
de STRANDLOPER 



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

Bestuur 

J .  van Dijk, voorzitter, L. Hel lenberghof 32 
C.M.J. Verweij, secreta ris, Westerbaan 7 
J.C. Veefkind, penningmeester, Breiaftpa rk 26 
W. Baalbergen, l id, Schoolstraat  1 5  
Mevr. M .  Bos, l id,  Morgenster 23 
Q.T.]. Sluys, l id, Bremkant 38 
H.S.J. Verkade, l id,  Boekerslootlaan 79 

Contributie f 1 0,- per jaar (min.), jeugdleden f 6,- per jaa r  (min.), donatie f 5,- per jaar  (min.) 
G ironummer: 2573795 t .n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noord wijk te Noordwijk 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar  word t een acceptgiro toegestuurd. 

Ledenadministratie: 

Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden, etc.: Mevr. H.M.J. Veefkind -Lieneman, Breiaftpark 26, Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de  Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noord wijk. Het redactie- en 
bezorgadres: Mevr. N. S luys, Bremkant 38, Noord wijk. Telefoon 01719-10945 

De redactie bestaa t  u it: W. Ku ijper, R. de  Mooij, N. Sluys, H. Verkade, C.M.J. Verweij .  
Oplage De Strand loper: 675 ex. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 

H. van Duyn, voorzitter, Joh. Malegraafstraat  1 0  
Mevr. A .  Marijnis, secreta ris 
K.F. Frumeau, penningmeester, Northgod reef 27 
L. Gielen, l id, Duinweg 81  
C.M.J. Verweij, lid, Westerbaan 7 

Dona tie minimaa lf 5,- per jaa r, te s torten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelas iel Noordwijk te Noordwijk 

Het vogelas iel is gelegen aan het Dom pad, achter het poli tiebu reau, Oude Zeeweg 10 .  Gevonden vogels kunnen a ltijd 
op het pol i t ieburea u worden a fgegeven. Daa r zorgt  men er voor, dat  de vogels in het asiel terecht  komen. 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Noordwijk 

·Bestuur 

D. Passchier, voorzi tter, Egmonderstraa t  45 
E. van der Zwa n, secretaris, Northgod reef 37 
J.J .  Eeman, penningmeester, Fred eriksoord laan 9, Ri jnsburg 
Mevr. A. van den Oever, lid, Van Panhuysstraat  34 
Mevr. J. van Sa mbeek, l id ,  Linnaeuslaan 1 2, Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het centrum bevind t zich aan de Weteringkade, naast de  Openba re Bibl iotheek in Noord wijk. In het centrum bevindt 
zich een uitgebreide natuurbibliotheek, d ie voor iedereen toegankel i jk is. Ook is er een tentoonstell ing. Openingstij
den: woensdag, za terdag en zondag van 1 4.00-16.30 uur. 

Sluitingsdatum inleveren kopij De Strandloper nummer 4: 8 november 

2 

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



Inhoud 

Bij de voorplaat, door A. Meyer 

Van de redactie 

Agenda 

Omzwervingen in de Zwitserse bergen, door K. Ven.ueij 

Verbluffend h·ekgedrag van de Dunbekpijlstonnvogel, door K. vnn der Luyt 

Straatflora, door]. vnn Dijk 

Oproep vleermuisonderzoek 

Dierentuin of paradijs, door W. Bnnluergen 

Oud nieuws, door K. Verweij 

Oproep 

Stichting Vogelasiel Noordwijk, door H. vnn Duijn 

Rondje Groen, door W. A ndelnnr 

Vogelen op Óland, door W./. Hooymnns 

Waarnemingen 

Bij de voorpla at 

Arnold Meyer 
De Sijs 
De herfst staat weer voor de deur. Nog even en de lucht 
is weer vol met vogelge luiden. 
Tussen de duizenden piepers, lijsters, vi nken, leeuweri
ken en mezen za l ook dit jaar de Sijs niet ontbreken. In 
kleine groepen vliegen ze na<H het zuiden, terwij l  ze on
dertussen hun zachte roepjes la ten horen .  
Vooral in oktober komen er groepjes la ngs d ie  u i t  hun 
broedgebieden in Noord- en Oost-Europa naar het zui
den trekken. In Noord w i jk is de snort geen broedvogel. 
Kleine aa ntallen overwinteren er echter wel. Onopval
lend zoeken ze voedsel in e lzen en berken, waar ze met 
hun fijne snaveltjes zaadjes u it de e lzeproppen weten te 
krijgen. 
In hun broedgebied houden ze zich uitsluitend in naa ld
bos op. Ook in ons land broeden een paar honderd 
sijzen-paar�es, voornamel i jk in het oosten. Net a ls  de 
Kruisbek krijgt de si js het in Nederla nd steeds meer 
naar z'n zi n en wie weet slaat dit mooie zwart-gele vo
geltje ook in Noordwijk nog eens aan het broeden.  
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Van de re dactie 

Wanneer u deze Stra nd loper inkijkt, is de  mooie zomer 
voorbij en staat het najaar weer voor de deur. De tijd 
van v allende bladeren en mooie herfstkleuren in het 
bos. Ook d e  tijd van d e  altijd weer spa nnend e najaars
trek van de vogels, waaraan menigeen tijdens de vroe
ge ochtenduren in du in  en op strand veel plezier beleeft. 
Wat treft u zoal aan in d eze Strand loper? Er zijn natuur
lijk de reisverhalen; d it keer u i t  Öland, Zwitserland en, 
wat verder van huis, u it de Galapagos eilanden. Een bij
d rage over d e  Dunbekpijlstormvogel, een verslag van 
wat er i n  Noord wijk zoal tussen de  straatstenen groeit! 
en natuurlijk weer het Rondje Groen. 

Agenda 

Lezingen: 

Vrijdagavon� 27 september 1991 
Lezing met d ia's over vlinders, met na me in de d u in
streek, van d e  heer K. Veling, medewerker bij de Vlin
dersstichting. 

Vrijdagavond 25 oktober 1 991  
Lezing met  d ia's over paddestoelen van de  heer H. Ade
ma.  De heer Adema is zeker geen onbekende binnen 
onze vereniging, want hij heeft al eerder voor ons ge
sproken, zoals over strand vondsten e.d . 

Vrijdagavond 29 november 1 991  
. 

Lezing met d ia's over de  d iverse aspecten van het vo
gelleven, van  de  gebr. De Knijf. Hun bijzondere kijk op 
de vogels zal menigeen doen verrassen. 

Vrijdagavond 31 januari 1 992 
Lezing over stormen, door de heer Zwa rt van het 
K.N.M.I. 

Vrijdagavond 28 februari 1 992 
Lezing met d ia's over het doel en de  verschillende mo
gelijkheden van een heempa rk, door de heer Kanbier. 
Zijn lezing gaat vergezeld van vele bijzondere opna
men. 

Excursies: 

In de maand oktober a .s .  zullen verschillende leden van 
onze vereniging op iedere za terdagmorgen tussen 7.30 
en 8.30 u ur aanwezig zijn op de "Driehoek", een hoge 
uitkijkpost in de d uinen ten noorden van Noord wijk ter 
hoogte van de kru is ing van de beide fietspaden, ko
mend uit  de richting Noordwijk aan Zee en de  Duin
weg. 
Zij zullen toelichting geven op de soms massale vogel
trek, d ie in deze maand plaatsv ind t .  Altijd weer een 
spectacula ir gebeuren. 

Elke eerste en derde zondag viln de maand na tuurwan
deling o.l.v. de heren Langeveld en Puts in de  Amster
damse Waterleid ingduinen. Start 1 3.00 uur bij de 
ingang OASE. 
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Na een aantal  jaren de  voorplaat voor de Strandloper te 
hebben getekend heeft Dick Hoek te kennen gegeven 
dat hij hiermee wil stoppen. De redactie bedankt hem 
hartelijk voor de prima tekeningen en heeft inmiddels 
Arnold Meyer bereid gevonden d it "tekenwerk" over te 
nemen. De leden welke in het bezit zijn van "Vogels 
van Noordwijk en Omstreken" en d a t  bent u natuurlijk 
allemaal?!, hebben zijn tekeningen al kunnen bewonde
ren. 
Wij verzoeken u de kopij voor de volgende Strandloper 
in te leveren voor 8 november bij Nelleke Sluys, Brem
kant 38, Noordwijk. 

eikebladzwammetje 

De tweede zondag van de maand vroege vogelwande
ling o.l.v. de heren Zantvoort, Langeveld of Puts in de 
Amsterdamse Waterleid ingd uinen: 
8 september 6.30 uur ingang Panneland. 
13 oktober 7.00 uur ingang De Zilk. 

Tentoonstellingen in het bezoekerscentrum van de Am
sterda mse Waterleid ingd uinen: 
Augustus t/ m september: Vogeltrek en Trekvogels. 
Oktober t/m november: Landschapstypen in de Am
sterd a mse Wa terleid ingd uinen. 

Maa nd ag 1 1  november, 20.00 uur, Rijks museum voor 
Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17 te 
Leiden. Jubileu m-lezing ter ere van het 90 jarige be
staan van de KNNV.Drs. C. Fransen houd t een lezing 
over een exped itie naar Ambon met o.a . prachtige on
derwateropnamen van W. Kolvoort De lezing is voor 
iedereen toegankelijk. 

Elk weekeinde word t het s trand van Katwijk tot Noord
wijk ond erzocht op aangespoelde d ieren en planten. Be
langstellenden zijn o.a. welkom op zondag 1 5  septem
ber, 1 5.00 uur bij de Ui twa tering in Katwijk. O.l.v . de 
heren Hans Adema en Joop Verkuil. Wil  men een ande
re keer meelopen dan ka n men het rooster bij Wim Kuy
per (tel: 46873 of 1 1 956) opvragen. Ook kan men bij 
hem terecht voor verd ere inlichtingen over het langlo
pende zeebiolog ische project "Strand wacht Katwijk
Noordwijk". 



