926 werden er al bijna 10.000 paren geteld. Ondanks de intensieve  
bestrijding tot het midden van de zestiger jaren nam de stand niet af. 
Toen de bestrijding werd stopgezet nam het aantal tot 1976 met zo'n 15 %  
toe. Na dat jaar verminderde deze toename tot tenslotte de stand stabiel  
bleef. In 1984 en 1985 hebben ongeveer 88.500 paren in Nederland gebroed.  
De cijfers van 1986 wijzen op een vermindering van de stand met zo'n 4 %. 
Deze vermindering wordt in verband gebracht met het sterk afgenomen  
broedsucces. Dit wordt veroorzaakt door de sterk toegenomen roof van eieren  
en jongen door soortgenoten. Ook neemt het aantal eieren en het gewicht van  
de jongen sterk af. Deze veranderingen wijzen alle sterk op een sterk  
toegenomen concurrentie om voedsel. Op Terschelling lijkt de Kleine  
Mantelmeeuw de Zilvermeeuw langzamerhand uit zijn voedselgebied (de  
Noordzee) te verdringen. 
 

Uit: LIMOSA, jaargang 60, 1987, Afleveririg 2  
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT 3e kwartaal 1987 
 
 aanwezig 

op 
1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar  
elders  

juli/sep 

aanwezig 
op 

30 sept. 
Fuut - 1 1 - - - 
Noordse stormvogel - 9 9 - - - 
Jan van Gent - 3 3 - - - 
Lepelaar 1 - - 1 - - 
Wilde eend 4 12 9 7 - - 
Eidereend - 1 1 - - - 
Torenvalk - 1 - 1 - - 
Patrijs - 1 1 - - - 
Meerkoet 1 - - 1 - - 
Scholekster - 1 - 1 - - 
Kokmeeuw - 10 8 - - 2 
Kleine mantelmeeuw - 1 1 - - - 
Zilvermeeuw - 8 5 1 - 2 
Drieteenmeeuw - 67 60 7 - - 
Houtduif - 3 3 - - - 
Turkse tortel - 1 - - - 1 
Gierzwaluw - 4 4 - - - 
Merel - 21 15 6 - - 
Zanglijster - 1 1 - - - 
Koperwiek - 3 2 - - 1 
Fitis - 1 - 1 - - 
Koolmees - 1 1 - - - 
Vlaamse gaai - 1 1 - - - 
Ekster 1 2 1 2 - - 
Kauw - 1 - - - 1 
Spreeuw - 13 9 3 - 1 
Huismus - 7 6 1 - - 
Putter - 1 1 - - - 

 7 175 142 32 - 8 

Diverse soorten 
Kerk/postduif 
Goudfazant 
Dwergpapegaai 
Kanarie 
Parkiet 
Krielkip 
Muskuseend 
 

 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15 
- 
1 
2 
1 
1 
4 

 
13 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

 2 24 15 - 9 2 

TOTAAL 3e KWARTAAL 9 199 157 32 9 10 
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Toelichting 

Op 17 juli werd via de politie een parkiet met kooi gebracht. De eigenaar  
ging met vakantie en zat met de parkiet in z'n maag. De eigenaar werd ver- 
zocht de parkiet weer op te halen, omdat het verzorgen van kooivogels  
niet strookte met de doelstelling van de Stichting. 
Van 25 juli tot 10 augustus was er een invasie van Drieteenmeeuwen. Deze  
periode werd gekenmerkt door bijzonder slecht weer. Het was te koud voor  
de tijd van het jaar, te veel wind en te veel regen. Niet alleen boven  
land hadden we last van dit slechte weer, maar op de Noordzee was het  
nog slechter. Vooral jonge Drieteenmeeuwen zijn het slachtoffer van dit  
slechte weer geworden. De kleine visjes, die het voedsel vormen voor de 
Drieteenmeeuwen, kwamen door dit slechte weer nauwelijks aan de oppervlakte.  
Door voedselgebrek zijn duizenden Drieteenmeeuwen om het leven gekomen.  
De wat sterkere vogels zochten de kust op en werden bij tientallen tegelijk  
naar de asiels gebracht. Vele van deze uitgeputte, broodmagere vogels haal- 
den het niet. STIVONO heeft 7 jonge Drieteenmeeuwen voorzien van onze ring,  
weer kunnen lossen. 

