
 



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 2 februari 1988 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw  
kopy. In verband met het opnemen van de diverse inventarisaties graag  
deze inventarisaties eerder inleveren. In het uittypen van de verslagen  
zit veel werk. Wij rekenen op uw medewerking!! 
 

-------------- 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt al weer de laatste STRANDLOPER van 1988. Wat gaat zo'n jaar 
toch vlug voorbij! 
De najaarstrek is weer voorbij. De broedvogelinventarisaties zijn ingeleverd  
en de werkgroep "De Vogels van Noordwijk" is druk bezig deze laatste gege- 
vens te verwerken voor de nieuwe uitgaven van "DE VOGELS VAN NOORDWIJK".  
Gepland is om deze zeer gewijzigde heruitgave in het voorjaar van 1989 
te doen uitkomen. 
De Vereniging gonst weer van activiteiten. Een gezond teken! 

Voor dit laatste nummer van 1988 hebben tal van schrijvers hun best weer  
gedaan om er een informatieve en lezenswaardige STRANDLOPER van te maken. 
Hartelijk dank! 
Zo gaat Hein Verkade nader in op de vele waarnemingen van de Ooievaars  
in de Bollenstreek, hetgeen resulteerde in een heus broedgeval in het  
Lisserbos. Joan van Sambeek kijkt terug op de IVN-dag in Amsterdam en  
M.Koning duikt in de historie van de honingbij. Jelle van Dijk vergelijkt  
de broedvogelstand van Berkheide met de Noordduinen en de AW-duinen en  
Jan Jacobs doet verslag van de vogels die tijdens vissen te zien waren 
ver voorbij het z.g. REM-eiland. 
Uiteraard weer een bijdrage van Karel Kok, het vogelasiel en een opsomming  
van de vele waarnemingen in en rondom Noordwijk die zoals steeds op voor-  
treffelijke wijze door Jan Glasbergen wordt samengesteld. 
Alle schrijvers hartelijk dank hiervoor. De redaktie ziet 1989 dan ook 
met vertrouwen tegemoet. 

De redaktie wenst alle leden en donateurs prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling en hoopt in 1989 weer veel kopy te mogen ontvangen. 
 

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

 

BIJ DE VOORPLAAT 
 
De Bonte Kraai is tegenwoordig in onze om- 
geving doortrekker en wintergast in klein  
aantal. Vanaf de tweede helft van oktober  
tot in april overwintert de soort vooral in  
de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vaak is  
hij dan ook te zien op het strand, in gezel- 
schap van Eksters, waar de vogels zich te  
goed doen aan kadavers van vissen, vogels en 
schelpdieren. 
De zuidwest grens van het broedgebied van  
de Bonte Kraai bevindt zich ongeveer ter  
hoogte van de Waddeneilanden. Hier broedt  
de soort onregelmatig, vaak gemengd met de  
nauw verwante Zwarte Kraai, die bij ons een  
algemene broedvogel is. 
Jan Verweij zag op een novemberdag in 1917  
naar schatting 9.000 vogels voorbij komen.  
Deze aantallen zullen wel voorgoed tot het  
verleden behoren. Toch is de Bonte Kraai  
in zijn broedgebieden vermoedelijk niet in  
aantal afgenomen. Waarschijnlijk overwinteren  
de vogels minder zuidelijk omdat in Oost- 
Europa en zuidelijk Scandinavië meer voedsel 
beschikbaar is in de vorm van allerlei afval. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Allereerst zijn de data van de volgende excursies vastgesteld: 
- 27 en 28 december 1988: ganzenexcursie naar Friesland met één overnach- 
  ting te Ruinen. Bij slecht weer kan eventueel worden uitgeweken naar  
  Zeeland. Opgave bij Rien Sluys, Bremkant 38 te Noordwijk. 
- 15 april 1989: landschapsexcursie door Hein Verkade. Nadere mededelingen  
  volgen nog. 
- 6 mei 1989: nachtegalenexcursie in de Noordduinen, direct ten noorden van    
  Noordwijk aan Zee. 
- 19 mei 1989: excursie naar het landgoed Offem te Noordwijk-Binnen.  
- 30 juni 1989: plantenexcursie. 

Behalve over de eerstgenoemde ganzenexcursie zullen er over de andere excur- 
sies nog nadere mededelingen volgen in de komende Strandlopers of in de re- 
gionale kranten. Dit geldt tevens voor een insektenexcursie, die in juli 1989  
zal worden georganiseerd. Over de plaats en de exacte datum zult u nog nader  
worden geïnformeerd. 

Voor wat betreft de beschermende maatregelen t.b.v. de padden in Het Lange- 
veld is een plan bij gemeente Noordwijk ingediend voor een proeftraject met  
een aantal tunnels onder de weg, waardoor de padden veilig kunnen oversteken.  
Naar het zich laat aanzien zal reeds aan het begin van het komende jaar met  
de aanleg hiervan kunnen worden begonnen. 

Enige tijd geleden is de cursus over trekvogels met groot succes afgesloten.  
De twee theorie-avonden en excursies wisten ruim 40 deelnemers te trekken.  
Een groot succes voor de organisatoren! 

Onlangs heeft de Provincie Zuid-Holland ons vergunning gegeven tot het plaat- 
sen van een instructiebord over weidevogels op de picknickplaats langs het 
provinciale fietspad langs de Katwijker Watering. Deze picknickplaats grenst  
aan de omstreden polder Hoogeweg, waarover de laatste tijd zoveel beroering  
is ontstaan. In elk geval wordt van de zijde van onze Vereniging al het no- 
dige gedaan om deze polder te behouden. 

Op het moment, waarop u deze Strandloper ontvangt, is het tentoonstellings- 
gedeelte van het Natuurcentrum inmiddels voor een periode van drie maanden 
gesloten. Deze periode zal worden aangevat om het een en ander in het Natuur-  
centrum aan te passen of te verbeteren. De bijeenkomsten voor de leden vin- 
den verder gewoon doorgang. 

In samenwerking met de gemeente Noordwijk, de Stichting Noordwijk Promotion  
en enkele leden van Kritisch Noordwijk is een groene wandelgids voor Noord- 
wijk in voorbereiding. Deze gids voert ons straks door de mooiste plekjes  
van Noordwijk, vergezeld van allerlei wetenswaardigheden over planten, bo- 
men en historische gebouwen e.d. Nadere mededelingen hierover volgen nog. 

Rest mij nog even te wijzen naar het overzicht van de onderwerpen, die be- 
handeld zullen worden tijdens de ledenvergadering in de eerste helft van  
het komende jaar met vermelding van de betreffende spreker. Dit overzicht  
treft u elders in De Strandloper aan. 
 
De secretaris. 
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Notulen van de ledenvergadering van Vereniging voor Natuur- en Vogelbe-  
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag, 30 september 1988 om 20.00 uur  
in het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: circa 35 laden en belangstellenden. 
  
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter, de heer H.Verkade, heet alle aanwezigen, in het bijzonder  
de spreker van deze avond, van harte welkom en opent vervolgens deze ver- 
gadering. 
 
2. Notulen van  de vorige ledenvergadering 
De notulen van de vorige ledenvergadering hebben reeds in De Strandloper  
gestaan en ieder heeft ze dus kunnen lezen. De voorzitter vraagt of er nog  
op- of aanmerkingen zijn. Geen der aanwezigen heeft deze, waarna de notu- 
len worden goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken  
Er is een uitnodiging binnengekomen voor de manifestatie Club Wijs'88  
tijdens welke zich tal van Noordwijkse clubs zullen presenteren op het ter- 
rein van de vrijetijdsbesteding. De manifestatie vindt plaats op zaterdag  
1 oktober a.s. in de Sporthal. 
Voor het overige zijn er nog enkele bladen en folders binnengekomen, die  
ter inzage worden gelegd. 
 
4. Mededelingen bestuur 
   - Opening tentoonstelling "Natuur je buur" op zaterdag 1 oktober a.s.  
     in het Natuurcentrum. 
     De voorzitter geeft een korte toelichting op deze tentoonstelling,  
     die tot stand gekomen is in samenwerking met de fotowerkgroep X-65.  
     De foto's laten verschillende benaderingswijzen van de natuur zien.  
     Zoals reeds in de kranten was te lezen, is ieder lid van harte welkom.  
     De opening wordt verricht door burgemeester J.M.Hoffmann om 14.30 uur. 

   - Cursus trekvogels: 
     Tijdens de afgelopen maandagavond is de eerste theorie-avond verzorgd  
     in het kader van de cursus over trekvogels. Met name kwamen hier de  
     zeevogels aan de orde. De belangstelling was zeer groot, want de klei- 
     ne zaal was geheel gevuld. Zondagmorgen a.s. vindt de eerste praktijk- 
     excursie plaats aan de uitwateringssluizen te Katwijk. Verdere medede- 
     lingen over de cursus staan in De Strandloper. 

   - Hoogewegpolder: 
     De voorzitter geeft een kort overzicht van de laatste stand van zaken  
     rond de Hoogewegpolder. De behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan  
     voor de Hoogewegpolder in de gemeenteraad van Noordwijk is voorlopig 
     opgeschort. 

