
 



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 
L. 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. 
------------------------------------------------------ 

     

ISSN:2589-2762 print        ISSN: 2589-2770 online



- 1 - 
 

 
 

 
(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, Ees Aartse en Cees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 01719-10833  
           

21e jaargang nr. 2 
 mei 1989 

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

INHOUD       BLZ. 
 

Inhoud        1 
Van de redactie       2 
Bij de voorplaat       2 
Oproep van de redaktie      3 
Verslagen van de ledenvergade- 
  ringen van 24-02-1989 
  31-03-1989, 28-04-1989     4 
Begroting 1989       9 
Exposities en lezingen in het 
  bezoekerscentrum AW-duinen     9 
Geen kassen in Polder Hoogeweg   10 
Stivono-nieuws 1e kw.1989    11 
Vogelimpressie van Ierland door 
  W.J.Hooijmans      13 
Kraanvogels en het meer van 
  Der-Chantecoq, door D.de Jonge   15 
Blauwe reigers in zachte winters, 
  door Jelle van Dijk     18 
Broodnijd, door Greetje Schrama-v.d.Berg   19  
Een ochtend met de Maine Audubon 
  Society, door J.M.van Sambeek   20 
Experiment met graskarpers, door 
  M.Koning       21 
Natuurbescherming vroeger, door 
  M.Koning       22 
Een muurbloem, zeer zeldzaam, maar  
  vrij gemakkelijk te kweken, door 
  J.M.de Graaf      23 
Een leuke plantenvondst in de 
  Noordduinen, door Kees Verweij   24 
Radpuzzel, door S.A.v.d.Oever    25 
Veldwaarnemingen, door J.Glasbergen   27    

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

Op 21 augustus 1989 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw kopy.  
Gaarne vóór deze datum inleveren bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberg- 
hof 32, 2202 XT Noordwijk. 
      

 



- 2 – 
 
VAN DE REDACTIE, 
 
Een nieuwe lente een nieuw geluid... Een nieuwe Strandloper maar nog 
net niet in een nieuw jasje, maar dat komt! 
In het vervolg zal de Strandloper vermenigvuldigd worden op een offset- 
machine, hetgeen de kwaliteit van het drukwerk zeker ten goede zal komen. 

Ook in deze Strandloper een keur van artikelen. Buiten de gebruike-  
lijke mededelingen van het bestuur vinden we ook weer de vaste rubriek  
van het Vogelasiel en de lijst met waarnemingen over januari t/m maart  
samengesteld door J.Glasbergen. 

Joan van Sambeek neemt ons mee naar haar geboortestaat Maine in de U.S.A.  
en W.J.Hooijmans geeft een impressie over de vogels in Ierland. D.de Jonge  
blijft iets dichter bij huis n.l. Frankrijk. Hij geeft een impressie over  
de pleisterplaats voor Kraanvogels in het meer van Der-Chantecoq. 

Een trouwe schrijver voor de Strandloper is M.Koning uit Lisse. Hij 
schrijft deze keer over een experiment met graskarpers in de AW-duinen  
en hij kijkt terug in het verleden hoe de natuurbescherming toen geregeld  
was. 
Jelle van Dijk brengt verslag uit over een gehouden telling van reigernesten  
in de regio. 

Ook de plantenliefhebber komt aan zijn trekken. J.M.de Graaf heeft het  
over de Muurbloem, een zeldzame inheemse plantesoort, die vaak in tuinen  
wordt aangeplant en dan verwilderd. 

U ziet, ook deze keer weer een boeiende Strandloper. 
De eerstvolgende Strandloper komt uit in september. Uw kopy wordt gaarne  
ontvangen door Coby van Dijk. Graag voor 21 augustus 1989 inleveren.  

De redaktie wenst u een prettige vakantie met heel veel mooie waarnemingen. 
 

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

 

BIJ DE VOORPLAAT 
 
Eeuwenlang is de Havik meedogenloos vervolgd  
door de mens. Zelfs de eerste natuurbe- 
schermers hadden geen goed woord voor hem  
over. Nadat de vervolging door meer begrip  
bij de mensen was verminderd, doemde een  
nieuw gevaar op voor de Havik: het gebruik  
van bepaalde gifstoffen in de landbouw.  
Hierdoor werden niet alleen grote aantallen 
Houtduiven het slachtoffer, ook zag het er  
in de zestiger jaren naar uit dat de Havik  
hierdoor uit Nederland zou verdwijnen. Toen  
deze gifstoffen werden verboden nam de  
stand langzamerhand weer toe. 
In onze omgeving is de Havik een  
onregelmatige gast. De laatste jaren  
heeft de soort zijn broedgebied ook tot  
West-Nederland uitgebreid. Het afgelopen 
jaar kwamen zelfs twee paar langs de  
binnenduinrand bij Wassenaar tot broeden.  
Het ziet er dan ook naar uit dat Haviken  
ook in onze omgeving vaker zullen worden 
waargenomen. 
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OPROEP VAN DE REDAKTIE 
 
De stencilmachine waarop ongeveer 15 jaar lang DE STRANDLOPER werd afgedraaid  

is definitief ter ziele. Reparatie is niet meer verantwoord. Aan de stencil- 

periode is thans een eind gekomen. Op zich geen ramp, want stencilen is toch  

wel een wat achterhaalde zaak geworden. 
 
Het bestuur heeft dan ook besloten het drukken van DE STRANDLOPER in het ver- 

volg uit te besteden aan een offsetinrichting. Deze aanzienlijk duurdere op- 

lossing garandeert wel een betere afdruktechniek. Dus in het vervolg geen ge- 

vlekte bladzijden meer in DE STRANDLOPER of bladzijden die scheef zijn of  

voorzien zijn van teksten van vorige pagina's. 
 
De redaktie is blij met deze nieuwe manier van afdrukken. De mogelijkheden  

van offset dienen dan ook zo goed mogelijk gebruikt te worden, want bij goed  

gebruik van de offsetmogelijkheden is offsetwerk nauwelijks van echt druk- 

werk te onderscheiden. 
 
We gaan dus met onze STRANDLOPER een nieuw tijdperk tegemoet. De redaktie  

zoekt (jonge) mensen die voor de negentiger jaren vorm willen geven aan deze  

nieuwe STRANDLOPER. 

De technische mogelijkheden met tekstverwerking, het vergroten en/of verklei- 

nen op kopieerapparaten en de druktechnieken zullen alleen maar beter wor- 

den. 

Wij zoeken (jonge) mensen die in teamverband en in nauwe samenwerking met  

de redaktie; 

-- willen helpen bij het typen van DE STRANDLOPER, 

-- zich bezig willen gaan houden met de lay-out van DE STRANDLOPER om deze 

   drukklaar aan te leveren aan de offsetinrichting.  

   (Enige bekendheid op dit terrein is wel gewenst). 
 
In de redaktie is tevens plaats voor mensen die echt redaktiewerk willen  

gaan doen, zoals de inhoudelijke beoordeling van de kopy, het "kuisen" van  

de tekst op stijl- en taalfouten, zorgen voor gelijkvormigheid in de tekst  

(b.v. hoofdletters bij vogel- en plantennamen), leden "opporren" om stukjes  

te schrijven, het verzorgen van illustraties (foto's, tekeningen, kaartjes, 

grafieken e.d.) enz. enz. 

Aan dit echte redaktiewerk is de huidige redaktie niet aan toegekomen omdat  

zeer veel tijd in het stencilklaarmaken en stencilen van DE STRANDLOPER  

ging zitten. 

Indien u voor de een of andere taak interesse heeft, kunt u zich aanmelden  

bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32, te1.01719-10833. 
 

De redaktie 
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LEDENVERGADERINGEN 
 
Uit de ledenvergadering van vrijdag 24 februari 1989;  

Mededelingen bestuur  

- Ontwikkelingen in de Hoogewegpolder: Binnenkort zal een ontwerp-bezwaar-  
  schrift worden meegezonden in De Strandloper. Ieder lid wordt opgeroepen  
  hiervan gebruik te maken of eventueel een eigen bezwaarschrift te maken.  
  Begin maart zullen ook de leden van Provinciale Staten voor een excursie  
  door de Hoogewegpolder worden uitgenodigd. 
- Onthulling informatiebord op de picknickplaats langs de Hoogewegpolder:  
  De datum voor de onthulling van het informatiebord is vastgesteld op za- 
  terdag 8 april a.s. Het tijdstip is 11.00 uur. De onthulling wordt ver- 
  richt door Gedeputeerde mevrouw Stolker-Nanninga. 
- Museumweekend op 14, 15 en 16 april a.s.: Onlangs heeft een bijeenkomst    
  plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de musea in De Bollenstreek.  
  Aan het komende museumweekend zullen 5 musea meedoen. Er komt een geza- 
  menlijke publiciteitscampagne. Het is de bedoeling, dat tijdens deze da- 
  gen de deelnemende musea gratis voor het publiek toegankelijk zijn. 
- Opening Natuurcentrum op 1 maart a.s.: Op 1 maart a.s. zal het Natuur- 
  centrum weer voor het publiek opengaan. Er is intussen heel wat gebeurd  
  zoals de verbouwing en de gedeeltelijke herinrichting van de permanente-   
  tentoonstellingsruimte. Voor de medewerkers, die regelmatig dienst doen  
  of regelmatig onderhoud aan het Natuurcentrum plegen, is er op 27 febru- 
  ari a.s. 's avonds een speciale gezellige avond. 
- Paddenbescherming: De voorbereidingen voor de komende paddenbescherming  
  in Het Langeveld zijn nagenoeg rond. John de Ridder heeft tezamen met  
  de secretaris het rooster opgesteld en alle bewoners langs het bewuste  
  traject gewaarschuwd voor de komende maatregelen. Met de aanleg van het   
  proeftraject (tunnels, afrastering e.d.) wil het evenwel nog niet zo  
  vlotten. De gemeente Noordwijk heeft deze aanleg vanwege het ontbreken  
  van voldoende financiën naar het volgend jaar doorgeschoven. Dit laat- 
  ste wordt een treurige gang van zaken bevonden. 
- Cursus landschap: Dit voorjaar wordt een speciale cursus over het land- 
  schap in en rond Noordwijk georganiseerd. De theorieavond wordt op maan- 
  dagavond 10 april a.s. in het Natuurcentrum georganiseerd. Op zaterdag-  
  morgen 15 april 's morgens zal een praktijkexcursie worden georganiseerd. 
 
Waarnemingen en rondvraag 

Op 12 februari jl. zijn er verschillende Kemphanen waargenomen in de Els- 
geester- en Hoogewegpolder. Onlangs vlogen er 20 Grauwe Ganzen boven Sassen- 
heim in de richting van Noordwijk. De afgelopen dinsdag zijn er 6 Boomleeu- 
weriken in Het Langeveld waargenomen. Op de Driehoek in de Staatsduinen ten  
noorden van Noordwijk werd onlangs een Velduil gezien. 
Een bijzondere verschijning was het zogenaamde sterreschot, uitgespuwde  
eierstokken van kikkers. Dit doen voornamelijk Buizerden. 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen zag men laatst Waterhoentjes, die zich  
te goed deden aan Duindoornbessen. Verder zag men Futen al met nestmateriaal  
slepen. Op 11 februari werd in de wijk Boerenburg te Noordwijk al een zin- 
gende Tjiftjaf gehoord. Te Warmond zijn de Blauwe Reigers al 14 dagen aan  
het broeden. In het Van Limburg Stirumkanaal in de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen werden onlangs 6 Dodaarzen gezien. Tien dagen geleden werd ten noorden  
van het Bejaardencentrum Hoogwaak te Noordwijk aan Zee een Klapekster gezien.  
Tot slot werden er afgelopen dinsdag boven Lisse twee vliegende Kraanvogels 
waargenomen. 
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Lezing van de heer Weenink over de natuur op De Veluwe  

De heer Weenink laat aan de hand van een aantal prachtige landschaps— en 
detailopnamen het veelzijdige natuurleven op De Veluwe zien. Met name val- 
len de prachtige opnamen van de verschillende roofvogels op, die met zeer  
veel toewijding en geduld genomen zijn. Tussen de lezing door wordt een  
pauze gehouden, die door vele aanwezigen wordt benut om aan de heer Weenink  
vragen te stellen. Na afloop wordt de heer Weenink door de voorzitter har- 
telijk bedankt. Hierna volgt een applaus. 
 