Omzw�rvingen zn de Zwitse rse be rgen 

Kees V erweij 

Een collega op mijn werk had mij gewezen op een 
prachtig onderkomen in Val Sinestra, gelegen in het En
gadin (Zuidoost-Zwitserland).  Het is een oud kuurho
tel, gebouwd omstreeks het einde van de vorige eeuw 
precies boven een geneeskrachtige bron. Het geheel 
heeft een wat romantisch kasteelachtig uiterl i jk door 
zijn zware hoektorens. Vooral aan  het einde van de vo
rige eeuw nam de belangstelling voor het kuren bij ge
neeskrachtige bronnen sterk toe en van heinde en verre 
reden de patiënten met d oor paarden getrokken koet
sen hierheen. 
In de loop van deze eeuw raa kte deze vorm va n kuren 
wat in onbruik en uiteindelijk kwa m  d it kuurhotel in  
handen van een Nederlands echtpaar, d at d it onderko
men sedert 1 5  jaar tegen heel billijke voorwaarden ex
ploiteert. Het interieur, rijk aan houtwerk en klassiek 
sanitair, is nog geheel a uthentiek. 
Gelokt door deze boeiende beschrijving van d it luister
rijke ond erkomen bega f ik mij begin juli j l .  teza men met 
de eerdergenoemde collega naar  Val Si nestra oftewel in 
het Nederlands "het sombere dal" geheten. Het dal is in
derdaad wat donker en nauw en biedt door zijn rijk 
met bomen begroeide steile hel l ingen een nogal beslo
ten ind ruk. 
De weg er naar toe is al een onderneming op zich. Het 
is een smal, kronkelig pad la ngs steile berghellingen en 
ravijnen. Na ongeveer drie kwartier wordt de inspan
ning beloond, want plotsel ing verheft zich hoog boven 
de bomen het kuurhoteL Het geheel deed mij op het eer
ste gezicht denken aan kasteel "Bommelstein", bekend 
van de strips van Heer Bommel en Tom Poes. Dit ont
lokte al dadelijk aan mij de uitspraak, dat d it waarlijk 
een behuizing vormde voor "een heer van stand". 
Na aankomst kregen wij te horen, dat voor ons een der 
torenkamers gereserveerd was. Het bleek een enorme 
grote ronde kamer te zijn in een der hoektorens, van
waar ik de  omgeving prachtig kon overzien.  Meesta l 
kampeer ik en dan is het soms woekeren met de ruimte. 
In deze kamer konden bijna wel vi j f  tenten staan en 

mijn bagage stond er in een hoekje �at verloren bij. 
Terloops liet men mij met een zekere trots de badkuip 
zien, waarin Prins Hend rik verscheidene malen placht 
te vertoeven. Zijn u itspattingen vermoeide hem zoda
nig, dat hij regelmatig in d it a fgelegen oord, ver buiten 
de publiciteitsmed ia, genezing moest zoeken .  Ik verze
kerde de leiding, dat onze u itspattingen zeker niet de 
eerste aanleid ing vormden om h ierheen te komen. Zijn 
badkuip konden wij derhalve ongemoeid laten. 
Maar nu even genoeg over d it hotel, want we waren ei
genl ijk voor de natuur gekomen. In  de d irekte 
omgeving bleken er tal van mogelijkheden te zijn om 
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prachtige wandelingen te maken. 
De eerste dag na aankomst volgden wij de bovenloop 
van een snel s tromende bergbeek, de Brancla genaamd. 
Wat het eerst opvalt is de toch wel zeer afwijkende 
plantengroei .  Als je niet uitkijkt sta je bij elk plantje te 
kijken en schiet je geen meter op. Ik heb getracht de gul
den middenweg te bewandelen, mede in het belang 
van mijn collega. Overvloedig groeide tussen de bomen 
de Alpenclematis met zijn lange ranken, vol met grote 
blauwe bloemen. Een leuke waarneming was verder de 
Kranssalomonszegel, een plant die nauw verwant is 
aan  onze Salomonszegel ui t  de d uinen. Alleen is hij 

veel hoger en ijler en zijn bloemen staan in een kransje 
d icht bijeen .  
De eerste orchideeën kwamen wij tegen, zoals de Ge
v lekte Orchis, de Koraalwortel, het Vogelnes�e en tot 
slot als een grote verrassing het Vrouwenschoentje. 
Vooral deze laatste orchidee valt  sterk op door zijn gro
te gele "muilen", omzoomd door dieprode sli ppen. De 
bloemen zijn soms 3 à 4 cm groot en doen zeker niet on
der voor hun tropische famil ieleden. In de meeste gebie
den van Europa is deze orchidee helaas uitgeroeid door 
"verzamelaars",  maar hier in deze wat vergeten ui thoek 
van Zwitserland stond zij er nog met enkele tientallen 
exemplaren volop te bloeien. Andere orchideeën, d ie 
wij tegenkwamen, waren de  Muggenorchis, de Keveror
chis, de Spinnenorchis, d e  Aangebrande orchis en de 
Welriekende Nachtorchis. Opvallend was het voorko
men van het Rondbladig Wintergroen en de Parnassia, 
d ie beiden ook bekend zijn van de Waddeneilanden. 
Ook het Eenbloemig Wintergroen stond daartussen, 
een soort, d ie bij ons niet voorkomt. 
Net boven de boomgrens kom je weer andere verrassin
gen tegen. Een aardige plant is de Gewone Ossetong, 
een plant, d ie sterk verwant is aan onze Smeerwortel en 
Ossetong, maar opvalt door zijn wat grotere, blauwe 
bloemen. Anders dan zijn naam doet vermoeden is 
deze ossetong helemaal niet zo gewoon. Zijn voorko
men is voornamelijk beperkt tot het Eng ad in en de 
Ötztaler Alpen in het nabijgelegen Italië. Een prachtige 
verschijning blijft de stengelloze Gentiaan, die op ver
schillende plaatsen met z'n mooie, d iepblauwe klokvor
mige bloemen stond te pronken. Daartussen vind je 
zowel witte a ls gele Alpena nemonen. Kom je nog hoger 
dan v ind je net op de sneeuwgrens de lichtblauwe 
Kwas�esbloemen met hun tal rijke sierlijk naar beneden 
hangende klokjes .  Een bijzond ere sleutelbloem d ie ik 
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vond, was de Clusiussleutelbloem. Deze plant vormt 
grote toeven met roze-rode bloemen. Zij groeit soms op 
de kale rots tussen de rotsspleten. 
De Alpenweiden vormen als het ware een hoofdstuk 
apart. Als je een beetje geluk hebt kun je naast de ver
schi llende soorten orchideeën, die ik al genoemd heb 
de Vanille-orchis vinden, een kleine orchidee met tal 
van donkerrode bloeme�es in een d ichte tros verenigd . 
Nog even verd ient de Aangebrande orchis de  aandacht, 
d ie zich hier en daar tussen het gras verschuilt. De d ich
te bloemknoppen bovenaan zijn donkerrood. De uitge
komen bloemen zijn echter spierwit met kleine rode 
stipjes. Met een beetje fantasie kun je je voorstellen, dat  
de bloemtros door zijn rod e  d ichte knoppen van boven 
wat is aangebrand.  Een zeldzame verschijning is de 
Spinnenorchis. De bloemen van deze orchidee lijken in
derdaad op een spin door zijn u i tsteeksels en beharing. 
Eén van de hoogtepunten tijdens onze wandelingen 
was de ontdekking van de Edelweiss . Lopend over een 
hoog bergpad in het nabij gelegen Zwitserse Nationale 
Park werden we gealarmeerd door een Italiaans echt
paar, dat ons luid roepend toeriep "Stella alp ina, Stella 
alpina" .  We spoedden ons d irect naar hen toe en vol 
trots lieten zij hun ontdekking zien, een d rietal rijkbloei
ende Edelweissplan ten. Ook voor hen was het de eerste 
keer, dat  ze deze soort in het wild aantroffen. Gezamen
lijk hebben wij deze leuke planten op d ia vastgelegd . 
Op zich is de  Edelweiss helemaal niet zo'n opvallend 
plantje, maar op een of andere manier spreekt hij velen 
tot de verbeelding. In elk geval is hij helaas op de mees
te plaatsen door souvenierjagers e.d. geheel ui tgeroeid, 
zodat het nu niet meer meevalt er nog eenlje te v inden. 

We hebben het nog niet over vogels gehad. Tijdens 
onze tochten hebben we verschillende leuke waarne
mingen ku nnen doen. in de bossen tegen de bergen wa
ren de Zwarte Mees en de Kuifmees behoorlijk 
algemeen. Ook groepjes Kruisbekken kwamen we regel
ma tig tegen, evenals Citroenvinken, Fluiters e.d . In het 
Zwitserse Nationale Park zagen we in de uitgestrekte 
Arvedennenbossen de Notekraker en de Beflijster. 
In de nabijheid van ons hotel deden verschillende 
Goudvinken zich tegoed aan de knoppen van de spar
ren. Kom je boven de boomgrens dan is de Waterpieper 



een a lgemene verschijning. Zijn gepiep, dat sterk op het 
geluid van onze Graspieper li jkt, was overal te horen. 
een aard ige verschi jning op de alpenweiden is het Paap
je, dat  daar zeker niet zeld zaam is. De Zwarte Rood
staart zat soms verscholen in kleine huljes en schuurtjes 
op d eze weiden, waarbij bleek, dat ze vaak onder u i tste
kende dakranden nestelden. 
Wanneer je de  sneeuw bereikt dan word t de stilte 
geregeld verbroken door het gefluit van de  Alpenkau
wen. Het zijn g i tzwarte ka uwen met helgele snavels, 
d ie  slechts op grote hoogte in het gebergte leven. Ook 
de Alpenheggemus kwamen we daar tegen, d ie iets gro
ter is dan onze bekende Heggemus. Wat ons verder op
v iel was, dat  de Sneeu wv ink veelvuld ig was waar te 
nemen, vooral bij sneeuw- en ijsvelden. Van de roofvo
gels, d ie wij zagen, sprongen de Steenarend en de Lam
mergier er wel het meest u i t . Deze laatste soort broed t 

slechts in  gering aantal in  het Zwi tserse Nationale Park. 
Voor de eeuwwissel ing kwam de  lammergier daar nog 
van nature voor, maar nad ien verdween hij. Een aantal 
jaren geleden heeft men er weer enkele u itgezet. Het 
schijnt, dat hij zich op het ogenbli k goed handhaaft. Op 
de laatste dag verraste ons bij het hotel een Draai ha ls 
met zijn luide roep. 
Van de zoogd ieren, d ie  w ij zagen, z ij n  zeker de Alpen
marmot, de Gems en de Steenbok de moeite van het 
vermelden waard . 

In de  twee weken, d ie wij in  het Engad i n  d oorbrachten, 
kwamen wij nog veel meer tegen .  Wat hier is vermeld, 
is slechts een greep. De natuur daar is  nog behoorlijk 
ongerept en nog niet al te s terk beïnvloed door ingre
pen als ski pistes, stuwmeren en recreatiewoningen. Ik 
ka n deze streek zeker van harte bij u aanbevelen. 