   - Programma 1988/1989: 
     De onderwerpen van de ledenvergaderingen voor dit jaar hebben reeds  
     in de Strandloper gestaan. Voor het komend jaar staan zij ook al vast.  
     Voor de jaarvergadering in maart 1989 wordt gedacht aan een nieuwe  
     diareeks over de vier jaargetijden in Noordwijk. Verder komen er on- 
     derwerpen over orchideeën, het determineren van planten e.d. In de  
     komende Strandloper wordt het gehele programma voor 1989 afgedrukt. 
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5. Waarnemingen leden 
Allereerst wordt melding gemaakt van vier Ooievaars nabij de Zwanendrift  
te Lisse. Deze Ooievaars betreffen het broedgeval te Lisse. Bedenkelijk is  
evenwel, dat ze nog niet zijn weggetrokken, hetgeen misschien te wijten is  
aan het voeren door de nabij wonende inwoners van Lisse. 

Boven de Vogelaardreef in het Langeveld zijn onlangs enkele Aalscholvers  
gezien. Tevens zijn Aalscholvers op de zandwinplaats bij Wassenaar gezien. 

Op de Pier van IJmuiden werden 7 Zilverplevieren en 2 Grote Sterns waarge- 
nomen. Tevens werd daar een Zwartkopmeeuw gezien. 

Bij het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout is een Kleine Strandloper  
waargenomen. 

Verdere waarnemingen zijn twee Tuinfluiters in het Duinpark te Noordwijk,  
een koppel Patrijzen in de duinen nabij de Langevelderslag, een Groene  
Specht in de Breloft te Noordwijk. Daarnaast werden in onze omgeving  
waargenomen een Bonte Vliegenvanger (Vinkenlaan te Noordwijk), een Goud- 
haantje, een koppeltje Staartmezen en tal van Graspiepers en Sijzen tijdens  
trek op de afgelopen zondag. 

De heer Koning heeft een zeldzame loopkever ontdekt. Verder geeft hij een 
toelichting op de vraag, waarom er soms blauwe Pissebedden gezien worden.  
Deze kleur komt voor, wanneer de Pissebed pas verveld is. Tot slot wordt  
melding gemaakt van een Behangersbij, die zich als pop geheel oprollen. 
 
7. Lezing van de heer Koning over de landgoederen in het gebied tussen   
   Haarlem en Den Haag 
Na de behandeling van het huishoudelijk gedeelte geeft de voorzitter het  
woord aan de spreker van hedenavond, de heer Koning. Voordat hij de beel- 
den vertoont, geeft hij allereerst de ontstaansgeschiedenis van de meeste 
landgoederen. Ook wijst hij op de typische kenmerken van de begroeiing  
en de aldaar voorkomende stinseplanten. Zijn voordracht wordt vervolgens  
toegelicht door een groot aantal boeiende en zeer treffende opnamen. 
Een groot aantal landgoederen passeert de revue. 
 
8. Sluiting en datum volgende vergadering 
Na afloop van de lezing ontvangt de heer Koning een luid applaus. Namens  
de aanwezigen dankt de voorzitter de spreker. Tot slot wijst hij op het  
onderwerp van de komende ledenvergadering op de laatste vrijdagavond in  
oktober a.s. Deze avond wordt verzorgd door de heer Adema, die een serie  
dia's over de natuur in en rond Leiden zal laten zien. 
Hierna sluit de voorzitter deze avond en wenst een ieder wel thuis. 
 
De secretaris. 
 

-------------- 
 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag, 28 oktober 1988 uur 20.00 uur in  
het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: Circa 59 leden en belangstellenden. 
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1. Opening door de voorzitter  
De voorzitter, de heer H.Verkade, opent de vergadering en heet de aanwezigen,  
in het bijzonder de spreker van deze avond, welkom. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering  
De secretaris leest de belangrijkste passages van de notulen voor. Geen der 
aanwezigen heeft iets op of aan te merken. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Binnengekomen is de goedkeuring van de Provincie voor het plaatsen van een 
instructiebord op de picknickplaats langs het fietspad aan de Hoogewegpol- 
der. Er moet evenwel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Voor het overige is er een aantal tijdschriften en folders binnengekomen, die 
tijdens de pauze ter inzage worden gelegd. 
 
4. Mededelingen bestuur 
   - Ganzenexcursie: 
     De Ganzenexcursie zal dit jaar plaatsvinden op 27 en 28 december a.s. De      
     overnachting vindt plaats in Ruinen (boerderij van de heer Baalbergen).  
     Mochten de weersomstandigheden te slecht zijn dan zal worden uitgeweken  
     naar Zeeland. Men dient zich op te geven bij de heer R.Sluys, Bremkant 38  
     te Noordwijk. 

   - Opname complete notulen ledenvergadering in De Strandloper: 
     Er zijn geluiden gehoord over de notulen, zoals deze staan afgedrukt in  
     De Strandloper. Dit zou te uitvoerig zijn. Het voorstel is te volstaan 
     met de belangrijkste besluiten en aangelegenheden. Uit de discussie 
     blijkt echter, dat men dit toch te summier vindt. Men vindt dit toch wel   
     prettig, temeer daar men, ook al is men voor een bepaalde vergadering  
     verhinderd, toch van het besprokene kennis te nemen. Als compromis wordt   
     besloten de notulen toch zodanig voor De Strandloper te comprimeren, dat  
     zij de omvang van één bladzijde niet te boven gaan. 

   - Behandeling bestemmingsplan "Offem 1983" bij de Raad van State:  
     De secretaris, de heer Verweij, heeft de bezwaren tegen het ter tafel  
     liggende ontwerp-bestemmingsplan "offem 1983" op maandag 17 oktober j.l.  
     ten overstaan van de Raad van State verdedigd. De bezwaren van de  
     Vereniging richten zich vooral tegen de mogelijkheid een extra landhuis  
     in het hart van dit landgoed te mogen oprichten. Of de bezwaren zullen  
     worden toegekend, moet nog worden afgewacht. 

   - Oproep artikelen voor De Strandloper:  
     Vóór het einde van de komende week kan nog kopij worden ingeleverd bij  
     de Redaktie van De Strandoper. Dit geldt voor het laatste nummer van  
     dit jaar. Er volgt nog een oproep aan de aanwezigen, indien men iets  
     interessants of belangwekkends te schrijven heeft, dit vooral niet na  
     te laten. 

   - Oproep indiening waarnemingslijsten:  
     Er wordt nog eens op gewezen tijdig de waarnemingen in te dienen bij de  
     heren Cramer of Glasbergen. 
 
5. Waarnemingen en rondvraag  
De heer Koning uit Lisse heeft deze week in de duinen van het Staatsbosbeheer  
ten noorden van Noordwijk een Slechtvalk en een Havik gezien. 
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Onlangs is een Porseleinhoentje tegen een windscherm op de Noordboulevard  
te Noordwijk gevlogen. De botsing wist hij te overleven. 

Boven zee ter hoogte van het REM-eiland werden deze maand 2 Lepelaars gezien  
alsmede een aantal Jan van Genten. 

Tijdens de trekochtenden op de "Driehoek" in deze maand werden o.a. IJsgorzen  
en Bonte Kraaien gezien. 

Aan de noordkant van het Vogelenveld in de Amsterdamse Waterleidingduinen  
zijn twee Salamanders waargenomen. 

Op het strand heeft de heer Verkade onlangs een Morinelplevier gezien. Tevens  
zag hij een Vorkstaartmeeuw en enkele kleinste jagers bij de uitwatering te  
Katwijk. 

De heer H.van Duijn heeft via het Vogelasiel een oproep gekregen geen ver- 
dachte of dode Vleermuizen aan te raken i.v.m. hondsdolheid. Verder wijst  
hij op de "open dag" in het Vogelasiel op zaterdag, 5 november a.s. 

Tot slot maakt de heer W.van der Niet melding van twee Sperwers en een Bosuil  
bij het "meertje" in de Noordduinen en een vrouwtje van de Blauwe Kiekendief  
bij de "Driehoek". Ook zag hij nog Aalscholvers tussen een groep Kieviten. 
 
6. Lezing van de heer Adema over de natuur in Leiden en omgeving  
Na de waarnemingen en de rondvraag geeft de voorzitter het woord aan de heer  
Adema, als bioloog werkzaam aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Gedurende de laatste jaren heeft hij vele boeiende opnamen van de natuur kun- 
nen maken in de stad Leiden en haar directe omgeving. Ook heeft hij in het  
Leidsch Dagblad gedurende lange tijd een speciale natuurrubriek verzorgd.  
Deze artikelen zijn onlangs in boekvorm uitgegeven. 
Na een korte inleiding neemt de heer Adema het publiek mee langs verschillende 
interessante plekjes als grachtenmuren, kerkhoven, binnentuinen, hofjes en 
buitenplaatsen. Zelfs binnen een stad als Leiden is blijkens de vele mooie  
opnamen voldoende te beleven. 
De voorzitter dankt de heer Adema voor zijn bijdrage voor deze avond en nodigt  
hem graag nog eens voor een volgende keer uit. 
 