 
Uit de Jaarvergaderingen van vrijdag 31 maart 1989:   

Mededelingen Dagelijks Bestuur: 

Excursies: De voorzitter leest nog even de excursies voor uit de laatst 
uitgekomen Strandloper. 

Landschapscursus: Op maandagavond 10 april a.s. wordt in het Natuurcentrum  
een theorie—avond gehouden over het landschap in en om Noordwijk. Deze avond  
wordt verzorgd door de voorzitter. Op zaterdag 15 april a.s. wordt er om  
8.00 uur 's morgens een praktijkexcursie georganiseerd, die start vanaf  
het Natuurcentrum. 

Polder Hoogeweg: Allereerst wordt een verslag gegeven van laatste gebeur- 
tenissen rond de Polder Hoogeweg. Onlangs heeft het ontwerp—bestemmingsplan  
m.b.t. deze polder ter inzage gelegen. Er zijn enkele honderden bezwaar- 
schriften bij de gemeente Noordwijk binnengekomen. De beslissing van de  
Provincie t.a.v. de vraag of nog circa 4 ha bekast mag worden wordt medio  
april a.s. verwacht. Op zaterdag 8 april a.s. wordt om 11.00 uur het infor- 
matiebord over weidevogels in de Polder Hoogeweg onthuld door de Gedeputeer- 
de voor Ruimtelijke Ordening in de Provincie Zuid—Holland, mevrouw L. Stol- 
ker—Nanninga. Een ieder is hierbij van harte welkom. Nog een speciaal woord  
van dank gaat uit naar de schilderes van het: informatiebord, mevrouw De  
Geus. 

Verloop paddenbescherming in Het Langeveld: Op het ogenblik is de reddings- 
operatie in volle gang. De padden waren door het zachte weer veel eerder  
dan in andere jaren, zelfs voordat men officieel begonnen was. Dit leidde  
tot enige paniek, want er moest met gebrekkige middelen in korte tijd veel 
geïmproviseerd worden. Zo konden de schijnwerpers nog niet worden gebruikt,  
terwijl toch de hekken geplaatst moesten worden. Dit heeft enige kleine  
aanrijdingen van auto's veroorzaakt. Inmiddels is een brief van de gemeen- 
te Noordwijk ontvangen met de mededelingen, dat de aanleg van het proef- 
tracé met tunnels, afzettingen e.d. voorlopig is uitgesteld. Dit is door  
het bestuur als een grote teleurstelling ervaren. Er is om een onderhoud  
met de verantwoordelijke wethouder gevraagd. 
 
Bestuursverkiezing: aftredend zijn de dames Bos en Van Kekeren; eerstge- 
noemde stelt zich herkiesbaar; voordracht nieuw bestuurslid J. van Dijk.  

Allereerst memoreert de voorzitter de verdiensten van mevrouw Van Kekeren,  
die zich niet meer herkiesbaar stelt. Zij wordt hierbij bedankt voor het  
vele werk, dat zij voor het Natuurcentrum heeft gedaan. Zij blijft overigens  
nog de verkoopstand verzorgen. 
Als nieuw lid wordt verkozen de heer J. van Dijk. Zijn taken en werkzaamhe- 
den binnen de Vereniging worden door de voorzitter in het kort naar voren  
gebracht. Tot slot wordt mevrouw Bos opnieuw verkozen. 
Na de verkiezing worden de overige zittende bestuursleden door de voorzitter  
bedankt voor het vele werk, dat door hen in het afgelopen jaar is verricht. 
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Jaarverslag van de Secretaris  

Het Jaarverslag was reeds in De Strandloper opgenomen. Geen der aanwezigen  
heeft iets op- of aan te merken. Daarna wordt het Jaarverslag goedgekeurd. 
 
Financieel verslag Penningmeester  

Ook het financieel verslag was reeds in De Strandloper opgenomen. Zoals uit  
de stukken blijkt, gaat het goed met de financiële positie van de Vereniging.  
Er wordt vervolgens gevraagd naar de begroting. De heer Veefkind, de penning-
meester, licht toe, dat even i.v.m. de nog komende prijsopgave voor de nieuwe 
uitvoering van De Strandloper nog met de begroting is gewacht. In de nieuwe 
Strandloper zal hieromtrent mededeling worden gedaan. Voor het overige zijn  
er geen op- of aanmerkingen t.a.v. het financiële verslag. 
 
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie  

De heer Van Dijk blijft nog een jaar in functie als kascommissielid. De heer  
A. Bos is reeds het vorig jaar tot kascommissielid gekozen. De heer Heymans  
wordt nu benoemd tot reserve lid en zal pas het volgend jaar officieel mee- 
doen. 
 
Verkiezing van de heer J. Hoek tot erelid  

Vanwege het feit, dat de heer J. Hoek in het verleden zeer veel voor de Vere- 
niging en voor het vogelasiel heeft gedaan stelt het bestuur thans voor hem  
tot erelid te maken. Dit voorstel wordt met luid applaus met algemene stem- 
men aangenomen. Ter gelegenheid van dit feit ontvangt hij bovendien nog een 
prachtige Azalea. 
 
Rondvraag en waarnemingen  

Allereerst wijst de heer T. Boyenk erop, dat dinsdag a.s. in het Natuurcen- 
trum de nieuwe fietsroute zal worden aangeboden aan de Gedeputeerde Jansen. 
Verder wordt melding gemaakt van een Vos, die bij boer Warmenhoven een aan- 
tal kippen heeft doodgebeten. 
Gevraagd wordt nogmaals bij het gemeentebestuur van Noordwijk er op aan te  
dringen, dat er nieuwe Elzenaanplant in het Dompad komt. 
Bij de heer Van Duijn aan de J. Molegraafstraat te Noordwijk is in de voor- 
tuin een Sperwer waargenomen. 
In het Vogelasiel heeft onlangs een Dwergvleermuis gezeten. 
De heer Koning heeft deze maand in de duinen nabij de Langevelderslag een  
Rode WOUW en een Kramsvogel waargenomen. 
De heer D. Hoek heeft op 8 maart jl. op het landgoed Leeuwenhorst een balt-  
sende Houtsnip gezien. 
In de Leidse Vaart zijn al jonge Futen waargenomen. 
Op het terrein van de Psychiatrische Inrichting Sancta Maria broeden op het  
ogenblik enige Blauwe Reigers. 
De heer Verweij heeft afgelopen dinsdag in de Westerbaan te Noordwijk een 
Rouwkwikstaart gezien. 
De heer Boyenk heeft onlangs een roeitocht gemaakt door het polderland van  
Jisp in Noord-holland. Hij kan zo'n tochtje aan een ieder aanbevelen. 
Tot slot wordt door de voorzitter gewezen op het komende Oranjebal op 29 april  
a.s. in Huis ter Duin. Een gedeelte van de opbrengst van dit bal gaat naar 
Greenpeace. 
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Lezing van de voorzitter, de heer H.Verkade, over "Noordwijk in de vier   
jaargetijden"  

De voorzitter laat zijn serie zien, dat als titel draagt "Noordwijk in de vier 
jaargetijden". In deze serie werden opnamen getoond van de planten- als van  
de vogelwereld, terwijl ook grote aandacht werd besteed aan het leven op het  
strand. Tussendoor waren er nog verschillende prachtige landschapsopnamen te 
bewonderen. Na deze lezing, die nog door een pauze werd onderbroken, ontving  
de voorzitter een luid applaus. 
 
Uit de ledenvergadering van vrijdag 28 april 1989: 
 
Mededelingen bestuur  

— Ontwikkelingen in de Hoogewegpolder: De voorzitter doet in het kort  
verslag van de zitting van een tweetal commissies van de Provincie, n.l.  
de Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en de 
Statencommissie voor R.N.A., op woensdag 26 april jl. Tijdens de zitting  
van deze commissies kwam de mogelijke vestiging van glastuinbouw in de 
Hoogewegpolder aan de orde. Met een meerderheid werd enige vorm van  
glastuinbouw in de Hoogewegpolder afgewezen. Dit betekent hoogstwaar- 
schijnlijk, dat de 4 ha glastuinbouw, zoals die volgens het Streekplan  
nog in de genoemde polder mocht verrijzen, definitief uit het Streek- 
plan geschrapt zal worden. Het behoeft geen betoog, dat dit voor na- 
tuur- en milieu een verheugende ontwikkeling is. Los daarvan loopt de 
bezwaarschriftenprocedure tegen de gemeente Noordwijk, die in het ter  
visie gelegde ontwerp—bestemmingsplan "Polder Hoogeweg" nog 4,5 ha  
ruimte had geschapen voor glastuinbouw. Tegen dit ontwerp—bestemmings- 
plan zijn bijna 400 bezwaarschriften ingediend, waarvan het overgrote  
deel gericht is tegen de realisering van glastuinbouw. 

— Voortgang paddenbescherming: Inmiddels is de reddingsactie van de pad- 
den in het Langeveld weer achter de rug. Dank wordt uitgesproken voor  
al degenen, die hieraan hebben meegewerkt. In februari jl. had de Ver- 
eniging het bericht van de gemeente Noordwijk ontvangen, dat de aanleg  
van een proeftraject (afzettingen en tunnels) voorlopig zou worden uit- 
gesteld om financiële redenen. Hiertegen is door de Vereniging bezwaar  
gemaakt, hetgeen heeft geresulteerd in een nieuw gesprek met wethouder  
Admiraal en de verantwoordelijke ambtenaar van de Dienst Gemeentewerken,  
de heer Turion. Dit gesprek vond vrijdag 21 april jl. plaats. De uit- 
komst van het gesprek was, dat getracht zal worden tot uitvoering te  
komen van de genoemde proef in het begin van het volgend jaar, dus vóór  
het nieuwe "paddenseizoen". Waarschijnlijk zullen er nu sleuven in de  
weg komen i.p.v. tunnels onder de weg. Hiermee zijn betere resultaten  
te verwachten. 

— Excursies: De voorzitter wijst nog even op de komende excursie in mei  
en juni a.s. Zij zijn al vermeld in de laatste aflevering van De Strand- 
loper. 
 
Waarnemingen 

De voorzitter wijst allereerst op een broedgeval van een Spreeuw, die tegen  
de achterkant van het Natuurcentrum zit te broeden. Het gepiep van de jongen  
is zelfs in de zaal te horen. 
Langs het Oorlogspad in de Noordduinen zijn vorige week nog 5 Beflijsters  
gezien. 
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Op de zandwinningsplas bij Valkenburg is onlangs een Middelste Zaagbek waar- 
genomen. 
In de tuin van mevr. Van den Berg te Warmond zat een Hermelijn, nog gedeel- 
telijk in winterkleed. 
Gevraagd wordt of anderen ook wel eens hebben gezien, dat een muis door een  
Kauw werd nagezeten. Dit is onlangs in de omgeving van Noordwijk geconsta- 
teerd. In aansluiting op deze waarneming wordt gemeld, dat een Haas onlangs  
een Buizerd achterna zat in de nabijheid van het Groene Kerkje te Oegstgeest. 
Op Sancta Maria zijn broedende Blauwe Reigers gezien. 
De heer Van Rossum heeft een Wespendief en een Visarend boven Katwijk gezien. 
Rond het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout is een Engelse Gele Kwikstaart  
gezien. 
In de Noordduinen zijn de eerste twee Koekoeken gezien. Ook zijn de eerste  
drie Gierzwaluwen boven Noordwijk Binnen waargenomen. 
Aan het Noordwijkse strand werd enige weken geleden nog een Grote Burgemees- 
ter gezien. 
Tot slot wordt nog stilgestaan bij enige waarnemingen van de Zwarte Roodstaart  
in de omgeving in Noordwijk, dit naar aanleiding van een waarneming van deze  
vogel op het terrein van het Academisch Ziekenhuis te Leiden nabij de nieuw- 
bouw. Het blijkt, dat de voorkeur van deze vogel uitgaat naar nieuwbouwloka- 
ties, zoals bijv. in Het Vinkeveld te Noordwijk. Bij voltooiing van de nieuw- 
bouw verdwijnt de Zwarte Roodstaart weer. 
 
