
 



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 
H.van Duijn  voorzitter  J.Molegraafstraat 10 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Northgodreef 27 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7 
Leon Gielen  lid   Duinweg 89  
 
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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Op 14 april 1988 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw kopy.  
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berghof 32, 2202 XT Noordwijk. 
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IN MEMORIAM Frans van den Berg 
 
Op 26 januari overleed, de dag na de begrafenis van 

zijn moeder, Frans van de Berg op 56-jarige leeftijd. 

Onderweg, op zijn onafscheidelijke fiets, liet zijn 

hart het afweten. We hebben nooit kunnen vermoeden,  

dat de zondag ervoorafgaande bij de wake van zijn 

moeder, ook afscheid van hem hadden genomen.  

Cartograaf van beroep, was Frans in zijn vrije tijd  

een veelzijdig wens. Hij maakte b.v. de wandelkaart  

van de AW-duinen, maar schreef ook een aantal arti-

kelen in het blad Waterwereld over deze duinen. 

Speciaal oude volksnamen en dorpstypen hadden zijn 

belangstelling. 

Verschillende van ons hebben goede herinneringen  

aan het gastvrije huisje in de Zilk waar Frans met  

zijn moeder woonde. Veel meer mensen herinneren zich  

de dialezingen van Frans over de AW-duinen en de men-

sen die daar vroeger gewoond hebben. 

Frans was een expert op het gebied van paddestoelen. 

Zijn kennis op dit terrein, door zelfstudie opgedaan, 

was formidabel. Als belangstellende leken waren we  

daar jaloers op. 

Ik zou nog veel meer over hem kunnen vertellen, over 

zijn maandelijkse rondleidingen, over de door hem 

ontwikkelde methode voor vogeltellingen, maar mis-

schien is het beter dat later nog maar eens te doen. 

Samen met Jaap Duyve was hij bezig een boekje te 

schrijven over de vroegere bewoners van de duinen.  

Hij heeft het niet mogen afmaken. 
 
Willem Baalbergen 
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VAN DE REDAKTIE  
Op 26 januari 1988 is op 56-jarige leeftijd plotseling overleden  
ons gewaardeerd lid Frans van den Berg. Willem Baalbergen herdenkt  
hem in een memoriam. 
Traditiegetrouw is dit eerste nummer van het jaar het inventarisatie- 
nummer. Dick Hoek doet uitgebreid verslag van de broedvogelinventa- 
risaties in 1987. Verder treft u aan een overzicht van de paddentrek  
1987, de resultaten van het Natuurcentrum "Jan Verweij" in 1987,  
de activiteiten van STIVONO en de plantenvondsten in 1987. 
Hein Verkade geeft een inzicht in het zwerven van de gekleurringde  
Zilvermeeuwen langs de kust. 
De kleine gedichtjes die her en der in de Strandloper zijn geplaatst  
zijn van K(arel) Kok. 
Wij wensen u veel leesgenoegen met deze nieuwe Strandloper. 

Nieuwe kopy voor de volgende Strandloper gaarne inleveren vóór  
15 april 1988 bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32,  
2202 XT Noordwijk. 

Wij rekenen weer op veel inzendingen. 
 
 

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

 

 

BIJ DE VOORPLAAT 
  
De Grutto is in ons land een bekende 
broedvogel van graslanden. Als het weer 
niet te koud is, arriveren de eerste 
vogels al in februari bij ons vanuit hun 
overwinteringsgebieden in Portugal en 
West-Afrika. In september hebben de  
meeste Grutto's ons land al weer verla- 
ten. 
In de tussenliggende periode moeten ze 
proberen hun jongen groot te brengen. Dit 
wordt buiten reservaten steeds moeilijker. 
Door de intensivering van de weidebouw is 
de veebezetting erg hoog geworden en 
wordt er steeds vroeger begonnen met 
maaien. Hierdoor worden veel nesten door 
het vee vertrapt en veel kuikens door 
maaimachines gedood. 
Hier in de bloembollenstreek wordt het 
voortbestaan van de Grutto nog ernstiger 
bedreigd doordat in hoog tempo graslanden 
omgezet worden in bollenland. 
Het rijkste broedgebied in de omgeving  
ligt (nog?) in de polder Hoogeweg. Juist 
hier wordt op grote schaal grasland  
omgezet in bollengrond. Vooral in onze 
omgeving ziet de toekomst van de Grutto  
er dan ook somber uit. 
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UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING  

De jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdag, 25 maart a.s.  
in het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 

Aan het begin van de avond zullen enkele huishoudelijke punten worden  
behandeld zoals de verkiezing van een gedeelte van het bestuur. Vol- 
gens rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend C.M.J.Verweij  
(secretaris), W.Baalbergen (bestuurslid) en R.Sluys (bestuurslid). 

De gelegenheid bestaat kandidaten voor het bestuur voor te dragen.  
Voordrachten kunnen bij de secretaris worden ingediend. 

Andere huishoudelijke punten die ter tafel komen, zijn het jaarverslag  
van de Secretaris (opgenomen in deze Strandloper), het financieel ver- 
slag van de Penningmeester (eveneens opgenomen in deze Strandloper) en  
het verslag van de Kascommissie. Tevens zal er een nieuwe kascommissie  
worden benoemd. 
Het speciale onderwerp voor deze avond betreft ditmaal de Noordduinen,  
direct gelegen ten noorden van Noordwijk. Dick Passchier, die reeds  
verschillende avonden voor ons heeft verzorgd, heeft over dit gebied  
het nodige en bijzondere te laten zien. Ondanks het feit, dat u er  
misschien verschillende malen geweest zult zijn, zult u toch merken,  
dat daar nog geweldig veel valt te ontdekken en te genieten. 

Het Bestuur wenst u een genoeglijke avond. 
 
 

-------------- 
 
 
MEDEDELINGEN BESTUUR  

Van de Provinciaal Consulente in Zuid-Holland voor Natuur- en Milieu- 
educatie is onlangs het bericht ontvangen, dat uit de opbrengst van  
het Nationaal Geschenk een bedrag van f 900,-- geschonken zal worden  
voor het plaatsen van een instructiebord langs het fietspad aan de  
Katwijker Watering te Noordwijk. Op dit bord zullen de meest voorkomende  
vogels worden afgebeeld, vergezeld van een korte beschrijving. Het be- 
treft hier voornamelijk weidevogels in de Hogewegpolder. 

De voorbereiding van de paddenbescherming in het Langeveld te Noordwijk  
is inmiddels weer in volle gang. Er zijn weliswaar plannen in voorbe- 
reiding om een meer permanent voorziening aan te brengen zoals de aan- 
leg van een paar tunneltjes, maar zover is het op dit moment nog niet.  
Daarom zal ook in het komende seizoen de bescherming weer op de tradi- 
tionele wijze plaatsvinden. Dit betekent, dat iedere avond tijdens het  
trekseizoen het betreffende traject gecontroleerd moet worden en dat  
bij vaststelling van trek van enige betekenis het traject geheel voor  
het verkeer zal worden afgesloten. De paddenbescherming vangt medio  
maart a.s. aan en duurt tot in de tweede helft van april. In dit ver- 
band verwijzen we ook nog even naar het verslag van de paddenbescherming  
in 1987, dat u elders in dit blad aantreft. 

Onlangs is er kontakt geweest met diverse musea in de Duin- en Bollen- 
streek. Tijdens een bijeenkomst in het Natuurcentrum "Jan Verweij" is  
afgesproken, dat tijdens het komende Museumweekend op 8, 9 en 10 april  
a.s. de activiteiten op elkaar zullen worden afgestemd. Er zal een ge- 
zamenlijke publiciteitscampagne worden gevoerd en verder zullen aan  
bezoekers kleine attenties worden uitgereikt. Het doel van het Museum- 
weekend is om via een gerichte actie de belangstelling voor musea en  
bezoekerscentra te verhogen. 
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Wij willen u er hier alvast op attent maken, dat op woensdag, 30 maart  
a.s. om 20.00 uur de tentoonstelling "Noordwijk een Cruydthof" wordt  
geopend in het Natuurcentrum "Jan Verweij". Tevens zal dan een presen- 
tatie plaatsvinden van het boek "Noordwijkse Kruiden- en Bollenteelt".  
Elders in dit blad treft u de uitnodiging aan. U bent dan van harte  
welkom. 

Gebleken is, dat verschillende leden 's avonds wat moeilijk de  
ledenvergadering kunnen bezoeken, terwijl zij er toch wel graag  
heen zouden gaan. Het is plezierig te melden, dat twee leden van  
ons, te weten Hein Verkade (te1.01719-18865) en Sjaan van Kekeren  
(tel: 01719-15237) bereid zijn voor vervoer te zorgen. Wanneer u wat  
moeilijk naar het Natuurcentrum kunt komen, bel ze gerust op!. 
 
Het Bestuur. 
 
 

-------------- 
 
 
CURSUS VOGELHERKENNING VOORJAAR 1988 

De 1e lesavond is op maandag, 11 april 8.00 uur in het Natuurcentrum  
"Jan Verweij". 

De avond wordt verzorgd door Hein Verkade en Willem Baalbergen.  

Behandeld zullen worden: 
-- Groene specht   -- Koolmees 
-- Grote Bonte Specht  -- Pimpelmees 
-- Boomklever   -- Glanskopmees 
-- Boomkruiper   -- Staartmees 
-- Holenduif   -- Ringmus 

Aansluitend is er een excursie op zondagmorgen 17 april, 7.00 uur 
in Nieuw Leeuwenhorst (hoofdingang aan de Gooweg). 
 
De 2e lesavond is op maandag, 25 april 8.00 uur in het Natuurcentrum 
"Jan Verweij". 

De avond wordt verzorgd door Rien Sluys en Jelle van Dijk. 

Behandeld zullen worden: 
-- Ekster    -- Kneu 
-- Vlaamse Gaai   -- Vink 
-- Zwarte Kraai   -- Groenling 
-- Kauw    -- Putter 
-- Koekoek    -- Geelgors 

Aansluitend is er een excursie op zondagmorgen, 1 mei, 7.00 uur  
Langevelderslag (parkeerterrein). 

Opgeven bij de secretaris, C.J.M.Verweij, Westerbaan 7 en op de  
vergaderingen. 
De totale kosten van de cursus, inclusief wat eenvoudig lesmateriaal  
en koffie ƒ 10,--. 
Toegangskaarten voor de excursiegebieden zijn hierin niet begrepen. 
 
 

-------------- 
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DE VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGEL-
BESCHERMING NOORDWIJK 
 
 
nodigt u uit voor 
 
 
de opening van de tentoonstelling  
 
NOORDWIJK, EEN CRUYDTHOF. 
 
 
De opening wordt verricht door  
loco-burgemeester J. Bedijn op 
woensdag 30 maart a.s. om 20.00  
uur in het Jan Verwey Natuur- 
centrum.  

 
 
 
Tevens zal de presentatie plaats- 
vinden van het boek "Noorwdijks  
Kruiden- en Bollenteelt", het 9e  
deel uit de serie "Op zoek naar  
het verleden". 

Dit boek, dat werd geschreven door  
onze secretaris, de heer C.M.J.  
Verweij, wordt uitgegeven door boek-
handel A.C. van der Meer te Noord- 
wijk in samenwerking met het Genoot- 
schap Oud-Noordwijk. 

Wij bevelen de bijwoning van deze 
bijzondere bijeenkomst van harte bij  
u aan. 
 
 
HET BESTUUR 
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NIEUW LOGO  

Zoals u misschien zich kunt herinneren, zijn er plannen om het "logo"  
van onze Vereniging te veranderen. Enige tijd geleden is er al een  
oproep gedaan aan de leden ontwerpen voor een nieuw logo bij het  
bestuur in te zenden. Hierop zijn drie reacties binnengekomen, die  
hieronder staan afgedrukt. 

Tijdens de jaarvergadering kunnen de aanwezige leden hun voorkeur  
kenbaar maken. Dus, als u een bepaalde voorkeur hebt, laat dit dan  
op de jaarvergadering op vrijdag 25 maart a.s. blijken. 
 
Het Bestuur 
1 

 
2 

 
3 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 27 november 1987 om 20.00  
uur in het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: circa 75 personen. 
 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter, de heer H.Verkade, opent deze vergadering en heet alle  
aanwezigen en in het bijzonder de gastspreker van vanavond, de heer  
J.Vink, welkom. 