7. Datum volgende vergadering en sluiting  
Na de lezing van de heer Adema sluit de voorzitter deze vergadering, waarbij  
hij nog even wijst op het onderwerp voor de komende avond nl. een lezing van  
de heer Lina over vleermuizen. Deze lezing zal worden gegeven op de leden-
vergadering op vrijdag, 25 november a.s. 
 
De secretaris. 

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

 
LEZINGEN 1989  

27 januari 1989 : Florida the Everglades, door Prof.de Jonge en Ab Steen- 
                  voorden. 

24 februari 1989: Wim Wenink met een dialezing over de Veluwe. 

31 maart 1989   : Jaarvergadering met Noordwijk in de 4 jaargetijden door 
                  Hein Verkade. 

28 april 1989   : Thema-avond met dia's over de Europese orchideeën. 
 

 
-------------- 
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OOIEVAARS IN DE BOLLENSTREEK.  
 
De meesten onder u, lezers van De Strandloper, zullen inmiddels mondeling  
of door de streekpers op de hoogte zijn gebracht van de succesvolle broed- 
poging van Ooievaars in het Lisserbos. 

Het lijkt mij zinnig de gang van zaken rond dit broedgeval eens op een rij te  
zetten. 

Het begint eigenlijk in Noordwijk. 
Noël Aarts ontdekt op 25 maart 1988 een paartje Ooievaars boven Offem, dat  
al vechtend met Blauwe Reigers een plaatsje probeert te veroveren op het  
landgoed. Nadien worden nog tot 5 april regelmatig Ooievaars rond Offem  
waargenomen. 

Tevens kwamen er berichten uit Warmond (W.J.Hooijmans) dat ook daar diverse 
Ooievaars in strijd gewikkeld waren met Blauwe Reigers met kennelijk het- 
zelfde doel. Beide keren moesten de Ooievaars het afleggen tegen de Blauwe  
Reigers, die reeds hun broedplaatsen in gebruik hadden genomen. 

Op 29 april reed ik langs de Leidse Vaart nabij de 2 watermolens, toen  
plotseling een Ooievaar langs de sloot opdook. Na enkele minuten landde een  
Blauwe Reiger vlak naast de Ooievaar en poogde deze te verdrijven. De vogel  
gooide echter de kop in de rug en joeg de reiger op de vlucht. Dit interesseerde  
mij zeer en bleef nog even staan kijken. Even later vloog de Ooievaar ech- 
ter toch weg en nam, dankzij het mooie weer, snel hoogte en verdween in de  
richting van het Lisserbos. Daar daalde hij echter weer snel en landde in  
de hoek van het bos waar ook de bekende reigerkolonie zich bevindt. 

De eerste week van mei verschenen in de streekpers berichten dat regelmatig 
Ooievaars werden waargenomen rond de sportvelden aan de Spekkelaan. Dit  
in combinatie met mijn eigen waarneming, deden het vermoeden ontstaan dat  
hier wel eens Ooievaars een plaatsje gevonden zouden kunnen hebben.  
Gezien het tijdsverschil en de gelijke terreinkeuze is het heel goed moge- 
lijk dat de waarnemingen in Noordwijk, Warmond en Lisse hetzelfde paar  
betreffen. Dit ondanks het feit, dat het bij een waarneming zelfs om 3  
individuen ging! 

Diverse keren mislukte het bij een bezoek het nest in het Lisserbos te  
lokaliseren. Nadat de heer Koning uit Lisse mededeelde, dat het echt zeker  
was dat zij er broedden, ondernam ik nog een poging om de broedplaats  
te lokaliseren en dit keer met succes. 
Hoog bovenin een grote grove den was een plaats gevonden voor een groot  
nest. Of hierbij gebruik is gemaakt van een oud reigernest of dat het  
geheel zelf is gebouwd, is mij nog steeds niet geheel zeker. 
Goed verscholen en op slechts een plaats zichtbaar, was goed te zien, dat  
de vogel op het nest geringd was met nummer 729. Af en toe was er even  
iets te zien van jongen in het nest, die toen vermoedelijk 2 weken oud  
waren. Tijdens 1½  uur waarnemen is de andere oudervogel niet bij het nest  
geweest. 

Bij een volgend bezoek bleek de andere oudervogel op het nest aanwezig te  
zijn. Deze bleek ook geringd te zijn en wel met nummer 738. Beide vogels  
bleken in 1982 in het nest van Wassenaar bij het dierenpark te zijn geringd.  
Broer en zus dus! 

We mogen gezien het opvallende gedrag aannemen dat dit de eerste serieuze 
broedpoging van de vogels is geweest. Deze Ooievaars waren beide reeds  
6 jaar en dat is best vrij oud aangezien de meeste Ooievaars na 3 à 4  
jaar geslachtsrijp zijn en gaan broeden. 
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Te raden valt of het aan de kwaliteit van het biotoop en nestplaatskeuze  
of andere omstandigheden lag, dat deze Ooievaars reeds 6 jaar oud waren bij  
hun eerste broedpoging. 

De 2 jongen groeiden echter voorspoedig op ondanks een duidelijk grootte- 
verschil. Uit opmerkingen bleek, dat de oudervogels niet alleen de polder  
maar ook het dorp Lisse gebruikten als fourageergebied. Daar waren het de  
bewoners die met brood! en zoute haring! de vogels "hielpen". 

Op 18 juli zag ik voor het eerst dat alleen de 2 jongen nog op het nest  
zaten. Op 8 augustus was dit nog het geval, maar van de heer Hollander 
vernam ik dat ze regelmatig het nest verlieten. ook de jongen bleken hun 
weg richting Lisse gevonden te hebben, want er verschenen regelmatig 4  
Ooievaars in het dorp. 

Tevredenheid alom. Dat na zo'n 50 jaar weer een paartje Ooievaars met suc- 
ces heeft gebroed in de Bollenstreek. Toch zijn een paar kanttekeningen  
te maken bij dit broedgeval. 

1e. In het succes delen zeker de mensen van het ooievaarsdorp Het Liesveld.  
    De ouders van het broedpaar in Lisse, het Wassenaarse ooievaarspaar,  
    bestaat uit een Liesveldooievaar vrouwtje en een wild mannetje. Het  
    is echter het enige broedpaar in de wijde omgeving. De jongen, die  
    zoals Ooievaars betaamd, een nestplaats in de buurt zoeken, waren  
    door gebrek aan andere vogels gedwongen onderling met elkaar te paren.  
    Als dit zo door blijft gaan, zal door inteelt deze familie langzamer- 
    hand degenereren. Het zal dus zaak zijn, door gebrek aan wilde exem- 
    plaren, op korte termijn andere Liesveldooievaars in deze richting los  
    te laten om voor de nodige bloedverversing te kunnen zorgen. 

2e. De huidige Ooievaars in onze omgeving zijn geen Afrikatrekkers meer.  
    In de winter zwerven zij rond en trekken hooguit 100-200 kilometer  
    zuidwaarts. In die tijd zal enige bijvoedering onontbeerlijk zijn.  
    Willen we echter nog van wilde vogels blijven spreken, dan zal het  
    voeren in de broedplaats, zoals nu in Lisse gebeurt, moeten stoppen.  
    We kunnen anders gaan spreken in termen van "eendjes voeren" en dat is  
    niet de bedoeling van het ooievaarsproject. Blijken de Ooievaars zon- 
    der mensenhulp geen jongen groot te brengen, dan moeten we constateren  
    dat die omgeving ongeschikt is voor deze vogels. 
    Alleen kwaliteitsverbetering van de weidegebieden kan dan als zinnige  
    oplossing gezien worden. 

Ondanks al deze opmerkingen hoop ik natuurlijk dat volgend jaar de Ooie- 
vaars onze omgeving weer zullen opsieren. 
 

Hein Verkade. 
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BERKHEIDE 
 

Het duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarseslag,  
Berkheide genaamd, is voor velen een geliefd wandel- en  
excursiegebied. Sinds 1975 inventariseert de Werkgroep Berkheide  
dit gebied op broedvogels. Vorig jaar werd het onderzoek uit de  
jaren 1975-1985, samengevat in het boeiende boek: Vogels van  
Berkheide. Dat de werkgroep het inventariseren nog niet moe is  
blijkt uit het recent verschenen verslag over 1987. Behalve een  
overzicht van de aantallen broedvogels worden ook vergelijkingen  
met andere duingebieden gemaakt. Nu een aantal mensen van onze  
vereniging druk doende is om alle gegevens van onze duinen op een  
rijtje te zetten, is het misschien wel aardig de duinen ten  
noorden van Noordwijk te vergelijken met Berkheide. 

Het duingebied Berkheide is ongeveer 1000 ha groot en wordt  
door de Leidse Drinkwater Maatschappij gebruikt als  
waterwingebied. Hiervoor wordt rivierwater ingelaten, waardoor in  
verschillende duinpannen meertjes zijn ontstaan. Verder zijn  
enkele kanalen gegraven die het water af- en aanvoeren. De  
laatste jaren is men op verschillende plaatsen bezig met  
grootscheepse vergravingen ten behoeve van de waterwinning. Het  
gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Alleen in de Pan van  
Persijn bevindt zich opgaand loofhout. 

