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Bij d e  vo o r pl a a t  

DickHoek 

Zilvermeeuwen kunnen we in onze streek het hele jaar 
door zien. De dichtstbijzijnde broedplaatsen liggen in 
de duinen bij Den Haag en sinds kort in Leiden, o.a. in 
de Meren wijk. Lang zijn de Zilvermeeuwen fel bestre
den, omdat ze schadelijk zouden zijn voor andere vo
gels. Ze zouden zich schuldig maken aan het roven van 
jonge Eider- en Bergeenden. Toch gaat het met beide 
soorten niet slecht. 
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Onderzoek heeft uitgewezen, dat uitsluitend zieke of 
verzwakte jongen worden buitgemaakt en toch niet 
volwassen zouden worden. Bovendien produceren Ei
dereenden en Bergeenden zoveel jongen, dat grote ver
liezen toch niet leiden tot achteruitgang. Onder ideale 
omstandigheden kan een paar Eidereenden tijdens hun 
gemiddeld elfjarig leven maar liefst 45 jongen groot 
brengen. Om de populatie op peil te houden zijn in die 
periode slechts twee jongen noodzakelijk. 
Sinds de Vos in de duinen is teruggekeerd hebben 
meeuwenkolonies het in de duinen zwaar te verduren. 
Hierdoor zijn ze al uit de Amsterdamse Waterleiding
duinen verdreven en ook in de Wassenaarse duinen ver
liezen ze langzaam maar zeker terrein. Meeuwen zijn 
echter intelligente dieren en weten zich aan de gewijzig
de omstandigheden aan te passen. Zo broeden Zilver
meeuwen sinds enkele jaren op gebouwen bij IJmuiden, 
onbereikbaar voor hongerige vossen. Ook doen ze hard
nekkig pogingen zich op platte daken in Leiden te vesti
gen. Helaas weten veel bewoners dit niet te waarderen 
en worden ze ook hier verjaagd. Hopelijk vinden ze el
ders in de streek een gastvrijer onderkomen. 



V a n  d e  r e d a c t i e  

Als deze Strandloper bij u op de mat valt is de mooie 
zomer al weer voorbij en maken we ons op voor de 
herfst, de altijd weer spannenc_ie tijd van de vogeltrek. 
Er is veel Kopij binnengekomen, zodat we een goed ge
vulde Strandloper hebben. We kregen deze keer ook 
een verslag van een lid van de jeugdclub, die heel en
thousiast een stukje schrijft over het uitstapje naar Gel
drop. Dick Hoek en enkele andere leden van de club 
maakten een reis die iets verder dan Geldrop ging na
melijk naar Florida. Ook over dat uitstapje vindt u een 
uitgebreid verslag. Verder is er een keur aan onderwer
pen van verschillende aard. 
We willen u ook graag wijzen op de agenda, met daarin 
een aantal bijzonder interessante lezingen en excursies. 
Nieuw in de Strandloper is de advertentierubriek. 

Age n d a  

Vrijdagavond 28 september: 
Lezing met dia's van de heer F. Koning over roofvogels 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Aanvang 20.00 uur. 

Zondagmorgen 21 oktober: 
Excursie langs het strand bij de Langevelderslag, waar
bij speciaal zal worden gekeken naar de verschillende 
soorten meeuwen en de verschillende leeftijden van die 
soorten. Verzamelen bij het Jan Verwey Natuurcentrum 
om 8.00uur. 

Vrijdagavond 26 oktober: 
Lezing met dia's van de heer W. Baalbergen over vo-

Inleveren kopij voor de volgende Strandloper uiterlijk 
26 oktober. 

Oproep 

Welk enthousiast lid van onze vereniging zou de redac
tiecommissie willen komen versterken? De werkzaam
heden zullen o.a. bestaan uit het zich bezig houden met 
de organisatie van het bezorgen van de Strandloper. 

Tevens zoeken wij 1 of 2 vrijwilligers Jie bereid zijn 4 
maal per jaar de Strandloper te bezorgen in de wijk Boe
renburg. 

U kunt telefonisch contact opnemen met mevr. N. Sluys 
tel: 01719-10945. 

gels en het landschap van Noord-Amerika. Aanvang 
20.00uur. 

Vrijdagavond 30 november: 
Lezing met dia's door de heer J. Vink over het natuurle
ven in de poolstreken. Aanvang 20.00 uur. 

Donderdagmorgen 27 december: 
Ganzenexcursie naar Zeeland. Vertrek vanaf het Jan 
Verwey Natuurcentrum om 8.00 uur. Belangstellenden 
dienen zich voor 15 december op te geven bij Rien 
Sluys, Bremkant 38 te Noordwijk. 

Vrijdagavond 25 januari: 
Lezing met dia's door de heer R. Wanders over het rin
gen van vogels. 

Ni e u w s  u i t  d e  l e d e n v e r g a d e r i n g  v a n  18 

1990 

. 
m ei 

Mededelingen bestuur: 

Excursies: 
De voorzitter verwijst nog even naar de laatst versche
nen Strandloper, waarin het excursieprogramma staat 
vermeld. Op zaterdagmorgen 2 juni a.s. wordt een spe
ciale slootjesexcursie gehouden, waarbij gekeken zal 
worden naar het dieren- en plantenleven in het zoete 
water. Het vertrek is vanaf het Jan Verwey Natuurcen
trum. Op vrijdagavond 22 juni a.s. zal er een plantenex
cursie plaatsvinden rond het Oosterduinsemeer te 
Noordwijkerhout. 

Waddenexcursie: 
De jaarlijkse waddenexcursie zal plaatsvinden van 31 
augustus t/m 2 september a.s. De reis gaat ditmaal naar 
Ameland. In verband met het beperkte aantal plaatsen 
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(max. 50 personen kunnen er met de bus mee) is een tij
dige opgave aan te bevelen. Verdere mededelingen hier
over in de eerstvolgende Strandloper. 

Tentoonstelling: 
De voorzitter wijst op de tentoonstelling over roofvo
gels, die inmiddels in de naastgelegen zaal te zien is. 
Hij beveelt deze tentoonstelling van harte in ieders aan
dacht aan. 

Informatiebord aan de Noord boulevard: 
Op zaterdagmorgen 23 juni a.s. zal het informatiebord 
over dieren en planten op het strand worden onthuld. 
Deze onthulling zal om 11.00 uur plaatsvinden. Een ie
der is hierbij van harte welkom. 

Lezing van de heer J. van Dijk over de flora in de Alpen 



De voorzitter geeft na de waarnemingen en de rond
vraag allereerst een korte toelichting op de rijke ver
scheidenheid van de flora in de Alpen. Verschillende 
malen heeft hij dit berggebied bezocht en daarbij heeft 
hij tal van planten op de meest uiteenlopende plaatsen 
vastgelegd. Door de grote hoogteverschillen en de vele 
grondsoorten kon er zich een rijk scala aan heel specifie-

Ad v e r t e n t i e s  v a n  l e d en 

Leden, die iets hebben aan te bieden of te verkopen op 
het gebied van natuur- en milieu (boeken, kijkers, tijd
schriften e.d.) kunnen gratis éénmaal in de Strandloper 

ke planten ontwikkelen. Aan de hand van dia's laat hij 
tal van voorbeelden zien. 
Ook het Alpengebied is niet onbedreigd o.a. door de 
sterke uitbreiding van skipistes, zure regen, erosie en 
stuwmeren. Ook hiervan laat hij diverse voorbeelden 
zien. 

een advertentie laten plaatsen. Advertenties moeten ge
stuurd worden naar het redactie-adres van de Strandlo
per. 

Aanwi n s t e n  v o o r  d e  b ib l i o t h e ek v a n  h e t  Jan 
V e r w ey N a tu u r c e n tru m 

- Meeuwentellingen in Meyendel (Jaarverslag 1989). 
Uitgave Meeuwenwerkgroep Meyendel. 

- Vogelonderzoek in Meyendel (Jaarverslag 1987). 
Uitgave Vogelwerkgroep Meyendel. 

-Natuurbeleidsplan, Ministerie van Landbouw, Na
tuurbeheer en Visserij. 1990. 

- Bestrijding botulisme in Zuid-Holland. Jaarverslag 
1989. 
Provincie Zuid-Holland, Dienst Ruimte en Groen. 

Trekw a a r n e mi n ge n  i n  oktob e r  

In de maand oktober zullen er in onze duinen weer vele 
soorten trekvogels te zien zijn. Onder gunstige weers
omstandigheden zullen er dagelijks duizenden vogels 
's nachts en in de vroege morgen Noordwijk passeren. 
Het ligt in de bedoeling dat op iedere zaterdagmorgen 

tussen 7.00 en 8.00 uur enkele leden van onze vereni
ging aanwezig zijn op de "Driehoek", een hoge uitkijk
post ter hoogte van de kruising van de beide fiets
paden, komend uit de richting Noordwijk aan Zee en 
deDuinweg. 

Te n t o o n s te l l i n g  i n  h e t  Jan V e r w ey 
N a tu u r c e nt rum 

Van begin maart t/m eind juni 1991: 
Tentoonstelling over vossen. 

5 



V o g e l e n  in Fl o rid a 

Dickhoek 

In de maand februari van dit jaar maakten Frank van · 
Duiven voorde, Hans de Goede, Dick Hoek, Jan Peter 
Wiersema, Menco Wiersema en Hein Verkade een drie
weekse rondreis door de staat Florida, in het uiterste 
zuidoosten van de Verenigde Staten. Florida is een staat 
van uitersten. Enerzijds kent het uitgestrekte moerassen 
en meren, met langs de kust mangrovebossen. Hier 
brengen miljoenen water- en moerasvogels uit 
noordelijke streken de winter door. Anderzijds is voor
al de Atlantische kust een aaneenschakeling van weinig 
interessante badplaatsen die, dànkzij het aangename kli
maat, een geliefd overwinteringsoord vormen voor mil
joenen Amerikanen en in toenemende mate ook voor 
Europeanen. 

13A � 0 � 5 vo G f..l 

Op het gebied van voorlichting en educatie kunnen we 
in Nederland nog wat leren. Vrijwel elk reservaat heeft 
een goed gedocumenteerd bezoekerscentrum met uit
stekend kaartmateriaal en veldgidsen op allerlei gebied. 
Er worden rondleidingen verzorgd en er zijn routes uit
gezet. De meeste reservaten en nationale parken zijn zo 
groot dat ze ook per auto toegankelijk zijn. 
We hadden gekozen voor een direkte vlucht naar Mia
mi, een grote stad aan de oostkust van Florida. De ver
wachtingen waren hoog gespannen, zeker na een 
dia-avondje bij een Sassenheimse Florida-ganger: Wil
lem Pompert. Toen ons in het vliegtuig na enige tijd 
werd verteld dat we boven Schotland vlogen en op het 
beeldscherm boven ons hoofd het vliegtuig onmisken
baar richting IJsland koerste, kregen we toch even het 
onrustige gevoel dat onze zomerkleren niet toereikend 
voor deze vakantie zouden zijn. Gelukkig bleek dit toch 
de juiste koers naar Florida. 
De eerste nacht en ochtend brachten we door in Miami. 
Eén van de eerste vogels, die we hier zagen bleken Kal
koengieren te zijn. Deze aaseters zweefden boven het 
hartje van de stad rond de wolkenkrabbers, op zoek 
naar afval. Een groep van ruim zeventig exemplaren 
had zich verzameld op het dak van het gerechtsge-
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bouw. Uit traditie? Het was ons bekend dat de dood
straf in Amerika nog steeds niet overal is afgeschaft, 
maar dat de gieren zich direkt na het vellen van het 
vonnis op het slachtoffer zouden kunnen storten, leek 
ons toch zelfs voor Amerikanen wel erg barbaars. 
Op de dukdalven in de haven zaten Bruine Pelikanen te 
suffen en na het raadplegen van diverse vogelgidsen 
konden de talrijke kraaien en meeuwen op naam ge
bracht worden: Amerikaanse Viskraaien en Lachmeeu
wen. Deze laatste soort bleek overal in Florida zeer 
talrijk en in de loop van ons verblijf veranderde het een
voudige winterkleed (grijs-wit) in het broedkleed, waar
bij de zwarte snavel een donkerrode kleur krijgt en de 
witte kop net als bij ons de Kokmeeuw in zwart veran
dert. Ook bekende soorten zoals Huismus en Spreeuw 
ontbraken niet. Deze zijn in de vorige eeuw ingevoerd. 
Opvallend is dat het gesjtilp van de Huismus wat hoger 
klinkt dan in Nederland. 
Aan het einde van de ochtend propten we ons zessen 
mét bagage in één taxi (de chauffeur zal inmiddels wel 
met een andere auto rijden) en gingen op weg naar het 
verhuurbedrijf van de camper. Nadat we de sleutels 
van de camper hadden ontvangen werd koers gezet 
naar de Keys, een eilandenreeks in het uiterste zuiden 
van Florida. Tijdens een tussenstop deed Frank nog een 
poging om het record op de 200 m. te verbeteren toen 
een groepje Cederpestvogels in een bosje langs de weg 
neerstreek. Alle eilanden bleken door bruggen met el
kaar, verbonden. Een groot deel is bebouwd met zomer
huizen en motels en er zijn talrijke stacaravanterreinen. 
Van het oorspronkelijke karakter van de eilanden is ge
lukkig hier en daar nog wat bewaard gebleven en er 
zijn enkele natuurreservaten. Een eerste vroege 
ochtendwandeling rond het terrein met stacaravans en 
zomerhuisjes zorgde al voor verschillende verras
singen. Op de elektriciteitspalen en -draden zaten enke
le roofvogels, waaronder de Amerikaanse Torenvalk en 
Kalkoengieren. Een paartje Visarenden sleepte takken 
aan om hun toch al enorme nest nog verder uit te bou
wen. Even later hoorden we in een perceel met dennen 
een onbekend, roofvogelachtig geluid, dat ook van een 
paartje baltsende Visarenden afkomstig bleek te zijn. 
Wat een verschil met de Nederlandse Visarenden! Deze 
vogels broeden in telefoonpalen direct langs de weg en 
bleken zeer vertrouwelijk. Van geheel ander formaat 
waren twee " Ruby-throated Humming-birds", een soort 
kolibries zo groot als flinke hommels, die in dit zuide
lijkste stukje van de USA blijkbaar overwinteren en in 
de vlucht van de nektar van de schaarse bloemen snoep
ten. Voorts werden hier Witkroonduiven, prachtig ge
kleurde Rode Kardinalen, Katvogels, een Kildeerplevier 
en een Roodsnavelspecht gezien. 
Op het eiland waar we enkele dagen verbleven, Key 
Deer, bevindt het laatste toevluchtsoord voor het Key 
Deer, een ondersoort van het in Noord-Amerika nog al
gemeen voorkomende Witstaarthert Er zouden nu nog 
slechts zo'n 300 beesten van over zijn. We hadden ge
luk en zagen 's avonds enkele van deze kleine hertjes, 
foeragerend in de tuinen van enkele bungalows. Langs 
het strand zagen we verschillende Fregatvogels over
vliegen, reusachtige, sternachtige vogels (spanwijdte 
2.30 m), waarvan de mannetjes een rode keelzak heb-



ben, die ze bij de balts op kunnen blazen. Ook zagen we 
hier de eerste van de in totaal negen soorten waargeno
men reigers. De Grote Blauwe Reiger is in waterrijke 
streken algemeen en gedraagt zich als bij ons de Blau
we Reiger: over de schouders van vissers oplettend of 
ze nog een visje toegeworpen krijgen. Voorts werden 
verschillende bekende soorten waargenomen: Zilverple
vieren, een Middelste Zaagbek en Steenlopers. 
Eén middag werd snorkelend doorgebracht. Omdat de 
mooiste koraalriffen enige kilometers uit de kust liggen, 
maakten we eerst een boottocht over het kristalheldere 
water. Onderweg zagen we kleine, met mangroven be
groeide eilandjes, waarin talrijke Bruine Pelikanen en 
Reig�rs zaten. Het landschap onder water was nog 
momer dan erboven: fraai gekleurde vissen in uiteenlo
pende vormen en grootten zwommen onder hand
bereik in het kristalheldere water voorbij met als decor 
een soort berglandschap van verschillende koraal
soorten, die diepe kloven en steile berghellingen had
den gevormd. 