Verbluffend trekgedrag van de 
D u nbe kp ijlst arm va gel 
Kees v.d. Luyt 
De meest verbazi ngwekkende prestatie van deze vogel: 
Hij is de grootste reiziger onder de vogels, meer dan 
v ijf maanden achtereen zonder onderbreki ng, op weg 
boven de eindeloze vlakten van de oceaan. Al leen in de 
periode van de voortplanting zet hi j  voet aan wal. 
Die periode voltrekt zich al tijd op dezelfde plaats in de 
broedgebieden in de  s traat van Bas, tussen de zuidpunt 
van Australië en het eiland Tasmanië. Vandaar vertrek
ken de vogels half april in zwermen van vele mi l joenen 
voor een ononderbroken reis van 35.000 km. over de 
Grote Oceaan d ie  in een grote lus met de wijzers van de 
klok mee word t gerond . Eerst gaat het oostwaarts rich
ting Nieu w-Zeeland, dan naar de westkust van Noord
Amerika en tenslotte d wars over de Pacific terug naar 
Tasmanië. 
Hoewel de vogels op hun route over ei landengroepen 
heen vliegen gaan zij gedurende de gehele tocht niet 
aan land. Ze slapen op het water of als de oceaan te 
ruw is, tijdens de vlucht in de lucht. Op 26 en 27 sep
tember, daar kan men de klok op geli jk zetten, arrive
ren ze in een leger van rond de l(i mi l joen bij de 
broed holen d ie ze in apri l hebhen verlaten. Ze knappen 
deze wat op, gaan over tot de paring en verdwi jnen na 
een maand weer naar de oceaan. Drie weken later zijn 
ze opeens terug. Het vrouwtje legt dan een ei. Onder
zoek heeft u i tgewezen dat d i t  ieder jaar in precies het
zelfde nesthol gebeurt, op vrijwel precies d ezelfde dag. 
Meer dan één dag verschil met het jaar tevoren zit er 
nooi t  in .  Zod ra de zes tot acht mi ljoen vrouwtjes zijn be
gonnen te broeden, verd wi jnen d e  mannetjes weer naar 
open water. 
Ze voeden zich hoofdzakel i jk met kreeftachtige diertjes 
en kleine v isjes. Na ongeveer twee weken komen ze te
rug om het broeden over te nemen van het vrnuwlje 
dat op haar beurt op voed sel uittrekt, ver de oceaan op. 
Zo wisselen de vogels elkaar om de elf dagen à twee 
weken af, totdat na 53 tot 55 dagen het ei ui tkomt. Bei-

de ouders zorgen ervoor dat het jong niets te kort komt. 
Door de ol ie-achtige substantie, waarin de vogels hun 
voedsel omzetten word t het jong zo vet  a ls  modder. 
Di t is ook wel nod ig, want in de loop van april wordt er 
heel wat energie geëist. Omstreeks de helft van de 
maand beginnen alle volwassen vogels aan een nieuwe 
tocht van rond de 35.000 km. De jongen bl ijven achter, 
d ie kunnen op dat moment nog niet vliegen. Dat lukt 
hen na het nod ige gestuntel pas twee weken later. Dan 
kiezen ook zij het luchtruim en beg innen aan d e  onvoor
stelbare lange reis. Zoals hun voorouders da t  eeu w  na 
eeuw ook hebben gedaan. 
Al aan het eind van de 1 8e eeuw rapporteerden de  zee
vaarders zwermen van wel honderdvijftigmiljoen 
exemplaren. Het d uurde uren voordat  zo'n karavaan 
met een breed te van meer dan 300 meter voorbij was. 
Hoewel het aantal van deze oceaanvl iegers ook nu nog 
enkele tiental len miljoenen beloopt, is het toch heel wat 
lager dan in vroeger tijden. 
Die teruggang is niet alleen te wijten aan barre omstan
d igheden tijd ens de jaarli jkse wereldreis, d ie vele jonge 
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en zwakke vogels vanzelfsprekend niet overleven. Zij 
v inden de  dood in de golven en doen weer d ienst voor 
de  instandhoud ing van andere d iersoorten. De vermin
dering van het aantal Dunbekpijlstormvogels is in  
hoofdzaak te  wijten aan de mens. Die heeft vele jaren 
achtereen de broedgebieden iri de Straat van Bas opge-

Straatflora 

felle van Dijk 

Ter gelegenheid van het Rijnsburgse bloemencorso 
1 991  kwamen de  Verhagen-bladen u i t  met een extra ed i
tie. In die krant  kwam Wim Siemerink van de Bloemen
boutique in de Voorstraa t  uitgebreid aan het woord . 
Volgens Siemerink straalt  Noord wijk niet overal het 
imago van bloemenbad plaats ui t .  Vooral de gemeente 
zelf doet er te weinig aan, gelet op het weelderig tieren
de onkruid tussen de straa tstenen en de trottoirtegels. 
De regelmatige bezoeker va n de Voorstraat weet dat  de 
stoep van Siemerink van alle onkruid is gezuiverd en 
dat de  "plantga ten"  rond de oude l inden zijn voorzien 
van kleurige tuinplanten. Ook bij zijn overbuurman, 
Het Hof van Holland, en bij nog enkele panden verder
op in de Voorstraa t  is dat  het geval. 
Natuurlijk  is er n iets op tegen om op deze manier het 
straatbeeld te verfraa ien en Siemerink heeft gelijk a ls hij 
opmerkt d a t  de gemeente Noord wijk niet zo erg veel 
doet aan het onderhoud van de trottoirs en de pla ntsoe
nen (de perkjes bij d e  invalswegen uitgezonderd!) . 
Toch zou het jammer zijn a ls al het Noordwijkse "straat
onkruid" rigoureus zou worden opgeruimd. Tussen de 
straatstenen bij de buren van Siemeri nk waren op 5 au
gustus a lleen onaanzienlijke kruiden als Grote weeg
bree, Varkensgras, Straatgras, Herderstasje en 
Canadese fijnstraal te v inden, maar ook Wim Siemerink 
behoeft niet zo heel ver te Jopen om een verrassende 
straatflora te kunnen zien. Al d irect aan het begin van 
de Zwanesteeg stonden in  mei prachtige exemplaren 
van de rijkbloeiende Oosterse raket, een zeldzame soort 
die tot nu toe niet eerder in Noord wijk gevonden was. 
Even doorlopend naar de Offemweg word t de aa ndach
tige wandelaar getroffen door een fraa ie vegetatie van 
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Grote weegbree 

zocht op jacht naar de  weerloze jongen. Miljoenen vo
gels hebben op deze manier het leven gelaten voor de  
menselijke consumptie. Ze  waren en zijn vooral in  trek 
op de speciale smaak, d ie lijkt op d ie van schapevlees. 
In een deel van de wereld zijn ze dan ook het meest be
kend onder de naam schapevleesvogels. 

Muurleeuwebek, a fgewisseld met Stinkende gouwe en 
Kompassla. Even de Voorstraat inlopend zou hij voor 
gebouw Sartorius Gele ganzebloem, Heggerank, Kantig 
wilgeroosje en Beklierd wilgeroosje hebben opgemerkt. 

Over enkele jaren wil  onze vereniging een nieuwe Flora 
van Noordwijk ui tgeven. In da t  boekwerkje zal ook een 
hoofdstuk worden opgenomen over de s traatflora in  
Noord wijk en Noordwijkerhout. Met het oog daarop is 
er wat nauwkeuriger gekeken naar a lles wat er tussen 
de straatstenen opschiet. Dat het well icht d it jaar a lle
maal wat uitbund iger is dan in a ndere jaren, komt niet 
zozeer door verminderde activiteiten van gemeentewer
ken a ls wel door de overvloed ige regenval in het voor
jaar en de voorzomer. Het nauwkeuriger bekijken van 
het s traatonkruid heeft zel fs enkele nieuwe soorten 
voor Noordwijk opgeleverd! 

De plantengroei tussen de straatstenen is in het alge
meen een afspiegeling van onze meest a lgemene plan
ten. Deze planten stellen weinig eisen aan h un 
omgeving en houden het ook uit in het straa tmilieu. 
Va ndaar dat veel algemene soorten ook tussen de straat
stenen zijn te vinden, de  een wat meer en de ander wat 
minder. Zo is Varkensgras een zeer algemeen onkruid 
op allerlei gronden. Van zo'n plant is haast vanzelfspre
kend te verwachten dat  het straatmilieu deze soort ook 
wel kansen bied t. Andere a lgemene soorten d ie vaak 
tussen de stenen en de trottoirtegels zijn aan te treffen, 
zijn: Canadese fijnstraal, Herderstasje, Grote weegbree, 
Smalle weegbree, Raket, Perzikkruid, Melganzevoet en 
Klein s treepzaad .  
Behalve de zeer algemene onkruiden treft men tussen 
de straatstenen in Noord wijk nogal eens planten aan 
die kenmerkend zijn voor de  naaste omgeving. Langs 
de Koningin Wilhelminaboulevard is de Blauwe zeedis
tel een opvallende verschijning in de zeereep, vooral in 
de jaren nadat  de zeereep is "afgeschoven". Al jaren ach
tereen is d eze typische kustplant ook te vinden op het 
trottoir  van de Parallelboulevard . Het leuke is d a t  deze 
plant n iet door de aanwonenden a ls Jastig onkruid 
word t verwijderd! In 1991 stond ook een zeedistel op 
het trottoir van de Sint Jeroensweg in Noordwijk-Bin
nen. Gelet op het ontbreken van de typische milieu
eisen d ie deze plant s telt (stuivend zand en enige 
"salt-spray") is het zeer de vraag of de plant daar vol
gend jaar weer zal opslaan. 
Dat er in  het Noordwijkse s traa tmilieu nogal wat 
duinpla nten opd uiken, is na tuurlijk niet zo verwonder
l ijk. Op za nd ige plaa tsen in de  Noordd uinen is vaak het 
Loogkruid te v inden. Deze stekelige plant kiemt vooral 
op pas omgewerkte grond langs paden. In 1 99 1  stond 
het Loogkruid op het trottoir van de Lijnbaanweg. Veel 
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talrijker is de Hertshoornweegbree. Dit plan�e staat 
massaal op de vroegere golfbaan, nu meestal de trim
baan genoemd. Met name in Noord wijk aan Zee komt 
deze plant soms massaal voor in wegbermen (Northgo
dreef, kruising Duinweg) en tussen straatstenen. 
Soms is het niet moeili jk om te zien hoe een bepaalde 
plant tussen de straatstenen is beland . Zo komt  langs 
de sloot van de Offemweg massaal het Koningi nne
kruid voor. Het trottoir langs de Offem weg mag deze 
soort dan ook tot haar straatflora rekenen! Natuurlijk 
bereiken de straatexemplaren hier niet de hoogte en de 
omvang van de planten in  het natuurlijke m i lieu langs 
de slootkant, maar het is wel verbazingwekkend dat 
deze planten toch in bloei komen. 