2. Notulen vorige ledenvergadering  

De secretaris neemt de notulen van de vorige ledenvergadering door,  
waarbij hij nog even stilstaat bij de voornaamste gebeurtenissen, die  
in deze notulen staan beschreven. Geen der aanwezigen heeft t.a.v.  
deze notulen iets op- of aan te merken. Hierna worden zij door de aan- 
wezigen goedgekeurd. 

3. Ingekomen en verzonden stukken  

Voor deze vergadering zijn van belang te vermelden de volgende ingeko- 
men stukken: 
-- een dankbrief van de Openbare Bibliotheek Noordwijk voor het aan- 
   deel van de Vereniging in het welslagen van de Kinderboekenweek  
   (november 1987); 
-- een afschrift van de Memorie van Toelichting op het beroepsschrift 
   betreffende het bestemmingsplan Langevelderslag 1982 der gemeente  
   Noordwijk n.a.v. het advies van de Adviseur van de Raad van State,  
   toegezonden door de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap (novem- 
   ber 1987); 
-- een toezegging van het Noord-Brabants Natuurmuseum om te mogen be- 
   schikken over de tentoonstelling "Paddestoelen", zij het niet voor  
   de verlangde periode (24 november 1987); omtrent een andere periode  
   zal nog overleg volgen: 
-- een verslag van de inkomsten en de bezoekersaantallen over de maan- 
   den september en oktober jl. alsmede een totaaloverzicht over 1986  
   en 1987 (samensteller: de heer P.Paumen); 
-- een uitnodiging tot bijwoning van het Milieu-Overleg Bollenstreek  
   op donderdag 17 december 1987. 
Aan alle scholen in Noordwijk en omgeving is een overzicht gezonden  
van de tentoonstellingen, die in 1988 in het Natuurcentrum zullen wor- 
den georganiseerd. 

4. Mededelingen bestuur 

-- De voorzitter geeft een overzicht van de tentoonstellingen die in  
   het komend jaar in het Natuurcentrum zullen worden georganiseerd: 
   - 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 1988. 
   - "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 1988. 

-- De voorzitter geeft vervolgens een verslag van de hoorzitting over  
   het ontwerp-bestemmingsplan Hogewegpolder binnen de gemeente Noord- 
   wijk. 
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   Naast vertegenwoordigers van onze vereniging waren er vertegen- 
   woordigers van de Agrarische Commissie aanwezig. Met name van uit  
   deze laatste groepering werden twijfels geuit t.a.v. de consolide- 
   ring van de huidige bestemming en het huidige gebruik van deze pol- 
   der. Eensgezind was men tegen de dreigende kassenbouw in het zuide- 
   lijk gedeelte in de Hogewegpolder en in de Klei. Tijdens deze hoor- 
   zitting is een afspraak gemaakt voor een gesprek tussen vertegen- 
   woordigers van onze Vereniging en de Agrarische Commissie op vrij- 
   dag 20 november jl. Het resultaat was een eerlijke gedachtenwis- 
   seling over elkaars standpunten over omspuiten van weilanden en  
   beheer van bollengronden. Dit overleg zal worden voortgezet. De  
   hoorzitting vond overigens plaats op 10 november jl. in de raad- 
   zaal van het Raadhuis te Noordwijk. 

-- Door het terugtreden van de heer W.van der Niet als beheerder van  
   het Vogelasiel om gezondheidsredenen, is het Vogelasiel in een  
   moeilijke situatie komen te verkeren. De heer Van der Niet deed  
   veel werk in het asiel, die zo een twee drie niet kan worden over- 
   genomen. Gelukkig zijn er al reacties op een oproep in de krant  
   verschenen en het lijkt er op, dat men nu uit de grootste proble- 
   men is. 

-- Nu de oorspronkelijk geplande excursie naar Zeeland tussen Kerst- 
   mis en Nieuwjaar van twee dagen is teruggebracht naar één dag, is  
   er onzekerheid bestaan omtrent die éne datum. Meegedeeld wordt,  
   dat deze excursie definitief zal doorgaan op dinsdag 29 december.  
   Zij die belangstelling hebben, kunnen zich opgeven bij het  
   bestuurslid, de heer R.Sluys. 

-- Bij de ingekomen stukken is reeds het verslag van de heer P.Paumen  
   over het bezoek aan en de inkomsten van het Natuurcentrum. Opval- 
   lend is, dat het aantal bezoekers dit jaar met ruim 1/3 is toe- 
   genomen ten opzichte van 1986. Het totaal aantal bezoekers is in  
   1987 bijna 3000 geworden. 

5. Rondvraag, waarnemingen 

Een der aanwezigen merkt op, dat als een oplossing voor het steeds  
verdergaande omspuiten van weilanden het inpolderen van de Marker- 
waard wordt gezien. Nietemin blijft hij een tegenstander van het in- 
polderen van de Markerwaard. 
De heer Koning heeft onlangs in de duinen nog een wezel gezien. Hij  
ontkomt echter niet aan de indruk, dat het aantal Wezels in de duinen  
afneemt. 
Mevrouw van den Berg heeft de laatste tijd veel kepen en vinken in  
haar tuin waargenomen. 
De heer Koning heeft verder onlangs nog een Fitis gezien. Gelet op  
het late tijdstip wordt gevraagd of het geen Tjiftjaf geweest zou  
kunnen zijn. 
De heer de Groot heeft de eerste Brilduikers in de Amsterdamse Water- 
leidingduinen gezien. 
Tot slot wordt een waarneming doorgegeven van een Grote Bonte Specht,  
die een dennenappel tussen een paar takken klemde en deze vervolgens  
begon te bewerken door de zaden er tussen uit te pikken. 
 
PAUZE 
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6. Lezing van de heer J.Vink over het vogelleven in de arctische  
   gebieden van Noord-Amerika  

Na de pauze vangt de heer Vink aan met zijn lezing over het vogel- 
leven boven de poolcirkel in Noord-Amerika. Hij laat daarbij prach- 
tige beelden zien van het landschap en een groot aantal broedvogels.  
De kwaliteit van de opnamen wordt door alle aanwezigen geprezen. 

7. Sluiting 

Na de afsluiting van de lezing ontvangt de heer Vink een luid applaus.  
De voorzitter dankt de heer Vink hartelijk en memoreert hierbij, dat  
hij een der oprichters van de Vereniging is. Tot slot deelt hij aan  
het publiek mee, dat er in de maand december geen ledenvergadering is. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van: 
 
De Secretaris: De Voorzitter; 
 

-------------- 
 
ORANJEVOGELS  

Zoals bekend wordt er op het ogenblik gewerkt aan de heruitgave 
van de VOGELS VAN NOORDWIJK. Beter gezegd, het wordt een boekje 
waarvan alleen de titel dezelfde is. 
Als alles lukt komt het boekje rond de jaarwisseling uit. Een pro-  
bleem is nog wel de financiën. 
Willen we het boekje een beetje betaalbaar houden, dan zal er wat 
geld op tafel moeten komen. Als Vereniging hebben we de laatste 
jaren wat geld opzij gelegd voor dit doel. We zijn in overleg met 
een sponsor en.... de Lions Club Noordwijk wil een deel van de 
opbrengst van het Oranjebal op 30 april a.s. aan het boekje besteden. 
Dit dorpsfestijn in het Huis ter Duin heeft al tweemaal eerder plaats-  
gevonden en mocht zich in een fikse belangstelling verheugen. 
Dus, hierbij een oproep aan alle lezers van de Strandloper: bezoek  
op 30 april het Oranjebal!! Daar zullen o.m. de Dutch Rhytm Steel en 
Showband, de Peter Hill Countryband en het Leids Studenten Jazzgezel-  
schap voor het nodige vertier zorgen. 
Dé gelegenheid om op een plezierige wijze de uitgave van de 
VOGELS VAN NOORDWIJK te verwezenlijken. 
 
Willem Baalbergen 
 

-------------- 
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JAARVERSLAG OVER 1987  
 
In het jaar 1987 vonden binnen onze Vereniging weer verschillende belangrijke 
gebeurtenissen plaats. In vogelvlucht worden ze nog even hier in herinnering 
gebracht. 
 
Natuurcentrum "Jan Verwey"  

Op 23 maart werd de Noordwijkse Horeca uitgenodigd om eens nader met het 
Natuurcentrum kennis te maken. Daarmede zouden vervolgens gasten kunnen  
worden geïnteresseerd. Helaas viel de belangstelling hiervoor sterk tegen.  
Het museumweekeinde op 2 en 3 mei ondervond meer belangstelling, zij het,  
dat de aanpak ook wel voor enige verbetering vatbaar is. Tezamen met een  
viertal andere musea in de Duin- en Bollenstreek werd een bezoekersroute  
ontworpen en werden er gezamenlijk aan bezoekers attenties in de vorm van  
een vaantje uitgereikt. Met deze musea werd overigens een tweetal malen  
overleg gevoerd, ondermeer m.b.t. de voorbereiding van het Museumjaar 1988.  
Tijdens de zomer werd weer met succes de serie "Noordwijk in de vier jaar- 
getijden" voor de gasten vertoond, tweemaal in het Nederlands en tweemaal  
in het Duits. Vele vrijwilligers hebben zich weer ingespannen om tijdens  
de openingsuren de bezoekers van dienst te zijn. Dit heeft ook duidelijk  
zijn sporen nagelaten, want het bezoekersaantal is met ruim 1/3 gestegen.  
T.b.v. deze vrijwilligers werd op 5 oktober een speciale instructie-avond  
gehouden om hen beter overweg te laten gaan met de aanwezige apparatuur, 
administratieve handelingen e.d. Inmiddels is de Vereniging ook lid ge- 
worden van de Zuid-Hollandse Federatie voor Musea, een adviesorgaan t.b.v.  
musea en bezoekerscentra in onze provincie. 

Helaas is er in het afgelopen jaar door vandalen schade aan ons Natuurcen- 
trum toegebracht. Zo sneuvelden er enige ruiten. Vooral op Oudejaarsnacht  
was de schade aan ruiten en inventaris aanzienlijk. Verder is een plan op- 
gesteld voor het onderhoud in 1988. Het houtwerk zal hier en daar moeten  
worden vernieuwd. Ook de entree is dringend aan vervanging toe. 

Acties  

Naar buiten toe hebben we ook bepaald niet stilgezeten. Zo werd de gemeen- 
te Noordwijk door ons gevraagd iets aan nieuwe inplant aan het Dompad te  
doen. De Iepenziekte heeft de laatste tijd in dit karakteristieke laantje  
sterk toegeslagen, zodat herplanting van bomen o.i. gewenst is. 

In het voorjaar hebben wij weer met succes in samenwerking met de gemeente  
Noordwijk de paddenbescherming georganiseerd. Dank zij deze bescherming  
konden weer vele duizenden dieren tijdens hun paartrek worden gered. 

Ook de plannen om te komen tot de aanleg van een golfbaan op de Trimbaan,  
het duingebied ten noorden van Noordwijk, hebben de gemoederen nog geruime  
tijd beziggehouden. In overleg met de Stichting Duinbehoud werd een alter- 
natief inrichtingsplan ontwikkeld en in september aan de gemeente Noordwijk 
aangeboden. Wellicht mede hierdoor zag de gemeente Noordwijk af van de ver- 
dere ontwikkeling en begeleiding van de zojuist genoemde golfbaanplannen. 

De strenge winter bracht vele vogels in nood. Vandaar, dat op verschillen- 
de plaatsen in onze omgeving werd bijgevoerd. Ook leden van ons droegen  
individueel hun steentje hieraan bij. 

Verder werden de gierzwaluwstenen speciaal onder de aandacht gebracht.  
Bij het inmetselen van deze stenen wordt weer extra nestgelegenheid voor  
deze dieren geschapen. 