Rondvraag 

De heer De Jonge vraagt de aandacht voor een krantebericht in De Zuid-Holland  
Post, waarin wordt meegedeeld, dat het hardrockcentrum "Scum" een nieuw on- 
derkomen krijgt in de duinen ten noorden van Katwijk. Enige Katwijkse leden  
weten te melden, dat dit centrum direct ten noorden van de uitwatering wordt 
gevestigd, nog even ten zuiden van het parkeerterrein. 
 
Lezing van de heer W. Wiersema over de flora en fauna van Alaska  

De heer Wiersema laat aan de hand van een aantal prachtige beelden het rijke  
en afwisselende natuurleven van Alaska zien. Vooral de mooie beelden van  
Zeekoeten en Alken, Grizzlyberen en Zeeotters imponeren de aanwezigen.  
Daarbij gaat hij ook in op de olieramp, die grote delen van de kust van Alas- 
ka op het ogenblik teistert. Zeer belangrijke trek- en fouragegebieden zijn  
al verloren gegaan en de ramp is nog niet te overzien. De beelden, die hij  
laat zien, dateren nog van vóór deze olieramp. Na de pauze vervolgt de heer  
Wiersema zijn lezing, waarin hij nog enkele boeiende opnamen laat zien van  
de hoogste berg van Noord-Amerika, de Mc-Kinley, die ruim 6000 meter hoog is.  
Na afloop dankt de voorzitter de heer Wiersema namens alle aanwezigen. 
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BEGROTING 1989 
 

INKOMSTEN 1988 1989 UITGAVEN 1988 1989 

Contributies 9232,-- 9250,-- Bestuursuitgaven 735,-- 750,-- 
Rente 1382,-- 1100,-- Verg./activ. 331,-- 500,-- 
Advertenties 225,-- 750,-- Verzekering 92,-- 100,-- 
Verkoop 1580,-- 1550,-- Druk Strandloper 1710,-- 2500,-- 
Entree 2233,-- 2000,-- Porto Strandloper 339,-- 350,-- 
Speciale avonden 584,-- 500,-- Over.ksten Strandl. 157,-- 150,-- 
Giften 421,-- 400,-- Wissel tentoonst. 724,-- 750,-- 
Consumpties 560,-- 500,-- Perm.tentoonstelling 498,-- 500,-- 
Bijdrage STIVONO 500,-- 500,-- Energie centrum 2338,-- 2400,-- 
Expl.tekort    -.- 1340,-- Verzekering centrum 202,-- 200,-- 
   O.G.Belasting 189,-- 190,-- 
   Onderhoud e.d. 1894,-- 1800,-- 
   Bibliotheek 156,-- 200,-- 
   Jeugdclub    -.- 500,-- 
   Contributies 723,-- 750,-- 
   Presentatie boek    -.- 500,-- 
   Vogels van Noordwijk 2000,-- 2000,-- 
   Reserve onderhoud 2000,-- 2000,-- 
   Reserve verbouw 1000,--    -.- 
   Nieuwe aanschaf 889,-- 750,-- 
   Onvoorzien    -.- 1000,-- 
   Expl.overschot 740,--    -.- 

 16717,-- 17890,--  16717,-- 17890,-- 

 
 
 
 
EXPOSTIES EN LEZINGEN IN HET BEZOEKERSCENTRUM VAN DE 
AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 

 
 
Wij willen de lezers van DE STRANDLOPER er opmerkzaam op maken dat er regel- 
matig lezingen en exposities in het bezoekerscentrum "De Oranjekom" in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen worden gehouden. Het programma voor de 
zomer en herfst ziet er als volgt uit: 
 
Lezingen Zomer   - Muskusratten door K.Straathof. 

Najaar  - 2 lezingen over vlinders. 
17 september  - Kraaiachtigen door G.Baeyens. 
 

Exposities 3 juni  - 1 augustus : Muskusrat 
15 augustus  - 1 oktober  : Schelpen 
16 oktober  - 1 december : Vlinders 
11 december  - 1 februari : Duinfauna 
 

Het bezoekerscentrum is te vinden bij de ingang "Oase" aan de Vogelenzangse-  
weg, 3 km ten noorden van Vogelenzang. 
Er is een halte van de NZH-bus 90. 
Openingstijden: zaterdag en zondag van 09.00 - 17.00 uur. 

    dinsdag, woensdag en donderdag van 10.30 uur - 16.00 uur.  
Telefoon centrum: 023 - 246781 
 

-------------- 
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GEEN KASSEN IN POLDER HOOGEWEG 
 
Al meer dan een jaar houdt de voorgenomen kassenbouw in het Noordwijkse deel  
van de Polder Hoogeweg de gemoederen bezig. Nadat de gemeente Noordwijk  
akkoord was gegaan met een uitbreiding van 17 ha in de zuidwesthoek, kwam  
onze vereniging met de Zuidhollandse Milieufederatie in actie om deze plan- 
nen van tafel te krijgen. Deze protesten leidden er toe dat het stil werd  
rondom het 17 ha-plan en dat er later een 4,5 ha compromis verscheen. Ook  
hiertegen werd door onze vereniging met kracht geprotesteerd. Naast de gege- 
vens van de broedvogelinventarisaties werden ook de resultaten van de winter-
tellingen in de strijd betrokken. Met name de betekenis van Polder Hoogeweg  
voor duizenden Goudplevieren maakte indruk op de mensen van de provincie. Dit  
bleek duidelijk uit de reacties van de statenleden die op 4 maart Polder  
Hoogeweg kwamen bezoeken. In de gesprekken met verschillende ambtenaren van de 
provincie en met gedeputeerde Mevr.Stolker-Nanninga werd benadrukt dat de  
negatieve invloed van de kassenbouw verder reikte dan de genoemde 4,5 ha. 
Met grote spanning werd 26 april tegemoet gezien. Op deze dag zouden de  
leden van de Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en de Statencommissie  
voor Recreatie zich uitspreken over het voorstel van Gedeputeerde Staten:  
helemaal geen kassenbouw op Noordwijks grondgebied! Spreekrecht werd aange- 
vraagd door drie Rijnsburgers en drie Noordwijkers. Dick de Jonge, emeritus 
hoogleraar planologie, benadrukte de waarden die deze polder in nationaal  
en ook internationaal opzicht als weidevogelgebied heeft. Menko Wiersema  
voerde het woord namens de Zuidhollandse Milieufederatie en Hein Verkade  
wees er op dat deze polder het laatste graslandgebied van betekenis in de 
Bollenstreek is. De rest is reeds omgespoten of volgezet met kassen. Nadat  
ook de Rijnsburgse notabelen het woord hadden gevoerd, kwamen de woordvoer- 
ders van de statenfracties aan het woord. Uit hun speeches bleek dat het  
voorstel van Mevr.Stolker op een meerderheid kon rekenen. 
Hoewel de 26-ste april zondermeer een heuglijke dag voor de vogelbescher- 
ming in de Bollenstreek genoemd mag worden, moet niet gedacht worden dat het 
uitzicht bij het fraaie informatiebord langs het provinciale fietspad zal  
blijven zoals het nu is. Het stuk van de zuidwestpunt dat in de gemeente  
Rijnsburg ligt zal met kassen bebouwd worden en ook in de zogenaamde "kop  
van Rijnsburg" zullen grote kassencomplexen verrijzen. Verder zal het 
gemeentebestuur van Rijnsburg in beroep gaan bij de Kroon, omdat zij van  
mening is dat de provincie zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk  
bestuur. 
Het is triest te moeten vaststellen, dat onze vereniging bij het pogingen  
het Noordwijkse deel van Polder Hoogeweg open te houden, weer strijd moet  
voeren tegen het eigen gemeentebestuur. Zelfs in februari van dit jaar  
schreven B&W nog aan het college van GS, dat op dat moment worstelde over  
4,5 ha of de nuloptie, dat Noordwijk nog steeds bereid was het 17 ha-plan  
te realiseren. Gelukkig hebben onze leden een ander geluid laten horen  
door 385 bezwaarschriften in te dienen tegen de wijziging van het bestem- 
mingsplan waardoor kassenbouw in Polder Hoogeweg mogelijk zou worden.  
Het bestuur voelt zich hierdoor gesterkt om op de ingeslagen weg verder te  
gaan. 
 
Namens het bestuur Jelle van Dijk 
 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Overzicht 1e KWARTAAL 1989 
 

 aanwezig 
1 jan.89 

Gebracht 
in 

jan/mrt 

Dood ge- 
gaan in 
jan/mrt 

Gelost in 
jan/mrt 

Aanwezig 
op 

31 mrt.89 
Noordse Stormvogel - 1 1 - - 
Blauwe Reiger - 2 1 1 - 
Knobbelzwaan - 1 - 1 - 
Kolgans - 1 1 - - 
Wilde Eend - 2 1 1 - 
Zwarte Zeeëend - 1 1 - - 
Fazant - 1 - 1 - 
Waterral - 1 - 1 - 
Meerkoet - 1 1 - - 
Houtsnip - 1 - 1 - 
Kokmeeuw - 3 2 1 - 
Stormmeeuw 1 1 2 - - 
Zilvermeeuw 3 5 1 4 3 
Grote Mantelmeeuw - 1 - 1 - 
Drieteenmeeuw - 2 1 1 - 
Zeekoet 33 62 71 24 - 
Alk - 8 6 1 1 
Kleine Alk - 1 1 - - 
Papegaaiduiker 1 - 1 - - 
Houtduif - 2 2 - - 
Turkse Tortel - 1 - 1 - 
Heggemus - 1 - 1 - 
Merel - 2 2 - - 
Goudhaantje - 1 - 1 - 
Ekster - 1 1 - - 
Kauw - 4 4 - - 
Huismus - 2 2 - - 

Totaal 38 109 102 41 4 

      
Overige soorten      
Muskuseend - 2 1 1 - 
Kerk/Postduif - 2 1 - 1 
Parkiet - 1 - - 1 

Totaal - 5 2 1 2 

TOTAAL-GENERAAL 38 114 104 42 6 

 
Toelichting 

Het was een bijzonder rustig 1e kwartaal. Door het ontbreken van echt  
winterweer waren er geen winterslachtoffers. Ook het aantal stormen  
was gering, zodat er betrekkelijk weinig olieslachtoffers werden binnen  
gebracht. Gelukkig maar! 
De eerste 10 dagen van 1989 gaf nog al wat drukte in het asiel. Bijna  
dagelijks werden er olieslachtoffers binnengebracht. Gelukkig kon deze  
stroom door de medewerkers worden opgevangen. Omdat de medewerkers het 
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aanbod aankonden, kon ook meer aandacht aan de slachtoffers worden besteed.  
Dat resulteerde in het weer terugzetten van 25 olieslachtoffers tussen de  
pieren van IJmuiden. Geen slecht resultaat een lossingspercentage van 25%.! 

Op 2 maart werd een Dwergvleermuis naar het asiel gebracht. Het is uitkijken 
geblazen met deze gasten. De meeste vleermuizen zijn besmet met hondsdolheid  
en het is zaak deze diertjes met handschoenen aan te pakken (werkhandschoenen  
wel te verstaan) en je handen goed te wassen. 
Op 3 maart werd de Dwergvleermuis door de heer Lina van het Consulentschap  
Natuur, Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij  
opgehaald. De heer Lina is een expert op het gebied van onderzoek van  
vleermuizen. 

