
de STRANDLOPER 



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

Bestuur 

J. van Dijk. voorzitter, L. Hellenberghof 32 
C.M.J. Verweij, secretaris, Westerbaan 7 
J.C. Veefkind, penningmeester, Breloftpark 26 
W. Baalbergen,lid, Schoolstraat 15 
Mevr. M. Bos, lid, Morgenster 23 
Q.T.J. Sluys, lid, Bremkant 38 
H.S.J. Verkade, lid, Boekerslootlaan 79 

Contributie f 10,- per jaar (min.), jeugdleden f 6,- per jaar (min.), donatie f 5,- per jaar (min.) 
Gironummer: 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro toegestuurd. 

Ledenadministratie: 

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

De Strandloper 

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

De redactie bestaat uit: W. Kuijper, R. de Mooij, N. Sluys, H. Verkade, C.M.J. Verweij. 
Oplage De Strandloper: 675 ex. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 

A. v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64 
Mevr. A. Marijnis, secretaris 
K.F. Frumeau, penningmeester, Northgodreef 27 
C.M.J. Verweij,lid, Westerbaan 7 

Donatie minimaalf 5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelasiel Noordwijk te Noordwijk 

Het vogelasiel is gelegen aan het Dom pad, achter het politiebureau, Oude Zeeweg 10. Gevonden vogels kunnen altijd 
op het politiebureau worden afgegeven. Daar zorgt men er voor, dat de vogels in het asiel terecht komen. 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Noordwijk 

Bestuur 

D. Passchier, voorzitter, Egmonderstraat 45 
E. van der Zwan, secretaris, Northgodreef 37 
J.J. Eeman, penningmeester, Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr. A. van den Oever, lid, Ván Panhuysstraat 34 
Mevr. J. van Sambeek. lid, Linnaeuslaan 12, Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade, naast de Openbare Bibliotheek in Noordwijk. In het centrum bevindt 
zich een uitgebreide natuurbibliotheek. die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een tentoonstelling. Openingstij
den: woensdag, zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur. 
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Bij de voorplaat 

De Staartmees is één van onze mooiste vogels. Het is 
een bollelje veren met een lange staart, beetje een rom
melig beest. Echt kleurrijk is ie ook niet, grauwwit met 
zwart en een beelje roze. 's Winters leven ze in groepjes 
en 's nachts kruipen ze dicht tegen elkaar aan, zo blij
ven ze warm. Het is een echt gezelligheidsdier. 
Op koude winterdagen, als er weinig te zien is, brengen 
deze beweeglijke vogels leven in de brouwerij. Voortdu
rend springen ze van tak naar tak waarbij ze de meest 
onhandige houdingen aannemen. Vaak ook zijn ze erg 
tam. Vorige winter kwamen ze achter hotel de Witte 
Raaf tot op 2 meter afstand, vaak vergezeld van andere 
mezen. 
Ze schijnen altijd moeite te hebben met het oversteken 
van open plekken (b.v. paden). Als er eenmaal één is overgestoken durft de rest ook te volgen. 

Het nest van de Staartmees is een zachte bol met een 
gaalje als ingang en wordt meestal in de vork van een 
tak gebouwd. 
In Noordwijk is de Staartmees een schaarse broedvogel, 
maar in de winter zijn er meer aanwezig. Als u een beet
je open bos met wat lage struiken opzoekt komt u ze 
vast wel tegen. 

3 



Van de redactie 

Het loopt tegen het einde van het jaar. Hopelijk is de 
vorst ingevallen waardoor de vogeltrek (zij het laat) 
toch nog op gang komt. 
Oktober en november kenmerkten zich door het vrijwel 
ontbreken van zichtbare vogeltrek over land en zee. 
Eén waarneming laten we zeker niet onvermeld, de 
"Vliegende Deur" ofwel Zeearend, waarvan we in deze 
Strandloper een meesterlijk verslag aantreffen, dat door 
Ees Aartse is geschreven. 
Wat heeft deze Strandloper u onder andere nog meer te 

Agenda 

Lezingen: 
Vrijdagavond 31 januari 1992 
Lezing over het weerverschijnsel "Stormen" door de 
heer Zwart, medewerker bij het K.N.M.I. in De Bildt. 
Aanvang 20.00 uur. 
Vrijdagavond 28 februari 1992 
Lezing met dia's over het doel en de verschillende mo
gelijkheden van een heempark door de heer Kanbier, 
werkzaam bij het heempark te Leiderdorp. Aanvang 
20.00 uur. 
Vrijdagavond 27 maart 1992 

Jaarvergadering. Lezing van Jelle van Dijk aan de hand 
van bijzondere vogelopnamen van Joost Bouwmeester. 

Excursies: 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 december 1991 
Ganzenexcursie naar de Flevopolders, de Noordoost
polder en Friesland. Vertrek 27 december om 08.00 uur 
bij hetJan Verwey Natuurcentrum. Overnachting in de 
boerderij van Wim Baalbergen te Ruinen (Drenthe). U 
kunt zich opgeven bij Rien Sluys, Bremkant 38, tel: 
01719-10945. 
Zaterdag 29 februari 1992 
Ganzenexcursie naar Zeeland. Vertrek 29 februari om 
07.00 uur bij het Jan Verwey Natuurcentrum. U kunt 
zich opgeven bij Rien Sluys, Bremkant 38, tel: 01719-
10945. 

bieden? Een verslag over onder water gezette bollen
landjes, "Oud Nieuws", Een plantenverslag uit de Kat
wijkse Uitwatering, het verslag van de 
paddenbescherming in 1991, "Rondje Groen" en weer 
een fantastische voorplaat van Arnold Meyer. 
Wilt u zo vriendelijk zijn kopij voor de volgende Strand
loper vóór 8 februari in te leveren. 

De redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoe
dig 1992. 

Tv� 
T� 

Nieuws uit de ledenvergadering van 31 
mez 1991 

Kees V erweij 

Mededelingen bestuur 
De voorzitter, J. van Dijk deelt mee dat hij sinds kort 
contactpersoon van Rijkswaterstaat is voor de snelweg 
A 44. In het verleden heeft Rijkswaterstaat een bijzon
der slechte pers gehad vanwege het maaien in kolonies 
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van meeuwen en sterns die zich in bermen hadden ge
vestigd. Ook het opruimen van kolonies van Oeverzwa
luwen in gronddepots heeft voor nogal wat negatieve 
publiciteit gezorgd. Voor elk stuk snelweg poogt men 
nu iemand van een vogelwerkgroep te vinden die zal 
melden of zich op het bewuste traject kolonies hebben 



gevestigd. De leden worden opgeroepen goed op te let
ten en vogelvestigingen door te geven. 
Gewezen wordt op de plantenexcursie van volgende 
week zaterdag. Door gebrek aan excursieleiders zullen 
de groepen wellicht groter moeten worden dan we ge
wend zijn. 
Lezing van Robert Alkemade over het zuiden van Chili 
en de noordpunt van Antarctica. 
Het doel van de expeditie wordt uiteen gezet. Door een 
onderzoekprogramma te starten krijgt Nederland een 

adviserende stem in het internationale overleg over 
Antarctica. Hoewel de heer Alkemade speciaal voor 
een onderzoek naar aalljes meegegaan was, beperkte 
zijn lezing zich niet tot deze voor hem zeer interessante 
diergroep (er werd een nieuwe soort ontdekt, iets wat 
in deze discipline zeer regelmatig gebeurd). Naast zeer 
fraaie opnames van diverse landschappen werden ook 
beelden van de schaarse begroeiing en de pinguïns ge
toond. 