Komen de meeste s traatplanten veel talrijker buiten het 
s traatmilieu voor, er zi jn ook enkele soorten die in onze 
omgeving eigenli jk alleen tussen de stenen worden aan
getroffen. Het gaat hierbij om soorten d ie juist in een 
stenig milieu goed ged ijen en min of meer als "rotsplan
ten" kunnen worden aangemerkt. Een kenmerk van 
rotsplanten is dat ze met lange wortels tot onder de ste
nen komen, waardoor hun wortelstelsel niet snel zal 
verdrogen, terwijl het bovengronds deel van de plant 
extreme temperaturen moet kunnen verdragen. 
Als eerste soort u i t  deze groep moet de Mu urleeuwe
bek worden genoemd. Deze plant is op verscheidene 
muurtjes in Noordwi jk-Binnen te vinden, maar op het 
trottoir van de Offemweg ged raagt deze soort zich als 
een gewone straatplant. Een heel opval lende straat
plant op honderden plaatsen in Noord wijk aan Zee en 
Noordwijk-Binnen is de Kleine zand kool, ook wel 
Muurzand kool genoemd. Deze soort wordt in de boe
ken als "vrij zeld zaam" betiteld, maar in Noord wijk is er 
v rijwel geen straat waar de he lder gele bloem pjes niet 
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te bewonderen zijn. Dat deze verspreiding heel plaatse
lijk is, blijkt wel u i t  het feit  dat d eze soort zeer weinig in 
Noordwijkerhout en De Zilk gevonden werd. Bij een an
dere soort is dat net andersom. De Steenkruidkers komt 
op veel plaatsen in Noord wijkerhou t  tussen de s traat
stenen voor, met name langs d e  Kerkstraat, maar in 
Noord wijk lukt het nog steeds niet deze plant te v in
den. Daarentegen is h ij al wel aangetroffen langs de 
Leeweg bi j  de gaslocatie en langs de Voorbouterweg in 
Rijnsburg. 
In augustus deed Martien de Graaf een bijzondere 
vondst aan de Zwanesteeg. Tussen de tegels trof hij 
daar d rie exemplaren van de Wilde postelein aan. Deze 
plant d uikt in ons land vooral in warme zomers op en 
heeft dan een zekere voorkeur voor s tenige plaatsen. 
Als laatste groep straatplanten moeten de grassen aan 
bod komen. Een v an de bekendste en algemeens te plan
ten van ons land is ongetwijfeld het Straatgras. Dit gras
je komt uiteraard veel tussen de s traatstenen voor, 
maar is verder ook heel algemeen op allerlei open 

grond. Veel meer gebonden aan het s traatmilieu zijn in  
Noord wijk het  Harig en het  Glad v ingergras. Deze gras
sen kunnen hier en daar zo maar opduiken om het vol
gend jaar weer geheel onvindbaar te zijn. Langs de 
Nieuwe Offemweg kwam vroeger vooral Harig vinger
gras voor, maar tegenwoord ig wordt h ier vooral Glad 
v ingergras gevonden. Buiten het straatmilieu word t Ha
rig v i ngergras ook wel eens op gerooid bollenland aan
getroffen. Het s taat daar dan vaak samen met 
Hanepoot, een gras dat niet vaak tussen straatstenen 
word t gevonden. 

Een nieuwkomer onder de grassen is het Straatl iefde
gras. In de Flora van Heukels u i t  1 970 word t d i t  zeer 
kleine grasje een zeer wei nig voorkomende adventief
soort genoemd. In de nieuwste d ru k  van deze Flora 
wordt al gezegd: "plaatsel i jk algemeen en zich sterk u it
breidend ". Nadat Martien de Graaf d i t  grasje al op veel 
plaatsen in Leiden had gevonden, lukte het eindelijk 
deze soort ook in onze regio vast te s tellen. Het parkeer
terrein van de Machi nefabriek Noord wijkerhout, niet 
zo netjes onderhouden de laatste jaren, bleek in  augus
tus 1 99 1  een rijke groeip laats te zijn. Ook werd d it gras
je in d i t  jaar in De Zilk aangetroffen. Waarom d it kleine 
gewas " l iefdegras" word t genoemd, is mij n iet bekend . 
Wel is zeker dat je een zekere l iefd e  voor grassen moet 
hebben om d i t  Straatl iefdegras van het echte Straatgras 
te ond erscheiden! 

Uit het voorgaande moge blijken dat zelfs een korte 
wandeling door het dorp al een hele lijst met leuke soor
ten kan opleveren. Hoe meer je er naar kijkt, des te 
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meer vragen komen er boven d rijven. Zo komen er bij
voorbeeld twee soorten Knopkruid in ons land voor: Be
haard Knopkruid en Glad Knopkruid. Beide soorten 
worden overal in Noord wijk tussen de straatstenen ge
vonden. Buiten het s traatmili�u, bijvoorbeeld in  moes
tuinen en in ruigten, komt vrijwel uitsluitend het 
Behaard Knopkruid voor. Is d it toeval of heeft het Glad 
Knopkruid inderdaad een meer beperkte verspre iding? 

Natuurlijk zijn er binnen onze vereniging veel leden die 
evenals Wim Siemerink kijken naar al les wat er tussen 
de straatstenen groeit. Ik hoop dat  zij zich wat minder 
zullen ergeren aan al dat groen tussen de s tenen en dat  
zij af  en toe verbaasd zullen stils taan om wat beter te kij
ken naar de enorme variatie die er zelfs tussen de straat
stenen nog mogelijk is . Mochten lezers iets opvallends 
hebben gevonden, dan  zal melding daarvan zeer op 
prijs worden gesteld . 

Oproep vleermuisonderzoek 

Stichting v leermuis-onderzoek (dr. Leo Bels-stichting) 
verzocht ons dit  stukje in de Strandloper op te nemen. 

Onderzoek naar vleermuizen lijkt op het onderzoek dat  
naar vogels gedaan word t: vandaar dat  veel vogelaars 
helpen met het verzamelen van vleermuisgegevens. Vo
gels worden vaak gedetermineerd aan de  hand van de 
zang of d e  roep, zonder dat  er sprake is van een v isuele 
waarneming. Dit geld t ook voor de vleermuizen: als er 
's nachts een vleermuis overvliegt klinken uit  de spea
ker van de vleermuis-detector al lerlei piepjes en ra tel
*s. Iedere soort heeft zo z'n eigen geluid . 
Vleermuizen worden wel eens beschouwd als de  nach
telijke tegenhanger van de vogels. Zij leven overdag in 
holle bomen of gebouwen en vliegen 's nachts u i t  om te 
fourageren. In d e  ochtendschemer vliegen d e  vleermui
zen terug naar hun verblijfplaats en zwermen voor de 

Dierentuin of paradijs 

Willem Baalliergen 

Die vraag s tel je je steeds a ls je voet zet op één van de 
Galapagos eilanden. Vogels en a ndere d ieren, letterlijk 
handtam, geven je een wat onwerkelijk gevoel. Nu heb 
ik met het parad ijs geheel geen erva ring maar de ge
dachte "zo moet het ongeveer geweest zijn"  speelt 
steeds door je hoofd. 
In dierentuinen zijn we wat meer geweest, de  grote aan
tallen d ieren, volled ig met de  mens vertrouwd, doen je 
ook wel aan deze instellingen denken. Een zwitsers 
meisje bij ons op de  boot vroeg, Bil, d i t  is zeker altijd 
een soort jongensdroom van je geweest? En dat was 
ook wel zo. Hoewel we slechts een weck van eiland tot 

10 

ingang alvorens naar binnen te gaan. De vogels worden 
ondertussen wakker, komen uit hun slaapplaats en 
gaan op zoek naar voedsel. Zo kan een natuurliefheb
ber 24 uur van de dag actief blijven. 
De Leo Bels-stichting is op zoek naar waarnemingen 
van vleermuizen in vogelnestkasten. Het .l.if.fs.t met een 
gedetailleerde omschrijving van soort, aantal, type nest
kast, datum en plaats waar de nestkast hangt: type bos, 
hoogte en kompasrichting. Ook zij n  zij geïnteresseerd 
in het aa nta l nestkasten dat  gecontroleerd word t, in wel
ke periode de controle c.q. schoonmaak plaatsvindt en 
hoeveel jaar de  controles a l  plaatsvinden. Voorbeeld: 3 
rosse vleermuizen op 12-09-1990 in bosuilnestkast Ope
ning op noord-oost en 6 meter hoogte. Bos bestaat  uit 
35 jarige eiken en enkele oudere beuken. Nestkast 
maakt deel uit van serie van 25 s tuks: 20 koolmeeskas
ten, 3 roodstaartkas ten, 1 torenvalkkast en eim bosuil
kast. Controle vind t in het algemeen plaats tussen 
februari en juni .  Schoonmaak in tweede helft septem
ber. Dit is de eerste waarneming sinds d e  kasten zijn op
gehangen in najaar 1987. Voor verdere informatie: 
Jeroen Reinhold, Aa n de Rijn 3, 6701 PB WAGENIN
GEN tel: 08370-24524. 
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eiland zijn ge va ren ku nnen we toch zeggen dat het een 
hele ervar ing was. 
Via Ecuador, waa rtoe de ei lémd en behoren, vlieg je naar  
één van de twee ei landen welke wat zijn bewoond . 
Daa r  ligt dan een boot klaar waa r  je een week op slaapt 
en eet Geen luxe jacht maa r een omgebouwd vissers
boolje met slaa pplaats voor 8 personen en .. . een douche 
zowaar. Een sla ng met koud water op de achterplecht. 
Nu kwamen we ook niet voor een luxe cruise maar 
voor de dieren, en d ie  hebben we gezien.  Als het boolje 
het a nker laat vallen in een baa i komen er onmiddellijk 
een aantal jonge zeeleeuwen op a f. Met een d uik in het 
water zwem je dan met deze beesten. Je kunt je a rm 
soms om ze heen slaan en voor een spelletje touwtrek
ken met een veter zijn ze ook in.  Met de s loep aan land 
gezet loop je letterlijk tussen grote groepen Zeeleeuwen 
in. Ze zonnen graag op een rots, een stra ndje of, als het 
zo uitkomt, op de achterplecht van de boot . 
Die stra ndjes zijn zonder meer idyl l isch te noemen. Hel
der wit a fstekend tegen de donkere vulkanische grond 
waaruit de eilanden zijn opgebouwd . Er zijn wein ig 
soorten d ieren op de Ga la pagos, wel veel exempla ren 
van een soort De leguanen bi jvoorbee ld .  Niet zo groot 
a ls we ons hadden voorgesteld, maar  toch nog goed 
voor een kleine m eter va n kop tot sta art. Voorwereldlij
ke dieren, bepaald niet moeders mooisten. Natu urli jk 
waren er ook schild padd en. We zagen klei nc Zeeschi ld
padden uit het ei va n onder het zand vandaan komen, 
proberend heelhuids het vvatcr te bere iken. Er liggen na
mel ijk noga l wat gevaren op de loer, beter gc;.egd, het 
gevaar komt uit de lucht in de vorm va n Fregatvogels. 
Deze zeeschuimers va n de Paci fic lusten wel een jonge 
Zeeschild pad. 
Ind rukwekkend zijn de kolonies Ja n van Genten waar 
je door heen loopt. Overal om je heen baltsen de d ie
ren, broeden op de cicren of vcrzorgen hun jongen. De 
balts van d e  Blauwvoet Ja n van Gent is be paald potsicr-

lijk. Het ma nnetje sta pt met zijn onwerkelijke blauwe 
poten parmantig rond het v rouwlje, welke d aarop rea
geert met gesis en het flapperen met de vleugels. 
Hier en daar, achter een strandje, liggen wat kleine 
lagunes. Op je gemak aan de rand van het water geze
ten, lopen, voor je neus, Fla mingo's, Steltkluten en zo
waar  een Regenwulp. Deze laatste al op de trek vanuit 
het noorden van A merika . 
Er komen 2 soorten meeuwen voor, de Zwaluwstaart
meeuw, zeer karakteristiek wit en zwart, vooral i n  de 
vlucht, en de Lava meeuw. Dit is een zogena a mde ende
mische soort, dat  wil zeggen dat het voorkomen be
perkt is tot de Galapagos eila nden. Van een behoorlijk 
aantal vogelsoorten die er voorkomen kun je dat zeg
gen. Zeker van de Darwinvinken. Een tiental vinkachti
gen met speciale aa npassingen om aan voedsel te 
komen. Som mige soorten zijn zel fs beperkt tot één ei
land . Onder meer op de bestudering van deze vinken 
grondde Darwin zijn evolutietheorie. 