Op 21 maart werden twee Wilde Eenden naar het asiel gebracht, een mannetje en  
een vrouwtje, die gegrepen door hevige verliefdheid, hun activiteiten tot  
voor de wielen van een auto voortzetten. Het mannetje was het er ergst aan  
toe. Hij had kennelijk een hersenbeschadiging en moest helaas worden afge- 
maakt. Met het vrouwtje ging het beter, veel beter zelfs. De liefdesuitingen  
van het mannetje bleven niet zonder gevolg. Een paar dagen later begon het  
vrouwtje eieren te leggen in het asiel. 
 
Secretariaat 

De secretaris van onze Stichting heeft te kennen gegeven om na 8, soms roerige 
jaren, het secretariaat aan een ander over te dragen. 
Hij vindt dat wanneer je zo'n lange tijd het secretariaat hebt gevoerd er  
een soort gewenning gaat optreden. Je krijgt dan te maken met gebeurtenissen  
die al eens of soms zelfs meerdere keren aan de orde zijn geweest. 

De secretaris is van mening dat, wanneer het bijhouden van het secretariaat  
een soort automatisme wordt, het tijd wordt om op te stappen. Het gevaar  
bestaat dat dit automatisme verlammend kan gaan werken op de rest van het  
bestuur. In een actief bestuur wordt het gezicht naar buiten bepaald door  
de voorzitter, de secretaris en in een wat mindere mate de penningmeester. 

Er is thans een jonge enthousiaste asielbeheerder/voorzitter. Daarbij hoort  
een jonge, actieve en enthousiaste secretaris, zodat beiden het komende  
decennium het aanzien van de Stichting naar buiten kunnen uitbouwen. 
De huidige secretaris blijft actief binnen de Stichting, doch op een andere  
manier. 

Binnen de Stichting is deze vacature van secretaris niet te vervullen.  
We zoeken dus nu buiten de Stichting naar kandidaten voor een secretaris.  
Echt veel werk zit er niet aan vast. Een elektrische schrijfmachine staat  
ter beschikking. 

Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris E.Aartse, Joh.Molegraafstraat 6 
telefoon 01719-14268, die graag bereid is nadere informatie te verstrekken,  
of bij de voorzitter/asielbeheerder H.van Duijn, Joh.Molegraafstraat 10  
telefoon 01719-14002. 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk  
Postbus 168 
2200 AD NOORDWIJK 

 
 

-------------- 
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VOGELIMPRESSIE VAN IERLAND 
 
Ondergetekende bracht van 16 tot en met 30 juli 1988 een vakantie door in Zuid- 
west-Ierland. Dit artikel is een vogelimpressie van Zuidwest-Ierland, in het 
bijzonder van het graafschap Kerry, gebaseerd op persoonlijke ervaringen en waar- 
nemingen en informatie verkregen uit boeken en folders. 

Laten we eerst iets zeggen over de avifauna van Ierland in het algemeen. Zoals  
te verwachten valt, wordt de Ierse avifauna grotendeels bepaald door de geogra-
fische ligging van het land en door het klimaat. De ligging aan de westelijke  
rand van Europa en omgeven aan drie zijden door de rijke zeeën van de Atlanti- 
sche Oceaan is verantwoordelijk voor de belangrijkheid van Ierland voor over-
winterende vogels uit het noordwesten (o.a. Canadese Rotganzen, Groenlandse 
Kolganzen en IJslandse Wilde Zwanen, Goudplevieren en Grutto's), voor de grote 
aantallen nestelende en trekkende zeevogels (o.a. 10.000en paren Noordse Pijl-
stormvogels, Stormvogeltjes en Jan van Genten) en voor de verschijning van 
dwaalgasten uit Amerika. Het milde klimaat is een van de redenen dat Ierland 
fungeert als een toevluchtsoord voor watervogels en steltlopers in koude win- 
ters, maar het gebrek aan variatie in het klimaat - zelf het gevolg van de  
ligging en omvang van het land - is een hoofdreden voor het lage aantal broed-
vogelsoorten. Ierland telt zo'n 136 broedvogelsoorten waarvan er 107 standvo- 
gel en 29 zomervogel zijn. In totaal zijn er ongeveer 374 verschillende vogel- 
soorten in Ierland waargenomen. 

Kerry is een groot graafschap in Zuidwest-Ierland met bijzonder goedbekende 
ornithologische kenmerken: de reusachtige zeevogelkolonies op kusteilanden en  
de regelmatigheid waarmee afgedwaalde eenden en steltlopers uit Amerika worden 
gezien. Tevens heeft Kerry zeer grote aantallen overwinterende eenden en Rot- 
ganzen en de onbeschutte kustlijn en bergen in het binnenland herbergen grote 
aantallen Alpenkraaien en Raven en een relatief sterke populatie Slechtvalken. 

Kijken we nu in wat meer detail naar enkele goede en gemakkelijk te bereiken 
vogelgebieden in Zuidwest-Ierland. 
- Little Skellig en Great Skellig (graafschap Kerry) zijn 2 rotsen die steil om- 
  hoogrijzen uit de Atlantische Oceaan en tot de belangrijkste zeevogelkolonies  
  van West-Europa behoren. Little Skellig heeft een enorme kolonie van zo'n  
  20.000 paar broedende Noordatlantische Jan van Genten, de op 3 na grootste  
  kolonie van de wereld. Het eiland is een vogelreservaat en is niet toegankelijk,    
  maar men kan de broedende en aan- en afvliegende Jan van Genten uitstekend be- 
  kijken vanuit de vissersboten die onder weg naar Great Skellig met toeristen er    
  tamelijk dicht langsvaren. Great Skellig heeft een aanlegplaats. De muren van  
  de stenen hutten die eens onderdak verschaften aan monniken in de vroege mid- 
  deleeuwen bieden nu nestgelegenheid aan Noordse Pijlstormvogels en Stormvogel- 
  tjes en het gehele eiland zit vol met holen die gebruikt worden door naar   
  schatting 5.000 paar elk van broedende Papegaaiduikers en Noordse Pijlstorm- 
  vogels. Andere typische zeevogelsoorten die broeden op Great Skellig zijn Alk,  
  Zeekoet, Drieteenmeeuw en Noordse Stormvogel (sinds 1913). De beste maanden om  
  de Skelligs te bezoeken zijn mei tot en met juli. De Skelligs zijn te bereiken  
  per vissersboot vanuit de plaatsen Portmagee, Valentia, Caherciveen of Derry- 
  nane. 
- Brandon Point (graafschap Kerry) aan de westelijke rand van Tralee Bay is een  
  zeer geschikte plaats om zeevogeltrek waar te nemen. Op 26 juli 1988 zagen we  
  in de avonduren vanaf Brandon Point tientallen Noordse Pijlstormvogels Tralee  
  Bay in westelijke richting verlaten op weg naar hun broedkolonies op eilandjes  
  voor de kust. Ook zagen we er enkele Alpenkraaien en Raven rondvliegen. 
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  Brandon Point is echter het interessantst in de nazomer en herfst met 
  krachtige noordwestenwinden, het liefst vergezeld van mist. In deze "ideale"    
  omstandigheden worden er onder meer geregeld jagers, Vorkstaartmeeuwen en  
  Grote en Grauwe Pijlstormvogels gezien. 
- Akeragh Lough (graafschap Kerry), een kleine brakwaterlagune achter zandduinen  
  een paar kilometer ten zuiden van Ballyheige langs de Tralee weg, is interna- 
  tionaal beroemd om de verscheidenheid van waargenomen steltlopers. Dwaalgasten  
  uit Noord-Amerika verschijnen er zo geregeld dat ze er bijna gewoon zijn. Ameri- 
  kaanse Gestreepte Strandlopers, grijze snippen en Bonapartes Strandlopers dui- 
  ken er vrijwel iedere herfst op en ook zulke zeldzaamheden als Steltstrandloper,  
  Amerikaanse Bosruiter en Alaskastrandloper zijn er waargenomen. 
- Cape Clear Island (graafschap Cork) is een verhaal apart. Dit eiland in   
  Roaringwater Bay is bijna de zuidelijkste punt van Ierland en de plaats van een  
  vogelobservatiepost sinds 1959. Het eiland zelf ligt op ongeveer 10 kilometer   
  varen (met een postboot) van de havenplaats Baltimore. Het is vrij groot (8 km 
  lang en tot 1,5 km breed) en telt ongeveer 150 bewoners. Cape Clear is vooral   
  beroemd om de indrukwekkende zeevogelbewegingen en zeldzame trekkende roest- 
  vogels die er in de lente en herfst verschijnen. In de eerste helft van juli  
  komen de grootste bewegingen van Noordse Pijlstormvogels voor, met 100en naar  
  het oosten vliegend in de ochtendschemering en 1000en (soms tot 30.000 per  
  uur!) naar het westen vliegend naar de broedkolonies voor de kust van Kerry in  
  de avondschemering. Bijna ieder bezoek van een week tussen half augustus en  
  half september biedt grote kans op het zien van Grauwe, Grote, Kuhls, Noordse 
  Pijlstormvogels, Stormvogeltjes en Vale Stormvogeltjes, Grote en Kleine  
  Jagers en enorme aantallen gewonere zeevogels. De periode van half september  
  tot eind oktober biedt de grootste kans op het waarnemen van trekkende roest- 
  vogels waaronder geregeld zeldzame soorten uit Europa, Azië en Amerika. Cape  
  Clear heeft zo'n 41 regelmatige broedvogels waaronder Alpenkraai, Zwarte Zee- 
  koet en Rotsduif en in totaal zijn er meer dan 244 vogelsoorten waargenomen. 
 
De hierboven beschreven vogelgebieden zijn slechts een kleine selektie uit de  
vele interessante plaatsen in het zuidwesten van de "Emerald Isle" die zeker  
tot een bezoek van de geïnteresseerde vogelaar uitnodigen. 
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Iers Nationaal Bureau voor Toerisme 
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Irish Wildbird Conservancy 
Ruttledge House 
8 Longford Place 
Monkstown 
Co. Dublin 
Ireland 
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W.J.Hooymans 
Teylingerlaan 47 
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KRAANVOGELS EN HET MEER VAN DER-CHANTECOQ 
 
Als in een bepaald gebied de bevolking sterk toeneemt, de bebouwing zich  
uitbreidt en veel natuurgebieden worden ontgonnen, dan heeft dat ook in- 
vloed op de vogelwereld. Deze verandert van samenstelling doordat sommige 
vogelsoorten zich goed aan de nieuwe situatie kunnen aanpassen terwijl an- 
dere verdwijnen. Een voorbeeld van het eerste is de blauwe reiger, van het  
tweede de kraanvogel. Het is al eeuwen geleden sinds er kraanvogels in ons  
land broedden; ze bewonen nu alleen de, minder dichtbevolkte, noordelijke  
delen van Europa, gelegen in Duitsland, Scandinavië en Rusland. Daar zijn  
nog de uitgestrekte, woeste en eenzame moerasgebieden te vinden waarop  
kraanvogels zijn aangewezen. 