Van deze slecht weer periode zijn ook veel Noordse stormvogels het slacht- 
offer geworden. Ook deze vogels werden uitgeput en extreem mager naar het  
asiel gebracht. Geen enkele vogel heeft het overleefd. 

Op 6 augustus werd in de Noordduinen een witte Ekster gelost. De normale  
donkere delen waren wat beige van kleur. Wat er van deze Ekster geworden  
is, is niet bekend. Waarnemingen van witte Eksters uit deze periode zijn  
bij STIVONO niet bekend. 

In juli werden nog veel jonge Merels, Spreeuwen, Mussen en Gierzwaluwen 
binnengebracht. Een zeer klein aantal kon met succes weer worden losge- 
laten. 
 
Noordwijk, 5 oktober 1987   Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 
 
 

-------------- 
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STRENGE WINTERS NEKKEN GROTE GELE KWIKSTAART 
 
De afgelopen drie strenge winters hebben grote invloed gehad op de Neder- 
landse broedvogelstand van de Grote Gele Kwikstaart. In de belangrijkste 
broedgebieden, Zuid-Limburg en de ZO- Achterhoek bleek de stand in  
vergelijking met het topjaar 1984 te zijn afgenomen met ruim 60 %,  
respectievelijk bijna 75 %. De zwaarste klappen vielen langs de van oudsher 
dunbevolkte smallere beken, waar de stand inmiddels tot veelal nul is  
gereduceerd. Bij sommige brede beken wist de soort zich plaatselijk  
redelijk te handhaven. De Nederlandse broedvogelstand in 1987 kan op 70- 
100 paren worden geschat. Het zal ongetwijfeld vele jaren en de nodige  
zachte winters kosten, voordat de stand weer zo zal floreren als in 1984,  
toen 225- 275 paren in ons land broedden. 
 

Uit: LIMOSA, jaargang 60, 1987, Aflevering 2 
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FLORIDA UNITED STATES OF AMERICA 1987 

Eindelijk, na wel een half jaar van voorbereidingen en afspraken  
maken, was het dan op 18 juni zover. 
Vanaf Schiphol vertrokken we (met z'n vijven) richting Miami, 
Florida. We gingen hierheen om een maand stage te lopen, dit in  
verband met onze studie. We hadden besloten om na de stageperiode  
er nog een vakantie aan vast te knopen. Tijdens deze vakantie hebben  
wij een oude auto gekocht waarmee wij heel Florida zijn doorgetrok- 
ken. 
Het stage lopen hebben wij in Palm Harbor gedaan. Dit is een vrij  
klein plaatsje aan de Golf van Mexico. We hebben bij een hoveniers- 
bedrijf gewerkt en we moesten veel tuinaanleg doen. Vooral het aan- 
leggen van gazons hebben we erg veel gedaan. Dat was in het begin wel  
even wennen omdat het wel eens voorkomt dat er een ratelslang tussen  
de graszoden zit. Maar gelukkig is er niemand gebeten. 

Na de stageperiode zijn we, zoals gezegd, heel Florida gaan bekijken.  
We zijn natuurlijk ook in een paar grote pretparken geweest zoals  
Walt Disney World, Sea World en Busch Gardens. 
We zijn naar Noord-Florida gereden en toen de hele Atlantische kust  
afgezakt. We zijn bij Cape Canaveral en Kennedy Spacecenter geweest.  
Hier worden de spaceshuttels gelanceerd. Verder hebben we wel een  
week doorgebracht in en rond de stad Miami. 