De Everglad es 
De Everglades vormen tesamen met het aangrenzende 
Big Cypress National Reserve één groot aaneengesloten 
moerasgebied met een grootte van ruim drie keer de 
provincie Zuid-Holland. Het bestaat voor een groot 
deel uit een vlakte, die in het regenseizoen onder water 
staat, maar nu, in het droge seizoen vrijwel overal 
drooggevallen was met slechts hier en daar een meertje 
of moeras met zoet water. Rond deze overgebleven 
meertjes waren grote groepen water- en moerasvogels 
geconcentreerd. In de zomer loopt de temperatuur op 
tot ruim boven de dertig graden, maar nu was het bij
zonder aangenaam. Het droge seizoen heeft nog een 
groot v�ordeel: er zijn weinig muggen. Muggen zijn 
van apnl tot december bijzonder talrijk en kunnen dan 
het vogelen onmogelijk maken. Als verblijf hadden we 
voor Flamingo-camp gekozen, een reusachtige camping 
met bezoekerscentrum, motel, restaurant, zwembad, 
winkels en een haventje. Vanwege de grote belangstel
ling is een verblijf van maximaal twee weken toege
staan. Elke plaats op de camping heeft een zee van 
ruimte, zodat overlast van buren onmogelijk is. Alleen 
de camping al is een eldorado voor vogelaars. Koerei
gers stapten rond de camper en 's avonds kregen we be-
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zoek van een Wasbeer, die de lege bierblikjes onder de 
camper luidruchtig kwam inspecteren. Boven de cam
ping zagen we de eerste Amerikaanse Zeearend over
vliegen, terwijl een Visarend vergeefse pogingen deed 
om een nest te bouwen in de antenne op het dak van 
het bezoekercentrum. In het haventje waren Lachmeeu
wen de talrijkste vogels, die zelfs de hamburgers in han
den van de bezoekers niet met rust lieten. 
Een andere weinig schuwe en luidruchtige soort is de 
Boat-tailed Grackle, een soort Glansspreeuw met een 
lange staart, die overal in groepjes aanwezig was, voor
al op plaatsen waar mensen hun etensresten achterlie
ten. De dukdalven waren bezet met Bruine Pelikanen 
en éénmaal kwam een groep Schaarbekken overvlie
gen. Deze sierlijke, sternachtige vogels hebben een 
merkwaardige gewoonte om voedsel te zoeken: ze vlie
gen met geopende snavel vlak boven het water waarbij 
de onderste snavelhelft door het wateroppervlak snijdt. 
Boven het haventje zagen we een groepje Boornzwalu
wen, die hier overwinteren. Ze broeden in holle bomen. 
Eén van de meertjes (Ecopond) was op loopafstand van 
de camping gelegen en een uitzichttoren bood een 
prachtig overzicht. Vanaf de kust kwamen tientallen 
Witte Ibissen met grote snelheid aanvliegen, daalden 
neer aan de voet van een groepje bomen en begonnen 
massaal een bad te nemen, waarna ze zich in het dichte 
gebladerte terugtrokken, koelte zoekend in de schaduw. 
In het water wemelde het van de vogels: 
Blauwvleugel talingen, Amerikaanse Waterhoentjes 
Amerikaanse Meerkoeten, Ringsnavelfuten en ver-
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schille�de reigersoorten zoals de Driekleurige Reiger. 
Verschillende malen kwam de Bandijsvogel langs vlie
gen. Dit is één van de weinige vogels die overal behoor
lijk schuw bleek te zijn. Ook lieten zich soorten van die 
niet aan water gebonden zijn konden we van dichtbij 
goed waarnemen, o.a. de merkwaardige Gladsnavelani, 
een donkergekleurd familielid van de Koekoeken met 
een grote knobbel op de zwarte bovensnavel en een lan
ge, waaiervormige staart. Bij een andere waterpartij 
(Mrazek Pond) waren we getuige van een fantastisch 
schouwspel: tientallen witte reigers, waaronder de 
Sneeuwreiger, de Grote Reiger en een geheel witte 
vorm van de Grote Blauwe Reiger renden al klapwie
kend achter een school vissen aan in het ondiepe water, 
twee Rode Lepelaars lepelden hun kostje naar binnen 



en zowel de Grote als de Kleine Geelpootruiter foera
geerden in het ondiepe water. Tot onze verrassing ble
ken er tussen de reigers ook twee Bosooievaars 
aanwezig. Deze soort gaat in het reservaat sterk achter
uit. In de dertiger jaren broedden hier nog 8.000 paar 
Bosooievaars, terwijl er de laatste jaren nog maar 500 
nesten gevonden worden. Een andere route, die gedeel
telijk over een houten loopbrug loopt temidden van het 
moeras is de Anhinga Trail. Bij ons eerste bezoek was 
het weer nogal somber en lieten zich niet zoveel vogels 
zien. Wel zaten er tientallen Zwarte Gieren op een 
schaars begroeid veld te wachten op de thermiek, zodat 
ze hun langdurige speurtochten naar voedsel konden 
beginnen. 
De volgende dag was het weer aanmerkelijk opge
klaard, zodat er ook beter gefotografeerd kon worden. 
Langs het pad liep een smal sloo�e, waarin o.a. een 
Amerikaanse Purperkoet zich van zeer dichtbij liet be
wonderen. In een dicht veld met riet en lisdodden zat 
een Amerikaanse Roerdomp binnen handbereik en trok 
zich niets van de bezoekers. Slechts bij handgeklap nam 
de vogel een nog wat gunstiger houding aan voor de fo
tografen, maar ging geen meter opzij. Ook zagen we 
hier een Amerikaans Woudaapje. Overal zaten Slan
gehalsvogels, een soort die te vergelijken is met onze 
Aalscholvers, maar een lange, spitse snavel bezit, waar
mee vissen gespietst worden. Eén Slangehalsvogel zat 
aan de rand van het pad zijn vleugels te drogen in de 
zon en op de terugweg was het een gedrang van de tal
rijke fotografen, de een met een nog groter en duurder 
toestel dan de ander, om dit mooie plaa�e maar niet te 
missen. Hier kregen we dan ook het gevoel in een soort 
Artis te zijn beland, ook al omdat er juist busladingen 
met scholieren uitgeladen werden. Velen hadden meer 
belangstelling voor de frisdranken-automaat dan voor 
de vogels. 
Gelukkig is het park zo groot dat je er ook uren kunt 
doorbrengen zonder iemand tegen te komen. Dit bleek 
wel toen we een dag twee boten huurden om een klein 
stukje van de talrijke zoutwaterlagunes te verkennen. 
Hier zagen we o.a. een Amerikaanse Zeearend op het 
nest. Deze vogel is het symbool van de Verenigde Sta-
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ten. Tot voor enkele jaren zag het er somber uit voor 
deze vogel. Door het kwistig gebruik van allerlei gifstof
fen in het water nam deze vogel voortdurend af en uit
sterven leek nabij. Dankzij het verbod van enkele van 
de meest giftige stoffen hersteld de populatie zich nu 
geleidelijk. 
De Everglades vormde wel het hoogtepunt van de reis. 
Hierna werden nog verschillende kleinere natuurgebie
den bezocht, zowel aan de oost-, westkust en in het bin
nenland; o.a. het gebied tussen Lake Istokpoga en Lake 
Okeechobee. Dit landbouwgebied bestaat voornamelijk 
uit extensieve graslanden en is de enige plaats waar een 
kans is op de Crested Caracara, een merkwaardige roof
vogel met lange poten, die zich met aas, insekten en 
slangen voedt. Weer hadden we geluk en konden drie 
paar van deze vogels ontdekken. Andere soorten die 
we hier zagen: een groepje Canadese Kraanvogels, de 
Oostelijke Weideleeuwerik en de Dikkopklauwier. 

Het Merritt Island National Wildlife Refuge ligt aan de 
oostkust en bestaat uit zoutwatermoerassen en grenst 
aan het John F. Kennedy Space Center, basis van onder
meer de Space Shuttles. Het is ruim zeven keer zo groot 
als onze Oostvaardersplassen. Het gebied is rijk aan 
soorten, die op de Amerikaanse Rode Lijst staan. Zo be
horen Bosooievaars en Amerikaanse Zeearenden er tot 
de jaarlijkse broedvogels. Ook is het gebied rijk aan 
reptielen en amfibieën. Van de zeldzame Zeekoeien zijn 
maximaal 250 exemplaren aanwezig, terwijl het aantal 
Alligators in de duizenden loopt. 
Door het gebied lopen enkele trails, die zelfs met onze 
grote camper goed te berijden bleken. Ook zijn er uit
zichttorens aanwezig. Er mag in tegenstelling tot de 
Everglades ook beperkt gejaagd worden. Het was dan 
ook opvallend dat vooral de eendensoorten veel schu
wer waren dan in de Everglades. Eén van de talrijkste 
soorten was de Amerikaanse Meerkoet, die in grote, 
dichte groepen in het ondiepe water fourageerden. Ook 
waren veel Pijlstaarten aanwezig en konden we een op
vallende eendensoor:f, de fraaie Kuifzaagbek bekijken. 
's Avonds hadden we het geluk twee soorten rallen 
waar te nemen: de Ratelral en de Soraral. Evenals onze 
rallen laten deze geheimzinnige vogels zich moeilijk 
zien. Meestal bevinden ze zich in de dichte moerasvege
tatie en worden 's avonds pas actiever, waarbij ze ook 
weleens de beschutting van de vegetatie verlaten en 
zich in het ondiepe water wagen. Op enkele modder
banken had zich een grote groep Schaarbekken verza
meld, terwijl duizenden Lachmeeuwen naar een 
gezamenlijke slaapplaats vlogen. 
In het Loxahatchee National Wildlife Refuge en de om
geving van Palm Beach werd met succes uitgekeken 
naar de Moeraswouw en de Limpkin. In Palm Beach 
vonden we een grote camping in een stadspark, aan het 
water. Op ons verlanglijstje stond nog steeds de Limp
kin, maar veel hoop om deze soort nog te zien hadden 
we niet. De Limpkin lijkt nog het meest op een Ibis, 
maar vormt een aparte familie. Het verenkleed is een
voudig bruin met lichte strepen en hij heeft een lange, 
enigszins gebogen snavel. In het verleden was deze 
moerasbewoner bijna uitgeroeid als gevolg van de 
jacht. We hadden dan ook verwacht met een schuwe, 
moeilijk waar te nemen soort te maken te krijgen. Tot 
onze grote verrassing werden na het passeren van de 
slagboom van de camping al onmiddelijk begroet door 
een luidroepende Limpkin, die in de top van een struik 
aan de waterkant zat. Vooral 's nachts zouden we de 



roep van de Limpkin nog vele malen horen. 
In de directe omgeving van Palm Beach ligt het betrek
kelijk kleine Loxahatchee reservaat. Het kent enkele 
zeer bijzondere soorten. De waterstand wordt hier ten 
behoeve van de vogels kunstmatig geregeld en je kunt 
te voet het gebied in via een stelsel van dijken, waar je 
een goed overzicht hebt over de moerassen. Ook hier 
was het bezoekers gemakkelijk gemaakt. Vlakbij het 
bezoekerscentrum bleek een Amerikaanse Oehoe te nes
telen in een bos met Moerascypressen, die dicht be
groeid waren met Bromelia's en Tillandsia's. Ondanks 
de geringe afstand (het nest lag vlak langs de weg) was 
het toch bijzonder moeilijk de dieren te vinden vanwe
ge de perfecte schutkleur. Tillandsia's (ook wel schors
plan�es genoemd) groeien op bomen en plaatselijk 
waren er zelfs elektriciteitsdraden mee bedekt. Ze leven 
uitsluitend van voedsel afkomstig van regenwater en 
uit de lucht. Bij ons zijn Tillandsia's de laatste jaren bij
zonder populair als kamerplant, omdat ze vrijwel geen 
verzorging nodig hebben. Helaas worden de planten 
vrijwel uitsluitend in het wild verzameld, waardoor de 
soorten uit Midden- en Zuid- Amerika sterk achteruit
gegaan zijn. Alleen al Nederland importeerde in 1989 
bijna drie miljoen planten. Niet kopen dus. 