Ook vergden verschillende bestemmingsplannen in onze omgeving onze aandacht.  
Zo dienden wij bezwaarschriften in of verschenen op hoorzittingen in het  
kader van de bestemmingsplannen Leeuwenhorst en Waterleidingduinen, het  
Oosterduinse Meer en Offem 1983. 
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Jeugdclub  

De jongere afdeling van de jeugdclub wordt door enkele leden zeer enthou- 
siast begeleid. Bijeenkomsten zijn er om de twee weken, vaak nog verge- 
zeld van excursies. De oudere afdeling baart echter enige zorg. Gehoopt  
werd, dat zij voldoende mogelijkheden zou hebben om zichzelf voldoende te  
kunnen bedruipen, maar dit valt in de praktijk wat tegen. Ondersteuning  
is toch nog noodzakelijk. 
 
Kontakten met andere organisaties of groeperingen  

Op 14 maart werd deelgenomen aan een themadag van de Werkgroep Amfibieën  
en Reptielen in Nederland te Nijmegen. Daar werd veel waardevolle informa- 
tie verkregen voor de paddenbescherming. 

Met de Noordwijkse afdeling van het I.V.N. werd verschillende malen over- 
leg gepleegd om te komen tot een sluitende overeenkomst m.b.t. het beheer  
van het Natuurcentrum. 

In het voorjaar werd de discussie-avond bezocht over het toeristisch be- 
leidsplein voor de Bollenstreek, georganiseerd door het Samenwerkingsorgaan  
Duin- en Bollenstreek. Deze bijeenkomst vond plaats in Noordwijkerhout. 

Met de nieuwe beheerder van het Staatsbosbeheer te Noordwijk, de heer  
Miedema, heeft een plezierig kontakt plaatsgevonden. Er zijn diverse af- 
spraken gemaakt. Zo was het Staatsbosbeheer reeds behulpzaam bij het  
maaien van het Golfbadterrein, een botanisch experiment, dat reeds 14  
jaar loopt. 

Met het Genootschap Oud-Noordwijk zijn ook kontakten gelegd over een be- 
paalde vorm van samenwerking, bijvoorbeeld over het inrichten van een  
kleine kruidentuin en bepaalde tentoonstellingen. Ook wordt informatie  
verstrekt aan bezoekers over elkaars activiteiten. 

Ook met de V.V.V.-Noordwijk zijn goede kontakten opgebouwd. Activiteiten, 
tentoonstellingen e.d. worden tijdig doorgegeven, waarna de V.V.V. deze  
informatie aan de gasten ter kennis brengt. 

Onze vereniging participeert in de Milieugroep Bollenstreek. Een tweetal  
malen werden bijeenkomsten bezocht, waarbij o.a. gesproken werd over af-
valverwerking en een fietsroute, waarbij zowel historische als milieu- 
aspecten aan de orde komen. 

Tot slot heeft op 20 november in het Natuurcentrum een bijeenkomst plaats- 
gevonden met de Agrarische Commissie. Daar werd met verschillende vertegen- 
woordigers uit de bollenwereld openhartig over verschillende milieu- en 
landschapsbeschermingsaspecten gesproken. Het kontakt verliep overigens  
zeer plezierig. 
 
Cursus Vogeltaal  

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels  
en de KRO werd voor wat betreft de Bollenstreek de verzorging van de cur- 
sus "Vogeltaal" door onze vereniging ter hand genomen. Er vonden twee  
theorie-avonden plaats in het Natuurcentrum en vier excursies naar het  
landgoed Leeuwenhorst, de polder Hogeweg en de Elsgeesterpolder, de Am- 
sterdamse Waterleidingduinen en het landgoed Keukenhof. 
 
Excursies  

In 1987 werden er weer verscheidene excursies georganiseerd zoals de 
volgende: 
-- 28 februari: excursie naar de Pier van IJmuiden; 
-- 2 mei: Nachtegalenexcursie in de Noordduinen; 
-- 15 mei; excursie naar het landgoed Offem; 
-- 4, 5 en 6 september: Waddenexcursie naar Terschelling. 
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-- elke zaterdagmorgen in oktober: trekwaarnemingen; 
-- 29 december: excursie naar Zeeland. 
 
Tentoonstellingen  

In het Natuurcentrum werden in het afgelopen jaar de volgende drie ten-
toonstellingen georganiseerd: 
-- in het voorjaar: Afval, hoop voor de toekomst; hier werden de problemen 

  en de zorg van het afval uitgebeeld; 
in de zomermaanden: Noordwijks Groen, nu en toen; een uitbeelding van 

  de veranderingen in de groenvoorziening gedurende 
  de afgelopen 80 jaar; 

-- in het najaar  : Vleermuizen; deze tentoonstelling, die kon worden  
  geleend van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie  
  bood een uitgebreid beeld van het boeiende leven van  
  deze bijzondere zoogdieren. 
 

Bijzondere activiteiten  

De Vogelwerkgroep, een speciale groep van vogelinventariseerders, kwam  
tweemaal bijeen met het doel inventarisaties en waarnemingen te bespreken.  
Verder is geprobeerd tijdens de waarnemingsperioden een soort "soos" op 
zaterdagmorgen in het leven te roepen, speciaal voor hen, die waarnemingen  
of andere nieuwtjes hebben door te geven. De belangstelling is nog niet  
al te groot, maar een en ander zal nog moeten groeien. 

De heer Dieleman heeft het plan geopperd verschillende stukjes groen binnen  
de gemeente Noordwijk in onderhoud te nemen en deze op een speciale natuur- 
lijke wijze te onderhouden. Een en ander is bij verschillende leden in  
voorbereiding. 

Voor de Vereniging zijn op uitnodiging verschillende onderwerpen voor een  
nieuw logo ingediend. In de loop van 1988 komt een nadere beslissing over  
de uiteindelijke keuze. 

Het voorstel is gedaan in een van de regionale kranten een speciale natuur- 
rubriek op te zetten. Waarschijnlijk zal dit initiatief in 1988 zijn be- 
slag kunnen krijgen. 
 
Ledenvergaderingen  

-- 30 januari : Lezing van Jelle van Dijk over de Zwitserse Alpen; 
-- 27 februari  : Lezing van de heer Wanders over leven en gedrag van  

  meeuwen; 
-- 27 maart  : Lezing van Frans van den Berg over de geschiedenis van 

  de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
-- 24 april  : Lezing van de heer Konings over het natuurleven in de 

  Amsterdamse Waterleidingduinen; 
-- 19 juni  : Instructie over het determineren van wilde planten door 

  Jelle van Dijk. 
-- 25 september  : Lezing over Öland door Jelle van Dijk en Kees Verweij; 
-- 30 oktober : Lezing over trekvogels door Jelle van Dijk; 
-- 27 november  : Lezing over het vogelleven in Noord-Canada door Jaap Vink. 
 
Slotwoord  

Naast bovengenoemde activiteiten en gebeurtenissen is er in diverse groe- 
pen of commissies nog het nodige gebeurd. Elders in dit blad vindt u een  
volledige lijst van deze groepen met vermelding van de contactpersoon.  
Hier past ook zeker een dankwoord aan al degenen, die in dit verband het  
afgelopen jaar werkzaam zijn geweest en zich hebben ingezet voor onze  
vereniging. 
 
De Secretaris,  
C.M.J.Verweij. 
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FINANCIEEL VERSLAG VER. VOGEL- EN NATUURBESCHERMING 1987 

 
Balans 31 december 1987 
Kas, bank giro 
Te ont. rente 
Voorraad 
Overige bezit.  
 

ƒ 20.446 
   1.007 
     p.m. 
     p.m. 

 Vooruitbetaalde contr. 
Te betalen: papier 
            Strandloper 
Reserve: Vogelboek 
         Onderhoud 
Vermogen 

ƒ    90 
    510 
     75 
  4.000 
  2.862  
 13.916 

   21.453      21.453 
     
               Rekening van baten en lasten 
Baten 
   Contributies, donaties 
   Rente 
   Batig saldo verkopen 

 
 
 

  
   9.120 
   1.096 
   2.007 

    ƒ 12.223 
Lasten 
 

    

Verwey Centrum 
   Entree 
   Giften 
   Kantine, batig saldo 
   Bijdrage Stivono 

 
ƒ  1.952 
     274 
     599 
     500 

      
 

  

   Exploitatiekosten 
   Bibliotheek 
   Tent. Kosten 
   Verv. Kachel en geyser 

 ƒ 2.615 
     71 
  1.930 
  1.876 

  
 
 
 

   Nadelig saldo    ƒ  3.167 
     
De Strandloper       ƒ  1.453 
     
Diverse lasten     
 
Bestuur,verg.verzk.       3) 
Contributies zusterver. 

 
 

    
ƒ   662 
    668 
     

  
 
 
ƒ  1.330 

     
Jaarresultaat    ƒ  6.273 
     
 
   Kosten aanleg Geluidinstal 
   Reservering vogelboek  
   Reservering groot onderhoud 
   Reservering onderhoud  
   op korte termijn 

 
 
 
 

 
ƒ   723 
  2.000  4) 
  2.000  5) 
 
    750  6) 

  

   Voordelig exploitatie saldo ƒ    800 
 
Balans 31 december 1987 
Kas, bank, giro 
Te ontvangen rente 
Voorraad            1) 
Overige bezittingen 2) 

ƒ 25.510 
   1.021 
    p.m.  
    p.m. 

 Vooruitbetaalde contributie 
Te betalen: tentoonst. 
Reserve: Vogelboek  
         Onderhoud  
         Onderhoud kort 
                termijn 
Vermogen: (6)  
  1.1.87     ƒ 13.916 
  Saldo ’87  ƒ    600 

ƒ     97 
      26 
   6.000 4) 
   4.942 5) 
    
     750 6)   
    
 
ƒ 14.716 

 ƒ 26.531   ƒ 26.531 
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Toelichting: 

1.De voorraad eind 1987 is moeilijk te waarderen, doch niet van  
  grote omvang; deze is daarom p.m. opgenomen. Hetzelfde geldt  
  voor de papiervoorraad voor de Strandloper. 

2.De vereniging bezit behoudens de bibliotheek en de inventaris  
  van het Verweijcentrum, twee schrijfmachines, een stencilmachine,  
  een dia-apparaat, geluidsapparatuur, een binoculair en kijkers.  
  Alles is p.m. gewaardeerd omdat verkoop niet in de bedoeling ligt. 

3.Deze post is ongeveer 50% hoger dan vorig jaar door kosten die  
  tegenwoordig betaald moeten worden voor bezwaarschriftprocedures  
  bij de Hoge Raad. 

4.Evenals vorig jaar wordt ƒ 2000,-- gereserveerd voor de uitgave  
  van "De Vogels van Noordwijk". 

5.Zoals vorig jaar is aangekondigd wordt er een reserve opgebouwd  
  voor grote toekomstige tegenvallers, b.v. een kapotte c.v. ketel.  
  Aan deze reserve wordt ƒ 2000,-- toegevoegd vanuit de exploitatie  
  en ƒ 80,-- die dit jaar nog is binnengekomen op de actie "Dak". 

6.In 1988 is er behoorlijk onderhoud gepland aan de buitenzijde van  
  het centrum, zoals de trap, verrotte raamstijlen en schilderwerk.  
  Door deze reserve worden de uitgaven daarvoor over 2 jaar gespreid. 

7.Er is nog een stille reserve aanwezig wegens achterstallige con- 
  tributies, alsmede in de aanwezige voorraad. 
 
 

J.Ch. Veefkind,  
penningmeester. 

 
 
 
 
 

Overzicht van het ledenbestand  
 

1 jan.'87 1 jan.'88  

Noordwijk          370    387 

Noordwijkerhout, de Zilk         25     27 

Katwijk            21     22 

Rijnsburg, Valkenburg          16     14 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond    23     26 

Voorhout, Lisse, Sassenheim, Hillegom    54     59 

Elders         26     29 

         536    564 
 
 

De ledenadministratie. 
 
 



- 16 – 
 
HET JAN VERWEIJ-NATUURCENTRUM IN 1987 

Evenals vorige jaren even een blik op de jaarcijfers van het Jan Verweij- 
Natuurcentrum over 1987. Ter vergelijking tevens ook de jaarcijfers van 
1986. 
 