Natuurlijk hebben we ook vrij veel naar vogels gekeken en de nodige 
uurtjes in de niet   
geheel ongevaarlijke  
natuur doorgebracht.  
We hebben in totaal  
80 verschillende  
soorten vogels gezien.  
Dat is op zich niet  
zo'n verbijsterend  
hoog aantal, maar wat  
wel opviel was de hoe- 
veelheid vogels per  
soort die je zag. 
Zo hebben we alleen  
al in het dorpje waar  
we de eerste maand  
geweest zijn 15  
bewoonde visarendnes- 
ten gevonden. Op een  
weiland zijn we eens  
begonnen met het tel- 
len van de Koereigers,  
maar toen wij bij de  
vijfduizend waren, zijn  
we maar gestopt, want  
we hadden ze nog lang  
niet allemaal. Nu moet 

 

ik er wel bij vertellen dat de weilanden daar wel wat groter zijn dan  
die in Nederland. 

Ik zal nu een beetje vertellen over de natuurgebieden, die mij per- 
soonlijk, vanwege hun immense grootte en hun schoonheid, het meest  
hebben aangetrokken. 
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Florida's nationaal park The Everglades 

De Everglades is een natuurgebied van zo'n 566.000 hectare groot. Dit  
is dan alleen net Nationaal park. Hierom heen liggen nog verschillende  
andere parken. 
De Everglades bestaat voornamelijk uit moeras. Dit zijn grote plekken  
met grassen, waar het zoete water een centimeter of 15 diep is. Hier  
doorheen lopen riviertjes, die meestal uitmonden in wat grotere meren.  
Verder zijn er bossen te vinden met de beschermde Cyprus bomen en  
naaldbomen. Deze bossen staan af en toe gewoon als een soort van eiland- 
jes in het moeras.  
Aan de kust van de Golf van Mexico zijn grote lagunes met voornamelijk 
mangrovebossen. 
Aan de andere kant van het park (de oostkant) ligt de Atlantische oceaan.  
Hier is de kust opgebouwd door koraalriffen. De hele oude riffen die  
boven water zijn komen te liggen, zijn begroeid met naaldbomen en grote  
gedeelten met mangroven. 

Het moeras was vroeger een rivier. Deze is nu dichtgegroeid en is nu  
nog zo'n 15 centimeter diep en een 80 kilometer breed. Het is geheel  
begroeid met allerlei soorten grassen. Hier komt ook de naam vandaan.  
De 'rivier' loopt door de Everglades van noord naar zuid. Hij heeft een  
verval van ongeveer 4 à 6 meter en mondt uit in de Florida Bay. Dit is  
een gedeelte van de Golf van Mexico en ook bij het nationaal park  
behoort. 

Door de Everglades lopen verschillende wandelpaden. Dit zijn gewone  
paden, maar daar waar het riskant wordt, heeft men houten vlonders  
gemaakt waar men over heen kan lopen. Het is wel aan te raden als  
men te voet het park in gaat wel de paden te volgen, omdat, zoals wij  
ervaren hebben, de aligators al naast de paden liggen te wachten.  
Deze wandelroutes verschillen in lengte van minder dan 400 meter tot  
23 kilometer. Op bijna al deze routes zijn uitkijktorens en observatie- 
hutten gebouwd. 

Wij zijn afgelopen zomer vanuit Miami naar het park gereden. Om er te  
komen is een paar uur rijden. In Momestead zijn wij het park ingegaan.  
Dit is aan de noordoost kant. We zijn toen in een dag dwars door het  
hele park gereden naar het plaatsje Flamingo, waar het bezoekerscentrum  
is (één van de vijf). Dit is aan de zuidwest kant. We hadden gehoord dat  
hier erg veel te zien was en dat bleek ook wel. Bruine pelikanen, Fregat-  

 

vogels, reigersoorten zoals de Ameri- 
kaanse kwak, Grote en Kleine zilver- 
reiger, Amerikaans woudaapje, Grote  
blauwe reiger, Europese kwak, Driekleu- 
rigs reiger, Koereiger, Kleine blauwe  
reiger, Kleine groene reiger, Parasol- 
reiger. Dit zijn 11 van de 12 Noord- 
amerikaanse reigersoorten. Verder zagen  
we hier Woodstorken, dit zijn een soort 
boomooievaars, een soort steltkluut,  
Lachmeeuwen, Reuzensterns, Forster  
sterns, erg veel Dwergsterns, Slange-  
halsvogels, een soort aalscholver 
(Doudle-crested Cormorant), Zwarte en 
Witte ibissen, Roseate lepelaars,  
Canadese kraanvogels, de Limpkin en  
een soort waterral. 