Terwijl ons land wel tussen die broedgebieden en het belangrijkste overwin-
teringsgebied in het zuiden van Spanje en Portugal ligt, krijgen we ook tij- 
dens de trektijd weinig kraanvogels te zien. Anders dan de meeste trekvo- 
gels verplaatsen kranen zich niet over een breed front, maar voornamelijk  
langs trekbanen met een breedte van enige honderden kilometers. De weste- 
lijke trekbaan loopt langs de Nederlandse Oostgrens, zodat we in het Westen  
alleen bij uitzondering kraanvogels kunnen waarnemen, bijvoorbeeld na een  
periode van langdurig sterke oostenwind tijdens het trekseizoen. 
Als gevolg van veel onderzoek is men tegenwoordig tamelijk goed op de  
hoogte van de trekroutes en verzamelplaatsen. De in Scandinavië broedende  
kranen verzamelen zich ieder jaar na de broedtijd op Oeland, om vervolgens  
de Oostzee over te steken naar Rügen. Daar komen in oktober ca. 30.000  
kraanvogels samen, terwijl er dan in het binnenland van Duitsland ook nog  
ca. 15.000 verblijven. De afstand van Rügen naar het overwinteringsgebied  
in Estramadura bedraagt ongeveer 2000 km. Aangezien de vliegsnelheid van  
kraanvogels varieert van ca. 40 tot ca. 70 km/uur moeten ze deze afstand  
in een aantal etappen afleggen. Daarbij is het van groot belang dat ze op  
hun weg rustplaatsen vinden met een voldoende omvang en voedselrijkdom.  
In Nederland zijn die nauwelijks aanwezig. De eerste belangrijke pleister- 
plaatsen op weg naar het Zuiden liggen in het noordoosten van Frankrijk 
(Lotharingen). Verder zuidelijk liggen verzamelpunten in Zuid-Frankrijk  
(Cascogne) en in de omgeving van Saragossa (Laguna de Galloconta). 

Voor ons Nederlanders is de dichtstbijzijnde grote pleisterplaats die in  
het meer van Der-Chantecoq in de landstreek die beroemd is vanwege de 

 

Champagne. 
Met zijn ca. 
6000 ha is dit  
waterreservoir  
van dezelfde  
orde van grootte  
als de Oostvaar- 
dersplassen. 
Een ander punt  
van overeenkomst  
daarmee is nog  
dat er ook gere- 
geld één of twee  
zeearenden over- 
winteren. Aan- 
vankelijk lag  
hier een veel  
kleiner meer,  
maar in 1974  
werd het een  
spaarbekken van  
de Marne en kreeg  
zijn huidige om- 
vang. Het zo 
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ontstane uitgestrekte meer wordt in de zomer gebruikt voor de watersport  
maar in de winter vervult het de rol van wildreservaat. 
Vroeger moesten de kraanvogels hun rustplaatsen in deze streek zoeken in  
een aantal verspreid liggende kleinere gebieden; sinds de uitbreiding van  
het meer beschikken ze over een groot aaneengesloten areaal waar ze onge- 
stoord kunnen overnachten. Daarbij komt dat ze gunstige voedselterreinen  
vinden op de akkers ten westen van het meer, waar de laatste jaren veel  
mais wordt verbouwd. 
De grootste aantallen kraanvogels zijn op en bij het meer van Der-Chantecoq  
te zien tijdens het hoogtepunt van de trek in de maanden maart en novem- 
ber, wanneer hun aantal kan oplopen tot ca. 25.000. Bovendien blijven in  
zachte winters zoals die van 1987/88 en 1988/89 ook duizenden kranen hier 
overwinteren. 
Vooral de dijk aan de westoever van het meer is een uitstekend waarnemings- 
punt omdat de kraanvogels hier 's morgens en 's avonds overvliegen op weg  
van slaapplaats naar voedselgebied vica versa. Maar ook midden op de dag  
zijn er soms groepen kraanvogels te zien die zich, meestal op vrij grote  
afstand, midden in het meer ophouden om te rusten of te fourageren. Met  
een telescoop zijn ze goed te bekijken. 

Aantrekkelijk is verder het maken van een tocht rond het meer, waarbij tel- 
kens een bepaald deel van het gebied te overzien is vanaf schiereilandjes  
en andere uitkijkpunten. Meestal zijn er aalscholvers en diverse soorten  
eenden en meeuwen te zien, zodat er altijd wat te kijkeren is. In de bos- 
sen en het parkachtige cultuurland in de omgeving met zijn vele meertjes,  
riviertjes en beekjes kun je soorten zien als slechtvalk, smelleken, ijs- 
vogel, klapekster, goudvink, appelvink en legio buizerden. 

In de dorpen van deze streek kun je veel huizen en zelfs een aantal kerken  
zien met een interessante vakwerkbouw, terwijl hier en daar ook een schil- 
derachtige watermolen te ontdekken valt. 
Toch is dit gebied in de winter erg rustig; het is betrekkelijk dun bevolkt  
en niet aantrekkelijk voor de doorsnee toerist, die liever naar de winter- 
sport of naar de Riviera gaat. 
Al met al is dit meer met zijn omgeving in het winterhalfjaar best een be- 
zoek waard voor wie kraanvogels wil zien in een aantrekkelijke omgeving op  
niet al te grote afstand van huis. 
 

D.de Jonge 
 

-------------- 
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BLAUWE REIGERS EN ZACHTE WINTERS 
 
Nederland herbergt ongeveer het derde deel van de gehele West-Europese popu- 
latie van de Blauwe Reiger. Dat is niet zo vreemd als we bedenken dat nergens  
anders zoveel sloten en vaarten in het landschap aanwezig zijn. Meren en plas- 
sen hebben voor reigers niet zo'n grote betekenis als sloten, omdat zij al- 
leen vanaf de oever kunnen vissen. Hoewel vis het gehele jaar door het belang-
rijkste voedsel voor reigers is, is de Blauwe Reiger toch minder kieskeurig  
dan men vaak denkt. Vooral in de winter als de vissen minder actief zijn en  
zich meer bij de bodem ophouden, zijn Blauwe Reigers geduchte muizen- en 
mollenjagers. Ook ratten worden niet versmaad en een enkele keer wordt zelfs  
een passerend Waterhoentje buit gemaakt. 
   Hoewel het voedselpakket van de Blauwe Reiger niet alleen uit vis bestaat,  
maakt een vorstperiode toch spoedig slachtoffers. Het zijn vooral de jonge  
en onervaren vogels die moeite hebben om nog aan de kost te komen als de slo- 
ten zijn dichtgevroren. Door een echt strenge winter vallen er ook bij de vol- 
wassen vogels zoveel slachtoffers, dat de stand in het volgende voorjaar dui- 
delijk is afgenomen. Zo was na de bijzonder strenge winter van 1963 bijna de  
helft van de Nederlandse populatie bezweken. Door de zachte winters die hier- 
na volgden en door de bescherming die deze soort na 1963 genoot, kon de popu- 
latie snel groeien. In de eerste plaats was het aantal winterslachtoffers  
bijzonder gering en in de twee plaats leidde de lange serie zachte winters  
er toe dat steeds meer Nederlandse reigers niet meer wegtrokken. Hierdoor  
werd de wintersterfte ook duidelijk verminderd, omdat de jacht in de zuidelijke 
landen veel slachtoffers onder de trekkers eiste. Behalve de zachte winters  
van de jaren zestig en zeventig heeft ook het toenemend gebruik om reigers te  
voeren er toe bijgedragen dat steeds meer Blauwe Reigers standvogel zijn ge- 
worden. Dit werd nog in de hand gewerkt doordat de Blauwe Reiger na het stop- 
zetten van de jacht in 1963 binnen enkele jaren zijn schuwheid verloor en  
zich maar al te graag door mensen liet voeren. 
   Uit de tellingen die door A.A.Blok in de jaren zeventig werden georgani- 
seerd, is gebleken dat de Nederlandse populatie in 1975 de 10.000 paren over-
schreed. Hierna is de stand weer teruggelopen, zeker na de lange winter van  
1979. De toename van de jaren zeventig werd ook merkbaar in Noordwijk. Op  
Nieuw-Leeuwenhorst was enkele jaren een nest aanwezig en in 1972 vestigden  
zich enkele paren op offem. Deze laatste vestiging groeide uit tot een kolo- 
nie met ruim 20 nesten. De strenge winters van het begin van de jaren tach- 
tig hadden nauwelijks invloed op deze kolonie, omdat de vogels iedere winter  
trouw gevoerd werden aan de Bronsgeesterweg. 
   De afgelopen winters waren buitengewoon zacht. Zelfs niet een keer werden  
de sloten met een ijslaagje afgesloten. Van de jonge reigers bleven er dan ook 
bijzonder veel in leven. Omdat reigers niet meteen het volgende jaar gaan  
broeden, was vorig jaar in de kolonies nog niet zoveel van groei te merken.  
Nu, in 1989, lijkt het er op dat de toename van de reigers ook in de kolonies 
zichtbaar wordt. In onze regio zijn reeds zeer lang twee vrij grote kolonies  
bekend: Het Lisserbos en 't Huys te Warmont. 
Ook al bouwen reigers meestal grote nesten, toch valt het vaak niet mee om  
het aantal nauwkeurig vast te stellen. In het Lisserbos nestelen veel reigers  
in oude Grove dennen. Vaak is niet te zien of er meerdere nesten in één boom  
liggen. Ook kunnen de nesten zo verspreid liggen (Warmond) dat kleine sub- 
kolonies snel over het hoofd worden gezien. Soms vinden nog vestigingen plaats  
als het blad al aan de bomen komt en op bestaande nesten al jongen te zien  
zijn. Kortom het aantal nesten wordt vaak onderschat. 
   In het kader van een landelijke telling heb ik de afgelopen dagen enkele  
kolonies bezocht en zijn mij op dit moment (22 april) de volgende kolonies  
bekend: 
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Lisserbos - Lisse     67 nesten 
't Huys te Warmont - Warmond   84 nesten 
Offem - Noordwijk     28 nesten 
Nieuw-Leeuwenhorst - Noordwijkerhout  1 nest 
Rhijnhof - Leiden     23 nesten 

Een nieuwe vestiging in dit lijstje is Nieuw-Leeuwenhorst. Het nest bevindt  
zich niet op de plaats waar in de jaren zeventig enige jaren achtereen ge- 
nesteld werd, maar in een hoge beuk aan de rand van de vijver. 
   Mochten er lezers zijn die in onze regio nog meer vestigingen weten, dan  
wordt hen verzocht dit vooral aan ondergetekende door te geven. Die gegevens  
kunnen dan gebruikt worden om de landelijke telling zo volledig mogelijk te  
laten zijn. In de volgende Strandloper zullen deze aanvullende gegevens zeker 
vermeld worden. 
 
Jelle van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
2202 XT NOORDWIJK  
tel.01719 - 10833 
 
 

-------------- 
 
BROODNIJD 
 
Vanuit het raam kijk ik naar het water langs de tuin. 
Aan de overkant komt een Waterhoen aangerend, nauwelijks gehinderd door  
de snee tarwebrood die hij trots in zijn snavel houdt. Rennen maakt honge- 
rig dus even stoppen voor de maaltijd. Ach, slechts een hap kunnen doen  
want dan is er gezelschap van een gulzige Kauw en wat later nog een Kauw.  
De 2 Kauwen maken de lekkernij buit en beginnen ter plekke de boterham te 
verorberen. 
Het Waterhoen kijkt wat beteuterd, doch er is hulp onderweg; de partner  
komt met grote stappen naderbij. Samen kunnen zij de Kauwen wel de baas  
en ze heroveren het stuk brood. De Waterhoentjes nemen nu ieder een stuk,  
maar dan verschijnt er een derde Kauw. Het is ongelijk verdeeld in deze  
wereld, maar wat te doen tegen deze overmacht. 
De Waterhoentjes hebben nog één troef achter de hand, iets waar Kauwen  
slechts van kunnen dromen, dus met brood het water in en weg wezen. Zij  
hebben de strijd toch gewonnen. 
 
De Kauwtjes 
Ze zweven en zwenken 
de Kauwtjes, 't doet denken  
aan 'n vliegend ballet,  
het zwarte silhouet 
zwiert omhoog en omlaag,  
soms snel dan weer traag,  
"Dans uniek" op muziek  
van wind en thermiek. 
 

Greetje Schrama-v.d.Berg 
 
 

-------------- 
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EEN OCHTEND MET DE  

 
 
Waar de rivier de Scarborough in de Atlantische Oceaan uitmondt ligt het  
grootste schorrengebied in mijn geboortestaat Maine. Daar biedt de staats- 
afdeling van de National Audubon Society 's zomers een afwisselend program- 
ma van kanotochten en wandelingen aan. Op een zaterdagochtend in augustus  
meldde ik mij om zeven uur bij het Scarborough Marsh Nature Centre om er  
aan deel te nemen. 