Nieuws uit de le denvergadering van 27 
september 1991 

Kees V erweij 

Mededelingen bestuur 
De voorzitter, J. van Dijk laat achtereenvolgens de vol
gende punten de revue passeren: 
- Op het ogenblik is een plan in voorbereiding tot herin
richting van het gebied van de huidige Trimbaan, direct 
ten noorden van Noordwijk aan Zee. De gemeente 
Noordwijk heeft onlangs het betreffende Ministerie ver
zocht enige haast met dit plan en de daaraan verbon
den procedure te betrachten. 
- Onlangs is ook een brief verzonden aan de gemeente 
Rijnsburg met het verzoek zich te keren tegen de aanleg 
van een autoverzorgingsplaats langs de A 44 in de Els
geesterpolder. Inmiddels is gebleken dat de gemeente 
Rijnsburg niet afwijzend staat tegenover deze aanleg, 
mede in het belang van de veiling Flora. Dit standpunt 
geeft duidelijk te denken. De Vereniging zal deze ont
wikkeling verder in de gaten houden. 
- Binnenkort zal de heer H. van Duyn zijn taak als 
beheerder van het Vogelasiel neerleggen. Dit betekent, 
dat er op korte termijn een nieuwe beheerder gevonden 
moet worden. De voorzitter doet een dringend beroep 
op de aanwezigen na te gaan, wie deze functie eventu
eel op zich zou willen nemen. 
- Afgelopen zaterdag heeft de Vereniging zijn steenlje 
bijgedragen tot het welslagen van de algemene vogel
kijkdag, georganiseerd door de Nederlandse Vereni
ging tot Bescherming van Vogels. In totaal werden er 
mede door een aantal leden van de Vereniging een 800-
tal leden van deze vereniging rondgeleid door de Am
sterdamse Waterleidingduinen. Over de organisatie 
viel wel wat op te merken. Met name de busdienst tus
sen AW-duinen en De Schelft te Noordwijkerhout liet 
te wensen over. 
- Op zaterdag 19 oktober a.s. vindt er voor de jeugd een 
nationale vogelkijkdag plaats. Ook hierin draagt onze 
vereniging een steentje bij. Om 8.00 uur 's morgens zal 
bij de Vuurtoren te Noord wijk aan Zee de groep deelne
mers worden opgevangen en vervolgens worden ge
bracht naar de Driehoek, waar naar de vogeltrek zal 
worden gekeken. 
- Over de op te richten observatiehut op het landgoed 
Leeuwenhorst is op dit ogenblik nog niet zo veel te mel
den. Het wachten is nog op een uitspraak van de wel
standscommissie, die de gemeente Noordwijkerhout 

dient te adviseren over de te verlenen bouwvergunning. 
- Op zaterdag 21 september jl. heeft de Vereniging deel
genomen aan de manifestatie "Kerkendag". In een 
speciale stand in de Oude St. Jeroenskerk kon men ken
nismaken met het werk van onze vereniging. Tevens 
werden op deze dag informatieborden geplaatst in de 
Northgo sporthal in het kader van de manifestatie 
"Club Wijs 1 991". 
- De eerstkomende ganzenexcursie vindt plaats op 27 
en 28 december a.s. Zoals gebruikelijk zal de overnach
ting in de boerderij van Wim Baalbergen te Ruinen in 
Drenthe plaatsvinden. Eind februari zal er nog een gan
zenexcursie worden georganiseerd, waarschijnlijk dit
maal in de richting van Zeeland. nadere mededelingen 
omtrent datum, tijdstip van vertrek e.d. volgen nog. 
-Tot slot wordt medegedeeld, dat er een tentoonstel
ling in voorbereiding is over de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. Gelet op de grote medewerking van 
diverse medewerkers van deze waterleidingmaatschap
pij belooft deze tentoonstelling een groots gebeuren te 
worden. De bedoeling is deze tentoonstelling te openen 
aan het begin van het nieuwe seizoen 1992. 

Lezing over vlinders door de heer Kars Veling van de 
Nederlandse Vlinderstichting 
Na de rondvraag geeft de voorzitter het woord aan de 
heer Kars Veling, die het een en ander zal vertellen over 
de Nederlandse vlinders en wel in het bijzonder over 
de vlinders, welke in de duinstreek voorkomen. 
De heer Veling laat tal van beelden zien van vlinders, 
die in Nederland nog in behoorlijk aantal voorkomen, 
maar ook van vlinders, die helaas met uitsterven wor
den bedreigd. De vlinders zijn vaak nauw verbonden 
met het voorkomen van bepaalde biotopen en de daar
in voorkomende planten. Verstoring van deze biotopen 
leidt onherroepelijk tot achteruitgang of zelfs uitster
ven. Aan de hand van diverse voorbeelden laat hij deze 
levensvoorwaarden zien. Vooral na de pauze richt hij 
zijn aandacht op de duinstreek, waarbij hij stelt, dat de 
duinen in het westen van ons land de belangrijkste plek 
vormen, waar vlinders voorkomen. Naast de duin
strook komen de meeste vlinders voor in het oosten en 
zuiden van ons land. 

Na afloop bedankt de voorzitter de spreker voor zijn 
boeiend verhaal, dat blijkens het applaus bijzonder in 
de smaak is gevallen. 
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Nieuws uit de le denvergadering van 25 
oktober 19 91 

Mededelingen van het bestuur 
De gemeente Noord wijk heeft een Gemeentelijk Milieu
beleidsplan uitgebracht. Binnenkort zal het bestuur 
hierover een gesprek hebben met de heer Van der Lin
de, contactambtenaar voor milieuzaken van de gemeen
te. 

Van de gemeente Rijnsburg werd een schrijven ontvan
gen over de aanleg van een zogenaamde autoverzor
gingsplaats tegenover het Groene Kerkje van 
Oegstgeest. In deze brief werd ons meegedeeld dat het 
gemeentebestuur van Rijnsburg geen bezwaren heeft te
gen aanleg van deze verzorgingsplaats. De achterliggen
de gedachte is waarschijnlijk dat Rijnsburg hoopt dat 
zo de bezwaren tegen kassenbouw in deze hoek van de 
Elsgeesterpolder minder zwaar zullen wegen. Door de 
aanwezigheid van het pompstation is deze hoek dan 
toch reeds gedevalueerd. 
Met de heer Tio van de golfbaan bij de Noordwijker
hoek is een gesprek gevoerd over het doodvliegen van 
vogels in de netten rond de driving-range. Volgens Tio 
was er nog niets gebeurd. Naar aanleiding hiervan 
merkt de heer Jacobs op dat ook de netten bij Huis ter 
Duin aandacht verdienen. 

Bij de rondvraag worden verschillende interessante 
waarnemingen genoemd. Op 28 september trokken er 

Oproep 

De Strandloper 

Wij zoeken een enthousiast lid van onze vereniging die 
De Strandloper, nadat deze is gedrukt, wil sorteren op 
wijk en vervolgens wil afleveren bij de bezorgers van 
de betreffende wijken. 
Dit gaat om 4 keer per jaar. 

Tentoonstellingscommissie 

Omdat Rob Jansson en Ab Steenvoorden gaan stoppen 
met hun werkzaamheden in de tentoonstellingscommis
sie, zoeken wij iemand die de tentoonstellingscommis
sie wil komen versterken. Gevoel voor vormgeving en 
technisch inzicht zullen de mogelijkheden van deze 
commissie prima aanvullen. 
Momenteel bestaat de commissie uit: 
Margreet Koop, Wim Kuijper, Nel Nooyen, Rien Sluys 
en Kees Verweij. 
Rob en Ab gaan nog wel zorgen voor de vernieuwing 
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ten minste 11 Bruine Kiekendieven over de duinen en 
op 5 oktober verbleef een Notenkraker voor korte tijd 
op de Driehoek in de Noord duinen. Verder wordt door 
veel aanwezigen bevestigd dat het najaar van 1991 tot 
nu toe bijzonder weinig trekvogels naar Noordwijk 
heeft gebracht. Ookzijn er nog enkele bijzondere plan
tenvondsten gedaan. Op het bouwterrein Vinkenveld 
werd het Bilzenkruid nog bloeiend aangetroffen en 
zelfs werden enkele exemplaren van de zeldzame Lig
gende ganzevoet gevonden. 

Lezing van Hans Adema over Paddestoelen 
Het bijzondere van deze lezing is toch wel dat Hans 
Adema ons duidelijk maakt dat er zo ontzettend veel 
dicht bij huis is te zien. Met groot enthousiasme vertelt 
hij over bijzondere houtzwammen op woonboten en 
winkelpuien in Leiden. Dat de duinen een bijzonder 
rijk gebied vormen voor de paddestoelenliefhebber, 
blijkt ook weer uit deze lezing. Hans Adema roept ons 
op alle vondsten van vliegenzwammen naar de KNNV 
te sturen. Bij veel zwammen worden smakelijke (soms 
letterlijk!) anekdotes verteld. Ook maakt Adema duide
lijk dat het determineren in veel gevallen een moeilijke 
zaak is. Doorzettingsvermogen en durven proeven zijn 
daarbij van belang! Het is al tegen elven als de voorzit
ter Hans Adema bedankt voor deze bijzonder gewaar
deerde lezing. 

van de "Polderhoek", wat zij in de komende periode 
waarin het centrum gesloten is gaan doen. 
Mede dankzij hun inzet is de permanente tentoonstel
lingsruimte geworden wat het nu is en daar willen wij 
hen hartelijk voor bedanken. 