Aantal bezoekers 
 
maand tijdens openingsuren  groepen/ totaal totaal 
 volwas-

senen 
kinderen 
<16jr 

kinderen 
<4jr 

totaal scholen 1987 1986 

januari - - - - - - - 
februari - - - - 80 80 79 
maart 67 106 10 183 94 277 398 
april 38 105 2 145 16 161 207 
mei 66 150 3 219 60 279 102 
juni 46 86 1 133 228 361 261 
juli 201 109 9 319 41 360 186 
augustus 173 159 7 339 92 431 290 
september 130 205 9 344 71 415 188 
oktober 104 163 6 273 204 477 268 
november 30 103 2 135 121 256 252 
december - - - - - - 145 
        

   
   

totaa1.1987 855 1186 49 2090 1007 3097 
 

Totaal 1986 628 717 34 1379 997 2376  

 
 
Het totaal aantal bezoekers over 1987 bedroeg 3097, wat een toename  
betekent t.o.v. 1986 (was 2376) met 721 = 30%. 

Het aantal bezoekers tijdens de openingsuren groeide van 1379 tot 2090,  
een toename van meer dan 50%. Het bezoekersaantal in groepsverband  
(scholen e.d.) is opvallend gelijk gebleven in 1987 t.w. 1007 (in 1986  
997). 

De verhouding tussen bezoekers tijdens de openingsuren en bezoekers in  
groepsverband is nu 68% (was 58%) en 32% (was 38%). 

De verdeling van de soorten bezoekers gedurende 1987 is als volgt: 
             volwassenen             42% (1986 – 44%) 
             kinderen tot 16 jaar    56% (1986 – 53%) 
             kinderen tot  4 jaar     2% (1986 -  3%) 

Het gemiddeld aantal bezoekers per openingsdag bedroeg 17. (1986 – 11) 
             "hoog" scoorde de maand september met gemiddeld 26 bezoekers. 
             "laag" scoorde de maand november  met gemiddeld 10 bezoekers. 

Verdeling bezoekers over openingsdagen in 1987: 
 
 
 
Verdeling bezoekers over leden/niet-leden 
in 1987 

woensdag 
zaterdag 
zondag   
 
leden    
niet-leden 

36 % 
27 % 
37 % 
 
20 % 
80 % 

 

 
 
Financiële informatie 

De financiële informatie is een voorlopige raming (niet alle formulieren  
waren even betrouwbaar ingevuld). De juiste cijfers zullen blijken uit de 
administratie van de penningmeester. 
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maand 
entree- 
gelden verkopen giften 

totaal 
1987 

totaal 
  1986  

januari - - - 
 

- 
februari - 17 - 17 48 
maart 100 304 10 414 388 
april 51 73 1 125 218 
mei 110 150 10 270 126 
juni 213 208 30 451 357 
juli 327 198 27 552 259 
augustus 360 293 16 669 198 
September 247 223 22 492 214 
oktober 237 216 10 463 285 
november 139 128 6 273 359 
december - - - - 233 

totaal 1987 1784 1810 132 3726 
 

Totaal 1986 1298 1245 142 2685 
 

 
 

Entreegelden ca. ƒ 1780,-- (1986 - ƒ 1300,--) toename ƒ 480,-- = 37% 
Verkopen ca. ƒ 1800,-- (1986 - ƒ 1250,--) toename ƒ 550,-- = 44% 
Giften ca. ƒ 140,-- (1986 - - 

ƒ 
140,--) gelijk    

 
 

Noordwijk,30 december 1987  
Paul Paumen 
 
 

-------------- 
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JAARVERSLAG JEUGDNATUURCLUB  
De jeugdclub (10-12 jarigen) wordt momenteel verzorgd door 4 personen  
die met elkaar een voorlopig rooster samenstellen voor tal van acti- 
viteiten. 
De ene week komen we vrijdagavond (7-8 uur) bij elkaar en de week  
daarop op zaterdagochtend, zodat we er ook daadwerkelijk op uit  
trekken om van alles waar te nemen. 
We worden voor de meer specialistische kennis over bepaalde onder- 
werpen geholpen door diverse medewerkers van de vereniging. Zoals  
het afgelopen najaar, toen Jelle van Dijk ons meer heeft verteld  
over trekvogels dan wij mogelijk achtten, en Hein Verkade iedereen  
wist te boeien met z'n zonnestelsel in 't klein. De heer Zonneveld  
heeft het ons mogelijk gemaakt om een bezoek te brengen aan de  
watertoren (prachtig uitzicht). De kinderen waren razend enthousiast  
over het bezoek aan het vogelasiel en de hieraan voorafgaande infor- 
matieve avond gehouden door Henk van Duijn. 
Als leiding zijn we bijzonder blij met deze medewerking vanuit de  
vereniging; zo is het jeugdwerk vol te houden. 
Het komende seizoen staat er nog veel te gebeuren met de medewerking  
van o.a. Dick Passchier, Mart Gielen en Kees Verweij. Als traditio- 
nele afsluiting van het seizoen zijn we weer van plan te gaan roeien  
op de Nieuwkoopse Plassen. 
Hieronder vindt u een verslag van twee van onze (ruim 20) jeugdleden. 
 

Jenny Vink 
Carla v.d.Hulst 
Richard Zonneveld 
Marian Bos 

 
 

-------------- 
 
 
Hallo, wij zijn Caroline en Vanda en we zitten op de Natuurvereniging.  
We vinden de natuurclub heel erg leuk. 
We hebben onder andere over, trekvogels, water, vogelopvang, sterren,  
vreemde vogels (uit Kenia), poldergebeuren, zeehonden, vogelzang,  
inventariseren (eieren), kruiden en schelpen. 

We wilden het over de vogelopvang hebben. We zijn met de hele club  
naar het vogelopvangcentrum geweest. Daar was het heel interessant  
en zielig (al die vogels met teer). Er kwam ook een mevrouw een  
zeekoet brengen die onder de teer en olie zat. Na een paar minuten  
ging hij dood. 
En die meneer vertelde van alles over b.v. het wassen, het verzorgen  
en het voedsel van de vogels. 
 

Groetjes Vanda 
en 
Caroline 

  
 

-------------- 
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BROEDVOGELINVENTARISATIES IN NOORDWIJK EN NOORDWIJKERHOUT IN 1987. 

1. Inleiding 

Traditiegetrouw werden het afgelopen jaar weer verschillende gebieden in de  
omgeving van Noordwijk en Noordwijkerhout op broedvogels onderzocht. 
Vanaf 1984 worden jaarlijks een gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst en een  
gedeelte van de Noord-duinen onderzocht. Het landgoed Offem werd voor de  
zestiende achtereenvolgende keer geïnventariseerd. Daarnaast worden er  
sinds 1983 jaarlijks verschillende delen van een groot gebied (grootte:  
circa 6500 ha.) rond Noordwijk en Noordwijkerhout onderzocht. Het afgelopen  
jaar waren dit 6 kavels. 
Het ligt in de bedoeling om in 1988 de laatste lege plekken van dit gebied  
te inventariseren. Als alles volgens planning verloopt, zullen de  
resultaten van al deze inventarisaties begin 1989 in een nieuwe uitgave van  
het boekje "De vogels van Noordwijk" worden gepubliceerd. 
De kaart op blz. 23 geeft een overzicht van de resultaten tot nu toe. De  
resultaten van de broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen zullen in een volgende Strandloper worden gepubliceerd. 

2. Methode 
Twee kavels (nr.1 en 2) werden geheel volgens de landelijk toegepaste  
methode van het Broedvogel Monitoring Project onderzocht. Bij de overige  
kavels (inclusief Offem) werd ook gestreefd deze methode zoveel mogelijk  
te volgen. Vanwege het tijdrovende karakter lukte dit echter niet helemaal. 
Verschillen met de B.M.P.-methode zijn: minder zeer vroege bezoeken (vanaf  
een half uur voor zonsopgang), vrijwel geen nachtbezoeken en minder  
volledige telronden. De interpretatie van de in het veld verzamelde  
gegevens gebeurde wel zoveel mogelijk volgens de B.M.P.-methode. In de  
meeste kavels werden Huismus en Spreeuw buiten beschouwing gelaten. 

3. Beschrijving van de resultaten per kavel.  

1. EEN GEDEELTE VAN NIEUW-LEEUWENHORST 

Inventarisatie: Menco Wiersema, Kees de Mooy en Dick Hoek.  
Inventarisatietijd: circa 20 uur. Oppervlakte: circa 15 ha. 
Dit kavel werd voor het vierde achtereenvolgende jaar geïnventariseerd.  
Het bos is rijk aan oude, zieke en dode bomen met veel holten. Bovendien  
hangen er veel nestkasten. Daardoor is het aandeel van de holenbroeders erg  
hoog: in 1987 vertegenwoordigden zij 42 % van het totaal aantal territoria.  
In de afgelopen vier jaar deden de volgende ontwikkelingen zich voor. 
Opvallend is de achteruitgang van de Ringmus: van 16 paar in 1984 tot 2  
paar in 1987. De soort broedt op Leeuwenhorst voornamelijk in nestkasten.  
Het is niet bekend wat de oorzaak van de achteruitgang is en of deze zich  
ook bijvoorbeeld in het bollenland heeft voltrokken. Voorts is de Kleine  
Bonte Specht na de strenge winter van '84-'85 verdwenen en tot dusverre  
niet meer waargenomen. 
De Nachtegaal is op Nieuw-Leeuwenhorst een onregelmatige broedvogel. Het  
is mogelijk, dat Leeuwenhorst voor de Nachtegaal slechts een marginaal  
biotoop vormt. Gaat het met de populatie in de duinen goed en zijn daar  
alle goede territoria bezet, dan vestigt de Nachtegaal zich pas op  
Leeuwenhorst. Gaat het de Nachtegaal minder goed, dan verdwijnt hij als  
eerste uit Leeuwenhorst. 
 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de twee  
B.M.P.- kavels van 1984- 1987. 
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Soort Kavel 1: 

Nieuw-Leeuwenhorst 
Kavel 2: 
Noord-duinen 

jaar: 1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987 
Bergeend 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boompieper 
Bosrietzanger 

- 
2 
5 
- 
1 

- 
1 
8 
- 
2 

- 
- 
6 
- 
1 

- 
2 
5 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 

1 
- 
- 
- 
1 

Bosuil 
Braamsluiper 
Ekster 
Fazant 
Fitis 

1 
- 
2 
1 
13 

1 
- 
2 
2 
10 

1 
- 
2 
2 
8 

0-1 
- 
2 
2 
7 

- 
- 
5 
1 
21 

- 
3 
7 
2 
14 

- 
2 
7 
2 
13 

- 
2 
8 
1 
16 

Fluiter 
Glanskop 
Grasmus 
Graspieper 
Grauwe Vliegenvanger 

- 
3 
- 
- 
1 

- 
2 
- 
- 
3 

- 
4 
1 
- 
- 

2 
5 
1 
- 
4 

- 
- 
15 
12 
- 

- 
- 
15 
7 
- 

- 
- 
11 
7 
- 

- 
- 
17 
6 
- 

Groene Specht 
Groenling 
Grote Bonte Specht 
Heggemus 
Holenduif 

2 
1 
7 
9 
4 

2 
4 
7 
8 
7 

2 
1 
7 
5 
6 

2 
1 
6 
5 
7 

- 
- 
- 
20 
- 

- 
- 
- 
19 
- 

- 
- 
- 
25 
- 

- 
- 
- 
24 
- 

Houtduif 
Houtsnip 
Huismus 
Kauw 
Kievit 

20 
1 
1 
25 
- 

15 
- 
3 
25 
- 

16 
- 
1 
20 
- 

15 
- 
1 

20-25 
- 

10 
- 
- 
- 
1 

13 
- 
- 
- 
- 

14 
- 
- 
- 
- 

9 
- 
- 
- 
- 

Kleine Bonte Specht 
Kneu 
Koekoek 
Koolmees 
Matkop 

2 
- 
1 
35 
1 

- 
- 
1 
34 
1 

- 
- 
- 
31 
- 

- 
- 
1 
26 
- 

- 
35 
2 
2 
- 

- 
30 
3 
3 
- 

- 
25 
2 
1 
- 

- 
14 
2 
3 
- 

Meerkoet 
Merel 
Nachtegaal 
Patrijs 
Pimpelmees 

- 
19 
- 
- 
20 

2 
17 
- 
- 
22 

1 
18 
1 
- 
15 

2 
14 
3 
- 
21 

- 
5 
6 
2 
- 

- 
5 
9 
4 
- 

- 
6 
14 
3 
- 

- 
3 
16 
3 
- 

Ransuil 
Ringmus 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Spreeuw 

- 
16 
16 
- 
22 

- 
8 
19 
- 
20 

1 
2 
20 
- 
12 

- 
2 
14 
- 
15 

- 
- 
1 
1 
- 

- 
1 
- 
- 
- 

- 
2 
- 
- 
- 

- 
3? 
- 
- 
- 

Sprinkhaanrietzanger 
Staartmees 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Torenvalk 