Bij aankomst was het nevelig, maar toen de mist optrok 
bleken in het water veel Blauwvleugel talingen, reigers 
en tientallen Fulvous Whistling-Ducks (een soort Boom
eenden) aanwezig. Overal hoorde je het gebrom van de 
Alligators. Een rondwandeling op de dijken van het re
servaat leverden o.a. een gemengde kolonie Grote Blau
we Reigers en Slangehalsvogels op. Als klap op de 
vuurpijl liet een paar Moeraswouwen zich van nabij be
wonderen. Deze in de Verenigde Staten zeer zeldzame 
broedvogel (slechts in Florida zo'n 50 paar) leeft hoofd
zakelijk van Appelslakken. De Moeraswouwen kunnen 
zich slechts bij een bepaalde waterstand handhaven: 
wordt het te droog dan verdwijnen de slakken in de 
modder en ook als de waterstand te hoog is zijn de slak
ken voor de Wouwen onbereikbaar. 
De laatste dagen werden doorgebracht met zwemmen 
en snorkelen bij Palm Beach, waar o.a. een kleine haai 
en enkele zeeschildpadden werden gezien. Tenslotte 
werd de camper weer afgeleverd, waarbij een fikse 
deuk met behulp van een tenthamer met succes werd 
gecamoufleerd. Dit keer troffen we een verstandige 
taxichaufffeur: we moesten met twee taxi's naar het 
vliegveld. Een mooie reis was ten einde. 

Zw a r t e  Mez e n  i n v a s i e  i n  oktob e r  1989 

Johan Goudzwaard 

Vogels kijken is leuk, althans zo wordt beweerd, naar 
vogeltrek kijken heeft voor velen een nog grotere char
me. 
Op "goede dagen" kan men zowel in het voorjaar als in 
de herfst deels alledaagse soorten in soms grote aantal
len langs zien vliegen op weg naar respectievelijk hun 
broed- of overwinteringsgebied. 
In "Vogels van Noordwijk en Omstreken" worden van 
zulke dagen prachtige voorbeelden gegeven. 

Extra verrassend is het wanneer tijdens de najaarstrek 
invasiegasten onze regionen opzoeken. Het gaat hierbij 
om soorten die of bij uitzondering in Nederland wor
den waargenomen zoals Notenkraker en Pestvogel of 
om soorten die in Nederland een min of meer algemeen 
voorkomen hebben en bovendien vaak standvogel zijn; 
d.w.z. dat ze na het broedseizoen nauwelijks of geen 
trekaktiviteit vertonen maar in sommige jaren plotse
ling in grote aantallen trekkend worden waargenomen 
omdat soortgenoten van elders massaal ons land opzoe
ken. 
Voorbeelden zijn Vlaamse Gaai, Koolmees, Zwarte 
Mees en Barmsijs. Laatstgenoemde soort zorgde nog in 
het najaar van 1986 voor een heuse invasie waarbij circa 
5 miljoen Barmsijzen over ons land trokken (R. Lensink 
e.a. 1989), een gebeurtenis van formaat die ook in de 
duinen van Noordwijk niet onopgemerkt bleef. 

In oktober vorig jaar waren het honderden Zwarte Me
zen die vele vogelaars in de kuststrook verrasten. Hier
onder een karakterschets van deze mezensoort, een 
globaal overzicht van de gebeurtenissen rond Noord
wijk en enkele opmerkingen over trek en herkomst. 
De Zwarte Mees komt uitsluitend voor op het 
Europees-Aziatisch kontinent en wel aaneengesloten 
van het uiterste westen (Britse eilanden) tot het uiterste 
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oosten (Japan). Hoewel ook mediterraan is het vooral 
een soort van alpine en boreale naaldbossen waarbij het 
waarschijnlijk lijkt dan populaties in o.a. de Alpen rest
populaties zijn, achtergebleven nadat de soort na de 
laatste ijstijd met de naaldhoutgordel mee steeds verder 
naar het noorden schoof (Voous 1960). 
Hoe het ook zij, de Zwarte Mees is een typische bewo
ner van naaldbos (hoewel hij sporadisch ook in loofbos
sen broedt) met een voorkeur voor Sparrenbossen waar 
hij tussen de naalden naar voedsel zoekt dat bestaat uit 
insekten en zaden. Dennenbossen zijn minder favoriet 
dan sparrenbossen omdat de stugge lange naalden van 
de den minder gelegenheid bieden tot fourageren. 
Wat we van de Zwarte Mees niet direkt zouden ver
wachten; de Zwarte Mees kiest zijn broedplaats vaak 
op de grond, maar het blijft een holenbroeder d.w.z. hij 
nestelt in natuurlijke holten onder stronken of boom
wortels, in muizeholle�es etc. Dat deze gewoonte "uit 



nood is geboren" bewijst het broeden in nestkasten wan
neer deze worden opgehangen. 
In Nederland valt de verspreiding zoals te verwachten 
is samen met het voorkomen van naaldhoutopstanden. 
In de duinen waar toch vrij veel naaldhout voorkomt is 
het evenwel een zeer schaarse broedvogel, mogelijk om
dat deze naaldbossen voor het overgrote deel uit den
nen bestaan. 
De soort is in Nederland standvogel. Als nestjong in Ne
derland geringde Zwarte Mezen worden zelden buiten 
onze landgrenzen teruggevonden. 

Hoe zag in de kuststrook de Zwarte Mezen invasie van 
vorig jaar er nu globaal uit? Tot begin oktober worden 
geen mezenaantallen van betekenis waargenomen. Dat 
verandert op 4 oktober. 's Ochtends is van een invasie 
nog geen sprake, maar in de middag passeren nabij de 
Driehoek in 3 uur 450 Zwarte Mezen in groepen van 
soms 75 exemplaren richting zuid. 
Op 5 oktober gaat de stroom mezen onverminderd 
door. In de ochtend passeren in 2,5 uur niet minder dan 
800 Zwarte Mezen de Driehoek en in de middag wor
den er in 1 uur nog eens 125 geteld. Daarna nemen de 
aantallen af en tot 16 oktober blijft het naar verhouding 
rustig, maar tussen 16 en 19 oktober volgt een nieuwe 
golf Zwarte Mezen. 
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Op de Puinhoop in Katwijk worden op deze 4 dagen in 
totaal ruim 3000 naar zuid vliegende Zwarte Mezen 
waargenomen (van Ruiten 1989). Na 19 oktober neemt 
het aantal snel af en in november zijn het alleen nog 
rondzwerv�nde groepjes van hooguit 25 exemplaren 
die meest in dennenbossen worden waargenomen. 
Samengevat: In oktober 1989 werden te Noordwijk en 
Katwijk ruim 4000 Zwarte Mezen trekkend naar zuid 
waargenomen. 

Wat moeten we ons nu voorstellen bij ro'n massale ver
huizing waarbij duizenden Zwarte Mezen plotseling 
hun broedgebied verlaten? 

10 

Meestal wordt de combinatie van een hoge populatie
dichtheid en een slechte voedselsituatie genoemd als 
voorwaarde voor een invasie. Wat dat voedsel betreft; 
invasiegasten zijn in een bepaald seiroen vaak aangewe
zen op slechts één voedselbron, de Zwarte Mees bijv. 
op sparrezaden of larven van de Dennespanner. Valt 
die voedselbron weg (rowel vruchtzetting van de Spar 
als het voorkomen van de Dennespanner fluctueren 
sterk) dan wordt een deel van de populatie genood
zaakt het broedgebied te verlaten. Bedenk hierbij dat 
het om een immens gebied kan gaan waar duizenden 
Zwarte Mezen broeden. 
Een voorbeeld: tijdens de mezeninvasie van najaar 1971 
werden op het ringstation Kabli in Estland 30.000 trek
kende Zwarte Mezen waargenomen (van Balen & 
Speek 1976). 
Ook in Noordwijk passeerden in die periode ongewoon 
veel Zwarte Mezen (van Dijk & Hoek 1989) en dat geeft 
te denken. 
Waar komen de duizenden Zwarte Mezen die in okto
ber 1989 werden waargenomen vandaan? Met 
zekerheid is dit niet te zeggen, maar vangsten van ge
ringde mezen en veldwaarnemingen in diverse landen 
tonen aan dat het bij eerdere invasies ging om vogels 
uit gebieden die ten oosten van ons land liggen; te we
ten Noord-Duitsland, Polen, de Baltische Sovjet-Repu
blieken en West-Rusland en in sommige jaren ook uit 
Finland. 
Vergelijking van gegevens uit die landen en uit eigen 
land is nodig voor een meer gedetailleerd beeld, maar 
het is niet uitgesloten dat het om mezen van Russische 
komaf ging. Overigens is een oost-west verplaatsing 
volgens sommige auteurs kenmerkend voor invasiegas
ten. . 

Tot slot een vooruitblik. 
Wanneer de "R" weer in de maand verschijnt zal de 
Driehoek weer het toneel zijn van mensen met kijkers 
en honderden w niet duizenden overvliegende vogels 
van allerlei soort. Of daar ook dit najaar weer invasie
gasten bij zullen zijn 'is nog een verrassing. Wel werden 
afgelopen zomer in de duinen rond Noordwijk groepjes 
Kruisbekken waargenomen en werden in augustus op 
diverse plaatsen overvliegende exemplaren gesigna
leerd. En ook de Kruisbek is een invasiesoort Alert blij
ven dus, want wie weet! 
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Ee n b e z o ek aan d e  Po e lb o e r d erij bij h e t  
}is pe r v e l d 

MannaKolft 

Op Donderdagavond 10 mei gingen 
wij met een kleine 20 man op bezoek 
in Wormerveer. Met het weer hadden 
wij buitengewoon veel geluk. Op de 
heen- en terugweg stortregende het, 
maar tijdens de tocht over het water 
genoten we van een mooie ondergaan
de wn en wilde wolken. Onze gidsen 
ontvingen ons hartelijk en vertelden 
ons veel interessants. We zagen bui
tengewoon veel, en veel verschillende 
vogels zoals Kieviten, Grutto's, Schol
eksters, Tafeleenden, 1 paar Bergeen
den, 1 Witgatje, Gierzwaluwen, 
Boerenzwaluwen, 1 Torenvalk, 1 Lepe
laar (broedt bij het Zwanewater), 1 
Rietgors, Visdiefjes, Zwarte Stern (die 
in tegenstelling tot de vorige soort in
sekten eet), Kokmeeuwen (helaas een 
broedgebied ten nadele van de Grutto) en een paartje 
Bruine Kiekendieven dat hier jaarlijks broedt. 
De Dodaars is hier niet meer aanwezig. Niet alleen is 
dit een schuwe vogel, maar is voor voedsel afhankelijk 
van de Steurkrab en voor nestmateriaal aangewezen op 
één soort Lintwier, en nu het water van de Poel door de 
zure regen steeds minder brak wordt is de omgeving 
voor beide soorten ongunstig geworden. 
Wel broeden hier heel veel Grutto's en het is daarom 
van groot belang dat dit gebied een ouderwets, licht be
graasd, nat grasland blijft. In Nederland broedt 70% 
van de wereldpopulatie van de Grutto. Bij intensieve 
veeteelt wordt te vroeg gemaaid, het waterpeil te veel 
verlaagd enz. 
Er is daarom met veel boeren in de omgeving een Be
heersovereenkomst gesloten. Zij kunnen daardoor met 
subsidie blijven leven op de hun vertrouwde plek te
�dden van kleine, lastig te gebruiken, natte grasland
JeS. Jonge boeren voelen hier vaak niet veel voor en 
emigreren naar Canada. Voor de toekomst zijn de voor
uitzichten niet gunstig. De nog aanwezige oudere boe
ren houden nu geen melkvee meer, maar zoogkoeien, 
het Franse ras Limousin; of jongvee. 
's Winters overwinteren in dit gebied zeer veel Smien
ten. Nederland is voor deze soort een zeer belangrijk 
ove�interingsgebied. Ganzen worden hier bijna niet 
gezien. 
Door de medewerkers van natuurmonumenten en van 
de P?elboerderij w?rden elk jaar enkele rietlanden ge
maaid, om verlandmg tegen te gaan. Andere rietlanden 
blijven steeds lang om broedgelegenheid voor bijvoor
b�ld �e Kleine Karekiet te behouden. Vroeger zat in 
dit gebied veel snoek, maar deze is nagenoeg geheel 
verdwenen. Omdat men dacht dat dit misschien kwam 
doordat het water te troebel is geworden door slibvor
ming op de bodem door te veel algen, loopt er nu een 
experiment. Er zijn 4 vakken beschoeid, 2 daarvan zijn 
ontslibd en er is in alle 4 vakken snoek uitgezet. Over 
enkele jaren hoopt men door telling te kunnen zien of 
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de helderheid inderdaad een be
palende factor is. 
Een andere soort die hier bijna ge
heel verdwenen is, is de gestreep
te voorn, tezamen met de 
zoetwatermossel, in wiens schelp 
zij hun eieren moeten leggen. Wel 
zit hier veel brasem. Door het ge
luid van de motorvlet sprongen 
nu en dan grote vissen uit het wa
ter. 
Het gebied is ontstaan achter de 
Noordhollandse duinenrij als een 
grote vochtige veenmoskoepel, 
die door eigen aangroei in het 
midden het hoogste was gewor-

(\t LE. L..IS den. Het overtollige water sijpel
de langzaam via de Zaan af naar 
de Zuiderzee. In een wat drogere 
periode in de 13e eeuw zijn men
sen vanuit Drenthe hierheen ge-

komen. Zij bedreven wat landbouw op de hoogste de
len van het veen. Hierdoor werd de ondergrond bloot
gesteld aan de lucht. Het veen oxydeerde daardoor en 
slonk. De lagere grond was natter en niet meer geschikt 
voor landbouw, maar werd aanvankelijk gebruikt voor 
begrazing. De mensen probeerden ook slootjes te gra
ven om het water te laten afvloeien. Toen ook dat niet 
hielp, verhuisden zij naar dijkjes op de oude strandwal
len, de resten van hun oude huisjes werden weer over
groeid door veenmos, en worden nu wel opgegraven. 
Op de trillende veenkussens groeien veel speciale plan
ten: allereerst het Veenmos (sphagnum), verder Para
plutjesmos, varens, Watemavel, Moerasspirea, 
Kraaiheide, Struikheide en Watermunt Langs de nieu
we beschoeiingen stond de pionierplant Moerasandij
vie uitbundig geel te bloeien. Ook staat er veel Gele lis, 
en dit is een teken dat het water de laatste jaren voedsel
rijker is geworden, zoals bijna overal in Nederland. 
Wie zelf ook eens op een excursie naar dit prachtige 
rijke vogelgebied wil, kan dit nog meerde malen doen. 
De mensen van de Veenpoelboerderij hebben een uitge
b�eid programma. Toos Bom heeft een exemplaar van 
dit programma meegenomen en kan hierover informa
tie verschaffen. 