Als u één van die leden bent die een steenlje wil bijdra
gen tot een "goed draaiende" vereniging, kunt u bellen 
naar R. Sluys, telefoon: 01719-10945 



Voge lcursus 

In het voorjaar van 1992 zal onze vereniging een korte 
vogelcursus organiseren. Deze cursus is bestemd voor 
leden die bereid zijn om in de nabije toekomst te assiste
ren bij excursies. Zoals bekend trekken evenementen 
als de Nachtegalenexcursie, de Offemexcursie en de ex
cursie op Nieuw- Leeuwenhorst jaarlijks zoveel belang
stellenden dat de "oude garde" nauwelijks meer in staat 
is deze excursies in kleine, aanspreekbare groepjes rond 
te leiden. Het wordt de hoogste tijd dat meer leden 
deze taak op zich nemen. 
Onder de ruim zeshonderd leden die onze vereniging 
telt, zijn ongetwijfeld mensen te vinden die dit werk 
binnen onze vereniging heel goed kunnen doen. De ko
mende cursus heeft een tweeledig doel. Naast het op
frissen van vogelkennis wil deze cursus duidelijk 

maken hoe eenvoudig het is belangstellenden door de 
natuur te leiden. Om die reden is gekozen voor drie cur
susavonden gevolgd door excursies. 

Het programma is als volgt: 

dinsdag 17 maart: cursusavond Bossen 
zaterdag 21 maart: excursie Nieuw- Leeuwenhorst 
dinsdag 7 april : cursusavond Polders 
zaterdag 11 april: fietsexcursie Polder Hoogeweg 
dinsdag 21 april: cursusavond Duinen 
zaterdag 25 april: excursie Noordduinen 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: 
Jelle van Dijk- L. Hellenberghof 32-tel. 01719-10833 
Rien Sluys- Bremkant 38 -tel. 01719- 10945. 

Bollenve lden onder water 1991 

W.]. Hooymans & A. Steenvoorden 

Afgelopen nazomer stonden er bij ons in de streek ver
schillende percelen bollenland onder water. 
Het onder water zetten van stukken bollenland, is een 
vrij nieuwe en milieuvriendelijke manier van onkruid
en ziektebestrijd ing. Omdat er bij deze manier van be
strijding geen chemicaliën in de bodem gebracht wor
den, is het waarschijnlijk de manier van bestrijding 
voor de bollenteelt in de toekomst. 
Het onder water zetten van percelen bollenland wordt 
al langere tijd in de bollengebieden van Noord-Holland 
gedaan. De laatste paar jaren komt men het ook bij ons 
in de streek (Hillegom en Lisse) steeds vaker tegen. 
Het principe is vrij simpel, zodra men de bollen uit de 
grond heeft, wordt er om het desbetreffende perceel 
een dijkje aangelegd. Door dagelijks een hoeveelheid 
water vanuit een naburige sloot binnen deze dijkjes te 
pompen wordt het land onder water gehouden. Het wa
ter moet zes tot acht weken op een hoogte van drie tot 
vijf centimeter gehouden worden om z'n doel te berei
ken. Het onkruid en bepaalde ziektes verstikken dan in 
het water. 

Omdat er voor het eerst drie van deze percelen binnen 
het gebied lagen dat geïnventariseerd wordt door de vo
gel werkgroep van onze vereniging, hebben wij gepro
beerd om de ontwikkelingen op vogelgebied op deze 
drie percelen van dag tot dag te volgen. 
Omdat het onder water zetten van deze stukken land 
precies samenvalt met begin van de najaarstrek, waren 
ze na enkele dagen voor ons al erg interessant. 
Vooral steltlopers waren in redelijk grote aantallen op 
de onder water gezette stukken land aanwezig. Maar 
niet alleen steltlopers worden aangetrokken door deze 
natte terreinen, ook eenden en meeuwen waren er van
af het begin al dagelijks te zien. Hieronder volgt een 
overzicht van de waarnemingen die op de drie percelen 
zijn gedaan. 

Allereerst de ligging van de drie percelen die wij bijna 
dagelijks bezocht hebben. Voor het gemak hebben we 
de percelen vernoemd naar de wegen waarlangs zij la
gen, en waar vanaf ze in de regel het best bekeken kon
den worden. 
- Ambachtsweg: Dit is de secundaire weg langs de pro
vinciale weg, de N 206, van Noord wijk naar Noordwij
kerhout. Het perceel lag aan de westkant, direct naast 
de vrachtwagenparkeerplaats in Noordwijkerhout. 
-Heren weg: Dit is de Herenweg in Noordwijkerhout. 
Het perceel lag een heel eind vanaf de openbare weg, 
richting de Leidsevaart, ongeveer ter hoogte van huis
nummer 348. 
- Tespellaan: Dit is de weg vanaf de Herenweg in 
Noordwijkerhout richting de oude vuilstortplaats. Het 
perceel lag ongeveer halverwege de Tespellaan, aan de 
noordzijde. 
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In de volgende vier overzichten behandelen we een aan
tal van de vogelsoorten die op de drie percelen zijn 
waargenomen. In totaal zijn er op de percelen zo rond 
de 60 verschillende soorten waargenomen. 
Van deze 60 soorten zijn er 32 voor ons gebied interes
sant. Deze 32 soorten worden dan ook in de onder
staande overzichten behandeld. 
Allereerst beginnen we met een globaal overzicht van 
welke soorten het zijn, en waar ze zijn waargenomen. 
Links in de tabel staan de soortnamen, en daarachter 
geeft een kruisje (x) aan of de soort op het desbetreffen
de perceel is waargenomen. 

Soort Am- Heren- Tespel-
bachts- weg laan 

weg 

Nijlgans x x x 
Bergeend x - -

Slobeend x x x 

Pijlstaart - x x 

Wintertaling x x x 

Zomertaling - - x 

Lepelaar - - x 

Zilverplevier x x -

Goudplevier - - x 

Bontbekplevier x x x 

Kleine Plevier - x x 

Strand plevier x - -
Grutto - x x 

Rosse Grutto x - -

Kluut - - x 

Watersnip x x x 

Witgat x x x 

Bosruiter x x x 

Groenpootruiter x x x 

Zwarte Ruiter x x x 

Kemphaan x x x 

Oeverloper x x x 

Grauwe Franjepoot - - x 

Bonte Strandloper x x x 

Drieteenstrand loper x - x 

Kleine Strandloper x x x 

Krombekstrandloper x x x 

Kanoetstrandloper - x x 

Dwergmeeuw x - -
Zwartkopmeeuw - x -

Geelpootmeeuw x - -
Visdief x - x 

De volgende drie overzichten geven aan per perceel 
wanneer de soorten er voor het eerst, en wanneer zij 
daar voor het laatst gezien zijn. Tevens worden de 
hoogste aantallen waarin de soort aanwezig was gege
ven. 
Na elk overzicht worden kort nog enkele bijzonderhe
den vermeld, en de meest belangrijke soorten die tij
dens het tellen in de directe omgeving van de onder 
water gezette stukken aanwezig waren. 
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Ambachtsweg Noordwijkerhout 

Soort Eerste Laatste Hoogste 
waarne- waarne- aantal 

ming ming 

Nijlgans 30-08 30-08 5 
Bergeend 31-07 23-08 2 
Slobeend 21-08 15-09 33 

Wintertaling 12-08 17-09 7 
Zilverplevier 17-08 17-08 1 

Bontbekplevier 03-08 10-09 11 
Strandplevier 24-08 24-08 1 
Rosse Grutto 11-08 20-08 2 

Watersnip 12-08 17-09 66 
Witgat 13-08 17-09 3 

Bosruiter 16-08 05-09 6 
Groenpootruiter 18-08 25-08 2 

Zwarte Ruiter 10-08 05-09 4 
Kemphaan 28-07 11-09 11 
Oeverloper 31-07 17-09 12 

Bonte Strandloper 17-08 15-09 18 
Drieteenstrandloper 07-09 07-09 1 

Kleine Strandloper 18-08 10-09 19 
Kromheks trandloper 13-08 14-09 26 

Dwergmeeuw 28-07 15-08 2 
Geelpootmeeuw 17-08 15-09 2 

Visdief 31-07 26-08 3 

Aanvullingen: 
Op 23-08 was er een strandloper aanwezig, die niet di
rect gedetermineerd kon worden. Het was een heel 
klein strandloperlje, met iets van een donkere tekening 
op de borst. Waarschijnlijk was het een Artische Bonte 
Strandloper (Calidris alpina arctica). 
Een mogelijke Temmincks Strandloper werd waargeno
men op 27 en 28-08. 
Bijna iedere avond waren er op het perceel Kleine Man
telmeeuwen aanwezig. Het hoogste aantal dat van deze 
soort werd geteld is 292, terwijl het hoogste aantal Gro
te Mantelmeeuwen dat geteld werd 10 bedroeg. 