Heel speciaal is een ontmoeting met een Galapagosbui
zerd, zittend op een rots puntje. Na vanaf een a fstandje 
al een paar dia's gemaakt te hebben sta je op een be
paald moment oog in oog met deze roofvogel. Je komt 
in de verleid ing je hand op z'n kop te leggen .  
Waar je ook aan land komt, a ltijd in  gezelschap v a n  een 
gids en over een aa ngegeven route, overal  vogels. Zoals 
een grote kolonie albatrossen waar  je door heen d waalt .  
Op het nest wordt de ba lts ten tonele gevoerd . Kleppe
rend als een Ooievaar  vana f  d e  rand van  een rots waar 
ze zich in de lucht gooien. 

Was het wat ju llie er van verwacht hadden, is er veel ge
vraagd. Nu, eigenl ijk niet helemaal .  Beter gezegd, het 
was anders. Bchoorl ijk toerist isch inmiddels, er varen 
zo'n 70 bootjes door de a rchipel, en in de  twee dorpen 
verri jzen de souvenirs winkeltjes. Geen m ogelijkheden 
om zel f  wat te zwerven en dit is maar  goed ook. Er zou 
anders n iet veel van overbli jven. 
Eén beest hebben we niet op de eilanden gevonden, de 
aap waar Da rwin volgens Wilherforce van a fstamde.  
We hebben hem ook niet gemist. 
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Kees V erweij 

Onder de titel "oud nieuws" zijn in de afgelopen ja ren 
enkele artikelen verschenen, d ie betrekking hadden op 
oude waarnemingen i n  Noord wijk en omgeving of op 
beschrijv ingen van vogels kenmerkend voor de perio
de, waarin ze zijn geschreven. 
Ditmaal is de keuze gevallen op een tweeta l typische 
zeevogels, n.l. de  Papegaa id uiker en de  Zeekoet. Vooral 
de Papegaaiduiker sprak sterk tot de  verbeeld ing van
wege zijn bijrondere snavelvorm. 

Beide soorten broeden op hoge kli ffen langs de kust, zo
a ls bijvoorbeeld in Engeland, Noorwegen en IJsland. In 

12 

w;:, a·1. 

Pappegaay-Dttiktr met den Rek Jamenge
drukt tweefnydig, met vier groe'VCJL, de Oog� 
kringen en W'angtn 'T..Vit. 

Deezc wordt de Noordje/Je Eend van CLusms 
of ook de Zee-Aakfier en GrocnlancHèhc Pap
pegaay geheten : anderen nocmen hem de Noord. · 

Jcbt Pappcgaay. In Engeland \vordt hy ge. 
mcenlyk Pujjin of ook Pope, dat is Paus ,  ge. 
tytcld , en in het Noordelykfl:e Coultemeb of 
Counterneb; by .. Sc:trbourgb Mullet en in de Zui

delykfl:e deel en van 'iN ales Guldenbead, Eottle
nofe en Helegug. BrussoN noemt hem J1laca
reux, in 't Latyn Fratercula, en· de algcmccnç 
na:tm, in 't Noorden, is Lurzd. 

Zeer gcmeen is deeze Vogel in Noorwegen , 
alwaar 

,
hY bet voorna:tmc Onderwerp van den 

gemelden Vogclvangfl: der Bocren uitmaakt ; 
. dewyl zyne Veeren, in fyn- en zél gthcid , mafl: ' 

komen :tan hc.t Eider-Dons. Men vangt hem 

de winterperiod e verblijven zij op zee. Normaal krijgen 
wij deze vogels nauwelijks te zien, maar bij olierampen 
spoelt vooral de Zeekoet in grote aantallen aan .  De Pa
pegaa iduiker is in  ons Noordzeegebied veel zeldzamer 
en spoelt daarom zeer weinig a an. In het a fgelopen jaar 
kwamen slechts enkele exemplaren in  het Noordwijkse 
Vogelasiel terecht tegenover ettelijke honderden Zee
koeten. 

De beschrijving van deze beide soorten is afkomstig u i t  
de "Natuurlyke Historie of  Uitvoerige beschrijving der 
Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel 
van den Heer Linnaeus", Amsterda m  1 763. 

egter meefl: door middel van zekere I-londen, 
d(!ar op afgerigt: want hy maakt zyn Nefl: op 
zulke onrocganglyke plaacfeq niet a!Iecn, maar 
�n zo diepe gaten en naauwe fplecten van Klip� 
pen en Roden, dat men 'er naauwlyks by kaq 
komen. De Holen , die hy daar coe in de 
A:trde graaft,- zyn iàmtyds wél drie Ellen diep. 
Men ·gebruike, derhal ven, oqk wel een Stok� 
aan ·� end met een fcberpe haak, omdeeze Vo

·gelen dnar uit te haaien, en, dewyl zy niet 
fl.lleen met hun twintigen maar wel by honder
den re fiunen in een Hol of Gat n efl:elen , zo 
lnaakt de don1me eigcnièhap die zy hebben , van 
ip elkander vafl: te bye en , dat 3 �van neer 'er 
een, 'c zy door eeb Hond of met een Haak 
wordt uitgetrokken, alle de anderen volgen, en 
cüt gcefc een rykelyken Vangfl:. Op de Faro: 
Eilanden is men gewoon, tegen den tyd dat zy 
uit Zee aankomen, Netccri- te zet ten voor hun: 
ne Holen, daar zy onverhoeds in locpen , en 
clus worden 'er, fomwylcn, wel tweeh?ndcrd 
's daags gevangen en gedood. 

· Deczc Vogelen, zege men, leggen ook 
maar één Ey te gelyk, en , wanneer huo di� 
ootnomen �vordc, kunnen Z'f 'er nog een leg
gen; doch dan ontbreekt hun èe tyd tot op. 
voed ing van het Jong . Immers , als de tyd 
van hun V ererek aankomt, gaan zy ahemaa.� 
van· de Noorweegfche Kul1 af, en· begceven 
zig , zo 't fcbync, naar de Eilanden, of elders , 
daar zy overwinteren. Van · het duiken naar

' 

Vifcb hebben zy ook hunnen Lceftogt ; en 
hunne Snavel is zo fcherp , dat zy daar mede 



· een Menfch een geheel fiuk Vlcefch van de 

Hand l.:unnen byten. Met deczen en met de 

Kla:lUwen ,
'
d ie niet minder lèhcrp zyn ,  weeren z y  

;z.ig wonderlyk t e  verweeren tegen hunne Vy:m. 

den , Oe epen de ceó Raavc , ::�Is zy dien by de K ed 

beet kunnen krygc� , met zig in Zee , d:!'Jr  lly 

dan verdrenken mocc. In hu u .t\'�,·•L legG<.:O zy , 

.altoos , op de Rug, 

· De Lund of Zec-Pappcgaay is grootcr �:10 

e�n Duif en kleiner dan een Eend. Zyn kleur 

is van boven zwart , van onderen wit ; die van 

den Kop , aan de zy,dcn , en v<Jn de Keel vuil  

w it-graauw ; !�Ct een zwarte Halskraag ; de 

Staartpennen 2warcagrig. De Bek , wiens kle u r  

naby den Kop bl aauwagtig co naar 't end roe 

'rood is , heeft eene zonder l inge ged:�:�n te  door 

Hne i ngroev ingen , welker getal Jrie is wcJcr· 

zyds , één in het blaauwc , één in het rooJc 

gedeelte van de Bovenkaak. . LINNA::us zc"t . b J 
dat deze! ve n iet haakig is , l3R J  ss oN , dat hy een 

wei n ig krom i� aan 't end ; gclyk onze Afbeel. 

d ing toon t , d ie van hem on t leend is : doch in de 
Beièhryving van Noorwegen , d oo r  den I-Jeer 

PoNTOPPID ANS , vind ik aangemerkt , dat de 
Bek van den Lund geheel kro r-n geboogen zy , 
als een Pappegaay's Bek ; hocwel wat dur.ner en 

aan de zyden breeder , mee aard ige geele , roode 
en zwarte !lreepen veriierd , en de AfbeeL 
ding , welke hy van den Lund gcefc , wytt zee�:� 

duidelyk die krorpce aan (*)� Zyuc Vleugelen 
zyn , gc/yk d ie der overige Pappegaay- Duike. 
ren of Penguyns , ook zeer kle i n en naauwlyks 
cot vliegen bek waam : de Paoeen rood. - _ 

Pappegaay - Duiker met cm 011gegroejdm 
lang·we1pige�z Bek ; de Bovwk.aak geelagtig 
van rand. 

De Griekrche naam van dcczen Vogel is 
Ouria ; d e . Fran fchcn en Engei fchen noemen 
hem Guiîlemot , en die· van York Scout , di<:; 
�an Corn\vàl Kiddaw. Ook \.vordc hy in · Enge� 
land wel Sea · Hen ,· dat lis Z�c-Hén gel;cte

·
n� 

In Noorwegen k hy onder den naam van Larz. 
gh·ie of Lomgh:ie en op Faro by

.
dien van Lom. 

via of L'lliLVicr bekend : d o c h  de L o m  me fchynt 

my toe een veel groocer Zee. Vogel cc zyn.  

Men vindt  ze menigvuldig aan de K u rt  van 

:Noorwegen , onder de Alken en Zce-Pappe. 
gaai j en . · Zy zyn tot vl iege� b�kwaamer d;m 

· de andere Pappcgaay. Duïkcrs , en nertelcn ook 
j.n de Roe fen , l eggen de maar één E y ,  cl:lc groen; 
agcig is met zwarte Vlakken en zeer groot. De 
gcrtaltc is a ls  die van een Eend ; de kleur zwart-· 

agtig bruin van boven en w i t  van onderen , be. 
lJalve aan den Keel en Hals ; de ;kl�in rtc Slag. 

pennen wit getipt , de S taartpennen bruinagtig. 
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Oproep 

Het bestuur van de Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Beheerder vogelasiel 

Over enige weken zal de  huid ige beheerder van het vo
gelasiel aan het Dompad te Noord wijk zijn taak neerleg
gen. Hij heeft deze taak verscheidene jaren met plezier 
uitgeoefend, maar zijn opgroeiende kinderen vragen nu 
zijn aandacht, zodat hij helaas zijn werk voor het vogel
asiel moet opgeven. 

Wie wil zijn taak overnemen? 

We zoeken iemand, d ie zich voelt aangetrokken tot de 
verzorging van zieke en gewonde vogels. Hoe d ank
baar deze taak is blijkt onder meer u i t  het feit, dat gedu
rende de 20 jaar dat het vogelasiel reeds bestaat, vele 
du izenden vogels het vogelasiel weer opgeknapt heb
ben kunnen verlaten. 

In het vogelas iel werkt verder een enthousiaste groep 
mensen, die bij toerbeurt de vogels verzorgen. Het is de 
taak van de beheerder toezicht op hen te houden en 
noodzakeli jke werkzaamheden met hen te overleggen 
en u i t  te voeren. 

Wie belangstelling heeft kan gerust even bellen met de 
huid ige beheerder, Henk van Duijn, Joh. Malegraaf
straat 10 te Noordwijk, tel . :  0 1 719 - 1 4002. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Henk van Duijn 

Kwartaal verslag : april t /  m juni. 