Sti c h t i n g  V o g e l a s i e l  N o ordwijk 
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Soort 

Blauwe Reiger 
Wilde eend/eend 

Tafeleend 
. Torenvalk 

Waterhoen 
Meerkoet 

Scholekster 
Kievit 

..... Grote Talter 
Zilvermeeuw ···· 

i / Stormmeeuw 
Kokmeeuw 

•· ·: Alk 
Zeekoet 

Houtduif · · . . . . · .. . . . 
· Turkse Tortel 
:::. Bosuil 

•''' Gierzwaluw 
Graspieper ... .. . 

Spreeuw 
·VIàantse Gaai 

: . :::>:::: . Ekster .. x · ..... ......
. . ..... , 

k a uw 
.i. Zwarte Kiaai 

· .( ...... Grasmus 
Fitis 

Merel 
. Zal\gliistèr 
Pimpelmees 

·.·.Koolmees 
Huismus 
Rin2II\us 

Groénline 
Duif 

Parkiet 
Kip 

Aeapomis 
Dwerepapeeaai 

Griize Roodstaart 
Valkparkiet 

Dwergvleermuis "· 
Lachduif 

Kleurainadine 
Totaal 

* De Bosuil is elders ondergebracht 

Aanwezig Gebracht 
31-3-90 

- 2 
- 30 
- 1 
- 1 
- 1 
- 4 
- 5 
- 1 
- 1 

3 4 
- 1 
2 3 
2 -
7 4 
- 1 
- 4 
- 1 
- 5 
- 1 
- 21 
- 3 ' - 2 
3 12 
- 1 
- 1 
- 1 
- 22 
- 2 
- 3 
- 3 
- 9 
- 1 
- 1 
- 9 
- 4 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 

17 174 

** De Dwergvleermuis is door een medewerker van de N.M.F. opgehaald. 
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Dood Gelost Aanwezig 
30-6-90 

- 2 -
11 19 -

- 1 -
- 1 -
1 - -
3 1 -
4 1 -
1 - -
1 - -
2 4 1 
1 - -
2 2 1 
1 1 -
7 4 -
1 - -
1 3 -
- * -
2 3 -
1 - -

15 6 -
2 - 1 
2 - -
5 8 2 
- - 1 
1 - -

' 1 - -
14 8 -

- 2 -
- 3 -

1 2 -
8 1 -
1 - -
1 - -
4 5 -
2 2 -
1 - -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 2 -

** - -
- - 1 
1 - -

98 84 7 



Henk van Duijn 

Kwartaalverslag: april t/m juni. 

Het tweede kwartaal van 1990 is achter de rug. Een 
kwartaal waarin de laatste restanten van de olieslachtof
fers worden gerevalideerd. Na een drukke winterperio
de staat de boog in het voorjaar iets minder gespannen. 
De hoeveelheden jonge vogels die gebracht werden zijn 
meegevallen. De oorzaak hiervan is volgens ons het rus
tige weer in dit voorjaar, de oudervogels hebben goed 
hun voedsel kunnen vinden om de jongen te voeren. 
Het opfokken van (te) jonge vogels is en blijft een moei
lijke taak. De telkens weer kleine hoeveelheden voedsel 
die de ouders aanvoeren is voor ons niet na te bootsen 
of je moet er bij elke vogel om het kwartier een klein 
beetje voer in de snavel doen. Enkele keren lukt het me
dewerkers om jonge vogels op te kweken b.v een Zang
lijster die door Erwin Vink met de hand is groot 
gebracht. Bij jonge eenden is het anders, daar is een 
rode lamp, een doos en goed voer voldoende. De een
den vinden meestal hun weg zelf wel. 
In een enkel geval is een jong weer in een nest te plaat
sen. Een jonge Pimpelmees, is achter het asiel in een 
nestkast geplaatst die bewoond was door Pimpelmezen 
met zeven jongen van ongeveer dezelfde leeftijd. 
Vogels broeden op de vreemdste plaatsen b.v uit Sas
senheim kregen we een nest jonge Spreeuwen 
aangeboden die in een spouwmuur waren gevonden. 
Zij waren nog zo klein dat zij het niet zouden overle
ven. De Bosuil werd op een zondag gebracht. Waar van
daan??? was voor ons een raadsel. Helaas te laat werd 
er dinsdagavond opgebeld om te informeren hoe het 
met de Bosuil was gesteld. 
De vrouw vertelde mij dat de Bosuil in het Keukenhof
bos te Lisse was gevonden. De suffe Bosuil, die uit de 
boom was gevallen werd argeloos meegenomen met de 
beste bedoelingen. Het had beter geweest de Bosuil te 
laten zitten zodat hij weer omhoog zou klimmen. Ad ri
aan Vink heeft zich over de Bosuil ontfermd en een 
week lang goed verzorgd en gevoerd met eendagskui
kens. Voor de Bosuil is dit echter geen goede voorberei
ding op het verdere leven van jacht en overleven. De 
goed uitziende Bosuil is na een week te gast te zijn ge
weest naar Dhr. de Bruin in Woudenberg gebracht die 
gespecialiseerd is in het uitwennen van roofvogels. De 
Torenvalk werd gered van een wisse dood. Mensen 
vonden de valk drijvend in een sloot nabij Sassenheim. 
De opgeviste valk werd naar het asiel gebracht. Een 
dag later is de Torenvalk weer losgelaten in het gebied 
waar zij werd gevonden om eventuele jongen verder te 
verzorgen. De Grote Jager heeft het niet overleefd. De 
oude vogel had een ring om van het Brits Natuurhisto
risch Museum. Het wachten is nog op de ringgegevens 
van de vogel. Een Scholekster werd binnengebracht be
hangen met ringen aan de poten. Aan elke poot drie. Of 
de vogel mede hierdoor sterk vermagerd is geraakt is 
een raadsel maar het lijkt mij moeilijk voedsel zoeken. 
Verder zijn er nog verschillende kooivogels binnenge
bracht waar meestal niemand voor komt opdagen. Zo 
zijn de Dwergpapegaai en de Grijze Roodstaart voorlo
pig elders ondergebracht. De Dwergvleermuis is gevon
den in Voorhout op de stoep van een huis. De 
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Dwergvleermuis is bij ons opgehaald door een mede
werker van het N.M.F. om hem verder te revalideren. 
Als hij het niet zou redden, wordt hij gebruikt om hem 
te onderzoeken op het "rabies" virus wat onder verschil
lende soorten Vleermuizen aanwezig is. Bij de Dwerg
vleermuis is het nauwelijks geconstateerd. In de loop 
van het voorjaar krijgen we toch altijd weer soorten die 
we niet veel binnenkrijgen b.v. Grote Jager, Graspieper, 
Grasmus, Ringmus, Zwarte Kraai met witte vleugels 
enz .. Een leuke bijkomstigheid als je met wilde vogels 
bezig bent. 

De stand van zaken rond de "verplaatsing" van het Vo
gelasiel begon zich, na onderhandelingen met wethou
der Salman gunstig af te tekenen. De lokatie die 
overbleef van de laatste drie was de open ruimte schuin 
achtr het Jan Verwey Natuurcentrum. Voor ons een 
ideale combinatie. De wethouder zag zeer goede per
spectieven voor de haalbaarheid van deze lokatie. Het 
voorstel zou worden meegenomen met de volgende col
legevergadering. Wij zouden van de uitslag in kennis 
worden gesteld. Na drie weken zelf maar gebeld. De 
wethouder klonk zeer somber. Het college wilde voor
alsnog geen uitspraak doen over invulling van het bo
vengenoemde perceel. Misschien is er een andere 
bestemming voor dit stuk grond. Wat nu?????? De wet
houder zou het in het volgende collegeoverleg nog
maals proberen voor de boven genoemde lokatie of een 
stuk in het dierenparkje aan de Preesialaan of blijven zit
ten waar we zitten met uitbreiding van een stuk grond 
of .................... Hoelang wij nog onzeker zijn over onze 
toekomstige plaats is nog een raadsel. Als het zo door
gaat zoals het tempo nu is kan het nog wel héééél lang 
duren. 

Henk van Duijn 
Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Postbus 168 

Noordwijk 



No o r d w ijks e pl an t e n  o p d e  R o d e  L i j s t  

Jelle van Dijk 

In het voorjaar van 1990 verscheen de FLORON-Rode 
Lijst 1990, uitgegeven door het Rijksherbarium en de 
Hortus Botanicus in Leiden. Hiermee heeft ons land nu 
ook een lijst waarop de verdwenen en bedreigde plan
ten staan vermeld. In de jaren zeventig startte de Inter
national Union for the Conscrvation of Nature (IUCN) 
met het uitgeven van soortenlijsten van in hun voortbe
staan bedreigde organismen, de zogenaamde Red Data 
Books. Spoedig hierna werden landelijke lijsten voor vo
gels en planten uitgegeven. Een lijst voor de vogels ver
scheen reeds in 1986: Bedreigde en karakteristieke 
vogels in Nederland (Osieck 1986); nu is dan ook een 
voorlopige lijst voor de planten opgesteld. 
De samenstellers, Weeda, Van der Meijden en Bakker, 
hebben alleen soorten opgenomen die aan twee voor
waarden voldoen: zeldzaamheid en mate van achteruit
gang. Daarbij zijn de kaarten die gepubliceerd werden 
in de eerste twee delen van de Atlas van de Nederland
se Flora (1980 en 1985) het uitgangspunt geweest. Voor 
de actuele zeldzaamheid is de situatie tussen 1980 en 
1990 genomen. Als vergelijkingsmateriaal diende het 
voorkomen vóór 1950 zoals dat in de genoemde delen 
van de Atlas staat vermeld. Door deze uitgangspunten 
worden alleen de zeldzame soorten genoemd waarvan 
het verspreidingsgebied duidelijk is ingekrompen. Zeld
zaamheden waarvan de verspreiding nauwelijks gewij
zigd is zoals de Beredruif (vroeger en nu alleen op 
Terschelling), de Bitterling (zeer talrijk op sommige 
plaatsen in het Deltagebied) en het Rood Bosvogeltje 
(één groeiplaats in de Biesbosch) worden dan ook niet 
genoemd. 
Dat de flora er in ons land verre van rooskleurig bij 
staat, blijkt wel uit het feit dat 37.3% van alle Neder
landse soorten op de Rode Lijst staat! De nivellering 
van het landschap is hier de hoofdschuldige. Soorten 
van voedselarme wateren, onbemeste graslanden en 
vochtige heidevelden zijn alleen nog hier en daar in re
servaten aan te treffen. En zelfs deze gebieden worden 
bedreigd door uitdroging en bemesting door allerlei cul
tuurtechnische ingrepen in de directe omgeving. Ook 
meer grootschalige ontwikkelingen waardoor onder 
meer zure neerslag ontstaat, hebben een sterk verarmen
de invloed op kwetsbare vegetaties. 
Natuurlijk zijn er evenals bij de vogels soorten die het 
wel voor de wind gaat en ook worden er nog regelma
tig nieuwe soorten aan onze floralijst toegevoegd. Of 
we echt blij met deze ontwikkelingen moeten zijn, is 
echter een tweede. Als we het hebben over soorten die 
toenemen, moet gedacht worden aan soorten als Var
kensgras, Hanepoot, Grote brandnetel en Bijvoet. Het 
zijn vooral soorten die profiteren van de bemesting van 
de cultuurgronden. Bij de nieuwkomers gaat het veelal 
om soorten van industrieterreinen en wegbermen zoals 
Kompassla en Bezemkruiskruid. Maar ook in een na
tuurgebied als de duinen kunnen zich spontaan nieuwe 
soorten vestigen. Zo komt de Zwarte engbloem sinds 
1983 op verschillende plaatsen in de Noordduinen voor. 

Dat de omgeving van Noordwijk en dan met name het 
duingebied, een streek is met een rijke flora, blijkt wel 
uit het grote aantal soorten van de Rode Lijst dat in 
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onze regio is aan te treffen. De Rode Lijst kent verschil
lende categorieën. Bij elke categorie worden hier de 
soorten genoemd die in onze omgeving te vinden zijn. 
V oor de Nederlandse namen wordt gebruik gemaakt 
van de namen zoals die in de Rode Lijst en in de 
nieuwste druk van de Flora van Heukels/Van der Meij
den (1990) worden gebruikt. 

I. Zeer sterk bedreigde soorten 
Bleek schildzaad - Alyssum alyssoides 
Hondskruid - Anacamptis pyramidalis 

11.  Sterk bedreigde soorten 

Aardkastanje - Bunium bulbocastanum 
Gewoon vingerhoedskruid - Digitalis purpurea 
Stofzaad - Monotropa hypopitys 
Kuifhyacint - Musearl comosum 
Kleine steentijm - Satureja acinos 

111. Bedreigde soorten 

Gewone agrimonie - Agrimonia eupatoria 
Wondklaver - Anthyllis vuloeraria 
Ruige scheefkelk - Arabis hirsuta subsp. hirsuta 
Absintalsurn - Artemisia absinthum 
Ligge�de asperge - Asparagus officinalis subsp. prostra
tus 
Stinkende ballote - Ballota nigra subsp. foetida 
Gelobde maanvaren - Botrychium lunaria 
Bevertjes - Briza media 
V oorjaarszegge - Carex caryophyllea 
Driedistel - Carlina vulgaris 
Echt duizendguldenkruid - Centauriurn erythracea 
Galigaan - Cladium mariscus 
Veldhondstong - Cynoglossum officinale 
Rietorchis - Dactlorhiza majalis subsp. praetermissa 
Blauwe zeedistel - Eryngium maritimum 
Donkere ooievaarsbek - Geranium phaeum 
Geelhartje - Linum catharticum 
Rode ogentroost - Odontites vemus 
Wilde marjolein - Origanum vulgare 
Blauwe bremraap - Orobanche purpurea 
Gewone vleugeltjesbloem - Polygala vulgaris 
Rond wintergroen - Pyrola rotundifolia 
Sierlijke vetmuur - Sagina nodosa 
Kleine pimpernel - Sanguisorba minor 
Borstelkrans - Satureja vulgaris 
Haarlems klokkenspel - Saxifraga granulata cv. 'Plena' 
Ruig viooltje - Viola hirta 

IV. Potentieel bedreigde soorten 

Zeewinde - Calystegia soldanella 
Zeekool - Crambre maritima 
Ruw gierstgras - Milium vemale 
Walstrobremraap - Orobanche caryophylla 
Bitterkruidbremraap - Orobanche picridis 



Welriekende salomonszegel - Polygonatum odoratum 
Nachtsilene - Silene nutans 
V oorjaarshelmkruid - Scrophularia vemalis 
Zandviooltje - Viola rupestris 

In de bovenstaande lijst zijn alleen de soorten opgeno
men waarvan momenteel groeiplaatsen bekend zijn. 
Soorten die de laatste jaren slechts eenmaal zijn aange
troffen of waarvan vermoed wordt dat het om verwil
derde exemplaren gaat, staan hierboven niet vermeld. 
Zo zijn uit de eerste categorie ook Hartgespan en Fran
se silene in onze omgeving aangetroffen. Hartgespan 
vestigde zich in 1979 spontaan in mijn tuintje en komt 
nog steeds ieder jaar op. Franse silene werd in 1981 op 
een bouwterrein in Noordwijkerhout aangetroffen. 
Op de lijst van de sterk bedreigde planten staan ook 
Witte munt en Wild kattekruid. Beide soorten werden 
wel eens op bouwterreinen aangetroffen. Dat geldt ook 
voor de Selderij die in de groep van de bedreigde plan
ten te vinden is. In deze groep staat ook de Gaspel
doorn vermeld. Deze struik is in de Noordduinen op 
veel plaatsen aangeplant. 