Geelpootmeeuwen werden vier maal waargenomen, 1 
ex. op 17-08, 28-08 en 1 5-09, Twee exemplaren op 14-09. 

Tijdens het tellen van het perceel werden de volgende 
soorten in de directe omgeving waargenomen: 
2 Rouwkwikstaarten op 07-08, 9 Patrijzen (2 adult en 7 
juveniel) op 14-08 en 1 juveniele Bruine Kiekendief op 
24-08. 

Herenweg Noordwijkerhout 

Soort Eerste Laatste Hoogste 
waarne- waarne- aantal 

ming ming 

Nijlgans 1 4-08 15-09 18 

Slobeend 02-09 17-09 5 
Pijlstaart 22-08 22-08 2 

Wintertaling 02-09 15-09 5 
Zilverplevier 25-09 25-09 1 

Bontbekplevier 02-09 25-09 6 
Kleine Plevier 02-09 02-09 1 

Grutto 02-09 04-09 1 

Watersnip 22-08 25-09 237 
Witgat 26-08 26-08 2 

Bosruiter 22-08 10-09 3 
Groenpootruiter 22-08 19-09 7 

Zwarte Ruiter 19-08 02-09 3 
Kemphaan 22-08 25-09 9 

Oeverloper 19-08 22-09 8 

Bonte Strandloper 26-08 25-09 8 

Kleine Strandloper 26-08 25-09 7 

Kromheks trandloper 26-08 22-09 1 

Zwartkopmeeuw 11-09 1 1-09 1 
Aanvulhngen: 
De Zwartkopmeeuw die op 1 1-09 werd waargenomen 
was een eerste-jaars vogel, ruiend naar het eerste win
terkleed. Verder werd er het volgende tijdens het tellen 
nog waargenomen: een vrouwtje Sperwer en een Boom
valk jagend op 26-08, 7 Slobeenden en een Wulp over
vliegend op 26-08 en 20 Nijlganzen overvliegend op 
09-09. 

Tespellaan Noordwijker hout 

Soort Eerste Laatste Hoogste 
waarne- waarne- aantal 

ming ming 

Nijlgans 25-09 25-09 5 
Slobeend 13-08 15-09 1 1  

Pijlstaart 19-08 15-09 2 
Wintertaling 14-08 15-09 23 

Zomertaling 06-08 06-08 1 
Goudplevier 26-08 26-08 1 

Bontbekplevier 14-08 01-09 10 

Kleine Plevier 16-08 18-08 1 
Grutto 02-09 06-09 1 
Kluut 10-08 1 4-08 7 

Watersnip 08-08 17-09 142 
Witgat 08-08 1 1-09 

Bosruiter 16-08 1 1-09 
Groen_pootrui ter 08-08 1 9-09 

Zwarte Ruiter 16-08 1 1.:.Q9 
Kemphaan 25-07 09-09 
Oeverloper 05-08 13-09 

Grauwe Franl�oot 14-09 1 5-09 
Bonte Strandloper 16-08 1 1-09 

Drieteenstrand loper 06-09 06-09 
Kleine Strandloper 18-08 05-09 

Krombekstrandl�(>er 1 9-08 06-09 
Kanoetstrandloper 18-08 17-09 

Visdief 05-08 17-08 
Lepelaar 1 4-08 14-08 

Aanvulhngen: 
De waarnemingen van de Kluut en de Grutto zijn de 
eerste in die maanden in onze streek. 
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3 

9 

1 1  

22 
10 

1 
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1 
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Terwijl wij stonden te kijken landde er op 1 3-08 een 
Fuut op het perceel. Deze soort komt normaal gespro
ken alleen op dieper water voor en had dan ook de 
grootste moeite om door de bagger heen te komen. 
Op 14-09 was er een erg donker gekleurde Watersnip 
aanwezig, deze deed denken aan de Melanistische "Sa
bines Snip". 
De Grauwe Franjepoot die aanwezig was op 14 en 15-
09 was de tweede waarneming voor het gebied dat on
derzocht wordt door de vogel werkgroep. 
Overige waarnemingen: 
Van 16-08 t/m 10-09 was er bijna dagelijks een Boom
valk boven het perceel aan het jagen. Een Buizerd werd 
gezien op 31-08 en Sperwers werden gezien op 04-09 en 
14-09. 

Dit waren de waarnemingen die we dit jaar op onder 
water gezette stukken bollenland gedaan hebben. Zoals 
het er nu naar uitziet, zullen we de komende jaren nog 
veel meer van dit soort leuke stukjes terrein in de omge
ving krijgen. 
Langs deze weg willen we alle waarnemers die hun 
gegevens beschikbaar stelden bedanken. Ook bedanken 
we de heer Pennings voor de informatie over het onder 
water zetten van de percelen en voor de toestemming 
die hij ons verleende om het land te betreden. 
Overige waarnemers: 
N. Aarts, J. van Dijk, W. Pompert, R. van Rossum, 
R. Sluys, H. Verkade, R. Vink enT. van Woerden. 

Literatuur: 
DijkJ. en Hoek D. M. 1989. Vogels van Noordwijk en 
Omstreken. 

James Ferguson-Lees en Ian Willis. 1 987. Tirions Vogel
gids. 
Peter Hayman et al. 1986. Shorebirds. 
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De Katwijkse Uitwatering 

]elle van Dijk 

Een kleine onderbreking in de saaie Hollandse kustlijn 
tussen IJmuiden en Scheveningen, wat stelt die Katwijk
se Uitwatering eigenlijk weinig voor! Toch is deze plek 
vooral bij vogelaars een bekende stek. Grote aantallen 
vogels zal men hier niet zien, daarvoor kan men beter 
even doorlopen naar de Katwijkse Binnenwatering. 
Maar bij bijzondere weersomstandigheden gaan veel 
vogelaars toch even bij de Uitwatering kijken. Vooral 
bij strenge vorst kan dat de moeite waard zijn. Als de 
meren in het binnenland met ijs bedekt raken, trekken 
veel watervogels naar de kust. Het ijsvrije en relatief 
rustige water van de Uitwatering lokt dan nogal eens 
watervogels die zelden in onze regio worden opge
merkt. In de strenge winters uit het midden van de ja
ren tachtig werden hier soorten als Grote Zeeëend, 
Middelste Zaagbek, Brilduiker en Toppereend waarge
nomen. Ook bij storm kan een bezoekje aan de Uitwa
tering leuke soorten opleveren. Sommige vogels die 
dicht onder de kust trekken, laten zich soms verleiden 
om even in de Uitwatering uit te blazen. Met wat geluk 
kan men dan van dichtbij een Dwergmeeuw, een Vork
staartmeeuw of een Kleinste Jager zien. 
Over de ornithologische kwaliteiten van de Uitwater
ing zal nu niet verder worden uitgeweid. Meer bijzon
derheden zijn te vinden in " Vogels van Noordwijk en 
omstreken". 

Zeevenkel. 