- 
- 
- 
12 
1 

- 
- 
- 
10 
1 

- 
1 
- 
9 
1 

- 
- 
- 
10 
0-1 

- 
- 
5 
- 
1 

1 
- 
4 
- 
- 

2 
- 
6 
- 
- 

1 
- 
6 
- 
- 

Tortelduif 
Tuinfluiter  
Turkse Tortel 
Veldleeuwerik  
Vink 

5 
2 
2 
- 
2 

5 
4 
1 
- 
4 

6 
5 
2 
- 
2 

6 
7 
2 
- 
4 

3 
- 
- 
15 
- 

1 
- 
- 
16 
- 

3 
- 
- 
14 
- 

1 
- 
- 
12 
- 

Vlaamse Gaai 
Waterhoen  
Wilde eend 
Winterkoning  
Wulp 

4 
2 
3 
17 
- 

3 
1 
5 
17 
- 

3 
1 
16 
12 
- 

3 
1 
5 
16 
- 

1 
- 
1 
- 
2 

1 
- 
1 
1 
1 

1 
- 
2 
1 
1 

1 
- 
2 
- 
1 

Zanglijster  
Zwartkop  
Zwarte Kraai 

4 
9 
2 

4 
11 
1 

5 
9 
2 

5 
7 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
2 

- 
- 
2 

- 
- 
2 

 
 



- 21 – 
 
Het aantal territoria van de Fluiter en Grauwe Vliegenvanger was dit jaar  
groter dan ooit. In mei werden eenmaal 5 Fluiters tegelijkertijd zingend 
waargenomen. Dit waren voor een deel doortrekkers en uiteindelijk bleven er  
twee mannetjes over, die tot 16 juni werden gehoord. 

2. EEN GEDEELTE VAN DE NOORD-DUINEN 

Inventarisatie: Dick Hoek. Inventarisatietijd: ruim 33 uur. Oppervlakte: 53  
ha. 
Dit jaar werd voor het eerst regelmatig een paartje Bergeenden in de  
zeereep gezien. Het is echter goed mogelijk dat ze buiten het kavel hebben  
gebroed. De Nachtegalenstand nam nog verder toe. In de afgelopen vier jaar  
steeg het aantal territoria van 6 naar 16. Het ziet er echter naar uit dat 
langzamerhand het gebied "vol" begint te raken. Bijna elk bosje van enige  
omvang herbergt nu een Nachtegalenpaar. Ook met de Grasmus gaat het goed:  
dit jaar werden 17 paar vastgesteld, het hoogste aantal in de afgelopen  
vier jaar. 
Van de Ringmus kon het exacte aantal paren niet met zekerheid worden  
vastgesteld. De vogels hielden zich op in een dicht Meidoornbosje, waar ze  
bij benadering invlogen en niet meer konden worden geteld. Er werden  
minstens 6 exemplaren gezien. Nesten of vogels met voer werden niet  
gesignaleerd en na half juni werden geen vogels meer waargenomen. Het is  
daarom niet uitgesloten dat de Ringmussen het bosje slechts als slaapplaats  
hebben gebruikt. Mogelijk houdt het voorkomen van de Ringmus verband met  
het feit dat in de directe omgeving nog steeds (illegaal?) Fazanten worden 
bijgevoerd. Opvallend was het geringe aantal Kneuen dat werd waargenomen.  
In de zeereep bracht een Vossenpaar drie jongen groot. Desondanks werden  
in het aantal grondbroeders (Bergeend, Patrijs, Fazant, Wulp, Graspieper,  
Tapuit en Veldleeuwerik) geen grote verschuivingen vastgesteld. 

3. OFFEM 

Inventarisatie: Hein Verkade. Inventarisatietijd: circa 21 uur. Grootte:  
circa 32 ha. 
Offem werd het afgelopen jaar voor de zestiende achtereenvolgende keer op 
broedvogels onderzocht. De Boomklever, die een onregelmatige broedvogel  
is op Offem, was met twee paar vertegenwoordigd. 
De Blauwe Reiger is al sinds 1973 broedvogel en wordt sinds die tijd  
nauwkeurig geteld. Onderstaande figuur geeft een beeld van de ontwikkeling  
van de populatie. 
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Na een lange periode van afwezigheid is de Holenduif zowel op Offem als in  
Nieuw-Leeuwenhorst sinds het begin van de tachtiger jaren een regelmatige 
broedvogel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de populatie-ontwik- 
keling in beide gebieden: 
 
 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 

Offem 1?  - 1? - - 3 5 3-4 4 7 

Nieuw-Leeuwenhorst  ? ? 1 2 ? ? ? 4 7 6 7 

 
Buiten de broedvogels werden Fluiter, Wielewaal en Bonte Vliegenvanger als 
doortrekker gesignaleerd. Regelmatig werden er Reeën gezien; in maart zelfs  
4 exemplaren. 

4. SANCTA MARIA EN OMGEVING 

Inventarisatie: Wim Baalbergen. Inventarisatietijd: 12 uur. Grootte: circa  
90 ha. 
Het gebied bestaat voor een groot deel uit een parkachtig landschap met  
bebouwing, plantsoenen en waterpartijen. Daarnaast zijn graslanden en  
bollenvelden aanwezig. Dankzij de grote afwisseling van begroeiings- 
typen werden hier 37 soorten broedvogels vastgesteld met als talrijkste soort  
de Merel, met 34 territoria. 
In 1974 is het gebied in het kader van de A.W.N. onderzocht. Toen werden  
ondermeer Engelse Gele Kwikstaart (2) en Grote Lijster (1) als broedvogel  
gevonden. Deze waren in 1987 niet meer aanwezig. De Kauw is in vergelijking  
met 1974 sterk toegenomen: van maximaal 2-4 paar tot 22 paar in het  
afgelopen jaar. 

5. HET NOORDELIJK DEEL VAN NOORDWIJKERHOUT EN OMGEVING 

Inventarisatie: Jelle van Dijk. Inventarisatietijd: 14,5 uur. Grootte:  
circa 130 ha. 
Het gebied bestaat uit bebouwing, veel parken en plantsoenen, sportvelden,  
enkele percelen bollenland en kassen. De plantsoenen die bij de St. Bavo  
behoren zijn tamelijk rijk aan typische bosvogels: o.a. Grote Lijster,  
Holenduif, Boomkruiper en Vink. Ook van de Grauwe Vliegenvanger werden twee 
territoria vastgesteld. In het uiterste noorden van dit kavel, op de  
overgang tussen een groenstrook en het bollenland werd nog een territorium  
van de Geelgors gevonden. Gierzwaluw was hier met 7 paar vertegenwoordigd 

6. HET ZUIDELIJK DEEL VAN NOORDWIJKERHOUT EN OMGEVING 

Inventarisatie: Jelle van Dijk. Inventarisatietijd: 12,5 uur. Grootte:  
circa 150 ha. 
Het gebied omvat bebouwing, enkele kleine percelen grasland, bollenland en 
kassencomplexen. 
Een paar Stormmeeuwen had een merkwaardige plaats uitgekozen om te  
broeden: op 21 juni werd een nest gevonden op een verwarmingsbuis bij een 
kassencomplex. Een exemplaar zat op het nest, het ander alarmeerde. Op 26  
juni was het nest echter verlaten. Beide vogels waren nog wel in de  
omgeving aanwezig, maar alarmeerden niet meer. 
Van de Fuut werden drie nesten gevonden in de Leidsche Trekvaart. Van deze  
vaart (inclusief een deel van de Haarlemmertrekvaart) is nu 7 kilometer  
onderzocht. Dit heeft 16 Futen-nesten opgeleverd! 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten. Voor de ligging 
van de kavels wordt verwezen naar bl. 23. 
 
 Kavelnummer     
soort 3 4 5 6 7 8 9 

Blauwe Reiger 21 - - - - - - 
Boerenzwaluw - 4 - - 4 - - 
Boomklever 2 - - - - - - 
Boomkruiper 4 1 2 - - - - 
Boomvalk 1 - - - - - - 
Bosrietzanger - 1 2 1 - - - 
Bosuil 1 - - - - - - 
Braamsluiper - 1 1 - - - 1 
Ekster 1 5 7 5 2 2 2 
Engelse Gele kwikstaartaart - - - 1 - 2 - 
Fazant 3 - - - - - - 
Fitis 10 15 13 1 5 6 17 
Fuut 3 - - 3 - - - 
Geelgors - - 1 - 2-3 - - 
Gele Kwikstaart - 1 - 7 5 2 - 
Gierzwaluw - - 7 1 - - - 
Glanskop 1 - - - - - - 
Grasmus - 3 - - - - 11 
Graspieper - - - - - - 9 
Grauwe Vliegenvanger 1 - 2 - - - - 
Groene Specht I - - - - - - 
Groenling 2 5 9 - - 2 1 
Grote Bonte Specht 3 - 1 - - - - 
Grote Lijster - - 1 - - - - 
Heggemus 4 4 4 - 3 4 23 
Holenduif 7 - 1 - - - - 
Houtduif 15 10 6 2 6 6 6 
Huismus +* 28 + + + 21 3 
Huiszwaluw - - - 3 - - - 
Kauw 15-20 22 23 12 3 1 - 
Kievit - 2 - 4 6 5 - 
Kneu - 2 1 1 3 3 9 
Koekoek - 1 - - - - 1 
Koolmees 33 11 12 8 4 5 - 
Knobbelzwaan - 2 - - - - - 
Kuifeend - 1 - - - - - 
Kuifleeuwerik - - - 1 - 1 - 
Meerkoet 4 3 - 2 - 2 - 
Merel 18 34 56 33 10 8 3 
Nachtegaal - 4 - - - - 15 
Patrijs - - - 1 4 3 - 
Pimpelmees 16 2 3 4 2 2 - 
Ringmus - - - - 11 5 1 
Roodborst 17 2 5 1 1 3 - 
Roodborsttapuit - - - - - - 1 
Scholekster  - 

 
3 
 

- 
 

- 11 
 

 -  
 Spotvogel - - 1 - - - - 

Spreeuw  15 15 + + 35-40 14 - 
Stormmeeuw  - - - - 1 - - 
Tapuit  - - - - - - - 
Tjiftjaf  10 7 7 1 1 3 - 
Tortelduif 1 2 4 - 1 1 1 
Tuinfluiter  5 5 5 3 1 1 - 
Tureluur  - - - 2 4 2 - 
Turkse Tortel  1-2 3 8 3 2 2 - 
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Veldleeuwerik  - 1 - 6 10 5 - 
Vink  2 3 1 - - - - 
Vlaamse Gaai  3 1 2 1 - - - 
Waterhoen  4 2 1 1 -

 
 

- - 
Wilde Eend  15 3 9 14 16 4 - 
Winterkoning  19 5 13 3 3 5 1 
Witte Kwikstaart  - 1 3 3 7 3 - 
Zanglijster  5 2 5 - - 1 1 
Zwartkop  6 3 7 - - 2 - 
Zwarte Kraai  
 

1 1 1 1 - 1 - 
+* betekent wel aanwezig als broedvogel, maar niet geteld. 