De gegevens van Berkheide worden hier naast de gegevens van  
het zuidelijke deel van de AW-duinen gezet. Omdat bij Berkheide  
ook de zeereep werd geïnventariseerd, is bij het totaal van de  
AW-duinen ook het totaal van de aangrenzende zeereep opgeteld.  
Deze strook werd in 1988 op broedvogels geïnventariseerd. Het  
gebied van de AW-duinen binnen de gemeente Noordwijk werd in de  
jaren 1982-85 op broedvogels onderzocht. De totale oppervlakte  
van dit deel van de AW-duinen met de aangrenzende zeereep  
bedraagt ongeveer 1180 ha. Ook wordt de totaallijst van het  
duingebied tussen Noordwijk en de Langevelderslag, ongeveer 635  
ha groot, gegeven. Dit gebied werd het laatst in zijn geheel in  
1983 geïnventariseerd. 

Een aardige indruk van de verschillen tussen deze gebieden  
wordt verkregen door de lijst van soorten die in een van deze  
gebieden met meer dan 100 paren vertegenwoordigd zijn. 
 

Berkheide AW-duinen Noordduinen 
1000 ha 1180 ha 635 ha 
1987  1982-85 1983 
 

Wilde Eend  110   12   17 
Fazant  116  135   19 
Meerkoet  134    3    - 
Houtduif  162  229  141 
Heggemus  268  304  144 
Roodborst   26  101    43 
Nachtegaal  155  253   75 
Tapuit   66  115   49 
Merel    70  101   69 
Kleine Karekiet 114    -    - 
Grasmus  260  188   60 
Fitis   627  715  200 
Koolmees  111  216   50 
Ekster   78  123   39 
Kneu    97  166   96 
tabel 1 Lijst van de talrijkste broedvogels 
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Uit tabel 1 blijkt heel duidelijk dat Berkheide een gebied  
met water is (Wilde Eend, Meerkoet en Kleine Karekiet) en dat de  
AW-duinen en de Noordduinen in verhouding bosrijker zijn  
(Houtduif, Roodborst en Koolmees). Bij de vogels die in de  
struwelen broeden, moet wel bedacht worden dat Nachtegaal en  
Grasmus na 1983 aanzienlijk in aantal zijn toegenomen, waardoor 
de verhouding wat scheef is getrokken. 

Meer inzicht in de fijnere structuren van de terreinen wordt 
Verkregen door de aantallen van enkele minder algemene duinvogels 
naast elkaar te zetten. 

 Berkheide AW-duinen Noordduinen 
Wulp 27 26 6 
Tortelduif 23 38 31 
Groene Specht 10 23 4 
Boomleeuwerik 2 13 2 
Boompieper 20 58 8 
Graspieper 30 54 47 
Gekraagde Roodstaart     15 67 1 
Paapje 14 15 - 
Roodborsttapuit 18 9 9 
Sprinkhaanrietzanger 26 57 7 
Braamsluiper 25 48 8 
tabel 2 Aantallen van enkele minder talrijke duinvogels. 
 

Uit tabel 2 blijkt dat de Roodborsttapuit en het Paapje in  
Berkheide relatief talrijk zijn. Beide soorten worden het meest  
aangetroffen in het westelijke deel. Dit gebied kenmerkt zich  
door een afwisseling van laagstruweel, kruidenrijke vegetaties en  
kleine mosvlaktes. De soorten van uitgestrekte dichte struwelen,  
zoals Braamsluiper en Sprinkhaanrietzander, komen in de AW-duinen  
meer voor. De opvallendste soorten van de AW-duinen zijn echter  
de soorten van het overgangsgebied van duinstruweel naar  
binnenduinrandbos: Boompieper, Gekraagde Roodstaart en Groene  
Specht. Dit talrijke voorkomen is te danken aan het feit dat deze  
overgangszone in de AW-duinen over een brede strook is aan te  
treffen. De talrijkheid van Graspiepers wordt vrijwel volledig  
bepaald door de lengte van de zeereep in de verschillende  
gebieden. De stand van de Wulp is in Berkheide iets teruggelopen.  
Nadat SBB het beheer hier in handen kreeg, steeg het aantal  
Wulpen spectaculair, omdat door het verbeterde toezicht de rust  
buiten de paden sterk verbeterde. 

Bij vergelijkingen tussen terreinen wordt dikwijls ook de 
soortenrijkdom betrokken. Door de aanwezigheid van 
infiltratieplassen met een dichte oeverbegroeiing komen in  
Berkheide allerlei soorten voor die in de drogere AW-duinen niet  
voorkomen. Wat aantal soorten betreft wint Berkheide het dan ook  
van de AW-duinen (75 tegen 67 soorten). Wat de aantallen van  
typische duinvogels betreft scoren de AW-duinen bij een  
aanzienlijk aantal soorten belangrijk hoger dan Berkheide. 
 
Literatuur: 
Ommering G. van & Verstrael T. 1987. Vogels van Berkheide. Leiden  
Ommering G. van & Haar B.J.M. ter 1988. Berkheide Jaarverslag  
1987. Leiden. 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
 

 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 1 5 4 1 - 1 
Blauwe reiger - 3 2 1 - - 
Knobbelzwaan - 1 1 - - - 
Bergeend - 1 - 1 - - 
Wilde eend  - 4 3 1 - - 
Eidereend - 1 1 - - - 
Torenvalk - 1 - 1 - - 
Waterhoen - 2 2 - - - 
Kievit - 1 1 - - - 
Kleinste jager - 1 - - - 1 
Kokmeeuw 1 5 4 2 - 1 
Stormmeeuw - 2 1 1 - - 
Kleine mantelmeeuw - 1 1 - - - 
Zilvermeeuw - 10 6 2 - 2 
Drieteenmeeuw - 1 1 - - - 
Grote stern - 1 1 - - - 
Visdief - 1 1 - - - 
Zeekoet 1 1 1 - - 1 
Houtduif - 5 5 - - - 
Turkse tortel 1 10 8 2 - 1 
Gierzwaluw 1 8 8 1 - - 
Merel - 11 8 3 - - 
Tjiftjaf - 1 - 1 - - 
Pimpelmees - 1 1 - - - 
Ekster - 1 1 - - - 
Kauw 4 8 4 6 - 2 
Zwarte kraai - 6 2 4 - - 
Spreeuw - 7 4 3 - - 
Huismus - 14 14 - - - 
Putter - 1 1 - - - 

Totaal 9 116 86 31 - 8 

       
Diverse:       
Zebravink - 1 1 - - - 
Post/kerkduiven 2 9 7 - 4 - 
Valkparkiet 1 - - - 1 - 
Muskuseend - 7 1 4 - 2 
Kanarie - 1 - - 1 - 
 3 18 9 4 6 2 
Totaal-generaal       
 
Het percentage geloste vogels lag op ± 27%. 
Het was een bijzonder rustig kwartaal met alleen in juli nog veel jonge vogels 
Merels, Spreeuwen, Huismussen, Kauwen en Gierzwaluwen. 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 
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EEN DAGJE VISSEN OP ZEE  
 
Het is eind oktober en het beloofd een mooie najaarsdag te worden met een  
lichte oostenwind en een bijna vlakke zee. Het is wat nevelig, maar al met  
al ideaal om op zee te gaan vissen. 

Om half acht ga ik met mijn vriend Ben Zonneveld bij de Vuurtoren de zee op,  
om na een half uurtje varen onze hengels uit de gooien bij een wrak op onge- 
veer 5 km voorbij het REM-eiland. Dat is kennelijk een goede visplek, want  
als we daar aankomen liggen er al vijf boten, met allemaal flink wat gullen  
aan boord. 
Terwijl wij ook proberen een visje te verschalken, komen spreeuwen, die 
waarschijnlijk door de mist uit de koers zijn geraakt, even een rustplaats  
zoeken op het gladde polyester van onze boten. Enkele vinden zelfs onze  
hengels wel erg geschikt om op uit te rusten. Het is maar wat je brutaal  
noemt. 
Opeens valt er een pieper uit de lucht naast onze boot in het water. Hij  
drijft een paar minuten rond, vliegt op, draait een paar rondjes rond de  
boten en laat zich weer zachtjes fladderend in het water zakken. Even later  
stijgt hij weer op en blijft dan vlak boven mijn hoofd fladderen, kennelijk  
om een landingsplaats te zoeken. Ik pluk het arme dier uit de lucht en kan  
ik hem op mijn gemak bekijken. Het blijkt een grote pieper te zijn, die  
zich zeker op zijn gemak voelt, want hij blijft wel een uur op mijn hand- 
doek zitten. Daarna vliegt hij weer op en vliegt, voor zover ik hem kan  
volgen, recht op de kust aan. 

Later zien we twee lepelaars vlakbij overkomen, maar door het nevelige weer  
zijn ze weer gauw uit zicht. 