In dit stu kje zal het verder over P L A N TE N gaan. Tus
sen de stenen heeft zich namelijk een vegetatie ontwik
keld die verder tussen Hoek van Holland en IJmuiden 
nergens is aan te treffen. 
In het begin van de jaren tachtig werd iets ten noorden 
van de oude uitwateringsluis een nieuwe sluis ge
bouwd. De hoogte van de oude sluis voldeed namelijk 
niet aan de eisen die de Deltawet stelde. Na voltooiing 
van de werkzaamheden in 1984 was de oude sluis ge
heel onder het zand geschoven en liep er een nieuwe 
weg over een veel hogere afsluiting van de Rijnmond. 
Aan de landzijde was het geheel afgedekt met een dik
ke asfaltlaag, maar aan de zeezijde had het Hoogheem
raadschap gekozen voor een beschoeiing bestaande uit 
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zeshoekige steenblokken. Alleen het bovenste deel van 
de zeewering was aan de zeezijde ook met asfalt afge
dekt. 
De strook met de zeshoekige blokken bevindt zich in de 
zogenaamde spatzone. Bij een stevige noordwester blijf 
je daar tijdens hoogwater beslist niet helemaal droog. 
Bij een echte storm kan het water zelfs zo hoog worden 
opgezweept dat de golven de zeewering boven het 
stroomgat bereiken. Het gevolg hiervan is dat planten 
van het zoute milieu hier een kans krijgen. De toevoer 
van zoet regenwater is veel regelmatiger en soms ook 
niet onaanzienlijk. Bij zware regenval komt er namelijk 
heel wat water langs de asfaltstrook boven de stenen 
naar beneden. Hierdoor kan er soms dagen achtereen 
zoet water tussen de stenen blijven staan. 
Door deze omstandigheden ontwikkelde zich op dit 
plekje een bijzondere plantengroei. Al spoedig na beëin
diging van de werkzaamheden vestigden zich hier Zee
postelein, Zeekool en Strandbiet Vooral de vestiging 
van Zeekool trok de aandacht. Deze soort werd voor 
het eerst in 1935 in ons land aangetroffen. Het duurde 
hierna tot 1959 voordat de soort werd teruggevonden. 
Pas in 1968 werd voor het eerst een bloeiende plant ge
vonden en hierna steeg het aantal vindplaatsen gestaag. 
Zeekool wordt vooral op zeeweringen in Zeeland aan
getroffen. De planten op de Katwijkse zeewering blij
ven klein en komen niet in bloei. Vermoedelijk wordt 
de plant te vaak vertrapt of platgereden (mountainbi
kes!) en is de wind vaak te sterk om hier uit te groeien 
tot exemplaren van ruim een halve meter hoog die in 
bloei komen. 
De meest bijzondere, maar zeker niet de meest opvallen
de plant van de Uitwatering is ongetwijfeld de 
Zeevenkel. In 1990 ontdekte Martien de Graaf twee 
bloeiende exemplaren die niet hoger kwamen dan 3-4 
cm! Zeevenkel is in Nederland een uiterst zeldzame 
soort. Het aantal vindplaatsen is in de meeste jaren op 
de vingers van één hand te tellen. De meeste meldingen 
komen ook bij deze soort vooral van zeedijken in Zee
land. In de " Atlas van de Nederlandse Flora, deel 11" 
wordt opgemerkt dat juist de Deltawerken een ernstige 
bedreiging voor deze soort vormen, omdat steeds vaker 
dijken geheel met asfalt overgoten worden. Voor soor
ten als Zeekool en Zeevenkel betekent dat het einde. 
Deze soorten voelen zich vooral op rotsachtige kusten 
thuis. In ons land nemen ze soms genoegen met een 
pseudo-rotskust in de vorm van een dijk mits hier enig 
reliëf in de vorm van een steenglooiing te vinden is. 
Gestimuleerd door de vondst van de Zeevenkel werd 
de Uitwatering in 1991 wat regelmatiger bezocht. Op 14 
september heb ik eens alle soorten genoteerd die hier te 
vinden waren. Het leverde een lijst van meer dan veer
tig soorten op. Behalve de reeds genoemde soorten van 
het zoute milieu werden nog enkele opvallende kust
planten aangetroffen: Gele hoorn papaver, Zeewinde en 
Zeeaster. De Gele hoornpapaver was reeds meer dan 
tien jaren niet in onze regio gezien en voor de Zeeaster 
(dit jaar ook gevonden op het industrieterrein 't Heen) 
betekende deze vondst een primeur voor ons gebied. 
Verder staat er hoogstwaarschijnlijk tussen de Spies
bladmelde ook Kustmelde ( A  triplex glabriuscula). Het 
Rijksherbarium moet hier nog uitsluitsel over geven. 



In de lijst die hieronder volgt, staan ook enkele typische 
zoetwaterplanten: Gele lis, Wolfspoot en Blauw glid
kruid. Deze soorten stonden in diepe spleten waar in 
het natte vootjaar blijkbaar veel zoet water was blijven 
staan. De Gele lis kwam overigens niet hoger dan 5 cm! 
Verder staan er nogal wat planten uit de zeeduinen zo-

als Blauwe zeedistel en Zeeraket. Een aanzienlijk deel 
van de lijst wordt gevuld door soorten die zich vooral 
vestigen in rommelige hoekjes, op bouwterreinen en an
dere zogenaamde ruderale terreinen. Hierbij kan ge
dacht worden aan soorten als Varkensgras, 
Melganzevoet en Perzikkruid. 

De lijst van 14 september 1991: 

Zandkool - Zeeraket- Zeekool - Radijs - Zeepostelein 
Loogkruid- Varkensgras - Krulzuring-Waterzuring 
Perzikkruid- Strandbiet - Melganzevoet- Spiesbladmel
de - Uitstaande melde - Kustmelde (?) -Hertshoorn
weegbree - Grote weegbree - Smalle weegbree- Blauwe 
zeedistel - Zeevenkel - Zeewinde- Akkerwinde- Muur
peper -Wolfspoot - Blauw glidkruid-Klein kaasjes
kruid- Gele hoornpapaver - Gewone reigersbek-Witte 
klaver - Rimpelroos - Gewone melkdistel - Zeemelkdis
tel -Canadese fijnstraal -Klein kruiskruid - Reukeloze 
kamille - Paardebloem -Klein hoefblad - Duinaveruit 
Tandzaad spec. - Zeebies - Zandzegge - Straatgras - Ge
wone helm - Rood zwenkgras- Biestarwegras - Kweek 
Gele lis. 

Ne derlandse ] eugdbond voor Natuurstudie 

Femke Vink 

Op dinsdag 15 oktober is de N J N  afdeling Noordwijk 
officieel opgericht. De NJ N is een vereniging voor jon
geren tussen de 12 en 23 jaar die bijna elk weekend op 
excursie gaan en dan een hoop lol maken en van de na
tuur genieten. 
Deze excursies staan in ons afdelingsblad "De Bruin
vis". 's Zomers worden er ook kampen door heel Neder
land georganiseerd. 

Wat doe je zo al op excursie? 
Als eerste gaan we dus van de natuur genieten en als 
tweede hebben we dus gewoon een hoop lol. In het na
jaar staan we vaak veel te vroeg op om al kou-kleu
mend te kijken hoe," veel slimmere" vogels naar het 
warme zuiden vliegen (of te wel zeetrek tellen). 
Ook fietsen we vrij vaak naar de Amsterdamse Water-

leidingduinen om daar de boel onveilig te maken (vo
gels kijken dus). 
Maar het belangrijkste wat we doen is toch wel een 
W A R ME CH OC drinken in een lekker warm café, waar
na we moe maar voldaan weer huiswaarts keren. 

De N J N  besteedt niet alleen aandacht aan vogels maar 
ook aan insekten, zoogdieren, reptielen, amfibieën en 
planten. 
's Zomers gaan we bijvoorbeeld 's nachts vleermuizen 
kijken. Ook pluizen we met onze neljes kleine slooljes 
uit op zoek naar "waterbeesljes" en we vangen zweef
vliegen om die te determineren en we helpen ook met 
padden over zetten. Kortom een heel gezellige club. 

Wil je meer informatie of wil je 3 maanden gratis proef
lid worden bel dan Robert Sluys, Bremkant 38, 01719-
10945. 
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Oud 
• 

nteuws 

Kees V erweij 

Nu door het verschijnen van het boek " Lezen in het 
Duin " en door de komende tentoonstelling over die Wa
terleidingduinen extra aandacht wordt geschonken aan 
de Amsterdamse Waterleidingduinen, wil ik graag bin
nen deze rubriek ook hiertoe een bijdrage leveren. 

spreekt". In dit boek beschrijft Jan Strijbos een aantal 
van zijn omzwervingen in deze duinen in het eerste 
kwart van deze eeuw. Toen was dit gebnied nog niet 
voor het publiek toegankelijk. 
Tijdens één van zijn tochten zoekt hij kontakt met de 
toenmalige boswachter "Ome Jan" en gaat met hem op 
pad naar de Kieviten. Hieronder volgt zijn relaas. 

De keuze valt dit keer op het boek van de bekende 
natuurvorser Jan P. Strijbos, getiteld "Waar de stilte 
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ALS DE KIEVIT ROEPT. 

Z
oo tegen het midden van Lentemaand ben ik al eens hier 

en daar gaan neuzen hoe het met mijn kieften staat. Op 
de weide van Mariënbosch waren ze al sinds een paar 
weken, maar in het binnenduin duurt het nog wel even, 
voordat ze er hun heerlijken voorjaarsroep laten klinken. 

Dan kuier ik de wei eens door, ga eens kijken hoe het er op "Adam" 1) 
uit ziet, dwaal al verder van honk, heel den binnenkant langs tot 
ver achter het "Paardenkerkhof" en keer met een wijde boog door 
het duin, weer huistoe. Op de terugreis even aangewipt bij mijn 
vrienden op de Renbaan. 

0 J .. 1 h 
. ?" ",, ome an a t uts . 

Ik tref het, de koffie staat op tafel en Jan zit weer als van ouds 
in den stoel naast het raam. 