7. HET LANGEVELD 

Inventarisatie: Kees Verweij en Dick Hoek. Inventarisatietijd: 32 uur. 
Oppervlakte: circa 182 ha. 
Het gebied bestaat grotendeels uit bollenvelden met verspreide  
kascomplexen en bebouwing. Daarnaast komen voor: twee percelen grasland,  
enkele loofhoutbosjes, houtwallen en smalle sloten. 
Verrassend was de aanwezigheid van 2 - 3 territoria van de Geelgors. Deze  
soort kwam tot ongeveer 15 jaar geleden nog algemeen voor in de  
bollenvelden en plaatselijk in de duinen, maar is nu vrijwel overal  
verdwenen. Deze achteruitgang hangt waarschijnlijk samen met het verdwijnen  
van heggen en houtwallen, het toegenomen gebruik van plastic in plaats van  
riet en stro als winterdek voor de bollen en de uitbreiding van het kassen- 
areaal. In 1973 werden in dit gebied nog 8 territoria van de Geelgors  
vastgesteld. De nu nog aanwezige territoria bevonden zich aan de rand van 
bollenvelden die begrensd worden door een hoger gelegen wal met loofhout.  
Bij een verdere vergelijking van deze inventarisatie met die van 1973 valt  
ondermeer het verdwijnen van de Engelse Gele Kwikstaart op. In 1973 werden  
van deze soort nog 10 territoria vastgesteld. In het grasland werden o.a. 4 
territoria van de Tureluur gevonden. Helaas ziet het ernaar uit dat ook dit 
grasland binnenkort wordt omgezet in bollenland. Buiten de broedvogels 
werden ondermeer waargenomen: 2 Goudplevieren op 23 april en 3 Kemphanen op  
4 april. 

8. HET ZUIDELIJK DEEL VAN DE NOORDZIJDERPOLDER EN DIJK EN BURG EN OMGEVING 

Inventarisatie: Hein Verkade. Inventarisatietijd: circa 21 uur. Grootte:  
circa 80 ha. 
Het gebied bestaat uit bollenvelden, volkstuinen, verspreide bebouwing,  
een kampeerterrein, kascomplexen en enkele percelen met voornamelijk  
eikehakhout. De 2 paar Tureluurs broedden in een veld met Hyacinten. Dit  
is echter een uitzondering. Meestal komen Tureluurs slechts in graslanden  
tot broeden. De Patrijs was met 3 paar vertegenwoordigd. 
Buiten de broedvogels werden op 25 april als doortrekker gezien:  
Wespendief, Paapje, en veel Gele Kwikstaarten, waaronder een Noordse Gele  
Kwikstaart 

9. DE ZEEREEP TUSSEN DE NORAWEG EN DE LANGEVELDER SLAG 

Inventarisatie: Arie Cramer en Jan Glasbergen. Inventarisatietijd: 22  
uur. Grootte: circa 47 ha. 
Het gebied bestaat voor een groot deel uit dichte Duindoorn-Vlierstruwelen  
en duingraslanden. Er zijn van het radiozendstation enkele gebouwen  
aanwezig. In het zuiden ligt de Noravallei, een der grootste vochtige  
valleien uit de wijde omgeving. Dankzij de aanwezigheid van veel dicht  
struweel zijn soorten als Grasmus, Nachtegaal, Heggemus, Fitis en Kneu goed 
vertegenwoordigd. 
De Zanglijster, die waarschijnlijk in het dichte struweel broedde, is tot nu  
toe het enige broedgeval in de zeereep van het totale studiegebied. Mogelijk  
spelen bij deze vestiging twee factoren een rol: het relatief hoge en dichte 
struweel aan de leizijde van de zeereep en de aantrekkelijkheid van de  
nabijgelegen golflinks als fourageergebied. 
        Samenstelling: Dick hoek 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT 4e kwartaal 1987 
 

 aanwezig 
op 

1 okt 

gebracht 
in 

okt/dec 

doodgegaan 
in 

okt/dec 

gelost 
in 

okt/dec 

aanwezig 
op 

31 dec. 
Blauwe reiger 
Wilde eend 
Waterhoen 
Houtsnip 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Zilvermeeuw 
Zeekoet 
Alk 
Houtduif 
Turkse tortel 
Heggemus 
Roodborst 
Merel 
Koperwiek 
Zwartkop 
Kauw 
Spreeuw 
Huismus 
Vink 

- 
- 
- 
- 
2 
- 
2 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 

1 
4 
3 
2 
2 
1 
2 

27 
2 
3 
7 
1 
4 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 

- 
2 
2 
- 
2 
- 
2 

16 
2 
3 
5 
- 
3 
4 
2 
- 
3 
1 
1 
1 

- 
2 
1 
2 
2 
- 
2 
8 
- 
- 
4 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 

 9 73 49 27 6 
      
Diversen 
Muskuseend 
Lachduif 
Kerk/postduif 
Parkiet 

 
2 
- 
- 
- 

 
3 
2 
7 
1 

 
5 
1 
5 
1 

 
- 
1 
2 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 2 13 12 3 - 
      
TOTAAL 4e KWARTAAL 11 86 61 30 6 
 
Het 4e kwartaal was een bijzonder rustig kwartaal. Dagenlang werden  
geen nieuwe slachtoffers binnengebracht. Het voeren en verzorgen van  
de aanwezige vogels beperkte zich de meeste keren tot de 2 vaste  
klanten t.w. een spreeuw en een lachduif. 
Op 15 november werden de eerste olieslachtoffers binnengebracht. Na  
5 dagen hadden we al 18 vogels behandeld. Daarna werd het gelukkig  
wat minder en de rest van het jaar kregen we af en toe een Zeekoet  
te behandelen. Acht Zeekoeten konden op de pier van IJmuiden, voorzien  
van een ring van STIVONO weer worden losgelaten. 

Dat het zo rustig was in het asiel kwam goed uit. Begin november liet  
de voorzitter/asielbeheerder, Willem v.d.Niet, ons weten, dat hij om 
gezondheidsredenen helaas met het asielwerk moest stoppen. 
Na zijn hartoperatie hebben we min of meer ingecalculeerd dat Willem  
het wat minder aan zou gaan doen. We hebben hem dan ook zoveel moge- 
lijk ontzien en hem met zo min mogelijk asielproblemen geconfronteerd. 
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Willem is zo emotioneel bij het asielwerk betrokken, dat iedere 
spanning ten koste zou gaan van zijn genezingsproces. 
Tegen de zomervakantie kreeg hij wat meer belangstelling voor het 
asiel en begon ook weer te voeren. Hij kreeg er steeds meer plezier 
in. Wij vonden dat een verheugend teken. De noodgedwongen veel 
vrije tijd die hij had, vulde hij op met zijn grootste hobby, het 
Noordwijkse vogelasiel. 
Willem werd echter ook weer geconfronteerd met de problemen bij 
het asielwerk. Geen grote problemen, maar voor iemand met een 
minder goede gezondheid en nog steeds bezig met het genezingsproces, 
te zwaar. Ook met de besteding van het geld, dat door de actie 
"Wedden dat..." voor de kustasiels werd opgehaald, had hij grote 
moeite. Gezien de goede outillage van het Noordwijkse asiel zouden 
wij iets of niets krijgen. Die goede outillage is mede te danken 
aan de inzet van Willem v.d.Niet. Hij kon het niet verkroppen dat 
andere asiels, zonder er iets voor te doen, grote sommen geld 
kregen om hun asiel op te knappen. In Noordwijk is het asiel als 
het ware bij elkaar "gebedeld". 
Al deze spanningen waren te veel voor hem. Hij nam het verstandige 
besluit om te stoppen. We zullen hem missen. Hij was de stuwende 
motor van het asiel. Hij was soms wat drammerig, soms wat zwart-wit 
in zijn denken, maar voor het asiel was hem niets te veel. Het werd 
hem vergeven, omdat hij zo bijzonder veel tijd voor zijn hobby over had. 
Gelukkig blijft de functie van voorzitter/asielbeheerder binnen 
de familie. Schoonzoon Henk van Duijn heeft zich bereid verklaard 
deze functie te willen aanvaarden, onder voorwaarde dat het aantal 
medewerkers uitgebreid zou worden. In de loop der jaren waren wel 
medewerkers vertrokken, maar zeer weinig nieuwe medewerkers kwamen 
hiervoor terug. 
In De Strandloper en in De Zeekant werden dringende oproepen 
geplaatst voor nieuwe medewerkers. Het succes was fantastisch. In 
korte tijd melden zich 7 nieuwe medewerkers t.w. 

Annelies Marijnis  
Ton v.d.Ploeg  
Siem de Haas  
Niels Passchier  
Paul Wessels 
Johan Passchier  
Harry Lindhout 

Tulpstraat 29 
Derk Bolhuisstraat 6  
Pieter Coermanstraat 39  
Marijkestraat 11 
Graaf Albrechtstraat 5  
Julianastraat 33 
Hen.Rol.Holststraat 43 

Het totaalaantal medewerkers is hierdoor gestegen tot 15.  
We hebben zelfs een zekere reservecapaciteit, zodat bij topdrukte  
(olieslachtoffers, winterslachtoffers) STIVONO over voldoende  
mankracht beschikt. 
Een aantal van deze nieuwe medewerkers werkt al zelfstandig en  
verwacht wordt dat binnen niet te lange tijd ook de anderen ingezet  
kunnen worden. 

Door het opschuiven van Henk van Duijn naar de funktie voorzitter/  
asielbeheerder ontstond binnen het bestuur een vacature. Op de  
vergadering van vrijdag, ll december 1987 werd Leon Gielen met  
algemene stemmen tot bestuurslid benoemd. 

Op 3 oktober hebben Leon Gielen en John van Schaik weer met een  
informatiestand in de Digros gestaan. Deze informatiestand in het  
kader van dierendag leverde weer een aantal donateurs op en  
ƒ 115,65 voor de kas. Een geweldig initiatief!! 
 
Noordwijk, januari 1988    Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 
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OVERZICHT VAN DE BESCHERMING VAN DE PADDEN IN 1987  

Evenals in voorgaande jaren heeft wederom een groot aantal leden van  
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en van de  
afdeling Noordwijk van het Instituut voor Natuureducatie in 1987 met  
veel enthousiasme meegewerkt aan de bescherming van de padden tijdens  
de paartrek. Deze paartrek is geconcentreerd ten noorden van Noord- 
wijk langs de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef in het Langeveld. 

De paddenbescherming vond plaats in de periode van 14 maart tot en  
met 24 april 1987. Iedere avond werd het traject gecontroleerd op  
aanwezigheid van padden. Wanneer een trek van meer dan 100 padden  
werd geconstateerd dan werd het traject voor alle verkeer afgesloten.  
Bij trek van geringere betekenis werd volstaan met het oprapen en  
overzetten van de padden. 

Over de gehele periode zijn er ruim 3000 padden overgezet en ongeveer  
12 bruine kikkers en 2 groene kikkers. Daarnaast werden er ruim 1600  
doodgereden padden aangetroffen. Rugstreeppadden werden niet aange- 
troffen. 

Door het koude voorjaar kwam de paddentrek pas laat op gang. Pas op  
3 april werden er meer dan 100 padden tegelijk waargenomen. Op 4 april  
werd voor de eerste maal afgezet. Sterke trek vond plaats op 3,4,8,  
10 en 17 april. De indruk bestaat, dat de paddentrek veel geleidelij- 
ker verliep dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het feit, dat er  
ook veel meer padden zijn overgezet. Ook is er slechts vijfmaal afge- 
zet. Concluderend kan worden gesteld, dat de paddentrek voornamelijk  
in de eerste helft van de maand april plaatsvond. 

Nauwkeurige aantallen van overstekende padden zijn moeilijk te geven,  
omdat bij het afzetten van de wegen de padden moeilijk geteld kunnen  
worden. Juist dan ook vindt de sterkste trek plaats. Uit schattingen  
werd de indruk verkregen, dat er in totaal minder padden waren dan  
in het voorgaande jaar. Waarschijnlijk zullen het er nu 10.000 
geweest zijn. Dit is wellicht te wijten aan de lange en koude winter,  
die ongetwijfeld ook onder deze dieren slachtoffers heeft gevergd. 

Dit jaar werd wederom het gegeven bevestigd, dat padden eerst bij een  
bepaalde temperatuur en vochtigheid beginnen te trekken. Temperaturen  
boven 8 graden Celsius en regenachtig weer vormen een ideaal klimaat  
voor de padden om aan de paartrek te beginnen. 

Met het gemeentebestuur van Noordwijk zijn inmiddels de plannen door- 
gesproken voor de aanleg van meer permanente voorzieningen langs de  
bewuste wegen. Er is een plan voor de aanleg van een proeftraject met  
tunnels bij de Provincie ingediend ter verkrijging van een subsidie.  
Dit plan wordt op het ogenblik bij de Dienst Ruimte en Groen van de  
Provincie Zuid-Holland bestudeerd. Laten we hopen, dat binnen afzien- 
bare tijd een gunstig antwoord zal worden verkregen. In elk geval  
zullen in 1988 de padden in het Langeveld nog op de traditionele wijze  
worden beschermd. 