Met het keren van het tij in de loop van de middag, krijgen we gezelschap  
van een grote groep meeuwen, die natuurlijk allang al die gullen in de  
boten hadden zien liggen. Als enkele van de vismaten de vis gaan schoonmaken  
en de viskoppen en ingewanden overboord gooien, zijn de meeuwen er als de  
kippen bij. Vooral de dwergmeeuwen pikken pijlsnel het afval uit het water  
op tot enkele meters van onze boot. We zien ze bij tientallen. Ook zien we 
verschillende drieteenmeeuwen en veel kokmeeuwen, stormmeeuwen en zilver- 
meeuwen. Vooral de zilvermeeuwen zijn het, die de grote gullekoppen veror- 
beren door er in een kring op in de hakken, soms meer onder water dan er  
boven en met veel misbaar en gekrijs. 
Ook zien we een grote jager, die misschien wel door de herrie aangetrokken  
wordt, maar zelf ook veel rumoer onder de meeuwen veroorzaakt. 
Ook komen er twee van Jan van genten voorbij; jammer dat we ze niet zien  
duiken. 

Al met al was het een mooie dag om te vissen, maar dat er ook zoveel  
vogels te zien zijn zo ver uit de kust, had ik niet gedacht. 
  

Jan Jacobs  
 

 
 

-------------- 
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DE HONINGBIJ 
 
Insecten staan bij de mens weinig in de belangstelling. Alleen wanneer  
wij er nut of schade van ondervinden, wordt er meer aandacht aan besteed.  
Ook bij natuurvrienden hangt de groep van de insecten er maar zo'n beetje  
bij. Het is ook heel moeilijk om "er in" te komen. Veel insectengroepen  
zijn alleen maar door specialisten op naam te brengen. 

Insecten zijn soortenrijker dan alle andere diergroepen bij elkaar.  
Slechts twee soorten hebben al vele eeuwen lang de aandacht van de mens  
gehad; de honingbij en de zijderups. 
Over de honingbij is al zoveel geschreven, dat het wat overbodig zou zijn  
om er ook nog veel in "De Strandloper" over te schrijven. Maar toch is er  
nog wel wat uit de "oude doos" dat bij de meesten onder ons geheel onbe- 
kend is. 

Enkele jaren geleden kreeg ik van iemand een heel aardig boekje, "Het Boe-
renbedrijf". Hierin worden vier onderwerpen beschreven, "Het vee, De akkers,  
De bomen en de Bijen". Het is geschreven door Virgilius, een Italiaan, die  
leefde van 70 tot 19 jaar voor Christus, in opdracht van keizer Augustus.  
Hoewel er in de Bijbel op verschillende plaatsen over "wilde honing" wordt 
geschreven, lezen we nergens dat er ook bijen gehouden werden. Maar uit  
"de bijen" van Virgilius weten we dat men er al aardig wat van of wist.  
Hij schreef zijn verhalen in dichtvorm en vaak in leerdichten, zodat zij  
eigenlijk lessen in dichtvorm waren. 

Als plaats voor de korven moet er geen vee aanwezig zijn, die de bloemen  
vertrappen en als vijanden van de bijen noemt hij hagedissen, vogels en  
de bijenwolf (grote roofwesp). Het is nodig dat er fris water in de buurt  
is, want bijen moeten kunnen drinken. Hij zag, dat als bijen uit een beekje  
dronken, zij wel eens met de stroom meegevoerd werden en zodoende veronge- 
lukten. Stroomafwaarts kon men dan wilgentakken over de beek leggen,  
zodat de drenkelingen er tegenaan drijven en weer uit het water kunnen  
klimmen. 

De korven werden gemaakt van dunnen twijgen of repen boomschors besmeerd  
met klei. Om eventuele kiertjes hoeft men zich niet te bekommeren, want  
deze worden door de bijen zelf dichtgemaakt met "kleefstof tot dit doel  
vergaard- taaier dan de mare en de pek van Phrygie's Ida", (deze stof  
staat bij de imkers bekend als propolis). 
Als plaatsen waar geen korven geplaatst moeten worden noemt hij; bij  
taxusbomen, op plaatsen waar kreeften rood gekookt worden, waar diep moeras  
is, waar een mestvaalt stinkt en waar de echo tussen de rotsen klinkt. 

De koningin, die met de zwerm uitvliegt, ziet hij als de "koning". Hij  
zag ook bijengevechten in de lucht (darrenslacht?). Om het gevecht te  
beëindigen kan men er een hand stof tussen werpen. Om te voorkomen dat de  
"koning" gaat zwermen, kan men hem de vleugels uittrekken, zodat hij in  
de korf moet blijven. 

Het was toen ook al bekend wat goede drachtplanten waren, want een ijverige  
imker plant wilgen, linden, thijm, pruimen, sleedoorn en sneeuwbal, die  
veel nectar geven. 

Hij weet ook dat de bijenstaat "strenge wetten" kent; één groep doet het  
veldwerk, een groep kweekt het broed op en weer andere persen de honing  
in de cellen. 
Voor de poorten ziet hij wachters die "het luie tuig" weren en de 
"beladen" bijen doorlaat. 
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Als we dit alles lezen en we bedenken dan dat het 2000 jaar geleden geschre- 
ven is, dan kunnen we niet anders zeggen, dat er al heel wat over de honing- 
bij bekend was. 
Lang niet alles wat hij schrijft bestaat uit juiste waarnemingen, maar ge- 
tuigd ook van onkunde waar tegenwoordig de grootste leek om zou kunnen  
lachen. 

Om bijenvolken, die zwakker worden en langzaam in aantallen achteruitgaan  
weer talrijk te maken, geeft hij het volgende advies. Een kalf, waarvan de  
horens zich al gaan krommen, stopt men de bek en neusgaten dicht. Hierna  
moet het dood en murw geslagen worden, maar zo dat de huid niet stuk gaat.  
Zo moet het lichaam van het kalf in een schuurtje blijven liggen. "In de  
gistende vochten verschijnen al spoedig zonderlinge diertjes, eerst zon- 
der poten nog, al spoedig vleugelsnorrend". Als wij dit lezen, denken we  
aan vliegenmaden en de later verschijnende bromvliegen. Vergilius ziet dit  
als een nieuwe generatie bijen die de volken kunnen versterken. Voor die tijd  
is deze conclusie eigenlijk nog niet zo gek, want ook de ontwikkeling van  
de bij loopt via ei, larve tot de volwassen bij en tussen een bijelarf en  
een vliegemade is er niet zo'n groot verschil. 

Veel van wat Vergilius schreef werd vergeten maar is later weer opnieuw  
ontdekt. 
Het gedicht bevat nog veel meer lezenswaardige zaken en kan nog wel twee 
"Strandlopers" vullen. Maar om een indruk te geven hoe men het vroeger zag,  
is het zo wel weer genoeg. 
 

M.Koning. 
 

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

EERST DE NATUUR, DAN DE CULTUUR  
 
Op de algemene begraafplaats van Noordwijk staat rechts, aan het einde 
van het brede toegangspad, het grafmonument van O.J.Schreuders (1828-1886) 
in leven directeur van het "Jongeheren-instituut" aan de Voorstraat, nu 
bloemenwinkel van Siemerink. 
Een kleinzoon van Schreuders maakte in 1971 een foto van het graf, waarop de  
in zandsteen gebeitelde letters nog goed leesbaar waren. 
Anno 1985 waren er uitsluitend nog bobbels te zien, waar eens tekst stond 
en nu zijn zelfs de bobbels aan het verdwijnen. Zie ook Blauwdotter nr.54-21 
waarin dit geïllustreerd wordt. 

In nog geen 15 jaar verdween zandsteen, die bijna 100 jaar lang goed  
gebleven was. 

Het graf werd door de nazaten van Schreuders aan het GON geschonken, maar  
heeft het zin een onherkenbaar en beschadigd monument nog te bewaren?  
Veel onderdelen van onze kerken en kathedralen ondergaan hetzelfde lot,  
evenals onze oude boeken, kledingstukken en gobelins. Langzaam maar zeker 
verpulveren zij, mede omdat ons milieu niet meer in optimale toestand  
verkeert. 

Over onze bomen en bedreigde dier- en plantensoorten hebben we het nu niet. 
Wél over de conclusie, dat cultuurbescherming pas zin heeft, wanneer ook 
het milieu in orde is. 
Eerst de natuur en dan de cultuur. 
Reden waarom dit stukje in "De Strandloper" gaat. 
Maar geen reden om te stoppen met het verzamelen, restaureren en ten 
toon stellen van cultuurgoederen uit vroegere tijden. 
 

Karel Kok. 
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IVN OPEN DAG IN AMSTERDAM, 8 OKTOBER 

Er kwamen ongeveer 1300 deelnemers naar deze dag door en voor IVN-ers.  
Tegenover het Centraal Station stapten zij voor een zacht prijsje in de  
wachtende rondvaartboten. Daar deelden begeleiders toegangsbuttons en infor- 
matie uit. 
Wegens een te hoge waterstand voeren wij door de smalle Kolktorenpoort en  
door alternatieve grachten langs de grote Oude Kerk, voorbij prachtig ver- 
sierde witte gevels tot aan de met wilde varens begroeide Grimburgwal. We  
gingen onder een wit ophaalbruggetje door en meerden aan, om vandaar naar  
de Koninginnezaal van de Artis te lopen, waar we welkom werden geheten. 