"En" kijkt hij me aan, "op de kieften uit geweest?" En altijd luister 
ik weer met pleizier, als de oude duinpetter aan het vertellen gaat. 
Meestal in dien eigenaardigen verteltrant, eigen aan den geboren 
buitenman. Met korte zinnen, doorspekt met vaktermen, ouder
wetsch in alles, soms moeilijk te volgen; de conclusies, die hij trekt,' 
worden je pas duidelijk, als je weer goed en wel thuis zit. Over 
kieften en wulpen, over de kunst van eierrapen, raakt hij niet uit
gepraat. Al heeft hij den "boel" overgedragen aan zijn zoon Engel, 
al huist hij nu niet meer op de Renbaan, hij weet het precies, hij is 
op de hoogte van alles wat er in het uitgestrekte duin gebeurt; hij 
kan je op een prik na vertellen welk spannetje het eerst eieren zal 
hebben. 

· 

"Daar op het "Sprenkel", ga daar maar eens kijken • • . . •  als 
het wat zachter wordt, want zon motten we hebben . . • . .  " 

"Titsschen die balsempopels en de "Duizend Meter", ja, die heb 
ik al in de gaten", gooi ik een duit in het zakje. 

"Dat dacht ik al, mis, dat is 'n "kereltje" 1) alleen, die staat nou 
al bijkans een volle week te roepen en te schreeuwen om een wijfje, 
nee, ik bedoel meer op den kant aan van de "Boeren pan". 

En dan vertelt hij van zijn plannen. Hij moet weer eens gauw 
een weekje naar zijn oudsten zoon, daar bij Schagen in het Noord
Hollandsche, dat is nog eens een landje. 



"Zoo'n vijftien jaar geleden, dan raapte ik hier in duin nog zeker 
een vierhonderd kieften en een dikke honderd wulpen, maar kom 
daar nu eens om, het zou wat." Al mopperend gaat het verder: 
"Als ik nou den heelen dag loop, er gaan dagen voorbij dat ik geen 
eitje vind, ik kan er niet eens mijn zolen van betalen. Er zijn geen 
kale plekken meer in duin; alles met helm en dan gaan je kieft�n 
weg. Al die ruigte, daar moeten ze niets van hebben, ze kunnen met 
meer azen, ze trekken al den donder naar den "voorkant" 2). Ja, 
daar bij Jan Kastie, die kan nog wel eens een eitje rapen. Maar de 
jonkkerels van teugeswoordig, ze hebben er geen genieïgheid meer 
in, de aardigheid gaat er af, we raken al maar verder van de natuur. 
Jullie stadslui, je kent het niet, je weet niet wat het leven buit�n is, 
ik hou me bij God en de Natuur. Waarachtig waar, maar als 1k de 
volgende week weer bij mijn zoon Jan zit, dan heb ik rust nog duur, 
geen vijf minuten kan ik op mijn stoel blijven zitten. Ze vinden me 
daar een ongezellige klant, den godgansehen dag zit ik in het duin, 
des morgens voordat m'n kinders uit de veeren zijn, is oome Jan 
al op stap, en als de thee bruin is, heb ik m'n eersten loop al gehad. 
Als de kievit legt, hoor je in je duin, achter de beesten an." 

* * * 

Als het wat zachter wordt • • • • •  had Jan gezegd. Milder werd 
het en tegen het einde van den vijfden dag maak ik de spullen in orde. 

"Het wordt fijn weer, een echte bolle Zuid-Oosten wind", zeg 
ik tegen m'n vrouw, "denk om de scheepsbeschuit en de kwatta en 
de thermos!' 

Ongezellig vroeg kruip ik onder de wol, de wekker wordt op halfvier 
gezet. In het nog nachtelijk duister sta ik op, wasch en kleed me 
in der haast en zonder overbodig lawaai te maken, schenk ik de 
thermos vol met Van Nelle, gun me nauwelijks een hap van het 
g�reedstaande ontbijt, steek m'n pijp op, grijp kijker, rugzak en stok 
en klokke vier sta ik buiten. Wat zal het worden vandaag? Zouden 
er al spikkelschalen te vinden zijn, zou het geluk me gunstig wezen? 
Terwijl ik over den stillen weg voortstap, overdenk ik m'n kansen. 
Een dikke damp hangt laag over de landen. Ongemerkt bereik ik 
het pad dat mij de duinen invoert. En als de lucht in het Oosten 

�··""--�' 
' 

begint te kleuren, zit ik op een duintopje aan den rand van het 
"Rozenwater" en laat m'n blikken over de uitgestrekte duinvlakte 
van het "Sprenkel" gaan. M'n pijp trekt best en ik verheug me in 
den langen dag, die nog voor me ligt. Kris en kras doorkruis ik het 
geheele terrein, urenlang draaf ik achter de vogels aan en juist als 
ik besluit m'n geluk eens achter het 

"
Pannenland" te beproeven, 

spat er een wijfje weg. Zoo'n wijfjes-kievit is een ietsje kleiner en 
doffer van toon dan het "ventje" 1), de kuif is wat korter en de roep 
is anders, maar de kleine verschilpunten leer ie pas als je er telkens 
op gewezen wordt. Laag over den grond vliegt de kievit voor me 
uit, -strijkt op een heuvelruggetje en staat nu, de kuif wapperend in 
den voorjaarswind. met houterige bewegingen wat van den grond 
te pikken. Ze vervaardigt me met geen blik en is blijkbaar geheel 
in beslag genomen door het voedsel zoeken. Dat lijkt me verdacht, 

13 



14 

want zoo in den voortijd, als er nog maar enkele kieviten eieren 
hebben, doen ze net of ze van den prins geen kwaad weten. En dat 
is, welbeschouwd, eigenlijk het verstandigste. Voordat de kieft 
opvloog, had ze natuurlijk al een heel eind geloopen. In groote 
kringen zoek ik de plek af, waar ik haar op zag gaan, een paar kuiltjes 
welke ik vind, geven mij de zekerheid, dat ik op het goede spoor 
ben. Eerst de kale plekken afzoeken want daar heb ik de meeste 
kans, dan ook de plaatsen waar de bodem met dunne kussenties 
rendier- en haarmos bedekt is. Al m'n gedachten concentreer ik 
op de te verwachten eieren, ik geraak in een eigenaardigen, ietwat 
nerveusen toestand. Mal toch eigenlijk, en dat alleen ter wille van 
een onnoozel kievitsei. Is dat nog een greintie van een oerinstinct? 
Het zegevieren over dieren-slimheid misschien? 

Weer een kuiltie en daar nog een. Kijk ik goed, of is het zins
begoocheling? Waarachtig niet, daar ligt m'n eerste ei, een prachtig 
groenachtig geel, donker gevlekt, priktolvormig ei. Fijne zand
korreltjes kleven aan de doffe schaal; pas gelegd dus. Maar al is 
het ook zoo "schoon als velvet", het ei gaat niet onder de pet. Het 
is me alleen te doen om de sport, de jacht van het zoeken en vinden, 
het genot van een heelen dag buiten te zijn, met m'n vogels, mee te 
leven die heerlijke dagen van naderende Lente. 

En in den middag, flink moe en rood van wind en zon, tref ik, 
als ik het "stondenvlak" uitkom, "Oome Jan". 