Het kamperen in de Everglades is op  
speciale veldjes gratis. Dat is niet 

te verwonderen, want zodra de schemering in valt, word je opgevreten 
door duizenden muskieten. 
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De tweede dag die we doorbrach- 
ten in de Everglades, zijn we  
weer richting Miami gereden.  
We zijn halverwege in het park  
gestopt. Hier zaten we in de  
wat meer beboste streken. De  
vogelsoorten die we hier tegen- 
kwamen waren natuurlijk ook  
heel anders. We hebben hier  
soorten gezien die voorname- 
lijk in de wat drogere en be- 
boste streken voorkomen, zoals  
de Zwarte en Kalkoengier, Wit-
bandzeearend, Amerikaanse  
zwaluwstaart wouw, Roodschouder- 
en Roodstaartbuizerd, een soort 
hazelhoen, de Witkruin duif  
(dit is een duivesoort die al- 
leen in de Everglades voorkomt),  
twee soorten tortels, Amerikaanse  
oehoe, een soort oeraluil, erg  
veel Nachtzwaluwen (soms wel  
groepen met meer dan 50 exem- 
plaren), zes soorten spechten,  
waaronder de Pileated Woodpecker,  
een specht van zo'n 42 centime- 
ter met een grote rode kuif. 

Ook hier werden we 's avonds  
compleet opgevreten door de  
muskieten. 

We hebben tijdens ons verblijf in  
de Everglades ook een paar meren  
bezocht, waar het werkelijk  
wemelde van de aligators. De  
aligators verschilden in lengte 
van zo'n 60 à 70 cm tot wel een  
meter of vier lang. 

Verder zag je hier ook vrij veel schildpadden. We hebben twee verschil- 
lende soorten waterschildpadden gezien en één soort landschildpad. 

In de Everglades komen ook nog verschillende soorten zoogdieren voor,  
zoals de Zeekoe, Florida panters, eekhoorns en wasberen. Deze laatste  
zijn vrij brutaal, want als je de tent open liet en je was even weg,  
dan kon je er bijna zeker van zijn, dat ze hem grondig overhoop  
gehaald hadden. 

Na de Everglades gezien en gevoeld (muskieten) te hebben zijn we  
vertrokken richting de Keys. 

The Florida Keys 

Nadat we de Everglades bezocht hadden, 
zijn we richting de Keys gereden. Dit  
is een groep koraalriffen die door een 
weg met elkaar verbonden zijn. Het 
bestaat uit totaal 33 Keys. Het  
grootste gedeelte van deze riffen  
ligt ander water, maar er zijn ook  
hele stukken die boven water liggen. 
Hierop zijn in de loop der jaren 
naaldbossen gegroeid met aan de 
randen mangrovebossen. 
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Het is het zuidelijkste  
puntje van de Verenigde  
Staten van Amerika en  
tevens het enige koraal- 
rif in de VS. 

Zoals ik al schreef,  
zijn de stukken rif die  
boven water liggen met  
elkaar verbonden door  
een weg. Er zijn totaal  
42 bruggen in dit tra- 
ject dat nog geen 200  
kilometer lang is. 

De Keys vormen de schei- 
ding tussen de Atlan- 
tische oceaan en de Golf  
van Mexico. De tempera- 
tuur van het water is  
hier warmer dan 20 graden  
Celsius. Het rif is op- 
gebouwd uit drie soorten  
koraal. Dit zijn Vuurko- 
raal, Hertshoornkoraal  
en Steenkoraal. 

We hebben hier een paar  
dagen op een camping ge- 
staan. Dagelijks hebben  
we lekker gezwommen en  
in de zon gelegen. 
Ook de vogels waren hier  
rijk vertegenwoordigd.  
We hebben erg veel Vis- 
arenden, Schaarbekken,   
Amerikaanse fregatvogels, Brown Noddy's, reigersoorten, Blue Jays (een  
gaaiachtige) en Bruine pelikanen gezien. 