Onze toegangsbuttons beeldden een spin uit. Deze spin stelde de herfst voor  
maar ook de vele leden in het land die deel uitmaken van dit Instituut, dat  
tot doel heeft het bevorderen van natuur- en milieubesef door het organiseren  
en stimuleren van educatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord. 

Bij de ingang wachtte ons een reuzespin - ter grootte van een kruiwagen! –  
gecreëerd uit knoopplastiek en schapewol. Rondom deze spin groepeerde zich  
het personeel van het hoofdkantoor. Ontspannen en aardig beantwoordden zij  
onze vragen, verwezen ons naar de koffie met koek, de kramen en de diverse  
activiteiten. 

Ik was ingeschreven voor een wandeling door de buurt rond de Plantage Midden- 
laan. De buurtgeschiedenis - waarin de Artis een grote rol speelde - werd  
aan ons kleine groepje van 10 IVN-ers uitgelegd. Wij liepen langs het kunst-
verzetsmonument, langs verschillende buurtparkjes waarin meerdere vleugel- 
nootbomen groeiden. Er werd gewezen op de fossielen schelpen in de versleten 
traptreden, die vervaardigd waren van het uit België afkomstige hardsteen,  
op de slanke 'monumentale' iepen in de straatbeplanting en op de achter  
het hek van de Hortus voorkomende fruitbomen, uitheemse eikensoorten en de  
oude Ginkgo. 
Voor veel van de aan elkaar gebouwde huizen groeide een moedig stukje groen,  
zoals een jonge ruwe berk op het trottoir, de klimplant langs de gevel en  
een grote vlier ontsproten in een kiertje in een voortrap. In een minuscuul 
voortuintje groeide een 30-jarige vijgeboom met vruchten. 
Als laatste halte van de buurtwandeling was het door Berlage ontworpen  
gebouw van de Diamantwerkersbond, gebouwd in een periode waarin de slijpers  
in kelders woonden die te laag waren om rechtop te staan. In de toren  
bevindt zich een bolraam waarvan de ruiten een geslepen diamant vormen. 

Terug naar het IVN-gebouw voor een kijkje in de bibliotheek waar we gratis  
3 grote vlinderaffiches mochten uitzoeken. Er was een videopresentatie  
over het werk van het IVN en een reportage van hun zomerkamp. In de spel- 
doe-kamer konden de kinderen onder de microscoop pissebedden, duizendpoten  
en spinnen bekijken. 
Tegenover de tentoonstelling over de Utrechtse flora en de informatiehoek  
over knotwilgen, gebruikten we de lunch in een provisorische 'tent'.  
Er volgde een Kringloop Cabaret geestig uitgevoerd door de Dienst Groen-
voorzieningen en Milieu-educatie uit Den Haag. Ooit een bierblik-xylofoon  
gehoord? 
In de middag konden kinderen van alles uitvoeren: knutselen, film kijken  
of een werkblad kiezen. Ook kwam een flippergang aan bod. 

Ik stapte met een groepje van 5 richting de Hortus. Via een zijspoor dwaal- 
den we af naar een demonstratie voor schoolbiologen. Er werd heerlijk geknoeid  
met maizenapap in een grappig wisselend weerstandexperiment. 
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In de Hortus aangekomen liep ik op m'n eentje door de 
palmenkas, de knusse varenkas en de succulentenkas, waarin  
veel planten bloeiden. Deze Hortus komt op mij over als een 
particuliere tuin, dit in tegenstelling met de Leidse Hortus.  
De bescheiden buitenbedden zijn sierlijk gevormd en afgezet 
door zeer lage buxusstruikjes. Een grote selectie bloeiende 

astersoorten, vele potentilla's, een verrassend gevarieerde fuchsiatuin, 
meerdere maretakken en naast één van de waterpartijen rietorchissen. 
In verband met diefstal was de (warme) orchideeënkas gesloten. 

Andere musea binnen een steenworp afstand van het IVN-kantoor werden  
voor een halve prijs of gratis opengesteld. Op de eerste verdieping van  
het Geologisch Museum vond ik een paar antwoorden op vragen die door Voor- 
schotense kinderen de dag tevoren in ons Jan Verwey-centrum werden gesteld:  
die kleine onderdeeltjes in het schelpegruis onder hun microscoop bleken  
achteraf fragmenten van a) anthraciet en b) een zeeëgel te zijn. 

Het was een boeiende, leerzame dag. Zeker je petje af voor het dappere  
IVN-personeel en hun zeer goede, overzichtelijke organisatie. 
 

J.M.van Sambeek 
 
GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT  
 
DE DUINEN VERDIENEN EEN BETERE BESCHERMING 

In vergelijking met de duinen in de ons omringende landen zijn de Neder- 
landse duinen zeer gevarieerd. De nationale en internationale waarde van  
het Nederlandse kustduinengebied kan echter nog vergroot worden, wanneer  
er een betere bescherming komt en als het beheer meer gericht wordt op 
natuurontwikkeling. Dit zegt de Natuurbeschermingsraad in een advies aan  
de minister van Landbouw en Visserij over het versterken van de natuur- 
functie van de duinen. 
De raad vindt dat voorzieningen voor intensieve recreatie en militair ge- 
bruik in principe niet thuishoren in de duinen. Extensieve recreatie en  
aangepaste methoden van waterwinning kunnen wel samengaan met de natuur- 
functie van de duinen. Het terreinbeheer dient meer gericht te worden op  
de natuurlijke processen die zich in het duingebied voordoen zoals ver- 
stuiving, ontwikkeling van primaire duintjes, sluftervorming en ontwik- 
keling van natuurlijke binnenduinbossen. Het herstel van de dynamiek  
van het duinmilieu is een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan  
van het gehele scala aan levensgemeenschappen in de duinen. 
De Natuurbeschermingsraad wil de waterwinning in de duinen verminderen,  
zodat verdroogde duinvalleien zich kunnen herstellen. Het beheer van de  
duinen is erg versnipperd; er zijn vele eigenaren en beheerders. De Raad  
steunt daarom de initiatieven van Noord- en Zuid-Holland om te komen tot  
een overleg tussen de beheerders van duingebieden. 
De natuurbeschermingswet is een geschikt middel om duingebieden te be-  
schermen tegen verdere aantasting en het beheer te richten op natuuront- 
wikkeling. Op dit moment ligt het tempo waarin duingebieden tot staats-
natuurmonument verklaard worden erg laag. De Raad somt een aantal duin- 
gebieden op die aanmerking komen om bij voorrang onder de wet gebracht te 
worden, bijvoorbeeld 't Zwin bij Cadzand, de Waalsdorpervlakte, Berkheide, 
de duinen van Zuid-Kennemerland rond Zandvoort, de duinen van Six en de   
nog niet beschermde duingebieden op de Waddeneilanden. 
Het advies 'De bescherming van de duinen als natuurgebied' is te bestellen  
door storting van ƒ 7,-- op postgiro 1565666 van de Natuurbeschermingsraad  
te Utrecht, onder vermelding van 'advies over het Rustduingebied'. 
 

Uit: Natuur en milieu  
     november 1988 
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Bij het Natuurcentrum "Jan Verwey" zijn de volgende giften binnen- 
gekomen:  

Een Koolmeesje en een Houtship van Fam.Goeijenbier.  

Boek "Elseviers Slakkengids" van de heer Van Dijk. 

Boek "Luchtje scheppen" en boek "Landschapsparken" van J.van Sambeek. 

Tijdschrift met artikel over Kieviten door Jan Verwey,  
van de heer Boogaards. 

Een Smelleken, mus, eekhoren, mol, merel en diverse zwammen van  
Jaap v.d.Berg (uit de nalatenschap van Frans v.d.Berg). 

2 rooidoppen voor bloembollen - polderhoek van de her Rien....? 

Een wulp, zeekoet en vos (langdurig in bruikleen) van Mevr.Bruggeman. 

Prachtige verlichte vitrine van 2.20 m bij 2.45 m bij 0.40 van de  
heer Van Schooten. 

Een Torenvalk, een waterral en een tureluur van H.van Duijn.  

Een bonte kraai van B.Heethuis.  

Gevers, hartelijk dank!!!! 

NIEUWS    NIEUWS 

Er zijn mooie verzilverde dierenminiaturen zoals: slak, eekhoorn, ezel  
met jong, paardje, giraf en nijlpaard. 
De prijs is heel aantrekkelijk t.w. ƒ 4,95 per stuk. 

Ook pandabeertjes bevolken tegenwoordig onze verkoopstand. Ze zijn 
lekker zacht, à ƒ 4,95 per stuk. 

Om in te lijsten: heel mooie repro's van oude steendrukken. Er staan  
allerlei vogels op. De passe-partout zit er al omheen. ƒ 2,50 per stuk. 

Met de hand gemaakte kaarsen van bijewas. Trapeziummodel à ƒ 1,25 per  
Stuk. 

Komt u eens kijken!!!! 
 