"Nou?" is zijn eerste begroeting. 
"Drie kieften met één, en één met twee", is m'n antwoord. 
"Laat zien je buit, dan zal ik je wel vertellen waar je ze vond." 
"Ze liggen nog in de kuiltjes, Jan, op de "Duizend Meter" één 

en de andere bij het "Vogelenveld." 
"Maak dat een ander wijs, jullie stadslui, je leert het nooit, en 

wil jij nu vogelbeschermer worden?" 
Spot klinkt er uit z'n woorden, ongeloof uit z'n lachende donker

bruine oogen. 
"Als ik je nu eens een goeien raad mag geven; jij bouwt huisies 

met centrale verwarming en electrisch licht en de hemel weet wat 
meer. Maar ik heb maling aan jullie wetenschap en kunst en ge
leerdigheid. Allemaal uit de boeken, maar het boek van de Natuur, 
dat is andere kaas. De jonge fazanties, pas uit den dop, nog geen 
twee dagen oud, drinken de dauwdroppels van de blaadjes en kruipen 
onder de hen, als die ze roept. Hoe weten ze dat nou, dat staat niet 
in de boeken. En sommigen van jullie vogelbeschermers zeggen, dat 
het goed is om de kievitseieren te rapen; jullie leuteren altijd maar, 
dat de kievit te vroeg met leggen begint, als het nog te guur en te 
koud is voor de jonge diertjes en dat je, door de eieren te rapen, 
den kievit dwingt later in den tijd z'n broedsel groot te brengen. Maar 
dat is zeker, de kievit legt geen dag te vroeg, hij weet het beter dan 
alle geleerden bij elkaar. Maar nu zal ik je wat anders vertellen. 
Rapen is noodig. De vogels, de kievitten en ook de marels 1), en de 
wulpen, gaan allegaar tegelijk aan den leg. Op een paar nakemmers 
en voodooperties na. En als wij ze nu hun gang lieten gaan, hadden 
ze allemaal in dezelfde week jongen en als er dan een paar slechte 
dagen komen, veel regen, kou of wind, dan gaat al dat jonge spul 
el' aan. De vogels die hun jongen verspelen, maken geen tweede 
broedsel meer. En als ik nou ga rapen, dan zorg ik daardoor, dat 
ze hun jongen groot brengen in Grasmaand en in Mei; vandaag 
is hier een nest uit, morgen daar en zoo de geheele maand door 
speur ik het jonge goed. De nesten, die je over het hoofd gezien 
hebt, of die reeds bezet waren en dus bleven liggen, komen het eerst 
uit, en nou moet het al een heel slechte Meimaand worden, willen ze 
allemaal verregenen of omkomen van kou. Ik raap zoo lang het mag, 
dat is tot den 28en April en dan mogen m'n beestjes broeien. En 
nou, goeden dag, de groetenisse aan de vrouw." 

En meer dan ooit overtuigd dat ik "ze" niet vinden kan, keert 
hij me den rug toe en verdwijnt in de richting van de "Renbaan". 

Des avonds zat ik heerlijk rustig thuis, met stijve spieren, wat 
rozerig en slaperig. Maar dacht ge dat ik het morgen aan den dag 
niet weer zou willen doen ? 



D e  vliegende deur (Haliaeëtus albicilla) 

EesAartse 

Zaterdag, 7 september 1991. 
Plaats : Dijk bij de Kr oon 's Polders op Vlieland 

Gebruikelijk is dat tijdens de Waddenexcursie op zater
dag met een grote groep leden gezamenlijk een wande
ling wordt gemaakt. Tijdens de Vlielandexcursie in het 
weekend van 6 t /  m 8 september was dit niet anders. 
Dank zij de voortreffelijke organisatie van Rien Sluys 
had iedereen de beschikking over een fiets. Zaterdag
morgen ging een grote groep van Oost -Vlieland rich 
ting Het Posthuis. Bij deze uitspanning, die na de 
inspanning de nodige ontspanning geeft, werden de 
fietsen achtergelaten en per benenwagen zouden we 
via het Posthuiswad, Kroon 's Polders, Vliehors en terug 
via het strand een wandeling maken. 

Het tempo op de dijk langs Kroon's Polders was laag, 
zeer laag. De Cracks moesten uitgebreid tekst en uitleg 
geven over de verschillen tussen een Grutto en een Ros
se Grutto, tussen een Boomvalk en een Sle chtvalk, de 
kenmerken van een Goudplevier en vele andere vogel 
zaken. 
Men zat langdurig op de krent. Vele gewone kijkers 
( 7x 50, 8x40), grote kijkers ( 10x 50, 16x 70), telescopen 
(zoom tot 60x) werden op de verschillen gezet. Vaak 
moest je het, gezien de a fstand, doen met : "Het zal 
wel..", "Ik snap niet dat je dat kunt zien ... ", "Sorry h oor, 
maar ik zie geen reet..." 
Zou de wens soms vaker de vader van de geda chte zijn? 

In de verte zat iets bruins op een paal. 
"Buizerd .... !" 
"Wel wat groot voor een Buizerd." 
"Hij zit wat gestrekt, vandaar dat hij groter lijkt." 
"Wat is er te zien? " 
"Een Buizerd, daar op die paal aan het eind van dat 
plasje." 
"Ja .. .ik heb hem ... wel wat groot voor een Buizerd? " 
"Wat maak jij er dan van? " 
"Ik weet het niet....het moet haast wel een Buizerd zijn." 
Gewone Buizerd of Ruigpootbuizerd? " 
"Gewone .. ik zie geen wit." 
"Gewone Buizerd, donkere fase ... rou kunnen ... Alleen 

ik blijf hem te groot vinden." 
"Hoe groot kan een Buizerd worden? " 
"Kijk maar in de gids. 
"Ik heb het opgezocht.. .. 51-56 centimeter staat hier." 
"En een Zwarte Kraai? " 
"Effe zoeken .. .47 centimeter ... ongeveer zo groot als een 
kleine Buizerd." 
"Dat is toch een Zwarte Kraai achter die Buizerd? " 
"Ja " 
"Moet je het vers chil zien tussen die twee." 
"Ja ... dat is wel erg groot. Maar die Zwarte Kraai zit een 
stuk achter de Buizerd. In de kijker geeft dat een verte
kend beeld." 
"Dank je de Koekoek. .. ! Dat beest voor die Buizerd is 
dan zeker een Kauw? " 
"Een Kauw ... hij wel..! Dat is een Zwarte Kraai man !"  
"Het verschil is  wel erg groot hè ..... " 
"Wat zijn jullie aan het uitspoken? " 
"Er zit een Buizerd op die paal daar." 
"Veel te groot v oor een Buizerd." 
"Begin jij nu ook al? " 
"Het lijkt wel een Zeearend? " 
"Hij wel....een Zeearend? Hij lijkt er niet op. Een Zee
arend is veel plomper." 
"Man ik heb in Oost -Duitsland Zeearenden gezien die 
waren ook zo slank toen ze op een paal zaten." 
"Ik zie helemaal geen wit." 
"Wie heeft er een vogelboek met silhouetten van roofvo
gels? " 
"Nou kijk dan ... een juveniele Zeearend heeft alleen wat 
wit bij de keel." 
"Nou dan moet het een juveniele Zeearend zijn want ik 
zie wat wit bij zijn ke el. Duidelijk te zien .... .! 
"Wit ... wit .. .ik ben niet zo zeker van dat wit... Een twee
de of derde jaars Zeearend heeft geen wit meer bij zijn 
keel ." 
"Het zou ook een Steenarend kunnen zijn." 
"Krijg nou wat zeg ... Eerst was het een Buizerd, toen 
leek hij op een Zeearend en nu is het ineens een Steen
arend? " 
"Nou kijk maar . .. een volwassen Steenarend is ook heel 
donker en is veel slanker dan een Zeearend." 
"Het zou best kunnen ... Konden we zijn staart nu maar 
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goed zien." 
" Die wigvormige s taart bi j de Zeearend kun je alleen 
zien als hij vlieg t." 
Nou ... da t doe t deze dus nie t." 
"Wa t zien jullie? Waarom lopen jullie nie t door? Wij za
ten al bijna op de Vliehors." 
"Een Zeearend of een S teenarend, daar zi jn de 
geleerden he t nog nie t over eens." 
"Waar? " 
" Zie je die paal aan he t eind van he t plasje?" 
" Ja ... Da t? .... Da t is een Zeearend. Ik zie geen wi t....een ju
veniel of een tweede of derde jaars vogel." 
"??????? " 
" Ne t  was er wel wa t wi t te zien onder de keel." 
" Misschien wa t opwaaiende veren." 
"????? " 
"He t is geen Zeearend. Ik heb zo mi jn twijfels. Ik heb in 
de Alpen S teenarenden gezien en die hadden dezelfde, 
gestrek te houding. Een Zeearend is veel plomper en 
heeft een veel dikkere snavel." 
" Zie ji j die dan? " 
" Oooooooh ..... hi j gaa t vliegen." 
" Allemach tig .... wa t een lap vogel, zeg ! ! ! "  
"H et is  in ieder geval geen Buizerd, da t is  zeker !" 
" Sorry mensen .. .lk heb me vergis t. He t is geen S teen
arend ... he t is  een juveniele Zeearend. Je kan nu 
duidelijk die wigvormige s taar t zien." 
"Hij s tri jk t  neer ! "  
" Ja .... nu  kun je da t plompe van een Zeearend goed zien." 
"Hij vlieg t weg .... ! "  
" Geen wi t te zien ... nu  kun je duideli jk zien da t he t een 
juveniele Zeearend is en geen S teenarend." 