De bedoeling van rode lijsten is de aandacht te vestigen 
op bedreigde soorten. Als we ons voor Noordwijk en 
omgeving beperken tot de twee categorieën met de 
meest bedreigde planten, kunnen we het volgende op
merken. 
Tot de zeer sterk bedreigde soorten behoren het 
Hondskruid en het Bleek schildzaad. Het Hondskruid 
is een kleine orchidee die in ons land slechts op drie 
plaatsen te vinden is. De groeiplaatsen in de Koepeldui
nen worden niet direct bedreigd. Het aantal exempla
ren dat hier in bloei komt, varieert van 10-20 na een 
zeer droog voorjaar tot meer dan 100 na een zeer nat 
voorjaar. 

Het Bleek Schildzaad is van slechts zes vindplaatsen be
kend. Dit onopvallende plantje komt bij ons alleen in de 
Noordduinen voor. Het groeit hier op een plaats waar 
de grond tussen 1940 en 1945 is omgewoeld voor de 
bouw van een bunker. Afhankelijk van de regenval in 
april kunnen hier in mei 10 tot 300 exemplaren worden 
aangetroffen. Deze groeiplaats is kwetsbaar te noemen. 
De plaats ligt heel dicht bij de bebouwing van Noord
wijk aan Zee en dagelijks passeren er tientallen recrean
ten. Bij de inrichting van het gebied Noordrand 
Noordwijk zullen de meeste bunkers in het gebied wor
den opgeruimd. Hierbij kan de groeiplaats van het 
Bleek schildzaad door onwetendheid geheel verdwij
nen. Gelukkig is onze vereniging vertegenwoordigd in 
het overleg dat over de inrichting van dit gebied mo
menteel wordt gevoerd, zodat deze rijke groeiplaats 
vermoedelijk ontzien kan worden. 

Bij de sterk bedreigde planten vinden we de merkwaar
dige Aardkastanje. Deze schermbloemige werd vroeger 
gekweekt op de akkertjes die bij de zeedorpen in de dui
nen waren te vinden. Het ging daarbij om de kleine 
knollen die deze plant vormt. In de Koepelduinen zijn 
na gunstige neerslagomstandigheden meestal nog wel 
zo'n 30 tot 50 planten te vinden. 
Dat ook het Gewoon vingerhoedskruid op deze lijst 
staat, is wat vreemd. Het is in ons land niet of nauwe
lijks meer na te gaan waar we nog van wild en waar we 
van verwilderd moeten spreken. In vrijwel alle bosge
bieden van ons land kan men op kapvlakten het vinger-
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hoedskruid zien bloeien. De laatste jaren is deze plant 
ook in het dennenbos bij de Duindarnseslag beslist geen 
ongewone verschijning meer. 

Op de lijst van de sterk bedreigde planten staat ook het 
Stofzaad. In Noordwijk is nog maar één groeiplaats be
kend. Deze parasiet staat onder de dennen van het golf
terrein. De groeiplaats, waar alleen dennenaalden de 
bodem bedekken, is vanaf het fietspad goed te zien. 
Vroeger kwam het Stofzaad op veel meer plaatsen on
der de dennen voor. Door de vele dunrungen is op de 
meeste plaatsen nu een dichte vegetatie van grassen, 
Knikkend wilgenroosje en Brede Stekelvaren ontstaan. 
Het verdient aanbeveling om in ieder geval op de be
staande groeiplaats zo weinig te dunnen dat de bodem 
niet overwoekerd wordt door kruiden en grassen. 
De Kuifhyacint komt in de AW-duinen voor. Vermoe
delijk is de verspreiding te danken aan de vele 
voerplaatsen die voor fazanten werden aangelegd. Nu 
deze voerplaatsen niet meer gebruikt worden, is het de 
vraag of de Kuifhyacint zich in de AW-duinen kan 
handhaven. 

De laatste sterk bedreigde soort die we hier willen noe
men, is de Kleine steentijm. Deze soort is te vinden di
rect ten noorden van Noordwijk aan Zee en op 
meerdere plaatsen in de Koepelduinen. De plant wordt 
beschouwd als een typische vertegenwoordiger van de 
zogenaamde zeedorpenflora. Hiertoe worden ook 
Wondklaver en Nachtsilene gerekend. Kleine steentijm 
komt voor op plaatsen waar de vegetatie niet geheel ge
sloten is. Door een te sterke betreding van de groeiplaat
sen kan deze soort gevaar lopen. 

In de lijsten van de bedreigde en potentieel bedreigde 
soorten staan gelukkig ook soorten die in onze omge
ving vooral in de duinen veel te zien zijn en hier geen 
gevaar lopen: Gewone agrimonie, Wondklaver, Absint
alsum, Liggende asperge, Stinkende ballote, Driedistel, 
Veldhondstong, Rietorchis, Gewone vleugeltjesbloem, 
Blauwe zeedistel, Walstrobremraap, Bitterkruidbrem
raap, Welriekende salomonszegel en Nachtsilene. Het 
feit dat deze soorten wel op de Rode Lijst staan, moet 
voor ons wel een waarschuwing inhouden. Blijkbaar 
zijn de terreinen waarin deze soorten optimaal gedijen 
bij Noordwijk nog wel aanwezig. Dit moet voor iede
reen die om wat voor reden zich met het Noordwijkse 
buitengebied bezig houdt, een signaal inhouden dat 
ook terreinen waarin niet direct zeer zeldzame planten 
voorkomen, landelijk gezien toch van grote betekenis 
kunnen zijn. 
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Vinkenb a an m e d ewe rke rs  gevr a a gd 

René Wanders 

Al vanaf oudsher zijn in Nederland vinkenbanen aan
wezig, vooral in de duinstreek, om de vogels te vangen 
die in de herfst van Scandinavië, langs de Nederlandse 
kust, naar het zuiden trekken. 
Alleen is er wel veel veranderd m.b.t. het lot van de .vo
gels, als we vroeger met nu vergelijken. Tot het begin 
van deze eeuw werden de gevangen vogels meest ge
dood om op te eten of verhandeld als kooivogel. 
Nu, na het invoeren van de Vogelwet, worden de 
vogels nog wel steeds gevangen, maar krijgen daarna 
een ring van het trekstation te Heteren om één van de 
poten en worden dan weer "genummerd" vrijgelaten. 
Doordat sommige van deze vogels weer worden terug
gevonden zijn we over sommige soorten al heel wat te 
weten gekomen over trekwegen, overwinteringsgebied 
en leeftijd. 

Zo wordt het oude vinkersvak nu aangewend voor een 
nuttig doel. De Stichting Vogelringstation Meyendel 
zoekt nu mensen, die zich willen inzetten voor het in
standhouden van de vinkenbaan in Meyendel door één 
ochtend in de week in de herfst op de baan te helpen, 
het liefst een door-de-weekse dag en daarnaast allerlei 
werkjes te doen als baanonderhoud, netten repareren, 
onderhoud van de beplantingen etc. Tevens vraagt de 
Stichting nog een jaarlijkse kleine financiële bijdrage. 
Degenen die hiervoor voelen kunnen contact opnemen 
met mij zodat ik e.e.a. nog eens kan toelichten. 
René Wanders 
Boekhorstlaan 9 
2215 AX Voorhout 
te1:02522-32742 (liefst overdag). 

Ui leb a l l e n  e n  v e r e n  g e v r a a g d  

Schoolkinderen die in groepsverband het Jan Verwey 
Natuurcentrum bezoeken, krijgen vaak als opdracht het 
uitpluizen van uileballen. Ze vinden dit heel leuk en in
teressant werk. Helaas is het aantal uilebaHen nog zeer 
gering, de laatste jaren waren er niet veel te vinden. Ho-

G e z i e n  

Anca Meyknecht 

I.  
Op een blad van een struik zag ik een prachtige grote 
vlieg, groter dan een bromvlieg, het achterlijf geel
zwart. "Dat zoeken we op" dacht ik. 
Los daarvan schepte ik uit een sloot wat kroos. Ik dacht 
dat het kroosvaren was en wilde dat thuis in een bak be
studeren; 't zou vuurrood worden. Dat lukte niet, noch 
in de sloot noch in de bak, maar in de bak zag ik iets an
ders. Het kroos was verdwenen, er lag zwarte drab op 
de bodem en daarover kropen grijzige larven 
met een staart recht omhoog en met die staart 
trokken ze 'n trechtertje in het wateropper-

pelijk wordt 1991 een goed uileballenjaar. 
Ook kunnen we veren goed gebruiken. Een en ander 
(alle beetjes helpen) kan bezorgd worden bij: 
Mevr. T. Bom-Bosland, Lijnbaanweg 26 en Mevr. R. Al
kemade-Verkade, Lijnbaanweg 33a. 

I J .  
Op een mooie zomerdag lag ik languit in mijn tuin. Een 
langpootmug daalde neer in het gras. perste een dikke 
druppel uit en vloog een halve meter verder op een hek
je, toen nog iets verder op een plant. Drie minuten later 
daalde er een andere langpootmug op de druppel in 

1 het gras, na vijf tellen vliegt hij op exact het zelfde plek. 
je op het hekje en na een tel op de andere langpootmug. 
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V a n  d e  J e u g d c lub 

V erslag van het weekend in Geldrop 

Carola Landzaat 

We gingen vanuit het natuurcentrum in Noordwijk met 
auto's naar station Leiden. We gingen met de trein naar 
Den Haag en vanuit Den Haag naar Eindhoven. Toen 
gingen we nog een klein stukje met de trein naar Gel
drop. De natuurclub uit Geldrop haalde ons op. Alle ba
gage werd in een autobusje gedaan en naar de club 
gereden. We moesten nog een klein stukje lopen naar 
de korfbalclub. We gingen niet naar het clubhuis van de 
natuurclub omdat dat te klein was. Toen we er waren 
kreeg iedereen een naamkaartje en gingen we een spel
le�e doen. Dat spel ging alsvolgt: De kaartjes van 
Noordwijk en Geldrop werden in twee aparte bakken 
gedaan. De bak met kaarten van Geldrop kreeg een lei.d
ster uit Noordwijk. Chantal begon, ze moest een kaartje 
van Noordwijk pakken en raden van wie die was. De 
Noordwijker moest dan een kaartje van Geldrop pak
ken en zo verder totdat alle kaar�es op waren. 
Na een poosje ging iedereen zijn lunchpakket opeten. 
Toen iedereen het op had gingen we naar buiten. Er 
was een heel groot veld bij de club. Je kon er badmin
tonnen, tennissen, voetballen, hoepelen, frisbeeën enz. 
Daarna gingen we met de auto naar een nagebouwd 
prehistorisch dorpje. We gingen er net als vroeger met 
blaadjes in een grote pot met water boven een vuur�e, 
thee maken. Ook gingen we met stenen graan malen. 
En we gingen ook nog pannekoeken bakken. We gin
gen ook nog speerwerpen en kanoën in een zelfgemaak
te kano. De kano zat wel aan een touw voor de 
veiligheid, want er was drijfzand. Toen iedereen dat al
lemaal had gedaan, gingen we de thee drinken en de 
pannekoeken met zelfgemaakte bessejam opeten. Dat 
was heel lekker al smaakte het wat vreemd. Vooral de 
thee vond ik lekker. 
We kregen ook nog een folder toen we weg gingen. Er 
stond in dat je ook in het dorpje kon slapen en dat wil
de de meesten wel. We gingen met auto's weer terug. 
Toen we terug kwamen gingen we na een poosje ons 
bed opmaken. We sliepen in kleedkamers er waren er 
vier. In één ervan sliep de leiding, in de andere drie slie
pen de kinderen. We bleven nog een poosje in de ka
mers en gingen toen weer naar buiten. Een poosje later 
gingen we eten. We aten huzarensalade, knakworst, 
stokbrood, augurk, komkommer, wortel en ei. Met een 
ijsje als toetje. Na het eten gingen we een film kijken 
over amfibieën en daarna mocht je naar de slaapzalen 
of nog een paar korte filmpjes kijken. Ik ging vaar de 
slaapzaal, we gingen daar moppen tappen. Toen de 
filmpjes afgelopen waren gingen we een avondwande
ling maken, dat was heel leuk. 
We kwamen ongeveer 1 2  uur weer bij de club aan. En 
we moesten ongeveer half 1 naar bed. Toen iedereen 
zijn pyama aan had mochten we nog een half uurtje 
wat op de zaal doen en dan moesten we gaan slapen. 
Toen een half uurtje later het licht uit was en de leiding 
was geweest, gingen we dus nog steeds door met klet-
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sen en zo. Van slapen kwam weinig, maar om ongeveer 
half drie sliepen de meeste kinderen wel. Na een hele 
poos waren er nog maar vier wakker, Chantal, Marco, 
Marjolijn en ik. We waren de hele tijd aan het praten en 
lachen. Dat kwam omdat Kim die naast mij lag in haar 
slaap één keer�e praatte en dat was heel grappig. Er 
kwam steeds leiding, die zei dat we moesten gaan sla
pen. Om ongeveer kwart over vier kwa:m er weer lei
ding en die zei dat Marco bij de leiding slapen moest. 
Toen we om half vijf nog niet sliepen kwam Mieke bij 
ons slapen, die was van de leiding. Chantal sliep een 
poosje later al, dat hoorde je omdat ze snurkte. Marjo
lijn en ik sliepen om ongeveer zes uur. Bijna iedereen 
was om zeven uur al weer wakker. Om half acht kwam 
Thijs, dat is ook leiding, met een pan waar hij met een 
lepel op sloeg naar ons toe. We moesten ons aankleden. 
De meesten waren om acht uur nog niet aangekleed. 
Om half negen de meeste wel, we gingen toen eten. 
We kregen een zakje om brood voor 's middags in te 
doen. Alle zakjes en het drinken werden in een doos ge
daan. Na het eten gingen we weg. We gingen naar een 
kasteel tuin. Onderweg werd er steeds een groepje afge
zet. We moesten onderweg (ieder met zijn eigen groep
je) allemaal opdrachten doen. De opdrachten hadden te 
maken met zintuigen. De eerste opdracht was op te 
schrijven wat je allemaal hoorde. Je kreeg er vijf minu
ten voor. De tweede opdracht was op te schrijven wat je 
allemaal zag. De derde opdracht ging alsvolgt. We 
moesten in een rij�e gaan staan en dan kreeg je wat in je 
handen. Je moest dan proeven, voelen of ruiken wat het 
was. Toen gingen we naar het echte clubhuis van de na
tuurclub. We gingen er eten en daarna gingen we naar 
een kinderboerderij. Er waren hele kleine muisjes, ca
via's, konijnen, geiten enz. 
Daarna gingen we naar een museum in een kasteel in 
het kasteel park. Dat was ook heel leuk, er waren alle
maal oude dingen. Toen we terugkwamen gingen we 
nog even buiten spelen en spullen inpakken. En er 
moest nog gauw een foto gemaakt worden van een 
paar meisjes. We moesten toen alle bagage weer in de 
auto doen. Even later liepen we weer met z'n allen te
rug naar het station. Op het station moest er nog een 
foto gemaakt worden van de hele groep. Toen we onze 
bagage hadden moesten we naar de trein. Er werd 
gauw afscheid genomen en daar gingen we. Gauw gin
gen de raampjes open en daar gingen we met de trein 
naar Eindhoven. En toen van Eindhoven naar Utrecht 
en Van Utrecht naar Leiden. In de trein vertelde ieder
een wat hij of zij het leukste vond. Dat was heel leuk. 
ook werden er nog allemaal adressen uitgewisseld, 
want heel veel kinderen wilden met elkaar pennen. 
Toen we bij station Leiden aankwamen stonden daar al 
auto's te wachten. We gingen met de auto's naar het Jan 
Verwey Natuurcentrum. We kregen daar bollen van 
een Dahlia. Toen ging iedereen naar huis. 
Het was een hardstikke leuk weekend! Ik wil verder 
alle leiding en rijders bedanken voor dit leuke weekend. 