Er verschenen maar zes deelnemers. Samen met onze begeleider begonnen we  
aan de waarnemingen: de Amerikaanse kleine strandloper, de zwarte ibis  
(met een kleine broedkolonie in de buurt), de daar algemeen voorkomende 
zilverreiger, de zwarte eend, de blauwvleugeltaling en de daar minder voor- 
komende blauwe reiger en ijsvogel. Na anderhalf uur vertrokken we per auto  
naar het dichtbijgelegen strand van Pine Point Narrows. De lucht was helder  
het weer warm. Rustend op grote granieten rotsen aan de zee observeerden we  
binnen een uur: de Amerikaanse bontbekplevier, de kleine kokmeeuw, drie  
regenwulpen, de grote en de kleine geelpootruiters, de willet, een juv.  
kwak, de ringsnavelmeeuw, de kleine grijze strandloper, drieteenstrandlo- 
pers en een Double-Crested Cormorant. 

Toen keerden wij terug naar het centrum. Degenen die nog interesse hadden  
voor een kanotocht kregen een korte inleiding over de opgezette plaatse- 
lijke vogels en andere dieren, die daar tentoongesteld waren. De kanotocht  
van anderhalf uur ging vanaf het centrum langs de smalle getijderivier de  
Dunstan. De acht inzittenden van de drie kano's kregen van de gidsen in de 
begeleidende kano iets te horen over de geschiedenis en het belang van het 
moerasgebied als rust-, broed- en fourageplaats voor stand- en trekvogels.  
Zo'n zoutwaterrivier als de Dunstan dient voornamelijk als wieg voor jonge  
zeevis en schaaldieren o.a. de garnalen en zeekreeft, die Maine exporteert.  
Het reservaatgebied van 3.100 acres is eigendom van de staat afd. Inland  
Fisheries and Wildlife. Het bevat zowel brak- als zoetwatermoeras  
en -kreekjes, ook percelen bos met gemengd loof- en naaldhout. 

In Maine gaat, evenals hier, de discussie steeds weer over de strijd om  
de onvervangbare wetlands te beschermen. Wat de Scarborough Marshes betreft  
is dat de bedreiging door projectontwikkelaars in verband met de daar toe- 
nemende bouw condominiumwoningen. 

 

 
J.M.van Sambeek 

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

 
NOG EEN PAD OVERGEZET 
 
1 April. In de keuken ging ik het viswater uit het drinkbakje van de  
poes, dat naast het katteluik staat, verversen. In het glazen kommetje  
van 3,5 cm diep en 10 cm breed, zag ik een donkere wolk die bij nadere  
inspektie een padje bleek te zijn! In de vijver tegenover het huis kon  
ik de mini-Romeo - nog versierd met wat restjes kabeljauw - loslaten. 
 

J.M.v.S 
 

-------------- 
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EXPERIMENT MET GRASKARPERS 
 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen liggen enkele kanalen die gegraven  
zijn voor de waterwinning. Deze kanalen groeien gemakkelijk dicht met  
waterplanten. Het toestromen van het water naar de plaats van oppompen  
wordt hierdoor zeer gehinderd. Om de kanalen schoon te houden, is een spe- 
ciale maaiboot ontwikkeld, die zowel de bodem van de kanalen als de taluds  
kan maaien. De losgekomen planten drijven, voortbewogen door de wind, tegen  
een balk die op gemakkelijk bereikbare plaatsen dwars over het kanaal ligt.  
Op deze plaats worden de planten dan uit het water verwijderd. 

Sinds een paar jaar worden er proeven genomen met graskarpers. Het leef- 
gebied van deze vissen ligt ergens in Azië. Het voedsel bestaat uitsluitend  
uit waterplanten. Vóórdat de graskarpers uitgezet worden zijn de kanalen  
zo veel mogelijk vrijgemaakt van snoeken. 

Het juiste aantal vissen, of liever gezegd kg. vis dat nodig is om de kanalen  
schoon te houden, moet door ondervinding bepaald worden. Te veel vis geeft 
overbegrazing, dus voedselgebrek en te weinig vis overmatige groei van de 
waterplanten. 

Om graskarpers uit te zetten is een vergunning nodig van het Ministerie van  
Landbouw en Visserij. Het maximum aantal kg. vis dat toegestaan is om uit te  
zetten, bedraagt 250 kg/ha water. 

In ons klimaat kunnen de vissen zich niet voortplanten. Hiervoor is een  
minimumtemperatuur van 20o C nodig en flink stromend water. 

De vissen vertonen vaak een voorkeur voor bepaalde kanaalgedeelten wat ver- 
band houdt met de watertemperatuur. Kwelwater, veroorzaakt door infiltratie  
zorgt voor toevoer van koud water. De vissen houden zich graag op waar de 
temperatuur het hoogst is met het gevolg overbegrazing en gebrek aan voedsel.  
Om zich te voeden ontstaat er nu een trek naar het koudere deel om te eten  
en daarna weer terug. 

Een deel van één van de kanalen groeide geheel dicht met waterpest. De gras- 
karpers die zich in dat gedeelte ophielden hadden daar een overvloed aan  
voedsel, zoveel zelfs dat een groep vissen a.h.w. een gat in de plantenmassa  
at en het voor de rest niet aan konden eten. 

Het graskarperproject is nog in experimenteel stadium en zal door de tijd  
nog wat bijgestuurd moeten worden om optimale resultaten te bereiken. Men  
is nog niet zo ver dat de kanalen zonder hulpmiddelen schoon blijven. 
 

M.Koning 
Barentszstraat 64  
2161 TM Lisse 
 
 
 
 

-------------- 
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NATUURBESCHERMING VROEGER 
 
Het is een heel oude gewoonte om bij het bereiken van het hoogste punt van  
een bouwwerk een "mei" of een tak op dit punt te bevestigen met de bedoe- 
ling een fooi te ontvangen. In plaats van een "mei" wordt er tegenwoordig  
voor dit doel een vlag gebruikt. 
Wordt er door een opdrachtgever geen fooi gegeven dan gaat de bezem er in. 

Even na 1600 was de groei van Amsterdam heel sterk, wat tot gevolg had, dat  
er veel "meien" moesten komen. Het gemakkelijkst was om de bomen langs de 
stadsgrachten aan te spreken met als gevolg dat de bomen veel schade onder- 
vonden. 
In mei 1912 werd het vernielen van bomen en het plaatsen van meien straf- 
baar gesteld met een boete van ƒ 25,--, een zeer hoog bedrag voor die tijd. 

In 1624 waren er weer maatregelen nodig om de bomen te beschermen, want  
jongens en ouderen klommen in de bomen om "uylen en vogelkens" te grijpen,  
gooiden met stokken en stenen en besmeurden de bomen met vogellijm. Op over- 
treding stond een straf van ƒ 6,--. 

Om de bomen waren kokers geplaatst, waarschijnlijk om ze te beschermen te- 
gen knagen van paarden. In 1679 bestond de straf op het vernielen van deze  
kokers uit openbare geseling. 

Sinds 1684 mochten de huisvrouwen geen waslijnen meer aan de bomen vast- 
maken en wie tegen een boom "sijn waater maakte" kon rekenen op een boete  
van 30 stuivers. 

Niet altijd was de stad zo milieuvriendelijk. Een vogel van "grauwachtige  
verwe" kwam avond aan avond op het kruis van de toren van de Nieuwe Kerk  
zitten. Dit ongewone verschijnsel bracht veel mensen op de been. De rege- 
ring van Amsterdam hield niet van samenscholingen en liet daarom de vogel  
van het kruis neerschieten. 

In het begin van de 17e eeuw stond het er niet zo best voor met de vogel- 
stand rondom Amsterdam. Menige onverlaat ging zich te buiten aan het van- 
gen van "fazanten, patrijzen, putoors (roerdomp), reygers, quacken, meer- 
hoenders, wilde zwanen, trapganzen en kranen". Het broedseizoen werd daar- 
om vastgesteld tussen 1 februari en 25 juli. In deze tijd mochten er geen  
eieren geraapt worden of vogels gevangen. Als straf 6 karolusgulden en 
verbeurtverklaring van boot en schiettuig. 
 
Uit tijdschrift "Ons Amsterdam"      M.Koning 
 

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

                    Tapuiten   
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DE MUURBLOEM, ZEER ZELDZAAM, MAAR VRIJ GEMAKKELIJK TE KWEKEN  
 
De "wilde" Muurbloem is een vaste, groenblijvende, houtige plant met goudgele  
tot oranje gele bloemen. De plant kan wel 90 cm hoog worden en de bloemen zijn  
de grootste van alle Nederlandse cruciferen. Na de bloei in de voorzomer rij - 
pen de zaden in hauwen die wel 7,5 cm lang kunnen worden. De bloemen schijnen  
een aangename geur te hebben. 
Deze "wilde" soort is eigenlijk een der oudste sierplanten en er wordt wel 
aangenomen dat de plant alleen in het Oostelijk Middellandse Zeegebied echt  
wild is. De Romeinen hebben de plant mogelijk in vele delen van Europa ge-
introduceerd. Omdat de Muurbloem nogal koudegevoelig is, komt de soort in  
Noord Europa niet voor. Nederland is de noordgrens van het areaal. De plant  
kan bij ons tot de zeer zeldzamen gerekend worden. De Muurbloemzaden die veel  
in tuincentra verkocht worden geven de bekende kweekvormen. Deze planten on-
derscheiden zich van de "wilde" doordat ze tweejarig zijn, een roodbruine tot  
bijna purpere bloemkleur bezitten en niet houtige stengels en korte hauwen  
hebben. 

Waarom zo uitvoerig geschreven over deze zeer zeldzame plant? 
Toen ik in de zomer van 1987 met vakantie in de Eifel was, had ik onder meer  
het voornemen wat zaad te bemachtigen van deze plant. In het begin van deze  
vakantie kwam ik ze al veel in zaad tegen op de oude muren van Monschau,  
maar de zaden leken mij nog te onrijp. Later vond ik ze ook nog veel op de 
bouwvallen van het amfitheater te Trier. Ogenschijnlijk eveneens met onrijpe  
zaden. Omdat ik weer terug naar huis moest, werden er toch een paar grote  
hauwen afgeplukt en meegenomen. Thuisgekomen werden de "onrijpe" zaden direct  
door Klaas Koning in Lisse gezaaid en binnen enkele weken waren tot mijn ver- 
bazing volop kiemplantjes aanwezig. 
Na verspenen werden de voorspoedig groeiende 
planten op 2 verschillende plaatsen in mijn 
tuin gezet. In mei 1988 hadden de planten al 
een hoogte van 50 tot 75 cm bereikt en ik 
verwachte al bloei. Maar de bloeitijd verstreek 
zonder succes en ik begon al op de voorzomer 
van 1989 te hopen. Wie schetst mijn verbazing 
toen een klein aantal planten vanaf half sep-
tember voorzichtig in bloei kwam en dat deze 
zelfde planten op het moment dat ik dit schrijf 
(januari 1989) nog steeds in bloei staan!  
Mij viel op dat de eerste bloemen meer de tint 
hadden van de kweekvorm (wat roodbruin) en de 
latere bloemen echt het geel van de "wilde" 
soort. Er worden ook hauwen gevormd, maar tot 
zaadvorming komt het niet, mogelijk omdat de 
bijen en hommels nu ontbreken. 
Ik blijf de planten voorlopig in mijn tuin nauw- 
lettend volgen! 