                                           Sjaan van Kekeren-Brouwer  
                                           Hendrik Vinkhof 49  
                                           2202 XJ Noordvijk 
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juli t/m november 1988 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Roodhalsfuut 3 2 okt Overvliegend Zuidduinen H.Verkade 

Dodaars 1 15 okt Schie A.Steenvoorden 
 4 25 okt v.Limb.Stirumkanaal K.Koning 

Vaal stormvogeltje 2 12 sep Boven zee J.van Dijk 

Nrdse pijlstormvogel 1 11 sep Boven zee J.van Dijk 

Grauwe pijlstormvogel  1 30 aug Boven zee J.van Dijk 
 6 12 sep Boven zee J.van Dijk 

Noordse stormvogel 2 25 aug Boven zee J.van Dijk 
 31 18 sep Boven zee W.Hooijmans 

Jan van Gent 61 26 aug Over zee in 1 uur J.van Dijk 
 1 2 okt Overvliegend De Driehoek R.Jansson 
 2 18 okt Over zee,zuidwaarts J.Glasbergen 

Aalscholver 6 16 aug Overvliegend Langeveld K.Koning 
 15 7 sep Overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
 600 2 okt Over Zuidduinen,groepen A.Steenvoorden 
 3 14 okt Polder Hoogeweg H.Verkade 
 56 22 okt Over zee,zuidwaarts H.Verkade 
 3 22 okt Oosterduinsemeer K.Koning 
 2 aug/okt Uitwatering Katwijk H.Verkade 

Blauwe reiger 7 8 aug Over dorp, zuidwaarts H.Verkade 

Purperreiger 1 28 aug over zee W.Hooijmans 

Ooievaar 1 13 aug Over Duinpark R.Jansson 

Lepelaar 1 6 aug Polder Hoogeweg A.Steenvoorden 
 3 8 aug Polder Hoogeweg H.Verkade 
 3 15 aug Over Nora K.Koning 
 15 28 aug Over Noordduinen, groep J.van Dijk 
 2 1 sep Elsgeesterpolder A.Steenvoorden 
 2 1 okt Over Zuidduinen A.Steenvoorden 

Zomertaling 3 4 sep Elsgeesterpolder J.Glasbergen 

Krakeend 7 4 sep Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 1 22 okt Oosterduinsemeer K.Koning 
 10 13 okt Over zee,noordwaarts H.Verkade 

Smient 41 22 okt Polder Hoogeweg H.Verkade 

Pijlstaarteend 3 18 okt Over zee,noordwaarts H.Verkade 

Tafeleend 4 20 okt v.Limburg Stirumkanaal K.Koning 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

IJseend 2 29 okt Over zee,zuidwaarts  W.Hooijmans 

Zwarte zeeëend 2 26 okt Over zee,zuidwaarts  G.de Croock 

Eidereend 139 10 sep Over zee in 1 uur  J.van Dijk 
 10 15 sep Uitwatering Katwijk  H.Verkade 

Nijlgans 1 21 okt Weitje langs Dompad  Kees Verweij 

Grauwe gans 123 26 okt Overvliegend Noordduinen  J.Glasbergen 
 18 26 okt Overvliegend Vinkeveld  G.de Croock 
 96 27 okt Overvliegend Noordwijk  A.Steenvoorden 

Kolgans 30 27 okt Overvliegend Noordwijk  A.Steenvoorden 

Rotgans 48 7 sep Boven zee,zuidwaarts  J.Glasbergen 
 1 27 okt Rijnmond Katwijk  H.Verkade 
 8 29 okt Boven zee,zuidwaarts  J.Glasbergen 

Buizerd 2 2 aug Langeveld,westwaarts  K.Koning 
 4 17 aug Boven polder Hoogeweg  A.Cramer 
 6 15 sep Langeveld  K.Koning 
 1 24 okt Over Driehoek,zuidwaarts  K.Koning 

Sperwer Vanaf begin september tot eind oktober 
 veel waarnemingen van 1 tot 4 exx. 
 Noordduinen, Langeveld, Polder Hoogeweg 
 Vinkeveld  div. 

Havik 1 9 aug Langeveld,zuidwaarts K.Koning 
 1 26 okt Over Driehoek,oostwaarts R.Jansson e.d. 

Bruine Kiekendief In augustus en september 9 waarnemingen 
 van overvliegende ex. over Noordwijk,  
 Langeveld, Noordduinen. Div. 
 1 21 okt Over zee,zuidwaarts H.Verkade 

Blauwe kiekendief 1 1 aug Over Langeveld K.Koning 
 1 4 aug Vogelenveld K.Koning 
 3 2 okt Over Noordduinen W.Hooijmans 
 Gehele maand oktober 1 ex. jagend in  
 de Noordduinen Div. 
 1 5 nov AW-duinen K.Verweij 

Visarend 1 16 okt AW-duinen K.Verweij 

Slechtvalk 1 26 okt Over Driehoek,noordwaarts K.Koning 

Roodpootvalk 1 21 sep Noordduinen Cramer/Glasbergen 

Smelleken 1 25 aug Over zee J.van Dijk 
 3 7 sep Over Noordduinen J.Glasbergen 
 2 15 sep Over zee,zuidwaarts W.Hooijmans 
 1 17 sep Over zee W.Hooijmans 
 1 26 okt Over Noordduinen J.Glasbergen 

Boomvalk Veel waarnemingen in augustus en  
 september, polder Hoogeweg, Offem,  
 boven Noordwijk, Langeveld Div. 
 2 2 okt  Puinhoop Katwijk R.Jansson 

Torenvalk 7 7 sep Golfbaan Noordwijk J.Glasbergen 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Patrijs 11 8 aug Langeveld 1 groep K.Koning 
 4 16 sep Bollenland Duinweg A.Cramer 
 13 25 sep Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 10 16 okt Dompad bij vogelasiel K.Verweij 
 9 6 okt Vinkeveld A.Steenvoorden 

Porseleinhoen 1 18 okt Dood. Tegen ruit gevlogen J.Jacobs 

Zilverplevier 7 4 okt Op strand, Langeveld H.Verkade 
 2 14 okt Overvliegend Driehoek K.Koning 

Goudplevier 16 6 aug Polder Hoogeweg A.Steenvoorden 
 20 8 aug Polder Hoogeweg H.Verkade 

Morinelplevier 1 16 okt Op strand Langevelderslag H.Verkade 

Bontbekplevier 1 2 aug Oosterduinsemeer K.Koning 
 25 7 sep Noordduinen J.Glasbergen 
 1 8 sep Over Noordwijk A.Steenvoorden 

Watersnip 92 7 sep Overvliegend De Driehoek A.Cramer 
 27 8 sep Overvliegend Langeveld K.Koning 
 17 16 okt Polder Hoogeweg A.Steenvoorden 
 15 22 okt Noordduinen G.de Croock 

Houtsnip 1 22 okt Overvliegend. Noordduinen K.Koning 
 1 30 okt Uit zee, watering Katwijk G.de Croock 
 1 25 okt Overvliegend Noordduinen G.de Croock 

Wulp 71 7 sep Overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
 5 25 sep Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 5 12 okt Bollenland Duinweg A.Cramer 

Regenwulp 5 30 jul Strand Langevelderslag H.Verkade 
 7 2 aug Over Langeveld,zuidwaarts K.Koning 

Rosse Grutto 1 30 jul Strand Langevelderslag H.Verkade 
 19 7 sep Overvliegend Noordduinen A.Cramer 

Witgatje 8 1 aug Vogelenveld K.Koning 
 10 8 aug Langeveld K.Koning 

Bosruiter 4 8 aug Langeveld K.Koning 

Oeverloper 17 1 sep Elsgeesterpolder A.Steenvoorden 
 3 1 sep Oosterduinsemeer K.Koning 
 1 25 sep Elsgeesterpolder J.Glasbergen 

Paarse strandloper 1 25 okt Uitwatering Katwijk H. Verkade 

Bonte strandloper 2 14 sep Weiland Kloosterschuur J.van Dijk 

Zwarte ruiter 3 23 aug Langeveld,Oostwaarts K.Koning 

Drieteenstrandloper 1 30 jul Strand Langeveld H.Verkade 
 2 28 aug Strand Langeveld H.Verkade 

Grote jager 1 26 aug Strand voor boulevard J.van Dijk 
 1 7 sep Overvliegend strand J.Glasbergen 
 1 2 okt Uitwatering Katwijk. H.Verkade 
 1 2 okt Over zee,zuidwaarts A.Steenvoorden 

Middelste jager 1 8 sep Over zee Langevelderslag K.Koning 
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Soort 
aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Kleine jager 
 
 
 

Kleinste jager 
 
 
 

Geelpootzilvermeeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwartkopmeeuw 
 
 
 

Dwergmeeuw  

Vorkstaartmeeuw 

Visdief 

 
Noordse stern  

Dwergstern  

Grote stern 
 
 
 

Holenduif 
 
 
 

Houtduif  

Koekoek  

Velduil  

Gierzwaluw 

Groene Specht  

Zwarte specht 
 

Boomleeuwerik 
 
 

Strandleeuwerik 

8 
2 
1 
1 

1 
1 
9 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1juv 
1juv 
1juv 
1juv 