Br o e d e n d e  K okm e e u w e n  i n  d e  H o ge v e e n s e  
Po l d e r  

fel l e  van Dijk 

Voor een kolonie Kokmeeuwen moet je tegenwoordig 
een aardig eindje fietsen. De tijd dat deze meeuwen met 
grote kolonies in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
en in Meijendel broedden, ligt al weer jaren achter ons. 
Voor wat de duinen betreft wordt alleen nog in Berkhei
de door enkele paren gebroed. Het verdwijnen van de 
grote kolonies uit onze duingebieden kan worden toe
geschreven aan de predatie door vossen. Dat de Kok
meeuw hiermee een bedreigde diersoort geworden zou 
zijn, is natuurlijk geheel bezijden de waarheid. Deze 
soort weet heel goed nieuwe situaties te benutten. Lan
delijke bekendheid kregen de grote kolonies bij Amster
dam die werden gevestigd op de verkeerspleinen 
Nieuwe Meer en Holendrecht 
In het vogelboek 'Vogels van Noordwijk en Omstre
ken", dat in 1989 door onze vereniging werd uitgege
ven, wordt de Kokmeeuw niet als broedvogel van ons 
gebied genoemd. Ook in het verleden is deze soort 
nooit in het onderzochte gebied als broedvogel aange
troffen. Het was dan ook een grote verrassing toen ik 
op 10 juni bij een routinebezoek aan de Hogeveense Pol
der tussen Noordwijkerhout en de Delfweg een kleine 
kolonie Kokmeeuwen aantrof. 
De kolonie werd gevestigd op het terrein achter boerde
rij Sixenburg. Van dit eertijds schitterende weidevogel
gebied is nu niets meer over. In de jaren dat hier het 
grasland werd omgevormd tot bollenland werd hier 
steevast gebroed door één of twee paartjes Kleine Ple
vieren en vaak ook door een paartje Visdieven. In het 
najaar van 1989 werden de werkzaamheden voltooid. 
Omdat er vanwege de toch wel hoge grondprijs niet di
rect kopers in de rij stonden, bleven dit jaar enkele per
celen braak liggen. Om verstuiving tegen te gaan was 
het land wel hier en daar met stro ingestampt. Het 
schelprijke zand in combinatie met hier en daar wat rij
tjes stro, vormde een aantrekkelijk gebied voor vogels 
die van vrij uitzicht houden. Het aantal Kieviten, Scho
leksters en Kleine Plevieren was dit jaar dan ook groter 
dan in de twee voorgaande jaren. 
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Ook de Visdieven waren nu met negen paren vertegen
woordigd. Op 10 juni werd mijn aandacht getrokken 
door een groep van ongeveer 50 Kokmeeuwen die luid 
alarmerend boven het perceel vlogen. Het kostte niet 
veel moeite om de nesten te vinden. Er werden vijf nes-
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ten met één ei en vier nesten met twee eieren aangetrof
fen. Meestal leggen Kokmeeuwen drie eieren, zodat het 
duidelijk was dat deze vogels nog maar pas met de ei
leg waren begonnen. Meerdere legsels mochten om die 
reden ook tegemoet gezien worden. 
Op 16 juni werd in de vroege uren weer een bezoek aan 
het terrein achter Sixenburg gebracht. De meeuwen wa
ren mipder fel dan bij het vorige bezoek. Op de plek 
waar nog maar enkele dagen eerder de negen nesten 
werden gevonden, bevond zich nu nog maar één nest. 
Dit bevatte drie eieren. Wel werden twee dode, aange
vreten nestjongen aangetroffen. Ook de legsels van de 
Visdieven waren niet meer te vinden. 
Het is moeilijk na te gaan waardoor de broedsels verlo
ren zijn gegaan. Werkzaamheden met tractoren waren 
er beslist niet uitgevoerd. Vermoedelijk zijn ratten of an
dere roofdieren hier bezig geweest. Meeuwen en sterns 
broeden bij voorkeur op plaatsen die voor roofdieren 
niet of moeilijk bereikbaar zijn, zoals eilanden en uitge
strekte zandplaten. Het broeden in grote kolonies heeft 
het voordeel dat bepaalde predatoren, zoals kraaien en 
roofvogels, meestal verjaagd kunnen worden. Tegen rat
ten en marterachtigen die in het duister opereren, is vrij
wel geen vogel opgewassen. 
Na ruim een week werd het terrein weer bezocht. De 
Kokmeeuwen hadden het gebied nu verlaten. Wel vlo
gen enkele alarmerende Stormmeeuwen rond. Wellicht 
hadden deze vogels in de naaste omgeving ook een 
nest. Opvallend was dat de Visdieven opnieuw begon
nen waren. Op een stuk land waar net het stro ver
brand was, werden drie nestjes aangetroffen, terwijl 
zeker acht paren fel alarmeerden. Helaas was ook deze 
tweede broedpoging van de Visdieven geen succes. Bij 
mijn laatste bezoek op 12 juli was de betreffende kavel 
omgeploegd en ingepoot met worteltjes. 
Het tijdstip waarop de Kokmeeuwen met broeden be
gonnen, is bijzonder laat te noemen. Op andere plaat
sen werden namelijk in de eerste week van juni al 
uitgevlogen jonge Kokmeeuwen waargenomen! Bij de 
Kokmeeuwen van Sixenburg kon worden opgemerkt, 



dat er nog al wat tweedejaars vogels bij waren. Deze vo
gels hebben al wel de donkerbruine kop van het vol
wassen kleed, maar op de bovenzijde van de vleugel is 
nog de donkere zigzagtekening van de juveniele vogels 
zichtbaar. Meestal broeden Kokmeeuwen pas in hun 
derde kalenderjaar, zodat we mogen aannemen dat het 
in ieder geval voor een deel van de groep Kokmeeuwen 
een eerste broedpoging betrof. Uit onderzoek in kolo
nies is gebleken, dat de late legsels vrijwel altijd veel 
minder succesvol zijn dan de legsels die in het begin 
van de broedperiode werden geproduceerd. Daarbij 
komt dat jonge vogels, zeker in een zeer kleine kolonie, 
niet erg efficiënt indringers weten te verjagen. 
Het is niet aannemelijk te veronderstellen dat de Kok
meeuwen volgend jaar terug zullen keren. De grond 
achter Sixenburg is eigendom van een projectontwikke
laar die er het liefst twee flinke kassenbedrijven op wil 
vestigen. Het bestemmingsplan van Noordwijkerhout 
schijnt zich daar niet tegen te verzetten. De oude boer
derij is hierbij een hinderlijk sta in de weg, die zo snel 
mogelijk verdwijnen moet, liefst met aangrenzende erf-

beplanting en boomgaard. De werkgroep Dorpsbehoud 
Noordwijkerhout doet momenteel pogingen om in ie
der geval de boerderij van de ondergang te redden. 
De vestiging van Kokmeeuwen en Visdieven op een 
braakliggend stukje grond laat wel zien dat er in onze 
omgeving mogelijkheden zijn voor kleine kolonies van 
deze soorten. Blijkbaar is niet het voedsel maar het vin
den van geschikte plaatsen om te nestelen de beperken
de factor. Met enkele eenvoudige ingrepen langs de 
oostoever van het Oosterduinsemeer moet het mogelijk 
zijn om voor deze vogels broedgelegenheid in onze re
gio te creëren. Het grote aantal belanghebbenden in dit 
gebied zoals de Gemeente Noordwijkerhout, het Recrea· 
tieschap Reeuwijkse Plassen, de Provincie Zuid-Hol
land en de Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden, 
maken een vlotte besluitvorming over dit gebied tot 
een moeizame zaak. Mogelijkheden tot enige natuur
bouw hier zijn echter volop aanwezig. Wellicht kan 
hierdoor over enige jaren de Kokmeeuw tot de vaste 
broedvogels van onze streek worden gerekend. 

D e  N e d e r l an d s e  V e r e n i g in g t o t  B e s ch e r m in g 
v a n  V o g e l s  en  d e  o l i e v e r o nt r e i n i g i n g e n  

Ees Aartse 

Wij weten, dat het onderzoek naar de olie- en teervel
den in onze buitenwateren nog niet geëigend is en voor
lopig moeten wij daarom - van hoeveel belang een 
spoedige regeling ook is - een afwachtende houding 
aannemen. Wij zijn er van overtuigd, dat dit vraagstuk 
niet gemakkelijk zal zijn op te lossen en dat een grondi-
ge studie er van daarom onontbeerlijk is . . . . .. I 

Over de olie- en teervelden op zee kunnen wij nog wei
nig mededelen; deze zaak wordt nog steeds onderzocht 
en wij hopen, dat er binnenkort een internationale rege
ling van dit moeilijke vraagstuk tot stand moge ko-
men . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . 2 

De regering van de Verenigde Staten van Noord-Ameri
ka nam het initiatief tot het bijeenroepen van een inter-
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nationale conferentie ter bespreking van de gevaren, 
welke verbonden zijn aan de verontreiniging der zee 
door olierestanten. Tot deze conferentie, welke in juni 
a.s. zal plaats vinden, werd ook Nederland uitgeno
digd. Wij hebben onze regering verzocht haar afgevaar
digden op te dragen elke voorgestelde poging, welke 
het kwaad kan tegengaan, krachtig te steunen. Tevens 
hebben wij aangedrongen op een spoedige uitvaardi
ging van de verbodsbepaling tot het lozen van olie bin
nen onze territoriale wateren, opdat des te duidelijker 
zal blijken, dat ook ons land een open oog heeft voor de 
grote nadelen, welke er voortvloeien uit deze verontrei
niging der zeeën. In december en in januari spoelden er 
op onze kust vele vogels aan, welke door de stookolie 
ten gronde waren gegaan . ..... . . 3 
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Wij hopen, dat spoedig een internationale verbodsbepa
ling zal worden uitgevaardigd. Ons trof de mededeling 
van de Nederlandse afgevaardigden, dat de laatste ja
ren in ons land geen klachten over deze olie werden 
vernomen; in werkelijkheid is het gevaar nog steeds blij
ven bestaan, zij het dan ook in mindere mate. Van tijd 
tot tijd worden wij er, door het aanspoelen van vele zee
vogels, aan herinnerd, dat het olievraagstuk nog niet 
van de baan is ... . . . . . . . . . . . ... . . . . .  ..4 

In de winter bereikten ons weer een aantal berichten 
over zgn. "olievogels" aan onze Noordzeekust aange
troffen op verschillende en soms ver uit elkaar gelegen 
plaatsen. 
Bovendien bleek uit de rapporten, welke ons toegezon
den worden door de gezagvoerders van alle 
Nederlandse lichtschepen, dat op zee ook herhaaldelijk 
olievelden van uiteenlopende afmetingen werden waar
genomen. Het staat derhalve wel vast, dat het oliege
vaar nog niet als afgewend kan worden beschouwd 
den dat maatregelen daartegen niet overbodig geacht 
moeten worden. Het olie-euvel maakt tegenwoordig 
een punt van internationaal overleg uit en sommige sta
ten hebben reeds bepaald, dat het uitpompen van olie 
ook buiten de territoriale wateren, en wel tot 50 zeemij-
len uit de kust, verboden is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. S 