Toelichting. 
Het tweede kwartaal is voor het vogelasiel vrij rustig 
verlopen. De nasleep van de olieslachtofferperiode v iel 
deze keer erg mee. Twee Zeekoeten bleven achter in het 
asiel .  De twee hebben het echter niet gered . Het veren
kleed werd niet waterd icht gewassen wat samenhangt 
met de algehele cond it ie van de vogels. 

Na een grote schoonmaak m.b.v. de brandweer was het 
wachten op de volgende intensieve periode n.l .  de jon
ge vogels. Merels, Spreeuwen en Huismussen werd en 
het meest gebracht. Verder werden o.a. een Waterhoen
tje, een Meerkoet, enkele Kauwtjes en een nest jonge 
Kievitten gebracht. Daar het grootbrengen van jonge vo
gels toch een zeer moeilijke en intensieve zaak bli j ft zijn 
er toch een aantal jonge vogels losgelaten. Voor een aan-
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tal zoals het Waterhoentje en een Meerkoet was het lot 
d irect bezegeld .  Zij waren door mensen meegenomen, 
terwijl zij nog geen halve dag u i t  het ei waren. Voor het 
nest met jonge Kievi ten, d ie enige dagen oud waren, 
heeft Adriaan Vink zich ontfermd.  Het zeer regelmatig 
voer toedienen heeft helaas voor deze jonge vogels niet 
geholpen. De Knobbelzwaan was zeer onfortui nlijk in 
een klein achtertuintje in  Rijnsburg terechtgekomen. De 
ontstoken poot d ie hij had is met antibiotica behandeld . 
Na enige tijd is hij weer losgelaten. 
De Egel was afkomstig ui t  Leiden. Geen alledaagse kost
ganger. Het eten ging echter prima o.a. spiering, blad, 
zaden etc. gingen grif naar binnen. Na inspectie van het 
d iertje was er geen reden om het langer vast te houden. 
In de tuin van de Fam. v . d .  Oever is hij losgelaten en 
ging hij d i rect op strooptocht. 
Begin mei werden er v ier Eidereenden van het strand 
gebracht. Verzwakt en erg mager. Twee waren er zo 
slecht aan toe dat zij enkele dagen later waren overle
den. De overige twee werden na behandeling met een 
wormenkuur met succes gelost bij de u itwatering in 
Katwijk. 
De Bosuil, een Noordwijkse bewoner van Offem, werd 
op twi ntig mei binnengebracht. Gevonden langs de Of
femweg . De Bosuil bleek een bots ing gèhad te hebben 
met een au to. Het linkeroog was geheel doorbloed . Na 
behandeling met oogzalf en een dag rust werd de Bos
u il, een dag later met succes losgelaten achter het land
goed Offem. Verder nog een Scholekster d ie met een 
afged raaide vleugel werd binnengebracht en een Hout
du i f d ie met een opengescheurde  en ontstoken krop 
werd binnengebracht, Deze twee hebben het niet gered . 

Wat betreft de defini tieve plek voor het Vogelasiel is er 
helaas wei nig nieu ws te meld en. Het blij ft afwachten. 

Sti chting Vogelas iel Noord wijk. 

Hcnk van Dui jn, 

Postbus 1 68. 



Soort Aanwezig 
1-4-91 

Gebracht Dood Gelost Aanwezig 
30-6-91 
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Rondje G roen 

W. Andclaar 

Als geen andt.'re plaats leent Noordwijk ::ich voor een mndje 
strand en duin. Met de vuurtm·en als middelpunt  iets oppik
ken van wat de natuu1· te /1ieden heeft. 

In de zomer zijn de  bermen la ngs het fietspad soms be
zaaid met de  bloemetjes van de  Akkerwinde. Met hon
derden bij elkaar kleuren ze de randen roze. 
Akkerwinde heeft met Klimop en Heggera nk gemeen 
d a t  ze een steunlje in de rug nodig heeft. Dat hoeft niet 
veel meer te zijn d a n  een stevige grasspriet of een kruid 
dat in  de  bermen groeit. Andere windesoorten, zoals de 
Zeewinde stellen a l  wat meer eisen. Zij prefereren hoge
re en stevige grasachtigen, zoals Helm, of zelfs een prik
keldraadje. Heel goed is dat  elk jaar  te zien op de 
Noord-Boulevard .  
Voor het Oranjehotel, daar waar vroeger het Oranjebad 
in de zeereep stond, is een groeiplaats van deze Zeewin
de. Ook met d ie trompetvormige bloemen, wat groter 
d a n  d ie van de A kkerwinde en met rondere, dikkere 
bladeren. 
Als jongens namen we de bloemeljes in de mond en, zo
a ls de  jongens nu een papieren kegeltje uit  een stukje 
elektriciteitspijp schieten, kon je het bloeme�e ook met 
een plofje wegblazen. Als u di t  wilt proberen, die oude 
spelleljes waren toch best aard ig, neem dan niet de 
bloem van de Zeewinde. Zo algemeen is deze namelijk 
niet. Zo rondom Noord wijk zijn ze maar hier en daar te 
v inden. 

Een plant d ie ook een hul pje nod ig heeft is de Kamper
foelie. Aan een grasspriet of helmblad heeft deze niet 
genoeg. De plant klimt meestal tegen een boom op. Je 
vraagt de d a n  al tijd a f  "heeft d ie boom er geen last 
van"? Soms, zeker. Op Nieuw-Leeuwenhorst vond ik 
een Kamperfoelie die zich om een jonge bnnm had ge
wikkeld en deze boom, een goeie meter va n de  grond, 
v rijwel had a fgekneld . Iets daarboven pakte de boom 

--*:-?��:� - : 
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de pla nt weer terug en kneep op haar beurt de  Kamper
foelie weer bijna af. Dit herhaalde zich nog enkele ma
len naar  boven toe. Beide, de boom en de Kamperfoelie 
leefden, maar de boom had het kennelijk moeilijk. 

Ook bij Klimop zie je d i t  wel. Bomen d ie totaa l zijn 
overwoekerd met deze kl immer en tenslotte het loodje 
leggen. Eigenlijk is d i t  in de natuur vrij u i tzonderlijk. 
Gewoonlijk zijn d it soort samenlevingsvormen niet 
schadelijk voor de één of de a nder. Zonder samenle
vingskontrakt profiteren planten, bomen en d ieren van 
elkaar. Leven in symbiose, om het netjes te  zeggen .  
De Helm op de Boulevard lijd t zeker niet onder de  Zee
winde d ie het te gast heeft. Zij zitten elkaar  niet i n  de 
weg en winden d aar  geen doekjes om. 



. .  

Vogelen op Oland 

Willem-]an Hooymans 

Van 1 1  tot 18 mei 1991 verbleven Rien Sluys en ik op 
Öland om te vogelen. In een week tijd namen we daar 
circa 1 47 vogelsoorten waar. Hieronder volgt een ver
s lag van onze bevindingen. De nummers verwijzen 
naar het bijgaande kaartje. 

Öland is een Zweeds eiland in de Oostzee d icht onder 
de oostkust van Zweden en is door middel van de lang
s te brug van Europa (6072 m), met het vasteland ver
bonden. Het eiland is zo'n 137 km lang, maar slechts 
max. 16  km breed, en loopt van noord naar zuid even
wijdig met het vasteland . De hogergelegen kalksteen

· kliffen in het westen lopen geleidelijk af naar de 
laaggelegen oostkust. Op Öland treffen we een grote 
verscheidenheid van landschapselementen aan: naald
en loofbossen, struikgewas, kalksteenkli ffen, moeras
sen, kustgraslanden, zand - en kiezelstranden, zandban
ken, kleine baaien, etc. Maar het meest dominant is toch 
wel de Stora Alvaret in het zuiden, een steppeachtig hei
degebied dat wel een kwart van de oppervlakte van 
Öland beslaat. 

1. Ottenby 
Omdat Öland op een hoofd trekroute van vogels naar 
en van het noordoosten van Scandinavië en het noord 
westen van de Sovjetunie ligt en mei een ui tstekende 
maand voor de vogeltrek is, hebben we geregeld het 
zuidelijkste punlje van het eiland bezocht. Hier bevin
den zich een vogeltrekstation (Ottenby Fagelstation), 
waar veel vogels gevangen en geringd worden, en een 
vuurtoren (U\nge Jan; 42 meter hoog). De gebouwen 
van het vogeltrekstation zijn omgeven met tui nen met 
bomen en struiken, d ie een grote aantrekki ngskracht op 
trekkende zangvogels uitoefenen. Verder zijn er wat 
plasjes en ruige terreinljes en word t de zuid punt om
ringd met een ond iepe kustzee. Ons allereerste bezoek 
aan de zuidpunt leverde al d i rect een spectaculaire vo

gelsoort in de vorm van een Dwerggors (d waalgast op 
Oland) op, maar minstens even spectaculair waren de 
grote aantallen zangvogels, voornamelijk Braamslui
pers en Grauwe Vliegenvangers, d ie vri jwel overal in 
de schaarse bomen en struiken te zien waren. Boven 
zee v logen Noordse Sterns, Dwergstcrns, Grote Zeeëen
den, een enkele Zwarte Zeeëend en veel, heel veel, 
Eidereenden. In en rond de plasjes foerageerden Tem
mincks Strandlopers en Kleine Plevieren. 
Andere interessante vogelsoorten die wij op andere 
ochtenden bij de zuid punt zagen waren o.a.: Grauwe 
Franjepoot, Ransui l, Bonte Vliegenvanger, Grauwe 
Klauwier, Keep en Ortolaan. Ook zagen we hier op zeer 
korte afstand een Hermeli jn.  

Ottenbylund is een bijzond er fraai loofbos met 2 vogcl
observatietorens, d ie een prachtig uitzicht bieden op de 
ten oosten van het bos gelegen uitges trekte grasvlakte. 
In en rond d i t  bos namen we ti jdens onze bezoeken on
der meer de volgende vogelsoorten waar: Boomvalk, 
Taigaboomkruiper,Noordse Nach tegaal, Rnodster
blauwborst, Fluiter, Spotvogel, Bonte Vliegenvanger, 
Zwartkop en Withalsvliegenvanger. Helaas konden we 
de Kleine Vliegenvanger, die nog steeds in het zuidelijk
ste deel van Ottenbylund schijnt te broeden, niet lokal i-

seren. Tijdens ons laatste bezoek zagen we nog een 
groep Kraanvogels hoog over de grasvlakte vliegen. 

Ten westen van Ottenbylund l igt een u i tgestrekt terrein 
met veel s truikgewas . Hier vonden we na intensief zoe
ken de felbegeerde Sperwergrasmus en verder zagen 
we hier veel doortrekkende vogels, waaronder Rood
sterblauwborst, Grauwe Klauwier en zelfs Pestvogel .  
Een volkomen onverwachte en spectaculaire waarne
ming was d ie van een Das, d ie zich op klaarlichte( ! )  dag 
met z'n logge l ichaam verbazingwekkend snel uit  de 
voeten maakte. 

2.Maren 
Een bezoek aan di t  ten zuidoosten van het plaatsje 
S. Möckleby gelegen moerasgebiedje op de Alvaret le
verde ons prachtige waarnemingen op van onder meer 
Kuifd uiker in broed kleed . Ook v loog hier een Bruine 
Kiekendief rond . In de  d rogere omgeving zagen en 
hoord en we verder nog een baltsende Goudplevier. 