Is deze winterbloei van de Muurbloem zo bijzon- 

 

 
der?  Navraag bij Douwe de Graaf, hoofdredacteur van het Natuurhistorisch  
Maandblad van Limburg, die de Muurbloemen op de oude stadsmuren van Maastricht  
kent, leverde op dat ook daar de plant bloeit in zachte winters op beschutte 
plaatsen. Overigens las ik in jaargang 40 (1951) van genoemd tijdschrift dat  
de Muurbloemen op de stadsmuren van Maastricht niet uniform zijn. Er zijn daar 
eigenlijk 2 enigszins verschillende vormen te zien met verschillen in kleur, 
bloemknoppen, breedte kroonbladen, al of niet overlappen kroonbladen, meer  
of minder gele bloemen, stevigere of slappere planten. Mogelijk is kruisbestui- 
ving met tuinplanten de oorzaak. 
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Waar komt de Muurbloem in ons land nog voor? 
Het meest is ze nog te vinden op zachte kalkspecie bovenop spleten in oude 
muren en ruïnes in het gebied van de grote rivieren en de kust. In onze om-  
geving werd ze vermeld voor Rijnsburg (kerkmuur) en Voorhout (Ruïne Teylingen) 
1895. De planten zijn daar verdwenen door restauratiewerkzaamheden. Ook is 
er een opgave van de Grote Kerk te Haarlem (1877), maar alleen de naam van 
de plant leeft nog voort op het uithangbord van een antiquair die een zaak 
heeft in een pandje tegen de Bavokerk. Alleen op de Ruïne Brederode te Sant-  
poort, al waargenomen in 1833, komt de Muurbloem nog steeds voor. 
In een Haarlems Dagblad uit maart 1984 las ik iets over de restauratie van 
de Brederodepoort waarop de zeldzame muurvegetatie met Muurbloem voorkomt. 
Na eerst wel 2 jaar nagedacht te hebben gaf de Gebouwendienst het volgende 
advies: "weghalen van de Muurbloemen die in de weg zitten en tijdelijk be-  
neden oppotten. De plant moet zo veel mogelijk met de kalk en stenen waarop 
hij wortelt van zijn plaats worden gelicht". 
Hoe de planten weer teruggezet worden vermeldt dit verhaal niet, maar zeker 
is dat een mortel vervaardigd uit zand en schelpkalk (uit België) gebruikt 
zal worden om de planten weer vast te zetten op de muur. 
Of deze operatie gelukt is moet u ter plekke maar eens bekijken. 
 
Literatuur 
E.J. Weeda, 1987. Nederlandse oecologische flora 2 
S. Segal, 1962. De floristiek van oude muren. Gorteria 1: 71 - 74 
 

J.M.de Graaf 
-------------- 

 
EEN LEUKE PLANTENVONDST IN DE NOORDDUINEN  

Via een buurtbewoner werd ik opmerkzaam gemaakt op een bijzondere plant, die  
groeide in de omgeving van de Duindamseslag in de Noordduinen ten noorden van 
Noordwijk. Het bleek om een vrij forse plant te gaan met behaarde, vrij grote 
bladeren en blauwe bloemen ter grootte van zo'n 7 a 8 mm. De volgende dag op  
4 mei jl. ben ik zelf een kijkje gaan nemen op de groeiplaats van deze plant  
en tot mijn grote verrassing trof ik een vrij groot aantal planten aan van de  
Groene Ossetong (Pentaglottis sempervirens). 

Het betreft hier een zogenaamde stinseplant. Stinseplanten groeien veelal op  
oude buitenplaatsen en zijn vroeger (soms al tijdens de middeleeuwen) uit  
andere streken van Europa hier heen gebracht. In elk geval gaat het om plan- 
ten die oorspronkelijk niet uit Nederland afkomstig zijn, maar zich op be- 
paalde beschutte plaatsen behoorlijk hebben weten in te burgeren. 

In het boek "Stinzenplanten" van Piet Bakker en Evert Boeve las ik over deze  
plant het volgende: "Landelijk gezien is de Groene Ossetong zeer zeldzaam; na  
1950 is ze slechts in zes uurhokken in het midden van het land waargenomen,  
steeds op buitenplaatsen. De plant is oorspronkelijk inheems in Zuidwest- 
Europa, namelijk in Portugal, Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. In  
Noordwest-Europa en in Noord-Italië is ze ingeburgerd. De oudste vondst in  
Nederland "in het Wild" dateert van 1911 op de Schovenhorst bij Putten. Dit  
is opmerkelijk gezien het feit dat de soort al sinds 1594 als sierplant in  
Nederland wordt gekweekt. Van de buitenplaats Gunterstein te Breukelen is de  
plant pas in 1942 voor het eerst vermeld, doch ze groeide daar waarschijnlijk  
reeds veel langer. De Groene Ossetong wordt ook nu nog als tuinplant gekweekt.  
Af en toe vindt verwildering plaats". 

Meer gedetailleerde gegevens over de oorspronkelijke groeiplaats zijn te vin- 
den in de uitvoerige Spaanse flora "Guia de campo de las floras de Espana,  
Portugal y Sudoeste de Francia" van Polunin en Smythies, Barcelona 1981. 

Hoe deze plant hier in de duinen terechtgekomen is, is moeilijk te zeggen,  
maar zij vormt in elk geval een opmerkelijke verschijning. 

Kees Verweij. 
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                                  R A D – P U Z Z E L 
 

 
 
In de ring is de eerste letter van een woord,  
de laatste van het voorafgaande woord. 
De laatste letter van een woord is de beginletter  
van het volgende woord. 
De woorden naar de as van het rad, eindigen alle  
op dezelfde letter.. 
 
 
 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 1 
1 — 9 
2 — 9 
3 - 9 
4 - 9 
5 - 9 
6 - 9 
 
7 - 9 
8 - 9 

Hier volgen de vragen: 
 
Zandheuvels 
Evenmens 
Soort bes, bladeren eirond 
Puntige uitwas 
Varkensras 
Mannelijk klein hert, met een kort gewei 
Besmettelijke ziekte bij rundvee 
Een overeenkomst verbreken 
Windrichting 
Bladeren van een pijnboom 
Boomsoort 
Met in water gespoeld zand dempen 
Kam—hagedis 
Vogels die op een stok of tak gaan zitten 
   slapen 
Steil oprijzende afgebrokkelde kusten. 
Behoort tot de familie der boshoenders 

Nadat u alle vakjes goed hebt ingevuld, 
dient u uit de gevonden letters van 
onderstaande opgaaf een woord samen te 
stellen dat betrekking heeft op iets dat 
is te vinden in de weilanden. Dit woord 
is voldoende om mee te dingen naar een 
leuke prijs. 
Bij meerdere goede oplossingen beslist  
het lot. 

2e letter van het woord 3 - 9 
3e                   7 - 9 
3e                   5 - 9 
2e                   2 — 9 
2e                   8 - 1 
le                   6 - 7 
le                   6 - 9 
2e                   2 — 3 

Uw oplossing wordt ingewacht op het adres:  
Van Panhuysstraat 34 Noordwijk 2203 SR,  
vóór 1 juli 1989. 
De uitslag komt in de volgende strandloper. 

 
S.A.v.d.Oever 
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         P E R S B E R I C H T 
 
Milieu-bijenmarkt te Leiden op zaterdag 10 juni 1989 

Op zaterdag 10 juni 1989 komt de milieu-bijenmarkt weer op het  
terrein rond de sterrewacht in Leiden. 

De Imkersvereniging Leiden en omstreken heeft er een vaste plaats  
verworven en biedt de bezoekers ook dit jaar weer een bont en ge- 
zellig programma. 

Bijen, natuur en milieu staan, zoals de naam van de markt aangeeft  
centraal, maar er is nog veel meer te beleven. 
De hele dag treden artiesten op. Er spelen orkestjes en muzikanten.  
"Theater Popject" van Ben van Kempen en Anita 't Sas verlenen hun  
medewerking. Ieder jaar komen zij met iets nieuws en het is altijd  
een succes. In 1989 staat op het programma, 'n straatspel "Machine".  
Verder zijn er tal van demonstraties: korfvlechten, wolspinnen, kaar- 
sentrekken, boerenschilderen en kaasbereiding. 

Wanneer U iets van de handel wil meemaken, moet U al bij de opening  
van de markt, om 9 uur, aanwezig zijn. Misschien wilt U dan wel uw  
eerste bijenvolk kopen. 
De Imkersvereniging Leiden ziet de markt vooral als een gelegenheid  
om belangstellenden te laten zien hoe de imker met zijn bijen omgaat.  
Omdat veel mensen toch wel ontzag hebben voor het kleine angeltje,  
dat elke bij bij zich heeft, is er een stal gebouwd waar U achter  
een glaswand de handelingen van de imker kunt volgen. 

De leden van de op de markt aanwezige natuur- en milieuverenigingen  
doen uiteraard ook hun best en vertellen U graag over hun doelstel- 
lingen en activiteiten. 

Bent U nog nooit op de markt geweest? Dan moet U er dit jaar be- 
slist eens gaan kijken! De vaste bezoekers hoeven we niet meer aan  
te moedigen. De vrolijke en levendige markt trekt elk jaar duizenden  
bezoekers. Zij komen van heinde en ver. 

Ook op de markt 1989 staan de Leidse imkers klaar om U gastvrij te  
ontvangen. 

De milieu-bijenmarkt is open van 09.00 uur tot 16.00 uur. 
Vlak bij het marktterrein is een parkeergarage waar U uw auto gratis  
kunt parkeren. 

Voor informatie over de markt kunt U bellen: 
P.F.Reddingius, Rederijkersplein 17, Noordwijk: 01719-14227 
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over de maanden 
januari, februari  
en maart 1989 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal Datum Plaats Waarnemers 

Duiker 6 7 jan Over zee R.Sluijs 

Fuut 1 pr 25 mrt Rijnsburg met grote jongen J.Glasbergen 

Dodaars 1 6 feb Put van Menten L.v.Ruiten 
 1 31 jan Achter Sancta Maria J.Glasbergen 
 6 21 feb v.Limb.Stirumkanaal K.Koning 

Jan van Gent 1 21 mrt Over zee J.van Dijk 

Aalscholver 6 23 jan Oosterduinse Neer J.van Dijk 
 5 1 feb Oosterduinse Neer K.Koning 
 3 28 mrt Oosterduinse Meer J.van Dijk 

Ooievaar 2 7 feb Rijnsburg op schoorsteen J.Glasbergen 

Wintertaling 9 7 feb Polder Hoogeweg R.Sluijs 
 4 21 feb Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
 2 17 mrt Strand Langevelderslag H.Verkade 

Krakeend 5 7 feb Maandagse Watering J.Glasbergen 
 5 13 feb Polder Hoogeweg H.Verkade 

Smient 25 21 jan Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
 150 16 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 80 26 feb Polder Hoogeweg H.Verkade 
 120 2 mrt Over zee H.Verkade 
 80 11 mrt Over zee J.Glasbergen 

Slobeend 3 pr 1 apr Vijver Nieuw-Leeuwenhorst D.Hoek 

Kuifeend 200 15 jan Put van Menten L.v.Ruiten 
 10 23 jan Leidse vaart N'hout A.Cramer 
 60 26 feb Put van Menten L.v.Ruiten 

Tafeleend 33 6 feb Put van Menten L.v.Ruiten 
 18 11 mrt Put van Menten L.v.Ruiten 
 1 4 mrt Langs Leidsevaart J.Glasbergen 
 14 1 feb Oosterduinse Meer K.Koning 
 1 18 mrt Vijver Nieuw-Leeuwenhorst D.Hoek 

Grote Zeeëend 2 7 jan Over zee, noordwaarts R.Sluijs 

Zwarte Zeeëend 63 7 jan Over zee, noordwaarts R.Sluijs 

Eidereend 2 7 jan Over zee, noordwaarts R.Sluijs 

Grote Zaagbek 1 18 feb Achter Sancta Maria J.van Dijk 
 1-2 jan/feb Oosterduinse Meer velen 
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Soort aantal  Datum Plaats Waarnemers 

Bergeend 6 21 feb Polder Hoogeweg R.Sluijs 
 2 6 feb Verblijvend Rijnsburg J.Glasbergen 
 1 pr 26 mrt Overvliegend Voorhout J.v.Sambeek 
 8 29 mrt Oosterduinse Meer K.Koning 