De verontreiniging van het zeewater door stookolie. 
Toen na de grote oorlog de scheepvaart weer begon op 
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te leven, werden spoedig vele en ernsti
ge klachten vernomen over verontreini
ging van het zeewater door olie. Grote 
velden werden herhaaldelijk aangetrof
fen, zowel in zee als langs de kust, en 
de taaie substantie veroorzaakte veel 
overlast aan de badplaatsen, verhoogde 
het brandgevaar in de havens, bedreig
de, naar men meende, de visstand en 
veroorzaakte grote slachtingen onder 
de zeevogels. Bij honderden spoelden 
de Zeekoeten, Alken, Papegaaiduikers, 
Jan van Genten, Roodkeelduikers enz. 
soms aan, veelal onherkenbaar door de 
dikke, teerachtige laag, welke heel het li
chaam omhulde. Andere vogels ver-
toonden slechts enkele bruinachtige 
vlekken, doch het resultaat was vrijwel 
gelijk; aanraking met stookolie is voor 
de vogels in verreweg de meeste geval
len dodelijk. Bij vogels, die een groot 
deel van hun leven zwemmende of dui
kende doorbrengen, vormt het veren-

kleed een goed gesloten geheel, dat aanraking van het 
warme lichaam met het dikwijls koude water voor
komt; de olie evenwel doet de veren aan elkaar kleven, 
het water dringt tot de huid door en het lichaam is aan 
een sterke en blijvende afkoeling blootgesteld. Op onze 
stranden konden zulke ten dode gedoemde vogels, die 
het gevaarlijke water ontvlucht waren, maar al te di
kwijls worden gezien. 
In Engeland heeft men gemeend, dat vergiftiging door 
stookolie, of wel verstikking, als doodsoorzaken ge
noem9 kunnen worden. Meermalen trof men er slacht
offers aan met olie in de keel, vermoedelijk een gevolg 
van pogingen tot reiniging van de veren. 
Hier te lande heeft Dr. C. Eijkman te Dordrecht verschil
lende olieslachtoffers onderzocht; hij deelde mij mede, 
menigmaal pneumonie geconstateerd te hebben, vooral 
bij die vogels, bij welke grotere veerpartijen aan de on
derzijde samengeklonterd waren. Dr. Eijkman is van 
oordeel, dat een belangrijk deel van de "olievogels" aan 
longontsteking te gronde gaat, doch dat ook algemene 
uitputting de dood kan veroorzaken. 
Dat van olie gereinigde vogels in de regel toch verloren 
gaan, zal waarschijnlijk aan de bovengenoemde oorza
ken te wijten zijn. 
Geen wonder, dat de vogelvrienden over heel de we
reld zich ernstig ongerust maakten en zich afvroegen, 
wat er binnen afzienbare tijd zou overblijven van de vo
gelkolonies aan de kust, te meer nog, omdat Alken, Zee
koeten enz. zich slechts langzaam vermenigvuldigen en 
ten hoogste één jong per jaar groot maken. 
Doordat onze kusten niet gespaard bleven, erger nog, 
van Zeeland af tot op de Waddeneilanden toe de klach
ten algemeen waren, meende onze Vereniging er bij de 
regering op te moeten aandringen een verbodsbepaling 
uit te vaardigen tot het uitpompen van stookolie of res
ten daarvan binnen de territoriale wateren, zoals toen 
in Engeland en in Amerika reeds geschied was. Wij wa
ren er zelf van overtuigd, dat een zodanige bepaling 
niet als afdoende mocht worden beschouwd en wij ver
zochten daarom tevens een internationale regeling van 
het vraagstuk te willen bevorderen. Aan het verzoek 
werd niet voldaan; wel echter vond de regering er aan
leiding in zich te wenden tot de scheepvaartmaatschap
pijen, met het verzoek, aan dit onderwerp de nodige 



aandacht te willen schenken en maatregelen ter verbete
ring van de toestand te willen beramen. De meeste van 
onze maatschappijen, zo niet alle, hebben van stonde af 
aan haar medewerking toegezegd . ... . . ....... ..... 6 
In januari en februari en andermaal in de laatste dagen 
van december, werden wij er voor de zoveelste keer 
aan herinnerd, dat de olie nog steeds een niet te onder
schatten gevaar vormt voor de zeevogels; langs een 
groot deel van de Nederlandse kust spoelden in het 
eerstbedoelde tijdvak de gevederde slachtoffers aan, te
zamen stellig vele duizenden. Korte tijd tevoren wer
den op de Noordzee, niet ver uit de wal, herhaaldelijk 
olievelden opgemerkt en werd het uitpompen van wa
ter en olieresten geconstateerd. In het eind van decem
ber hadden vooral Zwarte Zeeëenden van de olie te 
lijden. In troepen kwamen deze vogels toen aan het 
strand voor. Doodgevonden exemplaren van deze vo
gelsoort, besmeurt met olie, wettigen het vermoeden, 
dat de zich op het strand ophoudende troepen, die veel 
minder schuw waren dan gewoonlijk, als olieslachtof
fers beschouwd moeten worden .. . .  7 
1 )  Uit: Jaarverslag Vogelbescherming 1923/1924 
2) Uit: Jaarverslag Vogelbescherming 1924/1925 
3) Uit: Jaarverlag Vogelbescherming 1925/1926 
4) Uit: Jaarverslag Vogelbescherming 1926/1927 
5) Uit: Jaarverslag Vogelbescherming 1927/1 928 
6) Uit: De verontreiniging van het zeewater door stook
olie. J. Drijver. Verslagen en mededelingen 1924/1928 
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels 
7) Betreft het jaar 1928! 

Opmerkingen n.a.v.het voorgaande 

Toen ik "Verslagen en mededelingen 1924-1928" van de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 
uit de bibliotheek in het Jan Verwey Natuurcentrum 
doorlas, werd ik getroffen door de actualiteit van deze 
verouderde verslagen. Griezelig eigenlijk, dat na 60 
jaar! olieverontreinigingen nog steeds actueel zijn. 
Het laatste gedeelte van het artikel van J. Drijver had ge
schreven kunnen zijn naar aanleiding van de olieramp 
met de BORCEA januari 1988 i.p.v. 1928! Je krijgt het 
onbehaaglijke gevoel dat ondanks praten op regerings
niveau en ondanks druk van natuur- en milieuorganisa
ties er nauwelijks iets is gebeurd in de afgelopen 60 jaar. 
Helemaal negatief benaderen wil ik ook niet. Er is wel 

waar te nemen. het we-

21 

reldwijde communicatienet hebben we binnen 24 uur 
via de televisie beelden binnen van grote verontreinigin
gen (Alaska, Zuidpoolgebied). De mondiale afkeer van 
dergelijke verontreinigingen werken echt wel door naar 
de betreffende regeringen of maatschappijen. 
De activiteiten van Greenpeace, die door regeringen en 
grote maatschappijen in het verleden als onbelangrijke 
"incidenten" werden afgedaan, worden nu serieus geno
men. Het moge mondiaal gezien misschien speldeprik
ken zijn, maar veel van die prikken kunnen op den 
duur verdraaid pijnlijk worden (denk hierbij maar aan: 
dumpen nucleair afval gestopt, het doodknuppelen van 
zeehondjes in Canada behoort tot het verleden, de aan
slag op het schip van Greenpeace in Nieuw-Zeeland). 
Greenpeace is een factor waarmee terdege rekening 
wordt gehouden. Voor regeringen en grote maatschap
pijen hebben de acties van Greenpeace in veel gevallen 
negatieve effecten, waarop ze niet zitten te wachten. 
We hoeven echt geen 60 jaar meer te wachten. Het reini
gen van de met olie vervuilde kusten van Alaska heeft 
de betreffende oliemaatschappij honderden miljoenen 
dollars gekost. 
Het doet pijn als je als oliemaatschappij diep in je porte
monnee moet tasten, nog afgezien van de negatieve 
effecten op langere termijn. 
Er zullen nog veel jaren overheen gaan voordat oliever
ontreinigingen tot het verleden behoren, maar voor het 
jaar 2000 en zeker als maatschappijen en regeringen 
aansprakelijk gesteld worden voor de toegebrachte 
schade, zullen de olieverontreinigingen nagenoeg tot 
het verleden behoren. 

T 



R o n d j e  gr o e n  

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een 
rondje strand en duin. Met de vuurtoren als middel
punt iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

Een alledaags tafereeltje: Twee Eksters plukkend aan 
een doodgereden konijntje langs het fietspad. Bezig met 
opruimingswerkzaamheden in de natuur. In die zin 
zou je Eksters de gieren van deze streken kunnen noe
men. Desondanks, of juist daarom, heeft de vogel bij de 
mens een slechte pers. Als het gesprek op de Ekster 
komt dan hoor je al snel; "rotbeesten"; "er zijn er veel te 
veel van"; "rovers" en meer van zulke opmerkingen. 
Wat is dat toch? Waarom staat het beest bij zovelen in 
zo'n slecht blaadje? Want laten we wel wezen, het bo
ven aangehaalde tafereelije is heel gewoon, maar hebt u 
weleens gezien dat een Ekster een nest met eieren uit
haalde of jonge zangvogeltjes aan hun eindje hielp? 
Misschien fungeert de vogel een beetje als zondebok. 
Wij mensen reageren onze onlustgevoelens over de ver
arming van de natuur om ons heen op de Ekster af. Een 
achteruitgang waar wij zelf als mens verantwoordelijk 
voor zijn. De zondebok wordt nu niet meer de woestijn 
ingestuurd, maar is goed voor een schot hagel. 
Dr. Gert Baeyens, als biologe werkzaam in de Amster
damse Waterleidingduinen, heeft de Ekster jarenlang 
bestudeerd. Haar conclusie is dat de beschrijving van 
de vogel in de jachtwet: "schadelijk wild", onverdiend 
is. Speciaal de gedachte dat de Ekster verantwoordelijk 
is voor het "uitmoorden van alle zangvogels" slaat ner
gens op. 

Hoewel het met een aantal vogelsoorten niet goed gaat, 
verschillende vogels verdwijnen vrijwel ongemerkt uit 
onze omgeving, doen de meeste zangvogels het juist 
uitstekend. neem bijvoorbeeld de Nachtegaal. Nog 
nooit, voor zover bekend, kwamen er zoveel van deze 
zangers rondom het dorp tot broeden als juist de laatste 
jaren. Direct ten noorden van het dorp, in het eerste bos
je langs het fietspad, heeft de laatste jaren een paartje 
gebroed. Ook in het dorp, met name langs de Prins 
Hendrikweg, de Koepelweg en in 'Tappieshol", is in 
zachte voorjaarsnachten de zang te horen. 
Een andere oorzaak van de "volkshaat" tegen Eksters is 
mogelijk gelegen in het feit dat alle roofvogels, voor het 
gemak rekent men kraaiachtigen daar ook maar bij, als 
voedselconcurrent van de mens worden gezien. Roofvo-
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gels pakken weleens een jonge Fazant of een jong ko
nijn en juist dat wild had de mens voor zichzelf be
stemd. Zelfs vergrijpen ze zich weleens aan onze 
kippen (kiekendieven) en dat kan natuurlijk niet. Die
ren dienen tevreden te zijn met de kruimels van onze ta
fel. 
Een d�rde reden waarom Eksters niet zo geliefd zijn 
kan liggen in het brutale optreden van het beest. Het 
zijn echte cultuurvolgers. Bouwen tot midden in het 
dorp hun nesten en leven voor een groot deel van de 
restanten van onze welvaart. Het zijn daarbij, evenals 
een aantal andere vogelsoorten, alleseters. Hierin ligt 
ook de reden dat' het' met deze soorten goed gaat. Dit in 
tegenstelling tot de zogenaamde fijnproevers, vogels 
met een speciaal menu. Zo is bijvoorbeeld de Grauwe 
Klauwier als broedvogel uit onze duinen verdwenen. 
Zeer waarschijnlijk door het vrijwel ontbreken van gro
te insekten die de vogel als voedsel dienen. Al die Mei
en Junikevers, al die hagedissen zijn uit de duinen ver
dwenen. 
Terug naar de Ekster. De vogel is het waard wat 
positiever benaderd te worden. Zwart-witdenken, hoe 
vreemd het ook mag klinken bij een vogels met dit ve
renpatroon is niet op zijn plaats. 
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W a a r n e m i n ge n :  

Geoorde Fuut 1 29-7-90 Oosterduinsemeer K Koning 
Noordse Stormvogel 1 25-4-90 over zee J. Glasbergen 

1 27-4-90 over zee J. van Dijk 
1 8-5-90 over zee H. Verkade 
1 4-6-90 over zee J. van Dijk 
1 9-6-90 laag over Koepelduinen J. van Dijk 

Jan van Gent 40 4-1 1-89 vissend achter branding H. Verkade 
3 1-7-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 

Aalscholver 60 11-11-89 over zee zuid H. Verkade 
18 1 3-4-90 over Noordduinen H. Van Schuppen 
18 21-4-90 over zee noord J. Glasbergen 
45 25-4-90 over zee noord J. Glasbergen 
24 1 -5-90 over Boulevard A. Steenvoorden 
48 3-5-90 Oosterduinsemeer K Koning 
67 3-5-90 boven zee J. Van Dijk 
14 21-5-90 Langeveld naar oost K Koning 
12 23-5-90 Langeveld naar oost K. Koning 

4 10-7-90 Vijver Nieuw-Leeuwenhorst J. van Dijk 
1 16-7-90 Leidsevaart ]. Bouwmeester 
1 30-7-90 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 

40 30-7-90 Langeveld naar oost K Koning 
Blauwe Reiger 1 7  3-5-90 over zee noord H. Verkade 

6 29-6-90 over zee zuid H. Verkade 
9 1 2-7-90 over Offem zuid H. Verkade 
6 4-7-90 over zee zuid J. Glasbergen 

Ooievaar 2 2-5-90 boven Noordwijk-Binnen H. Verkade 
Lepelaar 20 3-5-90 over zee A. Steenvoorden 

1 5-5-90 over noordduinen H. Verkade 
1 14-5-90 polder bij eendekooi A. Steenvoorden 
1 1 7-5-90 over Noordwijkerhout J. Bouwmeester 
1 27-5-90 Sassenheim A. Steenvoorden 
1 30-5-90 over noordduinen ]. Glasbergen 
1 30-5-90 over Noordwijk-Binnen A. Cramer 

10 14-6-90 Zilkerpolder Th. van Tricht 
Knobbelzwaan 10 3-7-90 over zee zuid H. Verkade 

6 4-7-90 over zee noord ]. Glasbergen 
18 5-5-90 Oosterduinsemeer K Koning 

Zwarte Zwaan 1 9-5-90 over zee zuid H. Verkade 
Kolgans 37 2-12-89 over strand Z.O. H. Verkade 
Grauwe Gans 4 3-3-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

52 1 7-3-90 over Oosterduinsemeer J. van Dijk 
7 9-6-90 over zee ]. Glasbergen 

Canadese Gans 2 3-3-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Nijlgans 5 1-5-90 Oosterduinsemeer K. Koning 

1 paar 1 5-5-90 vijver Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 
2 1 7-5-90 Rijnsburg ]. Glasbergen 
7 14-7-90 over Noordduinen ]. Glasbergen 