3.Beijersha mn 
Dit is een moerasgebied met rietvelden en zandbanken, 
oostelijk begrensd door bos en stru ikgewas, aan de 
westkust van Zuid-Öiand tussen de  plaatsen Färjesta
den en Mörbylä nga. Er s taan 2 vogelobservatietorens in  
d i t  vermaarde natuurgebied, maar ondanks de goede 
vogelreputatie van Beijershamn konden we tijdens 2 be
zoeken slechts Bru ine Kiekendief en Noordse nachte
gaal als enige hoogtepunten noteren, terwijl andere 
aantrekkelijke vogelsoorten als Reuzenstern, Sperwer
grasmus en Rood mus (nog) afwezig bleken te zijn. Ook 
waren er (nog) maar weinig steltlopers te zien. 

4.Hall torps hage 
Een bijzonder fraai loofbos met enkele meer dan 1000 
jaar oude eiken, veel haagbeuken en een rijke bodemflo-
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ra aan de westkust van Middcn-Öland tussen de plaat
sen Borghal m en Stora Ri1r. Tijdens ons bezoek zagen 
we enkele tientallen Appelvi nken en verder o.a .  Zwa rte 
Specht, Flu i ter en Witkopstaa rtmecs. Ook zou hier de 
Kleine Vliegenvanger nog moeten broeden. 

S.Ka pelluden 
Dit gebied met grasland en zandstranden l igt aan de 
oostkust van Midden-Öiand ter hoogte van Borgholm. 
Hier zagen we o.a. Dwergstern en Noordse Stern. Ook 
broedden h ier een aanta l Kl uten. 

6.Petgä rd e träsk 
Dit is een groot moerasgebied met u i tgestrekte rietvel
den op Midden-Öiand ten westen van het p laatsje Kil re
hamn aan de oostkust .  Va na f het pa rkeerterrein langs 
de oosteli jke hoofd weg kan men over een pad naa r  een 
vogelobserva t ietoren in het gebied lopen. Toen we np 
deze toren stonden, hoorden we geregeld de roep van 
een of meer Buidelmezen in de kru inen van de wilgen, 
maar konden de vogel (s)  helaas niet ontdekken. Echter, 
toen we terugliepen over het pad hadden we het geluk 
heel fraai  een adult ma nnetje in de kijker te krijgen. 

7.Knisa mosse 
Tijdens het bezoek aan d i t  g rote zeggemoeras aan de 
westkust van Noord-Öiand ten zuiden van de plaa ts 
Sandvik, zagen we o.a .  Grau we Kiekend ief en hoorden 
we de  Noordse Nachtegaa l .  

8.Södviken(R)Di t i s  een ondiepe za nd ige baa i  met aan
grenzend grasland aan de oostkust van Nnord-Öiand 
ten zuidoosten van de p laa ts Sa ndv ik.  Toen we hier op 
16 mei waren, konden wc genieten van het adembene
mende schouwspel van een du ikende Visa rend, die een 
baars wist te verschalken, maar deze prooi even l a ter 
a ls gevolg van het voortdurende "getreiter" va n kra a ien 
weer moest laten va llen. Verd er zagen we hier nog on
der meer: Bruine J(jekend ief, Boomva lk, Stra nd plev ier, 
Gra u we Franjepoot, Klei ne Strand loper, Tem minck<; 
Strandloper, Noordse Kwiks taart en een koppel Smien
ten. 

9.Klosterholmen 
Dit is een schi tterend pa rkachtig loofbos met een vnge l
observatietoren aan de westoever  va n het Hornsviken 
op Noord-Öland ten noord westen van de plaats Löt
torp. Ons bezoek aan di t  gebied zul len we niet l icht ver-

18 

geten. In de omgev ing van  het parkeerterrein hoorden 
we al een roepende Draa ihals, die we niet lang d aarna 
ook prachtig konden observeren bij een nestkast in een 
eik. Overigens hoorden we nog meer roepende Draai
ha lzen in de omgeving. In het bos zelf ontdekten we a l  
vrij snel een zingend mannetje Withalsvliegenvanger. 
Toen we onze wandeling vervolgden hoorden en zagen 
we steeds meer Withalsvl iegenvangers, vrijwel steeds 
in de omgeving van nestkastjes. We hebben zeker tus
sen de 10 en 1 5  Withalsvl iegenvangers, zowel manne
tjes a ls  v rouwtjes, vastgesteld .  Verder zagen we hier 
ook nog enkele A ppelvinken. Eenmaal weer bij het par
keerterrein aangekomen, zagen we nog enkele Witkop
staartmezen. Van Klos terholmen reden we naar de 
dichtbijgelegen kaapvormige westkust, waar we ons in
sta lleerden op het kiezelstrand om naar zeetrek te kij
ken. We hadden h ier een prachtig u i tzicht over de 
Kalmarsund (zeeëngte) tussen het eilandje Blä Jungfrun 
en Öland. Hoewel de zeetrek niet echt "Wild" was te 
noemen, zagen we nog wel aardig wat  Grote Zeeëen
den, enkele IJseenden en 2 Zwarte Zeekoeten. 

l D.Last but not least, wil len we toch ook een impressie 
geven van de onmiddel l ijke omgeving van ons vakan
tiehu is in Lilla Frö aan de westkust van Zuid-Öland tus
sen de plaa tsen Fä rjestaden en Mörbylänga. Ons 
vakantieh uis stond in een a fwisselend landschap van 
naa ldbos, loofbos, struikgewas, open terreinen en kust. 
Op onze "tuin l i jst" kond en we o.a .  soorten a ls Grote 
Bonte Specht, Flu i ter, Ta igaboomkru iper en Bonte Vlie
genvanger noteren. Ti jdens avondwandelingen in de 
omgeving stelden we verd er nog onder meer Houtsnip, 
Bosui l, Draaihals, Zwa rte Specht, Oeverzwaluw, Noord
se Nachtegaal ,  Zwa rte Mees en Geelgors vast. 

Ui teraard zijn er op Öland nog ta l loze gebieden d ie ze
ker de moeite van het bezoeken waard zijn. Niettemin 
ka n men in de hierboven genoemde gebieden uitste
kend kennis maken met het a fwisselende landschap en 
de vogelrijkdom van Öland .  

Tot slot nog enkele praktische wenken voor wie i n  het 
voorjaar  Öland wil bezoeken om naar  vogels te kijken: 
- de periode half  mei tot half juni is waarschijnlijk de 
meest prod uktieve periode - a lle broedvogelsoorten 
zijn dan teruggekeerd en er trekken nog steeds veel vo
gels verder d oor naar het noorden - een aanta l  interes
sante broedvogelsoorten a ls Sperwergrasmus en 
Rood mus plegen nogal laa t aan te komen (vanaf hal f  
mei) en  enkele interessa nte d oortrekkers a ls Grauwe Fi-



tis komen ook pas laat  door; 
- bezoek 's ochtends geregeld de omgeving van de zuid
punt (vogeltreksta.tion en vuurtoren), waar men heel 
mooi geconcentreerde vogeltrek ka n waarnemen en 
waar ook geregeld bijzondere vogelwaarnemingen wor
den gedaan; 
- voor wie geïnteresseerd is in zeldzaamheden is ook 
een regelmatig bezoek aan de natuurboekhandel in Ste
näsa (oostkust Zuid-Öland) aan te bevelen, hier worden 
op een prikbord de laatste vogelnieuwtjes doorgege
ven. Zo vernamen we hier tijdens een bezoek d a t  ten tij
de van ons verblijf de volgende schaarse tot zeld zame 

,,..--...... _ ... _____ _ 

1 

vogelsoorten op Öland waren waargenomen: Dwerg
gans, Zwarte Wouw, Klein Waterhoen, Poelsnip, Klein
ste Jager, Hop, Kleine Vliegenvanger, Withalsv liegen
vanger en Dwerggors. Trouwens, een bezoek aan de na
tuurboekhandel is a lleen a l  de moeite waard voor de in
drukwekkende collectie vogelboeken, verrekijkers, 
telescopen statieven, etc.; 
- laarzen zijn op Öland bepaald geen overbodige luxe!! 

Een bezoek aan Öland in het voorjaar is voor de voge
laar zeer de moeite waard en sta a t  garant voor boeien
de vogelwaarnemingen. 
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Waarnemingen 

d uiker 1 1 7-5-91 over zee noord H. Verkade 
Noordse Stormvogel 1 27-4-91 u i t  zee naar noord H. Verkade  

1 3-5-91 over zee noord H. Verkade 
Jan van Gent 3 1 6-5-91 over zee noord H. Verkade  
Aa lscholver 1 68 1 1 -4-91 over zee noord in 1 uur H.  Verkade 

8 1 1 -4-91 over Noord wijk-Binnen A.  Cramer 
1 9  1 1 -4-91 over Langeveld K. Koning 
1 2  1 8-5-91 over zee J. Glasbergen 
5 1 7-6-91 Oosterd u insemeer J. Bouwmeester 

50 26-7-91 over Langeveld i n  2 groepen K. Koning 
Bla u we Reiger 1 6  25-4-91 laag over zee k. Koning 
Ooievaar 1 5-7-91 over Vinkenveld en N'wijk-Binnen A. Cramer en J.  van Dijk 
Lepelaar 1 1 2-4-91 over zee zuid H. Verkade 

1 1 7-5-91 over Rijnsburg J. Glasbergen 
1 30-5-91 over Noorddu inen noord A. Cramer 

Zwarte Zwaan 1 apri l t /m juni Oosterd uinsemeer J. van Dijk ea 
Gra uwe Gans 1 9-4-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
Rotgans 8 7-5-91 over zee noord H. Verkade 

8 22-5-91 over zee noord H. Verkade 
5 24-5-91 over zee noord H. Verkade 

22 1 -6-91 over zee in  1 uur ] .  van Dijk 
N ijlgans 2 1 1 -4-91  over Rijnsburg J. Glasbergen 

8 27-4-91 Oos terd u insemeer K. Koning 
2 6-7-91 Elsgeesterpolder J. Glasbergen 

Bergeend 6 27-4-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
1 1  1 4-5-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
54 29-6-91 over zee noord ]. Glasbergen 

Krakeend 2 9-4-91 Va n Li mburg Sti ru mkana a l  K .  Koning 
6 28-5-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 

vr.+ 6 pu l l i  6-7-91 Elsgeesterpolder ]. Glasbergen 
Wintertal ing 62 1 6-4-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 
Zomertal ing 1 paar 9-5-91 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
Slobeend 9 1 1 -4-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
Tafeleend 1 6  1 6-4-91 over zee noord H. Verkade 
Toppereend 1 m .  1 2-4-91 Oosterd u insemeer K. Koning 
Eidereend 1 1  24-4-91 in zee voor Kon. Astrid  Boulevard A. Steenvoorden 

1 2  27-4-91 Bu itenwa tering Ka twijk H. Verkade 
1 9  1 1 -5-91 over zee noord J. Glasbergen 
5 20-5-91 Ui twa tering Ka twijk Sj. Passchier 