Nijlgans 2 2 feb Rijnsburg J.Glasbergen 
 2 21 feb Polder Hoogeweg R.Sluijs 
 3 4 mrt Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
 2 14 mrt Overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 

Rotgans 3 14 mrt Uitwatering Katwijk H.Verkade 

Brandgans 1 1 apr Uitwatering Katwijk H.Verkade 

Grauwe Gans 75 1 feb Overvliegend Rijnsburg J.Glasbergen 
 100 7 mrt Overvliegend Noordwijk A.Cramer 

Kolgans 17 5/6 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 23 6 mrt Overvl.Noordwijk-Binnen A.Cramer 

Rietgans 1 19/21 febr. Polder Hoogeweg J.v.Dijk/R.Sluijs 

Canadese Gans 1 pr 9 apr Overvliegend Nw.Leeuwenhorst  D.Hoek 

Buizerd 1-2 jan/mrt Polder Hoogeweg velen 
 2 6 mrt Bronckhorst J.Glasbergen 
 3 6 mrt Paardenkerkhof AW-duinen K.Koning 
 1 18 mrt Nieuw-Leeuwenhorst D.Hoek 

Sperwer 2 jan/mrt Polder Hoogeweg velen 
 1 1 apr Nieuw-Leeuwenhorst D.Hoek 

Rode Wouw 1 10 mrt Overvliegend Langeveld K.Koning 

Blauwe Kiekendief 1 22 jan v.Limburg Stirumkanaal J.van Dijk 
 1 11 feb Noordduinen J.van Dijk 

Smelleken 1 31 jan Noordduinen J.Glasbergen 
 1 27 jan Langs Zwarteweg A.Cramer 
 1 6 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 1 7 feb Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
 1 11 feb Noordduinen J.Glasbergen 
 1 21 feb Noordduinen J.Glasbergen 

Patrijs 4 13 feb Kloosterschuur L.v.Ruiten 
 10 21 jan Polder Hoogeweg J.Glasbergen 

Waterral 1 18 mrt Oosterduinse Meer J.van Dijk 

Meerkoet 200 21 feb Polder Hoogeweg R.Sluijs 

Scholekster 300 feb Polder Hoogeweg velen 
 200 11 mrt Put van Menten L.v.Ruiten 
 38 23 feb Oosterduinse Meer K.Koning 

Kievit 1000 jan/mrt Polder Hoogeweg velen 

Goudplevier 2500/    
 3000 jan/mrt Polder Hoogeweg velen 

Watersnip 3 11 mrt Overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
 4 29 mrt Verblijvend Noordduinen A.Cramer 

Bokje 1 29 mrt Verblijvend Noordduinen A.Cramer 
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Soort aantal  Datum Plaats Waarnemers 

Houtsnip 1 6 jan Noordduinen R.Sluijs 
 1 18 mrt Baltsend Nw.Leeuwenhorst D.Hoek 
 1 1 apr Nieuw-Leeuwenhorst D.Hoek 

Wulp 32 6 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 4 25 feb Polder Elsgeest L.v.Ruiten 
 20 7 mrt Over zee, noordwaarts J.Glasbergen 

Grutto 10 18 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 34 20 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 10 25 feb Polder Elsgeest L.v.Ruiten 

Witgatje 1 22 jan Polder Hoogeweg J.van Dijk 

Bonte Strandloper 200 18 mrt Strand Langeveld H.Verkade 
 200 29 mrt Strand Noordduinen J.Glasbergen 

Kemphaan 8 25 feb Polder Elsgeest H.Verkade  
 12 26 feb Polder Hoogeweg L.v.Ruiten 

Kluut 60 27 mrt Over zee J.van Dijk 
 8 2 apr Over zee, noordwaarts H.Verkade 

Kleine Mantelmeeuw 1 1 mrt Rijnmond Katwijk H.Verkade 

Holenduif 9 29 jan Zweefvliegveld J.van Dijk 
 2 4 mrt Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
 16 11 mrt Polder Hoogeweg J.van Dijk 

Houtduif 400 feb Polder Hoogeweg velen 

Turkse Tortel 4 4 mrt Polder Hoogeweg J.Glasbergen 

Bosuil 1 9 mrt Zweefvliegveld J.v.Sambeek 

Zwarte Specht 1 18 mrt Duindamseslag J.Glasbergen 

Kuifleeuwerik 2 feb Vinkeveld R.Sluijs 
 2 feb Middengebied R.Sluijs 
 3 3 mrt Grashoek R.Sluijs 
 1 13 mrt Duinweg/Duinpark A.Cramer 

Boomleeuwerik 2 31 jan Noordduinen J.Glasbergen 
 1 4 feb Noordduinen J.Glasbergen 
 6 21 feb Langeveld K.Koning 

Veldleeuwerik 50 8 jan Kloosterschuur L.v.Ruiten 

Witte Kwikstaart 6 13 mrt Laagland bij Duinpark A.Cramer 
 9 18 mrt Achter vogelasiel R.Sluijs 

Gele Kwikstaart 1 27 mrt Achter Offem A.Cramer 

Kramsvogel 50 31 jan Noordduinen J.Glasbergen 
 70 11 feb Noordduinen J.Glasbergen 
 100 21 feb Zuidduinen H.Verkade 

Roodborsttapuit 1 pr 11 mrt Nora J.Glasbergen 
 1 pr 14 mrt Nabij Golfterrein J.Glasbergen 
 2 pr 18 mrt Noordduinen J.Glasbergen 
 5 10 mrt Langeveld K.Koning 

Fitis 1 27 mrt Noordduinen J.v.Dijk 
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Soort aantal  Datum Plaats Waarnemers 

Tjiftjaf 1 11 mrt Noordduinen J.Glasbergen 
 1 11 mrt Offem H.Verkade 

Goudhaantje 4 25 feb Noordduinen J.Glasbergen 

Glanskop 2 14 mrt Noordduinen J.Glasbergen 

Staartmees 9 21 feb Langeveld K.Koning 

Sneeuwgors 1 8 jan Kloosterschuur L.v.Ruiten 
 4 9 feb Reddingspost Katwijk J.Glasbergen 
 1 11 mrt Zeereep Noordduinen J.Glasbergen 

Groenling 60 10 feb Langs Oosterkanaal K.Koning 
 50 25 feb Op strand bij Vuurtoren  J.van Dijk 

Putter 10 2 feb Noordduinen J.Glasbergen 
 2 pr 26 mrt In park Bos,zee en Duin  J.van Sambeek 

Frater 40 2 feb Op onkruid Rijnsburg J.Glasbergen 
 2 1 feb Villa Hoogwaak J.van Dijk 

Roek 1 18 feb Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 3 18 feb Achter Sancta Maria J.van Dijk 
 3 26 feb Polder Hoogeweg H.Verkade 

Kauw 500 2 feb Verblijvend Rijnsburg J.Glasbergen 
 300 26 feb Polder Hoogeweg H.Verkade 

Bonte Kraai 10 11 feb Strand Langeveld H.Verkade 

Halsbandparkiet 1 7 jan v.Limburg Stirumkanaal J.van Dijk 
 

 

Wilt u de waarnemingen voor de volgende Strandloper weertijdig insturen  

naar: 

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

Formulieren kunnen ook bij A.Cramer, Sluispad 5 in de bus  
gestoken worden. Hij zorgt er voor dat de formulieren bij J.Glasbergen komen. 
 
Bij voorbaat dank! 
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Jaren achtereen is de vogelstand in onze regio uitvoerig bestudeerd. Voor dag  
en dauw trokken de waarnemers er op uit om te onderzoeken welke vogelsoorten  
er in onze duinen en polders broeden en om vast te stellen om welke aantallen  
het hierbij gaat. Ook de vogelstand van de dorpen werd in kaart gebracht.  
In het najaar werden trektellingen georganiseerd en in de winter werden regel- 
matig tellingen langs het strand en in Polder Hoogeweg gehouden. 

Binnenkort verschijnt het boek: VOGELS VAN NOORDWIJK EN OMSTREKEN. 
In dit boek is een enorme hoeveelheid informatie over de vogels van onze regio 
bijeen gebracht. Het onderzochte gebied wordt in het zuiden begrensd door het 
Uitwateringskanaal en het Oegstgeesterkanaal, in het oosten door de Haarlemmer  
en Leidse Trekvaart en in het noorden door de provinciegrens met Noord-Holland. 

De broedvogels worden per landschapstype besproken. De invloed van de verandering  
in het landschap op de vogelstand wordt uitvoerig behandeld. Daarbij krijgen de 
soorten die voorkomen op de Lijst van Bedreigde en Karakteristieke Vogels van 
Nederland (Osieck 1986), de meeste aandacht. Ook de invloed van het terreinbe- 
heer wordt besproken. 

De trekvogels en de wintervogels krijgen ook ruime aandacht. Voor het hoofdstuk  
over de herfsttrek werd dankbaar gebruik gemaakt van de vele gegevens van de 
Vogelwerkgroep Katwijk. Uiteraard wordt Polder Hoogeweg als overwinteringsplaats 
voor duizenden Goudplevieren behandeld. 
In een apart hoofdstuk worden alle belevenissen van het Noordwijkse Vogelasiel 
beschreven. Het boek eindigt met een systematisch overzicht van alle waargeno- 
men vogelsoorten. 

Een greep uit de INHOUD: 
- de ontwikkeling van het landschap 
- ornithologen uit de vorige eeuw 
- de invloed van vossen op de broedvogels 
- de vogelstand van de Amsterdamse Waterleidingduinen 
- de broedvogels van het landgoed Offem 
- de vogelstand van Noordwijkerhout 
- de broedvogels van Kloosterschuur 
- steltlopertrek in het voorjaar 
- stormvogels en Jan van Genten in de herfst 
- zangvogeltrek in oktober 
- invasies van Kruisbekken en Notenkrakers 
- vogeltrek bij strenge vorst 
- olieslachtoffers in het vogelasiel 
- wat is er bij een voedertafel te zien 
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Enkele bijzonderheden over het boek: 

- omvang ruim 200 pagina's 

- formaat 17 x 24 cm 

- zwaar geplastificeerd omslag in kleur 

- ruim 70 foto's, waarvan een aantal in 

  kleur, van landschappen en vogels   

  Fotografen: Arjan den Hollander, Dick 

  Passchier, René van Rossum, Hein Verkade 

  en anderen 

- 20 tekeningen van Arnold Meijer 

- 10 kaarten waarop aangegeven het bodem- 

  gebruik en de verspreiding van karakteris- 

  tieke broedvogels, getekend door Dick Hoek 

- 72 tabellen waarin gegevens over broed- 

  vogels en trekvogels worden samengevat 

- diagrammen die het verloop van populaties 

  in beeld brengen 

- bijlagen over de broedvogelinventarisaties 

  waaruit blijkt dat er in de jaren 1982-88 

  2769 uren aan inventariseren zijn besteed 

- een goed leesbare tekst die door iedere  

  belangstellende gemakkelijk te volgen is. 

  Schrijvers: Ees Aartse, Jelle van Dijk en 

  Dick Hoek  

 
Figuur 4.2 Verspreiding van bedreigde en 
karakteristieke broedvogels van de duinen 
(hier verkleind weergegeven) 
 
Door een gift van de Lions Club en door 

 
Roodborsttapuit 

een zeer ruime bijdrage uit de eigen mid- 

delen van onze Vereniging, zal de prijs van 

dit standaardwerk over de vogels van onze 

regio slechts ƒ 25,- bedragen. 

Voor onze leden geldt een speciale voor-

intekenprijs, namelijk ƒ 20,- !! 

U kunt van deze bijzondere aanbieding ge-

bruik maken door voor 15 juli 1989 ƒ 20,-

over te maken op postrekening 2 57 37 95  

ten name van de Penningmeester van de Ver. 

voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

onder vermelding van: VOGELBOEK. 

In de volgende Strandloper zal te lezen zijn 

op welke wijze de boeken afgehaald kunnen 

worden. Wenst u toezending per post, dan 

dient u ƒ 6,50 extra over te maken. 

 
 