Langs de stranden vind je erg veel stukjes koraal. Dit is net zoals je  
in Nederland een schelpenbank op het strand hebt. Daar heb je een rand  
met allemaal stukjes koraal. 

Hier bij de Keys komen de Bottelneusdolfijnen (Flipper) voor, maar deze  
soort hebben wij helaas niet gezien. We hebben wel een andere soort  
dolfijn (niet gedetermineerd) gezien. Het was een groep van een stuk  
of 15 dieren, die gewoon tussen de zwemmers doorzwom. 

Tijdens een wandeltocht kwamen we op een rotsachtig strandje nog zeven  
Steenlopers in winterkleed tegen en dat terwijl de temperatuur zo rond  
de 40 graden Celsius schommelde. 
 

 

Verder hebben we tijdens deze tocht  
ook nog een bewoond nest van de  
Bald Eagle, de Witbandzeearend,  
gevonden. Het was grandioos om te  
zien hoe deze vogels vissen vingen,  
vissen die zeker de lengte van je  
onderarm hadden. 

Helaas.... de tijd vloog om hier in 
de Keys. De dag was weer gekomen dat we 
terug moesten richting Miami om daar 

op het vliegtuig te stappen richting Nederland. Na negen uur vliegen 
werden we daar weer veilig aan de grond gezet. 
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Soortenlijst van de in Florida waargenomen vogelsoorten 
 
Magnificent Fregatbird 
Brown Pelican 
Anhinga 
Double-crested Conmorant 
Least Bittern  
Black-crowned Night-Heron 
Yellow-crowned Night-Heron 
Green-backed Heron 
Tricolord Heron 
Little Blue Heron 
Reddisch Egret 
Cattle Egret 
Snowy Egret 
Great Egret 
Great Blue Egret 
Woodstork 
Glossy Ibis 
White Ibis 
Rosate Spoonbill 
Sandhill Crane 
Mallard 
Limpkin 
Clapper Rail 
Common Moorhen 
American Coot 
Black-necked Stilt 
Wilson's Plover 
Killdeer 
Marbled Godwit 
Willit 
Ruddy Turnstone 
American Oystercatcher 
Western Sandpiper 
Laughing Gull 
Forster's Tern 
Gull-billed Tern 
Least Tern 
Caspian Tern 
Brown Noddy 
Black Skimmer 
Turkey Vulture 
Black Vulture 

Bald Eagle 
American Swallow-tailed Kite 
Red-shouldered hawk 
Red-tailed Hawk 
Osprey 
Northern Bobwhite 
White-crowned Pigeon 
Rock Dove 
Morning Dove 
Common Ground Dove 
Great Horned Owl 
Barred Owl 
Common Nighthawk 
Chimney Swift 
Red-bellied Woodpecker 
Northern Flicker 
Red Headed Woodpecker 
Downey Woodpecker 
Hairy Woodpecker  
Pileated Woodpecker 
Great Crested Flycatcher 
Purple Martin 
Scrub Jay 
Blue Jay 
American Crow 
Fisch Crow 
Carolina Wren 
Loggerhead Shrike 
Northern Mockingbird 
Brown Thrasher 
European Starling 
Prairie Warbler 
Northern Cardinal 
Red-winged Blackbird 
Brown-headed Cowbird 
Common Grackle 
Boat-tailed Grackle 
House Sparrow 
 

Ab Steenvoorden 
-------------- 
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soort aan- 
tal 

datum plaats waarnemer(s) 

Roodkeelduiker 1 27-10-87 in zee A.Steenvoorden 

Noordse pijlstormvogel 1 01-08-87 boven zee Rob de Mooij 
subsp.mauretanicus 1 21-08-87 boven zee J.Goudswaard 
subsp.puffinus 1 11-10-87 boven zee J.v.Dijk en 
    R.Sluijs 