Bergeend 1 paar 1 2-5-90 Northgodreef met 7 jongen J. van Dijk 
1 paar 14-5-90 Oosterduinsemeer met 8 jongen K. Koning 
1 paar 15-5-90 Jachthaven Noordwijk met 2 jongen J. Bouwmeester 

10 13-6-90 over zee J. Glasbergen 
15 15-6-90 over zee Langeveld K Koning 
64 14-7-90 over zee in 1 uur ]. van Dijk 

Wintertaling 15 25-12-89 Polder Hoogeweg H. Verkade 
3 16-6-90 over zee noord J. Glasbergen 

Zomertaling 1 paar 8-4-90 Bronsgeest A. Steenvoorden 
1 1 2-4-90 Polder Hoogeweg ]. van Dijk 
4 14-4-90 Elsgeesterpolder W.J. Hooymans 
2 25-5-90 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 

Krakeend 15 9-1-90 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Slobeend 7 8-4-90 Bronsgeest A. Steenvoorden 



Tafeleend 13 3-3-90 Oosterduinsemeer J. van Dijk 
1 14-5-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
1 24-5-90 Maandagse Watering J. Glasbergen 

Middelste Zaagbek 1 paar 9-4-90 over Koepelduinen A. Steenvoorden 
Zwarte Wouw 1 3-5-90 over zee noord A. Steenvoorden 

1 1-6-90 uit zee over Koepelduinen J. van Dijk 
Bruine Kiekendief 1 2-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 

1 5-5-90 over Offem noord H. Verkade 
1 12-5-90 AW-duinen De Zilk W.J.Hooymans 
1 21-5-90 Langeveld K. Koning 
1 29-5-90 Langeveld K. Koning 
1 29-6-90 over Duinpark J. van Dijk 
1 21-7-90 noordduinen J. Glasbergen 

Blauwe Kiekendief 1 17-5-90 Paardenkerkhof K. Koning 
Grauwe Kiekendief 1 2-5-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Sperwer 3 2-5-90 over Blink A. Steenvoorden 

1 16-5-90 zweefvliegveld K. Koning 
1 22-5-90 De ZiJk A W -duinen A.Cramer 
1 27-6-90 over Noordijk-Binnen A. Cramer 
1 2-7-90 over Boekerslootlaan H. Verkade 

Buizerd 2 1-4-90 boven Bronsgeest J. Glasbergen 
1 26-590 Leidsevaart naar zuid K. Koning 

Visarend 1 23-4-90 over zee noord H. Verkade 
1 1-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 
1 29-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 

Torenvalk 1 paar 21-6-90 Broedgeval met 4 pulli 
nabij Golfterrein Jachtopziener v.d. Burg e.v.a. 

Smelleken 1 21-4-90 noordduinen. J. Glasbergen 
1 25-4-90 noordduinen J. Glasbergen 

Boomvalk 1 1-5-90 over Koepelduinen ASteenvoorden 
1 2-5-90 over Blink A. Steenvoorden 
1 22-5-90 A W -duinen De .filk A. Cramer 
1 20-6-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
1 30-6-90 boven Sluispad A. Cramer 
1 7-7-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
1 28-7-90 roepend Offem A. Cramer 

Slechtvalk 1 17-5-90 Paardenkerkhof K. Koning 
Patrijs 7 9-4-90 1 groep Koepelduinen A. Steenvoorden 
Kwartel 1 17-6-90 Puik en Duin bollenland J. Goudswaard 
Scholekster 350 3-3-90 nabij Klooosterschuur J. van Dijk 

200 18-3-90 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Kluut 30 13-4-90 over noordduinen H. van Schuppen 

6 4-5-90 over zee noord H. Verkade 
16 20-5-90 over zee noord J. van Dijk 

Kleine Plevier 1 paar mei/juni 't Heen Katwijk H. Verkade e.v.a. 
4 paar juni Hogeveense polder J. van Dijk 

Bontbekplevier 1 18-5-90 langs Oosterduinsemeer K. Koning 
Goudplevier 6 8-4-90 Bronsgeest A. Steenvoorden 

18 8-4-90 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 
ZiJverplevier 16 25-4-90 over zee noord J. Glasbergen 

83 9-5-90 over zee noord H. Verkade 
Drieteenstrandloper 40 21-4-90 Duindamseslag H. Verkade 
Bokje 1 25-4-90 noordduinen J. Glasbergen 
Watersnip 1 8-4-90 Bronsgeest ASteenvoorden 

2 25-4-90 over noordduinen J. Glasbergen 
Rosse Grutto 165 25-4-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 
Regenwulp 13 1-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 
Zwarte Ruiter 2 5-5-90 plasje 't Heen Katwijk J. van Dijk 

1 1-7-90 over zee zuid A. Cramer 
1 7-7-90 op strand noordduinen J. Glasbergen 

Groenpootruiter 17 2-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 
15 3-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 



Witgalje 2 29-4-90 Offem H. Verkade 
2 2-5-90 roepend Oosterduinsemeer K Koning 
1 8-6-90 Van Limburg Stirumkanaal K Koning 
3 18-6-90 Oosterduinsemeer K Koning 
3 30-6-90 over noordduinen J. Glasbergen 
1 20-7-90 Oosterduinsemeer K Koning 
1 27-7-90 over Langeveld K. Koning 

Bosruiter 1 3-5-90 over Oosterduinsemeer K Koning 

WITGATJE 

BOSRUITER 

Oeverloper 10 2-5-90 langs Oosterduinsemeer K Koning 
25 5-5-90 langs Oosterduinsemeer K Koning 
11 26-5-90 over zee noord J. Glasbergen 

3 20-7-90 langs Oosterduinsemeer K. Koning 
Steenloper 10 23-12-89 Rijnmond Katwijk H. Verkade 

2 5-5-90 op strand H. Verkade 
Kleine Jager 1 10-7-90 over zee noord H. Verkade 
Grote Jager 1 12-12-89 over zee H. Verkade 

1 1-3-90 op strand Noordduinen J. van Dijk 
Zwartkopmeeuw 1 3e jaars 27-4-90 strandpaal 85 J. Rampen 
Dwergmeeuw 36 8-4-90 over zee noord A. Steenvoorden 

320 21-4-90 over zee noord H. Verkade 
66 23-4-90 over zee noord H. Verkade 
47 24-4-90 over zee noord H. Verkade 

5 2-5-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
66 2-5-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 

Kokmeeuw 10 paar 10-6-90 Hogeveense polder J. van Dijk 
Geelpootmeeuw 1 adult 4-11-89 strand Langeveld H. Verkade 

1 4e jaars 16-11-89 strandpaal 85 H. Verkade 
1 adult 8-12-89 standpaal 73 H. Verkade 

Drieteenmeeuw 160 1-3-90 over zee J. van Dijk 
Grote Stem 1 7-11-89 over zee zuid H. Verkade 
Visdief 1 4-11-89 over zee zuid H. Verkade 

430 3-5-90 over zee noord H. Verkade 
S paar juni '90 broedend Hogeveense polder J. van Dijk 

Noordse Stem 490 4-5-90 over zee in 1 uur noord H. Verkade 
Dwergstern 5 2-5-90 over Oosterduinsemeer K. Koning 

42 2-5-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 
26 3-5-90 over zee in 1 uur noord H. Verkade 

Zwarte Stern ca. 100 2-5-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
235 3-5-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 
254 4-5-90 over zee in 1 uur H. Verkade 

4 14-7-90 over zee J. van Dijk 
Witvleugelstern 1 2-5-90 over zee J. van Dijk 
Holenduif 14 11-5-90 fouragerend Duindamseslag J. van Dijk 

10 12-5-90 noordduinen J. Bouwmeester 
12 25-5-90 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 

Tortelduif 12 21-5-90 Langeveld K. Koning 
20 30-5-90 over noordduinen J. Glasbergen 

2 juni/juli Duinpark laag A. Cramer e.a. 
Koekoek 1 5-6-90 sinds jaren weer in Rijnsburg J. Glasbergen 
Bosuil 1 6-5-90 tuin RK.kerk NWB H. Verkade 

1 1 2-5-90 langs fietspad bij golf J. Bouwmeester 



Ransuil 1 22-4-90 SBB schuur noordduinen A Steenvoorden 
1 15-5-90 Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 
1 18-6-90 dennenbos Langevelderslag K. Koning 

Velduil 1 12-5-90 AW-duinen De Zilk W.J. Hooymans 
Zwarte Specht 1 14-4-90 Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 
Kuifleeuwerik 1 8-6-90 roepend Langeveld K. Koning 
Grote Gele Kwikstaart . 1 7-1-90 in sloot bij Postbrug J. van Dijk 
Engelse Gele Kwikstaart 15 6-5-90 zeereep Koepelduinen J. van Dijk 
Witte Kwikstaart 1 26-1 2-89 Zwetterpolder H. Verkade 
Rouwkwikstaart 1 25-4-90 Vinkenveld J. van Dijk 

1 15-6-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
Nachtegaal 1 19-5-90 langs Nieuwe-Offemweg A Cramer 

2 29-5-90 vuilstort Hogeveense polder J. van Dijk 
2 10-6-90 vuilstort Hogeveense polder J. van Dijk 

Paapje 5 4-5-90 A W -duinen De Zilk W.J. Hooymans 
2 5-5-90 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Roodborsttapuit 3 20-3-90 noordduinen H. Verkade 
Tapuit 1 17-3-90 Elsgeester polder J. van Dijk 

1 18-3-90 Koepelduinen J. van Dijk 
1 20-3-90 noordduinen H. Verkade 

Beflijster 2 13-4-90 noordduinen H. van Schuppen 
2 21-4-90 noordduinen A Cramer 
9 25-4-90 noordduinen J. Glasbergen 
2 27-4-90 noordduinen A Cramer 
1 1-5-90 noordduinen H. Verkade 
4 2-5-90 noordduinen W,J. Hooymans 

Kramsvogel 1 2-5-90 bij Oosterduinsemeer K. Koning 
1 paar 5-5-90 Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 

Koperwiek 2 17-5-90 zingend Offem H. Verkade 
Grote Lijster 1 12-5-90 noordduinen nabij jeugdherberg J. Bouwmeester 

1 18-5-90 noordduinen nabij jeugdherberg J. Bouwmeester 
Sprinkhaanrietzanger 1 13-4-90 zingend noordduinen H. van Schuppen 

2 26-6-90 zingend noordduinen A Cramer 
1 26-7-90 zeereep Koepelduinen H. Verkade 

Rietzanger 1 2-5-90 zang Oosterduinsemeer K. Koning 
3 21-5-90 zang Oosterduinsemeer K. Koning 

Bosrietzanger 5 21-5-90 zang Oosterduinsemeer K. Koning 

Kleine Karekiet 31 21-5-90 zang Oosterduinsemeer K. Koning 
1 8-6-90 langs Leidsevaart NW-hoekbrug A Cramer 

Spotvogel 1 2-5-90 park Bos Zee en Duin J. van Sambeek 
1 12-6-90 't Heen Provinciale weg A Cramer 
1 17-6-90 langs Northgodreef A Cramer 
1 4-7-90 langs Oorlogspad J. Glasbergen 

Fluiter 1 8-5-90 noordduinen bij Fam Gielen A Cramer 
3 13-5-90 Offem H. Verkade 
3 19-5-90 noordduinen J. van Dijk 

broedgeval noordduinen Weideweg J. van Dijk 
broedgeval Klein-Leeuwenhorst J. van Dijk 

Fitis 1 18-3-90 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Goudhaan�e 1 23-6-90 zingend St. Bavo J. Bouwmeester 
Bonte Vliegenvanger 1 5-5-90 Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 

1 13-5-90 · zang Offem H. Verkade 
Staartmees broedgeval + 5 pulli park Bos Zee en Duin E. Tin.ga 

1 30-6-90 Noordwijk-Binnen C. van der Wiel 
Matkop 1 16-5-90 bij Oosterduinsemeer J. van Dijk 
Wielewaal 1 16-5-90 bij zweefvliegveld K. Koning 

1 21-5-90 ten N. van kwekerij Noordduinen A Cramer 
1 30-5-90 noordduinen J. Glasbergen 
1 26-6-90 bij zweefvliegveld A Cramer 

Grauwe Klauwier 1 4-5-90 AW-duinen De Zilk W.J, Hooymans 
1 16-6-90 in zeereep Noordduinen ACramer & J.Glasbergen 

Kauw ca 800 9-1-90 Polder Hoogeweg H. Verkade 
ca 250 8-6-90 Offem H. Verkade 

Zwarte Kraai broedgeval park Bos Zee en Duin J. van Sambeek 
Ringmus 1paar in nestkast park Bos Zee en Duin J. van Sambeek 



Keep 1 13-4-90 noordduinen H. van Sc huppen 
8 2.8-4-90 P. Florisdal J. van Dijk 

Sijs 1 21-5-90 Langeveld K. Koning 
Frater 30 26-12-89 Koepelduinen H. Verkade 
Barrosijs 1 31-5-90 hoog over SBB J. Bouwmeester 
Kleine Barrosijs 1 4-5-90 AW-duinen De Zilk W.J. Hooymans 

2 12-5-90 AW-duinen De Zilk W.J. Hooymans 
Kruisbek 15 18-5-90 noordduinen J. Bouwmeester 

Dit was de eerste waarneming van een grote invasie die vanaf 30 mei goed o'p gang kwam. In juni en juli vrijwel dage
lijks 3�0 ex. in de dennen in de Noordduinen. Ook regelmatig overvliegende groepjes naar zuid boven het dorp naar 
strand en de Koepel duinen. 

Appelvink 
Geelgors 

Dwerggors 
Rietgors 
Ree 
Dwergvleermuis 
Vos 

1 5-5-90 
1 1-5-90 
1 8-6-90 
1 26-6-90 
3 31-3/14-4-90 
5 21-5-90 
2 
1 
1 

april-juni 
26-4-90 
2.8-4-90 

Nieuw-Leeuwenhorst D.Hoek 
Vogelaardreef W.J. Hooymans 
langs Prov. weg AW-duinen De Zilk A. Cramer 
Zilkerduinweg A. Cramer 
volkstuinen bij Estec A. Meyer en later vele anderen 
bij Oosterduinsemeer K. Koning 
Koepelduinen J. van Dijk e.a. 
dood trafohuisje J. van Dijk e.a. 
Oude Zeeweg J. van Dijk e.a. 

W a a rnemingen  w o r d e n  v e r z a m e l d  d o o r  
J . G l a s  b e r gen 
P .  v an S a x e n s t r a a t  7,  2 2 3 1  LR Rij n s b u r g  
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