Rest mij nog namens het bestuur van de Vereniging voor Natuur- en  
Vogelbescherming Noordwijk dank te zeggen aan al degenen, die zich  
in 1987 daadwerkelijk voor het behoud van de padden hebben ingezet. 
 
C.M.J. Verweij 
(secretaris) 
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TOBT U DAAR OOK ZO MEE? 

In "De Strandloper" van december 1987 las ik tot mijn schrik, dat dit  

blad nieuws zou uitwisselen met "De Blauwdotter", het kwartaalblad  

van het Genootschap "Oud-Noordwijk". 

Kennelijk had ik snel weer iets beloofd en het daarna even snel ver- 

geten. Goed dat er NOTULEN worden gemaakt om beloften te helpen inlos- 

sen. 

Eerst rijst de vraag: "Wat is de overeenkomst tussen een vereniging  

voor natuur- en vogelbescherming en een oudheidkundig genootschap?"  

Na enig nadenken zou ik willen antwoorden: "beide willen het echt 

waardevolle deze planeet bewaren en beschermen". 

Niet voor niets vindt men vele leden van het G.O.N. terug bij de 

abonnees op de Strandloper en omgekeerd. Of men nu vecht voor een 

weiland (met vogels) dat dreigt te worden "omgespoten" tot bollengrond 

óf voor het behoud van bijv. de klederdracht van onze grootouders, 

maakt in wezen geen verschil. 

Alles van echte waarde is bovendien weerloos en dient daarom te worden 

verdedigd. Het is vooral de mens zelf, die zowel het leven op aarde 

als de menselijke cultuur bedreigt. 

Toch is diezelfde mens gelukkig steeds weer bereid de "roofbouw op 

onze planeet" tegen te gaan. Zo schijnt er gewerkt te worden aan een 

techniek om bloembollen ONDER een grasmat te laten groeien. Maar 

dan moet wél eenmaal per jaar dat gras worden doodgespoten. Dat is 

weer niet zo leuk voor het gras, de vogels er in en het uitzicht 

er op. Maar er wordt tenminste gedacht over het probleem. 

Zo staat ook de oude haring-vleetvisserij weer in de belangstelling 

en vaart er een schip met loodrecht staande netten, waarvoor wél een 

neten-schudmachine werd ontworpen. 

Waar het altijd weer om draait is de aanvaarding van eigen, persoonlijke 

verantwoordelijkheid voor deze wereld. 

Maar wat is de harde praktijk moeilijk! 

Mag je, samen met 50 andere moeders, je kleuter per auto naar en van 

school brengen? Mag je dat ene lege batterijtje niet even in de 

vuilniszak gooien? En dat ene bakje uitgewerkte ontwikkelaar in de 

gootsteen kieperen? Moeten we nu die 3x verpakte luxe-bonbons kopen? 

Hoe herken ik een echt scharrel-ei? Moet ik dat wijf met die bontjas 

nu een hand geven? Mag ik een huis op een begroeid stuk duin bouwen? 

Het leven wordt met al die vragen elke dag ingewikkelder  

Tobben de lezers van "De Strandloper" daar nu ook zo mee? 

Karel Kok 
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ZILVERMEEUWEN  
 
Het is al weer ruim een  
jaar geleden. We liepen  
met een groepje vogelaars  
tijdens het traditionele  
waddenweekend door de dui- 
nen van Oost-Ameland. In- 
eens zag John de Ridder  
iets kleins bewegen op  
een zonnige zuidhelling. Het  
bleek een heel jong egeltje  
dat zich lag te koesteren  
in de zon. Terwijl het  
diertje zich als een kogel  
verdedigde tegen de vele  
lenzen, realiseerde je op- 
eens dat dit ook zijn red- 
ding was tegen de overige  
bewoners van dit gebied.  
We zaten middenin een zil- 

meeuwenkolonie! Vele jonge meeuwen met gebroken vleugels en misvormingen  
bewogen zich in de vegetatie moeizaam voort. Het was begin september  
en een week of drie daarvoor hadden de gezonde jonge meeuwen reeds het  
luchtruim gekozen en het eiland wellicht verlaten. 
Het landschap had wel iets vreemds. Kale, met schelpenresten bedekte  
delen wisselden af met ruig begroeide bloemenzeeën die dankbaar ge- 
bruik maakten van de overvloedige meeuwenmest. Hier en daar ondoor- 
dringbaar struikgewas en in ieder deel steevast een jonge meeuwenkerk- 
hof, allemaal vogels die nooit gevlogen hadden. Natuurlijk werp je tel- 
kens weer een blik op dat "trieste" geheel. Plots word je aandacht  
getrokken door iets kleurigs aan een van die "zielepoten". In betere  
tijden had deze jonge vogel een grote oranje ring met een H om de lin- 
ker en een groene ring met 3 strepen om de rechterpoot meegekregen.  
"Logisch dat die is doodgegaan. Dat beest komt met die grote ringen  
nooit van z'n leven de lucht in". 
"Valt best mee want het zijn grote vogels en met aan allebei de poten  
een even zware ring blijft-ie best in evenwicht!". 
Hilariteit, maar de vragen bleven... waarom, door wie, wanneer? 
Dus werden de mysterieuze tekenen van de poten gehaald en meegenomen. 

Gelukkig wist Ab Steenvoorden iets meer. Hij had pas in het Vogeljaar  
een oproep gelezen waarin om waarnemingen van dergelijke geringde  
vogels werd gevraagd. 
Dus gingen de ringen onder in de rugzak mee terug naar Noordwijk.  
Bedekt door verzamelde schelpen kwamen zij een maand later weer te  
voorschijn. O, ja die ringen. Even zoeken in het Vogeljaar en netjes  
gemeld aan ene meneer Spaans van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. 
Daar hoor je voorlopig niets van... Wat? niets?... 3 dagen later 
bericht! 
De vogel was op Ameland geringd in het kader van het onderzoek naar  
verspreiding, vestigingspatroon en overlevingskans van de soort in  
Nederland. 
Ruim 1300 jonge Zilvermeeuwen waren die zomer gekleurringd in 12 ver- 
schillende kolonies in het hele land. Iedere kolonie kent zijn eigen  
kleurcombinaties van ringen en elk individu een eigen code. 

Kans genoeg om er nog eens een te zien en dus ging ik polshoogte  
nemen bij de Rijnmond in Katwijk, gelegen tussen de binnen- en buiten- 
sluis. Dit is een van de weinige plaatsen in onze omgeving waar zee- 
vogels nog niet verstoord worden door wandelaars en vooral honden. 
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Het bleek gelijk raak; 4 jonge Zilvermeeuwen waren gekleurringd. Met  
de telescoop heb ik ze afgelezen en doorgegeven aan Spaans. 2 Bleken  
er in Meijendel geringd te zijn, 1 in een kolonie bij Europoort en  
1 op Schiermonnikoog. 
Nieuwsgierig geworden werd steeds vaker even een bezoekje gebracht  
aan de Rijnmond en het strand rond de uitwatering van de Oude Rijn.  
Zo kwam je er eigenlijk voor het eerst achter waar al "onze" gewone  
Zilvermeeuwen geboren waren. De meeste vogels bleken uit kolonies  
hier in de omgeving afkomstig te zijn, terwijl verder afgelegen  
kolonies naar afstand steeds minder naar onze omgeving afzakken of  
opklimmen. Echte zwervers dus. 

Tot eind december waren er regelmatig andere vogels te zien; er zat  
dus beweging in. Daarna viel het vrijwel stil. Het waren telkens  
dezelfde vogels die je zag: de vrij lichte vogel met zwart B, zwart G,  
de grote meeuw met wit H en zwart H, meestal haantje de voorste en  
tamelijk agressief en de onopvallende, vaak iets apart van de groep  
verblijvende wit D, groen Y. Je ging ze inderdaad individueel herken- 
nen met hun eigen karaktertrekken. 

Halverwege maart bleek er weer wat beweging in het meeuwenvolkje te  
komen. Er werden af en toe weer nieuwe geringde Zilvermeeuwen in  
de "vaste groep" bij de uitwatering gesignaleerd, soms 1 keer en  
dan weer één een paar weken, doch echter veel minder dan in het najaar. 
Tegen de zomer viel het weer stil; nog steeds wit D groen Y, de in- 
middels heel licht geworden zwart B, zwart G, nu aangevuld met een  
nieuwe vaste bezoeker wit A, wit 7, die uit het ei kroop op Schouwen  
Duiveland. 

Nu werden de onderlinge verschillen tussen de reeds één jaar oude  
vogels steeds groter. Sommige vogels kregen een grijze rug, andere  
een vleeskleurige snavel, terwijl er ook bij waren die niets veran- 
derden en geheel bruinbeige bleven. 

In de zomer van 1987 zijn weer zo'n 1300 nestjongen op dezelfde  
wijze als in 1986 geringd. Begin augustus vlogen de eerste jonge  
Zilvermeeuwen uit. De daarop volgende maanden werden vele tientallen  
nieuwe geringde zilvers langs ons strand waargenomen, nu met het  
accent op de kolonies ten noorden van Noordwijk, maar wel weer afne- 
mende aantallen van verder gelegen kolonies. 
Ook kwamen de 2e jaars vogels weer in beweging. Toch bleken niet  
alle even "beweeglijk" want zwart B, zwart G intussen weer donker  
van verenkleed geworden - en wit A, wit 7 bleven voor Katwijk en  
Noordwijk op het strand fourageren, terwijl wit D, groen Y, na enkele  
maanden afwezigheid, ook weer vast ten tonele verscheen. 

Langzamerhand werden de verschillen tussen die meeuwen steeds groter.  
Het waren allemaal 2e jaars vogels, maar de één had een verenkleed  
dat volgens de vogelgidsen bij een eerste jaars Zilvermeeuw past,  
andere een gewoon 2e jaars kleed en enkele reeds in het verenkleed  
van een 3e jaars gehuld. En toch via de ringcodes wist je dat ze  
even oud moesten zijn. Je kunt dus niet altijd op het eerste gezicht  
de ouderdom van een Zilvermeeuw van verenkleed en snavelkleur af- 
lezen. 

Uit zo'n landelijk onderzoek valt dus voor de waarnemer zelf ook een  
heleboel te lezen en het wordt steeds interessanter. Nu je beter  
let op een vogelsoort die voor de meeste vogelaars zonder belang- 
stelling aan voorbij gegaan wordt, blijkt ook hun gedrag steeds  
boeiender. Zo bleken op een gegeven middag op het strand alle zil- 
vers, behalve de adulten en eerste jaars, druk bezig met het graven  
in een bank in zee naar voedsel. Het zand vloog in het rond en er  
werden volop kleine voedseldeeltjes uit opgegeten. Wat vonden zij 
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daar en waarom deden de jongste en de adulte meeuwen niet mee?  
Zo zijn er nog meer merkwaardige gedragingen waargenomen waar ik  
vooralsnog geen raad mee weet. Toch leuk zo'n gewone vogelsoort. 

Op dit moment, half januari, is de groep meeuwen in Katwijk weer  
vrij constant. Naast de bekende 2e jaars nu ook weer enkele eerste  
jaars als vaste klanten rond de uitwatering. Opvallend is dat ook  
deze weer uit dezelfde kolonies afkomstig zijn als de tweede jaars.  
Toeval? De tijd zal het leren.  

Voorlopig blijf ik samen met de heer Rampen uit Katwijk de meeuwen  
rond onze dorpen in de gaten houden. 

Om een idee te geven van de zilvermeeuwenbevolking rondom ons  
heen een overzicht van de waarnemingen. 
Van alle geringde 1e en 2e jaars Zilvermeeuwen, waargenomen tussen  
de Katwijkse Uitwatering en de Langevelderslag zijn er; 

-  4 van Schouwen; 
- 21 uit Europoort; 
- 22 uit Meijendel bij Wassenaar; 
- 26 uit Schoorl; 
- 24 uit Callantsoog;  
- 14 van Texel; 
-  5 van Vlieland;  
-   3 van Terschelling;  
-   3 van Ameland en 
-  7 van Schiermonnikoog afkomstig. 