Noordse stormvogel 12 27-07-87 boven zee J.van Dijk 

Grauwe pijlstormvogel 1 08-10-87 boven zee C.A.de Mooij 
 3 08-10-87 boven zee J.van Dijk 

Jan van Gent 18 27-07-87 boven zee J.van Dijk 
 200 22-09-87 boven zee in 1-10 uur Rob de Mooij 
 250 07-10-87 boven zee in 2 uur J.van Dijk 
 127 14-10-87 boven zee in 1 uur J.van Dijk 

Aalscholver 15 05-09-87 overvl.Noordduinen J.Glasbergen 
 4 15-09-87 over Rijnsburg 1 wit ex. J.Glasbergen 
 4 19-10-87 Limburg Stirumkanaal K.Koning 
 24 12-10-87 over zee zuidwaarts A.Steenvoorden 

Blauwe reiger 11 20-10-87 over Rijnsburg 1 groep J.van Dijk 

Slobeend 4 pr 17-05-87 Bronsgeest A.Steenvoorden 

Middelste zaagbek 2 05-08-87 boven zee J.van Dijk 

Bergeend 1 pr 17-05-87 Bronsgeest A.Steenvoorden 

Grauwe gans 65 20-08-87 over Zuid-Boulevard J.van Dijk 
 78 26-10-87 over Noordduinen in 1½ uur  C.A.de Mooij 
 24 21-10-87 over Noordwijk A.Steenvoorden 

Kolgans 45 20-10-87 overvliegend 't Heen A.Cramer 

Rotgans 20 11-10-87 over zee zuidwaarts W.v.d.Niet 

Nijlgans 5 05-10-87 overvl.Rijnsburg J.Glasbergen 

Buizerd 1 08-05-87 Klein Leeuwenhorst A.Steenvoorden 
 1 29-09-87 boven Offem W.v.d.Niet 
 3 19-10-87 Langeveld K.Koning 
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Soort aan- 
tal 

datum plaats waarnemer(s) 

Sperwer 1 19-09-87 overvl.Rijnsburg J.Glasbergen 
 1 22-09-87 overvl.Noordduinen J.Glasbergen 
 5 03-10-87 overvl.Noordduinen J.Glasbergen 
 7 19-10-87 Langeveld K.Koning 

Zwarte wouw I 17-05-87 over Offem zuidwaarts A.Steenvoorden 

Wespendief 1 10-08-87 over Zuid-Boulevard J.van Dijk 

Bruine kiekendief 1 10-08-87 boven zee J.van Dijk 
 1 03-10-87 overvl.Noordduinen J.Glasbergen 
 1 20-10-87 Langeveld K.Koning 

Blauwe kiekendief 4 20-10-87 Langeveld K.Koning 

Visarend 1 12-08-87 boven Grashoek zuidw. J.van Dijk 

Boomvalk 1 01-08-87 Noordduinen J.Glasbergen en 
A.Cramer 

 1 12-08-87 Rijnsburg J.Glasbergen 
 1 28-08-87 Rijnsburg J.Glasbergen 
 3 19-09-87 Nora J.Glasbergen en 

A.Cramer 
 2 10-10-87 overvl.Noordduinen Glasbergen e.a. 
 1 26-10-87 overvl.zeereep Noordwijk C.A.de Mooij 

Slechtvalk 1 11-10-87 boven zee J.van Dijk en 
    R.Sluijs 

Smelleken 1 03-10-87 Noordduinen J.van Dijk 

Patrijs  11 18-09-87 Vinkeveld A.Steenvoorden 
 8 22-08-87 Noordduinen J.Glasbergen 

Kraanvogel 43 19-10-87 overvl.Noordwijk J.v.Dijk e.a. 
 16 28-10-87 roepend over Rijnsburg ±  

13.25 uur 
 
C.A.de Mooij 

Kievit 1370 19-10-87 over zee in 1 uur J.van Dijk en 
    R.Sluijs 
Bontbekplevier 12 11-10-87 strand zuidwaarts A.Steenvoorden 

Kleine plevier 1 pr 21-06-87 Noordwijkerhoek,alarm J.van Dijk 
 1 pr 03-06-87 Pilarenlaan N'hout J.van Dijk 