Zwarte Zeeëend 625 1 0-5-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 
290 25-5-91 over zee in 1 0  min .  J .  van Dijk 

Grote Zeeëend 5 27-4-91 over zee noord H. Verkade 
1 6  1 1 -5-91 over zee noord H. Verkade 

Middelste Zaagbek 1 27-4-91 Bu itenwa tering Ka twijk H. Verkade 
5 1 -6-91 over zee in 1 groep ]. van Dijk 

Wespend ief 2 25-4-91 over Heerenweg Noordwijk A .  Steenvoorden 
Zwarte Wouw 1 26-4-91 over De Bl ink J. Bouwmeester 

Havik 1 6-5-91 over Langeveld zuidwest K. Koning 
Sperwer vele waarnemingen; zie 

broed vogelvers lag eerste nummer 1 992 
Buizerd 1 9-4-91 over Offem noord H. Verkade 
Torenvalk 1 paar 22-4-91 NH-kerk Rijnsburg ]. Glasbergen 
Smelleken 1 1 0-4-91 Noorddu inen ] .  Glasbergen 

24-4-91 Noordduinen ] .  Glasbergen 
Boomvalk vele waarnemingen; zie 

broed vogelverslag eerste n u m mer 1 992 
Kluut  2 25-4-91 over zee noord K. Koning 

7 7-5-91 over zee noord H. Verkade 
2 29-6-91 boven de zeereep Sj . Passchier 

Kleine Plevier 1 9-5-91 opspu iting Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 
Bontbekplevier 1 25-5-91 langs Oosterd uinsemeer K. Koning 
Goudplevier 2 25-4-91 over Langeveld N-0 K. Koning 
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Zilverplevier 96 2-5-91 over zee in 1 uur H.  Verkade  
1 1 8  9-5-91 over zee in 1 uur J. van Dijk 

89 1 2-5-91 over zee in 1 uur  H.  Verkade  
Kievi t  450 29-7-91 over Langeveld K. Koning 

375 31 -7-91 over Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Kanoetstrand loper 220 1 1 -5-91 over zee in  1 uur H.  Verkade 

64 1 -6-91 over zee in 1 uur H.  Verkade  
Drieteenstrand loper 85 4-4-91 strand voor Noorddu inen J. Glasbergen 

235 9-4-91 s trand paal 72-82 H. Verkade 
54 24-4-91 s trand Katwijk-Noordwijk A .  Steenvoorden 
76 1 -6-91 over zee in 1 uur  J .  van  Dijk 

Bonte Strandloper 1 4-4-91 op strand Noorddu inen J. Glasbergen 
Watersnip 1 1 0-4-91 opvliegend Noord d uinen J .  Glasbergen 

1 23-4-91 slotgracht Oud-Leeu wenhorst J. Bouwmeester 
2 6-5-91 overblijvend Oosterd u insemeer K. Koning 

Rosse Grutto 165 23-4-91 over zee in 1 uur H.  Verkade  
446 28-4-91 over zee in 2 uur H. Verkade 
276 4-5-91 over zee in 1 uur H. Verkade  
205 9-5-91 over zee in 1 uur J .  van Dijk 

8 1 0-5-91 langs Oosterd uinsemeer K. Koning 
1 7  1 3-5-91 la ngs Oosterd u insemeer K. Koning 

1 50 1 8-5-91 over zee in 1 I 2 uur ) .  Glasbergen 
Regenwulp 2 16-4-91 langs Oosterd ui nsemeer K. Koning 

3 25-4-91 over Langeveld K. Koning 
4 6-5-91 langs Oosterd u insemeer K. Koning 

1 50 7-5-91 over zee noord H. Verkade 
1 1 6  8-5-91 over zee in 1 uur J .  van Dijk 

1 24-5-91 Duinda mseslag J. Bouwmeester 
1 29-5-91 Zweefvliegveld J .  Bouwmeester 

Zwarte Ruiter 1 25-4-91 over Oosterd uinsemeer K. Koning 
2 8-5-91 over zee noord H. Verkade 

Tureluur 4 25-4-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
1 4  6-5-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 

Kemphaan 1 1 2-4-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
Witgatje 1 1 3-4-91 Offem H. Verkade 

4 25-4-91 over Langeveld oost K. Koning 
3 25-5-91 Oosterd uinsemeer . K. Koning 
5 30-6-91 over Langeveld zuid K. Koning 
2 30-7-91 over Zeeburg Nw'hout ) .  Bouwmeester 

Oeverloper 5 25-4-91 over Langeveld N-0 K. Koning 
23 1 4-5-91 Oos terd u insemeer K. Koning 

8 31 -7-91 over Van Iimburg Stirumkanaal K. Koning 
Kleine Jager 1 23-4-91 boven zee J .  van Dijk 

1 1 8-4-91 over zee noord H. Verkade 
1 1 0-5-91 over zee noord H. Verkade 
1 1 1 -5-91 over zee noord J. van Dijk 

Dwergmeeuw 28 1 2-4-91 over zee in 1 uur J .  van Dijk 
69 25-4-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 

2 7-5-91 Oosterd uinsemeer ). van Dijk 
62 1 1 -5-91 over zee noord d in  1 uur H. Verkade 

Kokmeeuw 201 29-4-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 
Visdief 56 7-5-91 op strand tussen paa l  72-82 H. Verkade 
noordse d ief 239 25-4-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade  

536 26-4-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 
1 1 31 28-4-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 

259 1 2-5-91 over zee noord in 1 uur H. Verkade 
570 24-5-91 over zee noord in 1 uur J .  van Dijk 

Noordse Stern 8 7-5-91 op stra nd tussen paal 72-82 H. Verkade 
Dwergstern 5 26-4-91 over zee noord H. Verkade 

1 0  1 0-5-91 over zee noord H. Verkade 
22 2-6-91 over zee in 1 uur J. van Dijk e.a .  

Zwarte Stern 96 26-4-91 over zee in 1 uur H. Verkade 
1 7-5-91 Onsterd u insemeer J .  van Dijk 
4 23-5-91 Oosterd uinsemeer ). Bouwmeester 

26 1 0-5-91 over zee noord H. Verkade 
38 24-5-91 over zee in 1 uur J. van Dijk 

Zeekoet 1 1 2-5-91 over zee ). van Dijk 
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Turkse Tortel 6 30-5-9 1 over Noordduinen noord A. Cramer 
Tortelduif 1 1  30-5-91 over Noordduinen noord A. Cramer 

38 20-7-91 fouragerend Langeveld K. Koning 
Gierzwaluw 1 1 3-4-91 Noordduinen Sj . Passchier 
Kuifleeuwe rik 1 paar juni 91 broedgeval Zeeburg Nw'hout J .  Bouwmeester 
Boomleeuwerik 3 1 2-4-91 zingend i n  het Langeveld K. Koning 

2 1 7-7-91 zingend in het Langeveld K. Koning 
Boerenzwaluw 1 9-4-91 Noordduinen Sj. Passchier 
Gele Kwiks taart 1 2  1 2-4-91 over Langeveld K. Koning 
Rouwkwikstaart 1 1 -4-91 Koepeld u inen J. van Dijk 

2 7-4-91 Noordduinen Sj. Passchier 
Nachtegaa l  4 9-4-91 Noordduinen Sj . Passchier 
Zwarte Roodstaart 1 1 0-4-91 Boekerslootlaan A. Cramer 

1 paar  6-5-91 broedgeval Zeeburg Nw'hout J .  Bouwmeester 
1 21 -6-91 Northgodreef A. Ruigrok 
1 6-7-91 Elsgeesterpolder J .  Glasbergen 

Gekraagde Roodstaart 1 0  9-5-91 Zuidelijk deel AW-dui nen H. Verkade 
Beflijster 3 6-4-91 Koepeld uinen J .  van Dijk 

1 20-4-91 Hogeveense polder J .  Bouwmeester 
1 1  21 -4-91 Koepelduinen J .  van Dijk 
2 26-4-91 Duinpark Sj . Passchier 
5 27-4-91 verbli jvend Langeveld K. Koning 

1 R  6-5-91 Koepeld uinen A. Steenvoorden 
4 9-5-91 Koepeld uinen A. Steenvoorden 

Kramsvogel 3 6-5-91 Koepeld uinen A. Steenvoorden 
Grote Lijster 2 9-4-91 Nieuw-Leeuwenhorst H. Verkade 

2 22-6-91 Trimbaan Sj . Passchier 
8 27-7-91 La ngeveld  1 groep K. Koning 

Rietzanger 1 25-4-91 Van Limburg Stirumka naal  K.  Koning 
3 1 1 -5-91 langs Oosterd uinsemeer K. Koning 

Bosrietzanger 3 1 1 -5-91 la ngs Oosterd uinsemeer K. Koning 
Kleine Karekiet 24 2R-5-91 langs Oosterd uinsemeer K. Koning 
Spotvogel 1 25-5-91 Park Bos-Zee-Du in J .  van Sambeek 
Braamsluiper 3 25-4-91 Va n Li mburg Sti rumkanaa l  K .  Koning 

1 0  9-5-91 zuidel ijke AW-d uinen H. Verkade 
Zwartkop 1 ó-4-91 Nieuw-Leeuwenhorst A. Ruigrok 
Flu i ter 1 6-4-91 la ngs Northgod reef A. Cramer 
Grauwe Vliegenva nger 1 25-5-91 Nieuw-Leeuwenhorst A. Ruigrok 

4 29-5-91 Offem weg J. van Dijk & R. Sluys 
Bonte Vliegenvanger 1 m  1 2-6-91 Nieu w-Leeuwenhorst A. Ruigrok 
Boomklever 1 R-fi-91 Park Overbos Voorhout A.  Ruigrok 
Wielewaa l 1 27-5-91 ZHL in het Langeveld J. Bouwmeester 

1 2-ó-91 ZHL in het Langeveld SJ . Passchier 
21 -6-91 Weideweg Noordduinen J .  van Dijk 

Keep 1 6-4-91 Lan�eveld K. Koning 
1 1 4-4-91 Nieu w-Leeuwenhorst A. Ruigrok 

Putter 4 1 R-4-91 Rijnsburg J. Glasbergen 
(i ju I i 9 1  verblijvend Sluispad A. Cramer 

Barmsijs 2 1 2-4-91 over La ngeveld K. Koning 
1 9-5-91 zingend zu ideli jke AW-dui nen H. Verkade 

Kruisbek 1 9-4-91 verbl ijvend Langeveld K. Koning 
Goudvink 2m 6-7-91 la ngs Va n Limburg Stirum kanaal K. Koning 

2 1 7-7-91 foeragerend Langeveld K. Koning 
1 1 8-7-91 foeragerend Langeveld K. Koning 
4 26-7-91 fouragerend Langeveld K. Koning 

Geelgors 1 9-5-9 1 za ng Boekhorstweg N w'hout J .  Bouwmeester 
1 23-5-91 zang Boekhorstweg Nw'hout J. Bouwmeester 
1 26-5-91 langs Oosterd uinsemeer Sj . Passchier 

Rietgors 5 27-4-91 la n�s Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Bunzing 1 2-4-91 dood langs Leidse Vaart A .  Steenvoorden 
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