10 

1juv 

1 
4 

1juv 

2 

45 
8 

100 
308 

8 
3 
7 
6 

±700 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
3 

10 

3 
1 
1 

25 aug 
17 sep 
7 sep 

16 okt 

17 sep 
24 sep 
8 okt 

 

10 aug 
 

16 aug 
 

28 aug 
31 aug 
2 okt 

 
4 okt 

 

23 juni 
1 sep 
9 sep 
5 okt 

8 okt 

14 okt 

10 sep 
8 okt 

12 okt 

28 aug 

13 jul 
26 sep 
4 okt 

10 sep 

15 sep 
10 okt 
13 okt 
26 okt 

26 okt 

7 sep 

23 okt 

1 sep 

15 okt 

12 sep 
21 sep 

2 aug 
25 aug 
18 okt 

2 okt 
2 okt 

23 okt 

Over zee in 1 uur  
Over zee,zuidwaarts  
Over zee,zuidwaarts  
Lichte fase, strand 

Adult, in vogelasiel  
Adult, over strand  
8 adult,1 juveniel over  
strand zuidwaarts 

Rijnmond Katwijk 
Bleke vogel,bleke poten 
Rijnmond Katwijk, donkere 
vogel, donkere poten  
Strand Langevelderslag  
strand 1e opgang 
Rijnmond Katwijk, bleke 
vogel, bleke poten  
Rijnmond Katwijk, donkere  
vogel, donkere poten 

Rijnmond Katwijk 
Strand uitwatering Katwijk 
Strand idem 
Rijnmond Katwijk 

Over strand zuidwaarts 

Dood op strand 

Boven zee, albino 
Over strand, zuidwaarts 

Op strand uitwatering  

Strand Langevelderslag 

Strand uitwatering  
Over Beeklaan 
Op strand Langevelderslag  
Boven zee in 1 uur 

Overvliegend Noordduinen  
Rijnsburg  
Overvliegend Noordduinen  
Overvliegend Noordduinen 

Over Noordduinen in 1 uur 

Langs Duinweg 

Noordduinen 

Elsgeesterpolder  

Westerbaan 

Omgeving zweefvliegveld  
Nabij Golfbaan 

Langeveld, zingend  
Langeveld 
Overvliegend Noordduinen 

Puinhoop Katwijk  
Zuidduinen 
Overvliegend Noordduinen 

J.van Dijk 
W.Hooijmans 
J.Glasbergen  
H.Verkade 

J.van Dijk  
J.van Dijk  
N.Aarts/ J.v.Dijk  
e.a. 

H.Verkade 
 
H.Verkade  
 
H.Verkade  
J.van Dijk 
 
H.Verkade  
 
H.Verkade 

H.Verkade  
H.Verkade  
H.Verkade  
H.Verkade  

H.Verkade 

Rob Vink 

J.van Dijk  
G.de Croock 

H.Verkade  

H.Verkade 

H.Verkade 
A.Steenvoorden 
H.Verkade 
J.van Dijk  

J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
G.de Croock 
J.Glasbergen 

J.Glasbergen 

J.Glasbergen 

W.Hooijmans  

A.Steenvoorden 

K.Verweij 

K.Koning  
J.Glasbergen 

K.Koning  
K.Koning  
J.Glasbergen 

R.Jansson 
A.Steenvoorden 
W.Hooijmans 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Boerenzwaluw 
 

Huiszwaluw 

Oeverzwaluw  

Grote pieper 

Graspieper  

 
Rouwkwikstaart  

Gele kwikstaart 

Pestvogel  

Grote lijster 
 
 

Kramsvogel 
 

Zanglijster  

Koperwiek  

Tapuit 
 
Paapje 
 
 
 

Zwarte roodstaart 

Zwartkop 

 
Tuinfluiter  

Fluiter 

Goudhaantje 
 

Grauwe vliegenvanger 

Bonte vliegenvanger 
 
 
 

Zwarte mees  

Kuifmees 
 

Glanskop  

Staartmees 
 

± 100 
2 

± 500 

1 

1 

2 à  
  3000 

1 

320 

1 

2 
5 
3 

2 
5 

40 

25 

16 
1 

12 
4 
2 
2 

2 

2 
1 

2 

1 

2 
12 

1 

4 
1 
1 
1 

1 

2 
1 

1 

10 
9 
9 
6 

13 sep 
22 okt 

1 sep 

7 sep 

15 okt 

 
25 sep 

21 sep 

28 aug 

14 okt 

21 sep 
1 okt 

24 okt 

17 aug 
8 sep 

10 okt 

10 okt 

7 sep 
10 okt 
7 sep 

15 sep 
15 sep 
11 okt 

10 okt 

16 okt 
23 okt 

30 sep 

15 sep 

8 sep  
15 sep 

15 sep 

17 sep 
18 sep 
15 sep  
1 okt 

11 okt 

11 okt 
16 okt 

29 okt 

30 sep 
2 okt 

12 okt 
27 okt 

Omgeving ooievaarsnest  
Overvliegend Noordduinen  

Elsgeesterpolder in 1½  uur  

Overvliegend Noordduinen  

Over zeereep zuidwaarts  

 
Over Noordduinen,zuidwaarts 

Verblijvend Langeveld 

Over Noordduinen in 1 uur 

Driehoek 

Verblijvend Langeveld 
Overvliegend Noordduinen 
Overvliegend Driehoek 

Verblijvend Langeveld 
Zweefvliegveld 

Op volkstuin Rijnsburg 

Op volkstuin Rijnsburg 

Verblijvend Noordduinen 
Volkstuin Rijnsburg 
Verblijvend Noordduinen 
Verblijvend Langeveld 
Volkstuin Rijnsburg 
Langeveld 

Volkstuin Rijnsburg 

(dood) tuin Noordwijk 
Noordduinen 

(dood)tuin Sj.v.Kekeren 

Verblijvend golfbaan 

Verblijvend Langeveld 
Idem 

Verblijvend golfbaan 

St.Bavo-Noordwijkerhout 
Duinpark 
Verblijvend golfbaan 
Tuin Vinkenlaan 

Verblijvend Noordduinen 

Verblijvend Noordduinen 
Verblijvend Noordduinen 

Verblijvend Noordduinen 

Grashoek 
Over Zuidduinen 
in bosje De Driehoek 
Over Noordwijk 

J.Glasbergen 
G.de Croock 

A.Steenvoorden 

J.Glasbergen 

W.Hooijmans  

 
H.Verkade 

K.Koning 

J.van Dijk 

K.Koning 

K.Koning 
W.Hooijmans 
K.Koning 

K.Koning 
K.Koning 

J.Glasbergen 

J.Glasbergen 

J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
K.Koning 
J.Glasbergen 
K.Koning 

J.Glasbergen 

R.Jansson 
W.Hooijmans 

R.Jansson 

J.Glasbergen 

K.Koning 
K.Koning 

J.Glasbergen 

J.van Dijk 
J.van Dijk 
J.Glasbergen 
K.Verweij 

J.Glasbergen 

J.Glasbergen 
W.Hooijmans 

J.Glasbergen 

H.Verkade 
A.Steenvoorden 
K.Koning 
A.Steenvoorden 

 



- 24 –  
 

Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

IJsgors 1 11 okt Overvliegend Noordduinen A.Cramer 
 2 23 okt Idem W.Hooijmans 
 1 26 okt De Driehoek,westwaarts K.Koning 

Appelvink 5 1 aug Overvliegend roepend  
   Langeveld K.Koning 

Sijs 15 15 sep Verblijvend Langeveld K.Koning 
 14 19 sep Overvliegend Langeveld K.Koning 

Frater 10 22 okt Zuidduinen H.Verkade 

Barmsijs ± 40 4 okt Verblijvend Langeveld K.Koning 
 13 20 okt Verblijvend infiltr.gebied  K.Koning 
 3 6 okt Overvliegend Noordwijk A.Steenvoorden 

Goudvink 1 20 okt Verblijvend Langeveld K.Koning 
 1 22 okt Omgeving Driehoek K.Koning 

Keep 2 19 sep Overvliegend Langeveld K.Koning 

Bonte Kraai 1 26 okt Omgeving Driehoek K.Koning 
 2 30 okt Strand Langevelderslag H.Verkade 

Roek 10 23 okt Overvliegend Noordduinen W.Hooijmans 
 133 27 okt Over Noordwijk in 1 uur A.Steenvoorden 

Kauw ± 250 14 okt Over Noordwijk, 1 groep G.de Croock 

Ekster ± 60 11 okt Verblijvend Noordduinen J.Glasbergen 

Vlaamse gaai 10 11 okt Verblijvend Noordduinen J.Glasbergen 

Notenkraker 1 2 okt Overvliegend Noordduinen W.Hooijmans 

Halsbandparkiet 1 25 sep Onderkant Zuidduinen A.Steenvoorden 
 
 
Wilt u de waarnemingen tijdig insturen naar: 

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

Formulieren kunt u ook inleveren bij A.Cramer, Sluispad 5 in Noordwijk.  
 
Bij voorbaat dank! 
 
 

 
 

 
 