Watersnip 15 03-10-87 overvl.Noordduinen J.Glasbergen 
 28 20-10-87 Langeveld zuidwaarts K.Koning 

Wulp 3 22-08-87 overvl.Noordduinen A.Cramer 
 15 29-09-87 Polder Hogeweg W.v.d.Niet 

Regenwulp  16 07-05-87 over Bronsgeest Noordwijk A.Steenvoorden 
 20 29-09-87 over Noordwijk,zuidw. W.v.d.Niet 

Grutto 42 22-07-87 Elsgeesterpolder J.van Dijk 

Bosruiter 16 22-07-87 Elsgeesterpolder J.van Dijk 
 6 22-08-87 overvl.zeereep zuidw. J.Glasbergen en 

A.Cramer 

Zwarte ruiter 3 22-07-87 Elsgeesterpolder J.van Dijk 

Groenpootruiter 8 22-07-87 Elsgeesterpolder J.van Dijk 
 1 03-10-87 overvl.Duindamseslag J.Glasbergen 

Kanoetstrandloper 80 30-07-87 boven zee J.van Dijk 
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Soort aan- 
tal 

datum plaats waarnemer(s) 

Bonte strandloper 2 11-10-87 op weiland Kloosterschuur C.de Mooij 

Kemphaan 24 22-07-87 Elsgeesterpolder J.van Dijk 
 4 22-09-87 Polder Hogeweg A.Steenvoorden 

Kleine jager 2 27-07-87 boven zee J.van Dijk 
 3 08-10-87 boven zee C.A.de Mooij 

Grote jager  1 28-07-87 boven zee J.van Dijk 
 1 11-10-87 over branding W.v.d.Niet 
 1 11-10-87 boven zee J.van Dijk 
 1 14-10-87 boven zee J.van Dijk 
 1 24-10-87 boven zee J.van Dijk 
 1 27-10-87 boven zee A.Steenvoorden 

Stormmeeuw 1 nst 21-06-87 Pilarenlaan N'hout J.van Dijk 
 7 nst  juni 87 Oosterduinsemeer J.van Dijk 

Zwartkopmeeuw 1 ad. 28-07-87 boven Duinpark J.van Dijk 

Dwergmeeuw 10 08-10-87 boven reddingspost. C.A.de Mooij 
 68 14-10-87 boven zee J.van Dijk 

Vorkstaartmeeuw 1 juv 07-10-87 boven zee J.van Dijk 

Noordse stern 42 13-08-87 boven zee J.van Dijk 

Zeekoet 2 08-10-87 over zee zuidwaarts C.A.de Mooij 

Holenduif 2 03-10-87 overvliegend Nora J.Glasbergen en 
anderen 

 6 10-10-87 overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
 22 19-10-87 idem J.van Dijk 
 9 24-10-87 idem J.van Dijk 
 4 31-10-87 idem J.van Dijk 

Ransuil 1 13-10-87 Boerhaavebosje Voorhout J.v.Sambeek 

Nachtzwaluw 1 10-08-87 Noordduinen W.v.d.Niet 

Roodborsttapuit 5 22-08-87 nabij Nora J.Glasbergen 
 3 10-10-87 zeereep Noordduinen J.Glasbergen 
 2 20-10-87 Langeveld K.Koning 

Paapje 1 29-08-87 Duindamseslag J.Glasbergen 
 2 19-09-87 idem J.Glasbergen 
 3 05-09-87 zeereep Noordduinen J.Glasbergen 

Gekraagde roodstaart 6 08-09-87 Spinozaweg A.Steenvoorden 
 1 04-10-87 Kloosterschuur C.A.de Mooij 
 1 08-10-87 zeereep Noordduinen C.A.de Mooij 

Tjiftjaf  1 18-10-87 nabij zweefvliegveld J.v.Sambeek 
 1 27-10-87 zingend. Noordduinen C.A.de Mooij 