Van Rottumeroog en Rottumerplaat heb ik hier (nog) geen geringde  
vogels gezien. 

Gelukkig wordt er niet alleen hier, maar ook elders intensief aan  
het zilvermeeuwenonderzoek meegewerkt. Zo kan de heer Spaans over  
een aantal jaren een aardig overzicht krijgen over de reeds genoemde  
spreiding enz. van de Nederlandse Zilvermeeuwen. 

Ziet u ook een geringde Zilvermeeuw op het strand of elders, meldt  
dit dan aan A.L.Spaans, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Antwoord- 
nummer 1617, 6800 WC in Arnhem (Geen postzegel nodig!). Van tijd  
tot tijd krijgt u dan bericht waar de vogels zijn geboren en ook  
waar genoemde vogel elders gesignaleerd is, zowel binnen als buiten  
Nederland. 
 

Hein Verkade 
 

-------------- 
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PLANTENVONDSTEN IN 1987 
Zoals al eerder in De Strandloper werd aangehaald, is de FLORA VAN  
NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de  
plantengroei in en rondom Noordwijk. 
De vegetatie verandert steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen  
zeldzaam zijn en plotseling algemeen voorkomen. Er zijn soorten die  
hier niet thuis horen, maar b.v. door de aanleg van een weg of door  
het bouwrijp maken van terreinen met materialen e.d. worden aange- 
voerd. Ook zijn er soorten die gewoon over het hoofd worden gezien.  
Ieder jaar wordt in de Strandloper een lijst met aanvullingen gepu- 
bliceerd van soorten die nieuw zijn voor het grondgebied of waarvan  
andere vindplaatsen bekend zijn geworden. 
 
Anchusa officinalis  
(Gewone Ossetong) 
 

Asplenium ruta-muraria  
(Muurvaren) 

Coronopus squamatus  
(Grote Varkenskers) 

Cuscuta campestris  
(Veldwarkruid) 

Corydalis claviculata  
(Rankende Helmbloem) 

Dactylorhiza majalis  
praetermissa (Rietorchis) 

Festuca gifantea 
(Reuzenzwenkgras) 
 

Potentilla argentea 
(Viltganzerik) 
 
 
 

Senecio jacobaea 
(Jacobdskruiskruid) 

Twee forse planten in de berm van de  
's Gravendamseweg in Noordwijkerhout  
ter hoogte van de Leeweg. 

Een aantal planten op een muurtje in  
de Wilhelminastraat. 

Zeker 50 planten op het Katwijkse Wantveld  
bij de manege. 

Parasiterend op een potchrysant in de  
achtertuin van Jacq.Urlusstraat 10. 

Zeer talrijk in het bosje achter huize  
Klinkenberg op Oud-Leeuwenhorst. 

1 exemplaar in de wegberm nabij 
de Noordwijkerhoekbrug. 

Talrijk in het bosje op Oud-Leeuwenhorst 
dat zich achter huize Klinkenberg bevindt. 
Ook talrijk langs de oude oprijlaan. 

Twee pollen in de wegberm van de Gooweg 
tussen kruispunt Leeuwenhorst en de 
Schulpweg, even voorbij kwekerij Van Delft.  
In de hoge talud ter linkerzijde als men  
naar Noordwijkerhout fietst. 

Deze soort met straalbloemen is in Noord-  
wijk zeer zeldzaam. Bij de Noordwijker-  
hoekbrug (zijde Voorhout) werd een paar  
jaar geleden een plant gevonden. De plek  
breidt zich uit. In 1987 werden 8 planten  
gevonden met straalbloemen. Ook de variëteit  
nudus wordt daar algemeen aangetroffen. 

Ik dank allen hartelijk voor het doorgeven van nieuwe vondsten. 
Ook in de toekomst houd ik me aanbevolen voor toezending van nieuwe  
vindplaatsen. 

Ees Aartse 
 

-------------- 
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november, december 1987 en 
januari 1988 verzameld  
door J.Glasbergen 
 

Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Dodaars 1 nov. in sloot te Warmond G.Schrama-v.d. 
 3 7 dec idem Berg 

Kleine zwaan 11 2 nov over Noordduinen, zuidwaarts A.Steenvoorden 

Wilde Zwaan 10 3 nov over Driehoek K.Koning 

Kolgans 100 31 dec over Rijnsburg J.Glasbergen 

Grauwe gans 100 9 jan over Noordwijk,zuidwaarts A.Steenvoorden 

Mandarijneend 1 30 dec vijver Nw.Leeuwenhorst A.Steenvoorden 

Smient 40 14 nov Maandagse Watering J.Glasbergen 
 20 28 nov Idem A.Cramer 
 50 5 dec Idem A.Cramer 
 40  12 dec Idem J.Glasbergen 

Krakeend 1 5 dec Idem J.Glasbergen 
 2 12 dec Idem J.Glasbergen 

Wintertaling 19 5 dec Idem A.Cramer 
 2 12 dec Elsgeesterpolder A.Cramer 

Tafeleend 1 5 dec Maandagse Watering J.Glasbergen 

Kuifeend 3 4 dec Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
 7 22 jan Idem J.Glasbergen 

Rosse 
Stekelstaarteend  

1 18 nov A.W.duinen J.Passchier en 
H.Lindhout 

Blauwe kiekendief 1 3 nov Driehoek K.Koning 

Sperwer 10 3 nov Idem K.Koning 
 2 5 nov Idem K.Koning 
 1 13-18dec In tuin te Warmond G.Schrama v.d. Berg 
 2 14 nov Hogewegpolder A.Cramer 
 1 4 dec Rijnsburg J.Glasbergen 
 



- 36 – 
 

Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Buizerd 1 17 dec Warmond G.Schrama v.d. 
 1 27 dec Warmond Berg 
 2 23 nov Hoogewegpolder J.Glasbergen 
 2 5 dec Hoogewegpolder A.Cramer 
 2 12 dec Hoogewegpolder J.Glasbergen 
 1 12 dec Elsgeesterpolder J.Glasbergen 

Smelleken 1 16 jan Vinkenlaan J.Glasbergen 
 1 23 jan Idem J.Glasbergen 

Torenvalk 1 29 dec Voorhout, Kievitspark J.van Sambeek 
 2 23 nov Hogewegpolder J.Glasbergen 

Patrijs 5 14 nov Hogewegpolder J.Glasbergen 
 13 12 dec Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 11 18 dec Vinkenveld A.Steenvoorden 

Waterhoen 10 12 dec Maandagse Watering J.Glasbergen 

Meerkoet 300 12 dec Kloosterschuurpolder J.Glasbergen 

Goudplevier 2 3 nov overvl.Driehoek K.Koning 
 150 28 nov Elsgeesterpolder A.Cramer 
 800 5 dec Idem J.Glasbergen 

Zilverplevier 2 31 okt op strand Noordwijk A.Steenvoorden 

Kievit 1000 14 nov Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 400 38 nov Idem A.Cramer 
 600 5 dec Hogewegpolder J.Glasbergen 

Watersnip 48 14 nov Elsgeesterpolder J.Glasbergen 

Wulp 8 14 nov Hogewegpolder J.Glasbergen 
 20 23 nov Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 7 5 dec Hogewegpolder A.Cramer 
 14 12 dec Idem A.Cramer 

Steenloper 2 11 nov strand Noordwijk-Katwijk A.Steenvoorden 
 4 30 nov idem A.Steenvoorden 

Dwergmeeuw 1 30 nov dood op strand A.Steenvoorden 

Kokmeeuw 1 24 dec met zwarte kop Rijnsburg J.Glasbergen 

Alk 1 9 jan over zee zuidwaarts A.Steenvoorden 

Houtduif 1500 3 nov langs duinrand, noord K.Koning 

Kuifleeuwerik 1 3 nov Driehoek K.Koning 

Boomleeuwerik 1 5 nov Driehoek K.Koning 
 2 14 nov Elsgeesterpolder J.Glasbergen 

Strandleeuwerik 5 28 nov opvliegend Hogewegpolder A.Cramer en 
    J.Glasbergen 

Kramsvogel 45 14 nov Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 40 28 nov Idem A.Cramer 

Koperwiek 20 14 nov Idem J.Glasbergen 

Fitis 1 3 nov Driehoek K.Koning 

Goudhaantje 1 1 jan Breloftpark Mevr.Veefkind 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Staartmees 8 30 okt Vinkenlaan A.Steenvoorden 
 3 24 nov Lange Hogeweg A.Cramer 
 8 16 dec tuin te Warmond G.Schrama v.d. 
    Berg 

Boomkruiper 2 28 nov idem idem 

Bonte kraai 2 4 dec Luchterzeeduinen J.v.Sambeek 
 1 9 jan op strand Noordwijk A.Steenvoorden 

Groenling 25 16 jan fouragerend Beeklaan A.Cramer 

Putter 3 14 nov Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 8 12 dec Idem J.Glasbergen 
 5 9 jan Dompad Noordwijk A.Steenvoorden 
 5 12 jan Sluispad A.Cramer 

Frater 10 2 nov Driehoek K.Koning 
 60 10 nov Zuidduinen A.Steenvoorden 
 80 23 jan Zuidduinen A.Cramer en 
    J.Glasbergen 

Kruisbek 1 5 nov overvliegend Driehoek K.Koning 
 
 
Wilt u de waarnemingen weer tijdig insturen naar: 

J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
2231 LR RIJNSBURG 
 

Formulieren kunnen ook bij A.Cramer, Sluispad 5 in de bus gestopt  
worden. Hij zorgt er voor dat de formulieren bij J.Glasbergen komen. 
 
Bij voorbaat onze dank !!!! 
 
 

 -------------- 
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LIJST VAN WERKGROEPEN EN COMMISSIES DIE BINNEN DE VERENIGING VOOR NATUUR- 
EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK WERKZAAM ZIJN:  
Binnen de Vereniging is een groot aantal leden met geheel verschillende  
activiteiten bezig. Zij treden niet altijd voor het voetlicht, waardoor  
diverse activiteiten voor de meeste leden onbekend blijven. Vandaar, dat  
het bestuur het nodig heeft gevonden eens een overzicht te geven van al  
de werkgroepen en commissies met vermelding van hun contactpersoon. Mocht  
u wat willen weten of suggesties willen aandragen dan kunt u zich met hen  
in verbinding stellen. 
Naam van werkgroep of commissie:  Contactpersoon 
Redactie van De Strandloper   Coby van Dijk 

Leendert Hellenberghof 32  
2202 XT Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10833 

Planologische Commissie    Kees Verweij 
Westerbaan 7 
2201 EV Noordwijk  
Tel.: 01719 - 12219 

Werkgroep tentoonstellingen en inrich- Eli van Kekeren 
ten Natuurcentrum     Hendrik Vinkhof 49 

2202 XJ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 15237 

Vogelwerkgroep     Jelle van Dijk 
Leendert Hellenberghof 32  
2202 XT Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10833 

Werkgroep uitgave "Vogels van Noordwijk" Wim Baalbergen 
Schoolstraat 15  
2202 HC Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10210 

Werkgroep Bibliotheek    Marjan Bos 
Morgenster 23  
2201 SZ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 18636 

Beheerscommissie Natuurcentrum  Wim Baalbergen 
Schoolstraat 15  
2202 HC Noordwijk Tel.:  
01719 - 10210 

Cantinevoorziening Natuurcentrum  Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34  
2203 JR Noordwijk  
Tel.: 01719 - 12461 

Beheer, inkoop en verkoop aan de balie Sjaan van Kekeren 
van het Natuurcentrum    Hendrik Vinkhof 49 

2202 XJ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 15237 

Jeugdafdeling (oudere jeugd)   Ab Steenvoorden 
Vinkenlaan 8 
2202 BS Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10056 

Jeugdafdeling (jongere jeugd)   Jenny Vink 
Haagwinde 2 
2202 ST Noordwijk 
Tel.: 01719 - 19468 

Scholen- en groepenbezoek Natuurcentrum Toos Bom 
Lijnbaanweg 26  
2201 LE Noordwijk  
Tel.: 01719 - 11285 

Ledenadministratie    Herma Veefkind 
Breloftpark 26  
2201 TB Noordwijk  
Tel.: 01719 - 12368 

 