Bladkoninkje 1 31-10-87 Katwijk Wantveld. A.Meijer en 
    J.van Dijk 

Grauwe vliegenvanger 1 pr 27-08-87 park Bos-Zee en Duin J.van Sambeek 

Oeverloper 2 19-10-87 op strand J.van Dijk 

Gele kwikstaart 3 22-08-87 Duindamseslag A.Cramer 

Putter 42 23-10-87 Elsgeesterpolder 1 groep J.v.Dijk 

Sijs 10 05-09-87 nabij Nora  A.Cramer 
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Soort aan- 
tal 

datum plaats waarnemer(s) 

Barmsijs 
 
 

Vink 

Groene specht  
Grote bonte specht 
Zwarte specht  

Zwarte specht  

Kleine bonte specht 

Veldleeuwerik 

Boerenzwaluw  
 
 

Huiszwaluw 
 
 
 
 

Bonte kraai  

Kauw 

Roek 
 

Zwarte mees  

Staartmees  

Kuifmees  

Baardmannetje  

Kramsvogel 

Koperwiek  

Rietgors 
 

IJsgors 
 
 
 
 
Sneeuwgors 

2 
2 
1 

1250 

1 
1 
1 

2 

1 

600 

25 
2 
4 

50 
10 
10 
14 
3 

1 

1500 

75 
16 

1 

6 

2 

20 

7000 

1800
40 

232 

4 
1 
 

10 
3 

1 

20-10-87 
24-10-87 
22-10-87 

18-10-87 

01-08-87 
01-08-87 
01-08-87 

22-09-87 

24-10-87 

26-10-87 

11-10-87 
17-10-87 
24-10-87 

11-09-87 
04-10-87 
11-10-87 
18-10-87 
26-10-87 

12-04-87 

19-10-87 

19-10-87 
27-10-87 

17-10-87 

31-10-87 

17-10-87 

10-10-87 

25-10-87 

25-10-87 
27-10-87 
18-10-87 

10-10-87 
11-10-87 
 
17-10-87 
27-10-87 

17-10-87 

Langeveld 
Driehoek Noordduinen  
verblijvend Rijnsburg 

over Noordduinen in 2 uur 

3 soorten spechten tesamen  
in één kijkerbeeld  
golfterrein 

Noordduinen 

nabij golfterrein 

over Noordduinen in 1½  uur 

boven Kloosterschuur 
overvl.Noordduinen  
over Driehoek 

Bronsgeest 1 groep 
Elsgeesterpolder  
boven vijver Voorhout 
Noordduinen 
Driehoek Noordduinen 

Vinkeveld 

Noordduinen in 3 uur 

Noordduinen in 2 uur  
Driehoek Noordduinen 

Randweg Noordduinen  

nabij golfterrein  

Randweg Noordduinen  

hoog over Driehoek 

over binnenduinrand in 3½ uur 

idem 
over Noordduinen over  
Noordduinen in 2 uur 

over Noordduinen zuidwaarts 
verblijvend camping 
Koningshof,Rijnsburg  
over Noordduinen  
over Noordduinen 

over Driehoek 

K.Koning  
K.Koning 
J.Glasbergen 

J.van Dijk 

A.Cramer en 
J.Glasbergen 
 

W.v.d.Niet 

C.A.de Mooij e.a. 

C.A.de Mooij 

C.A.de Mooij 
J.Glasbergen  
K.Koning 

A.Steenvoorden 
J.Glasbergen 
J.v.Sambeek  
J.van Dijk  
C.A.de Mooij 

A.Steenvoorden 

J.van Dijk e.a. 

J.van Dijk e.a.  
C.A.de Mooij 

J.Glasbergen 

A.Cramer 

J.Glasbergen 

C.A.de Mooij 

J.van Dijk  

J.van Dijk 
C.A.de Mooij  
J.van Dijk e.a. 

C.A.de Mooij 
 
C.A.de Mooij 
C.A.de Mooij  
C.A.de Mooij 

J.v.Dijk e.a. 
 
Wilt u de waarnemingen weer sturen naar: 

J.Glasbergen 
P.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 

In de brievenbus deponeren van A.Cramer, Sluispad 5, Noordwijk, is echter 
ook toegestaan!! 
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