"Wa t is he t verschil tussen een juveniele Zeearend en 
een S teenarend dan?" 
"Een S teenarend heef t ...... " 

Ziehier een summiere weergave van de drukke conver
sa tie over een vogel die via Buizerd, Zeearend en S teen
arend toch een Zeearend werd. 
La ter op he t s trand hebben we de Zeearend langdurig 

kunnen waa rnemen. Gekscherend word t wel eens ge
sproken over een "vliegende deur". Ech t he t is w! Zijn 
gro te, brede, bi jna rech thoekige vleugels me t een span
wijd te van ruim 2 me ter hebben de vorm van een deur. 

He t was voor mij de tweede waa rneming van een Zee
arend, maar voor velen de eers te. Als zo 'n gro te roo fvo
gel me t die zware kop en dikke snavel op zo'n 40 to t 50 
me ter van je vandaan op die mach tige vleugels over je 
heen kom t zeilen, dan word t je wel even s til.... 

Paddenbescherming 1991 

]elle van Dijk 

Inleiding 

Me t ingang van di t jaar is de bescherming van padden 
in he t Langeveld een nieuwe fase ingegaan. In 1974 
s tart te onze vereniging me t ee t) proef trajec t langs de Ka
pelleboslaan. Langs een weggedeel te van ongeveer 300 
me ter werden aan beide zi jden lage gaashekken ge
plaats t, waarbij om de 50 me ter zogenaamde valem
mers werden ingegraven. Omda t al spoe dig bleek da t 
deze wijze van beschermen te arbeidsin tensief was om 
ook langs de Vogelaardreef, he t belangri jks te trajec t, te 
worden toegepas t, werd in overleg me t de gemeen te 
Noordwijk een be tere oplossing gezoch t. In 1977 werd 
begonnen me t he t plaatsen van hekken en omleidings
borden op avonden da t s terke trek van padden was ge-
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cons ta teerd. Op avonden me t minder s terke trek zou
den zoveel mogelijk padden "me t de hand" worden 
overgeze t. Door he t s terk toegenomen verkeer over de 
Vogelaardreef werd di t overze tten een bi jronder ge
vaarlijk karwei. Verder werden s teeds fre quen ter ver
nielingen aan de hekwerken vas tges teld. 
In overleg me t gemeen te en provincie werd in 1990 be
gonnen me t de aanleg van enkele proef tunnels onder 
de Vogelaardreef. Di t riep felle pro tes ten op bij de aan
wonenden die een con tinue geluidsoverlas t vreesden. 
Deze pro tes ten leidden er toe da t gevraagd werd de be
zigheden op te schor ten. De paddenbescherming vond 
in 1990 dan ook plaa ts op de wijze zoals die al jaren, 
hoe gebrekkig ook, had gefunc tioneerd. 

In juni werd door we thouder Willms he t overleg me t 
onze vereniging herva t. Eers t legden wij een plan op ta
fel da t voorz ag in een (gedeel telijke) afslui ting van Ka 
pelleboslaan en Vogelaardreef gedurende een periode 
van vijf weken in de nach telijke uren. Toen di t werd af
gewezen werd een tunnelplan ingediend, gebaseerd op 
de ervaringen me t de eers te padden tunnel van ons land 
bij Bergen ( N H). Door de hoge kos ten van he t laa ts tge
noemde plan en de aanpassingen van he t wegdek die 
di t plan me t zich mee zou brengen, werd teruggegre
pen op he t eerder gelanceerde idee om te komen to t be-



tere afzettingen. Het overleg hierover verliep voorspoe
dig, waardoor gelukkig nog net voor het begin van de 
paddentrek de nieuwe installatie geplaatst kon worden. 

De nieuwe situatie 

In de eerste dagen van maart 1991 werden de volgende 
installa ties aangebrac ht: 
-op ruime afstand van de buitenste ��kke �, aan.de 
Randweg en de Ruigen hoekerweg, ZIJn kn ipper bc hten 
aangebrac ht. 
-vier stevige, draaibare hekken zijn geplaatst aan het 
begin van de Kapelleboslaan, kruising Langeveldersla � 
en hoek Duinsc hoten /Vogelaardreef. Deze hekken sl m
ten de halve rijbaan af en zijn voorzien van twee ver
keersborden (verboden voor al het rijdend verkeer, 
verplic ht links-of rec htsaf te slaan) en kunnen in de 
straat en langs de zijkant worden vastgezet. 
-twee omleidingsborden op de hoek Duinsc hoten Lan-
gevelderlaan. . . 
-sc hijnwerpers op alle plaatsen waar hekken ZIJn ge
plaa tst. 

Verder werden zeven sleutelsets besc hikbaar gesteld, 
zodat elke dagploeg over eigen sleutels kon besc hikken. 

Informatieverstrekking aan aan
wonenden en medewerkers 

Op 1 maart werd bij alle aanwonenden een brief be
zorgd waarin de nieuwe situatie uiteen werd gezet. Er 
werd geprobeerd zoveel mogelijk de brief persoonlij � 
af te geven. A ls er niet werd opengedaan, werd de b nef 
in de brievenbus gedeponeerd. Bij deze brief was ook 
het dienstrooster van de surveillanten gevoegd. Hier
door zouden de aanwonenden in staat zijn de dienst
doende surveillant te bellen, indien plotseling sterke 
paddentrek moc ht optreden. Deze brief en het dienst
rooster werden ook bij de familie Westerop aan de Lan
gevelderslag, bij de Noordwijkse politie en bij het 
gemeente huis bezorgd. 

In de eerste week van maart werd met de nummer één 
van elke dagploeg de ge hele installatie in het Lange
veld beproefd, waarbij zorgvuldig de nieuwe instruc
ties werden doorgenomen. 

Het weer in maart en april 1991 

De ervaring van de laatste vijftien jaar heeft geleerd dat 
paddentrek vooral te verwac hten is op de eerste avon
den in het voo rjaar waarbij een combinatie van regen
ac htig weer, weinig wind en temperaturen omstreeks 
10 C optreedt. 
Met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 8.3 C was 
maart 1991 de warmste maartmaand van deze eeuw! 
Deze relatief hoge temperaturen (mei 1991 haalde dit 
niet!) deden zic h vooral in de eerste twee decaden voor. 
Hierbij kan nog worden aangetekend dat vooral de 
tweede decade vele dagen met regenac htig weer kende. 
Na 21 maart draaide de wind naar NW en brak een pe
riode met droog weer en vaak nac htvorst aan. Deze pe
riode duurde tot 2 april toen het zac hter werd (9 C), 
terwijl er ook enige regen viel. De eerste decade van 
april was verder onstabiel met soms wat lic hte re gen en 
op enkele dagen harde wind uit ZW. De periode 10-15 
april werd gekenmerkt door bijzonder fraai weer met 

middagtemperaturen van 15-20 C l  Hierna begon een pe
riode met w ind uit NW tot N, waarbij de middagtempe
raturen zelden de 10 C bereikten. Op enkele dagen ( 18, 
19, 21 en 22 april) wa·s van lic hte regen sprake. 

Data waarop de hekwerken werden ge
plaatst 

Gelet op de besc hrijving van het weer in maart en april 
zal het niet verbazen dat vooral in de eerste twee deca
den van maart de hekken regelmatig geplaa tst werden. 
De hekken werden geplaatst op: 5 maart, 6 maart, 9 
maart, 10 maart, 11 maart, 12 maart, 14 maart, 15 maart, 
16 maart, 18 maart, 19 maart, 20 maart, 22 maart, 23 
maart en 2 april. 

Bijzonderheden 

- De sterkste trek vond plaats in de avond van 20 maart. 
Op die avond was de temperatuur 14 C terwijl het 
voortdurend hard regende bij weinig wind. 
- Ten minste driemaal werd door de aanwonenden ge
beld om de hekken te plaatsen, terwijl tweemaal de 
Noordwijkse politie om plaatsing van de hekken vroeg. 
- Op zaterdagavond 16 maart werden van het hek bij de 
Jeugd herberg twee verkeersborden gestolen. Op maan
dag 18 maart waren deze reeds door de gemeente ver
vangen. 
- Op zaterdagavond 23 maart werd het hek bij de Jeugd
herberg door jongelui uit de borg getrokken en de 
straat op geduwd. Hierdoor ontstond een gevaarlijke si
tuatie omdat uiteraard de sc hijnwerper niet op dit hek 
geplaatst stond. De dienstdoende surveillanten brac h
ten het hek terug in de oorspronkelijke positie en hiel
den verder deze avond een oogje in het zeil. 

- In de week van 25 maart ontving de gemeente Noord
wijk een sc hrijven van Camping Jan de Wit. Door de 
vele afzettingen in de eerste twee decaden van maart 
werd gevreesd dat bij het voortduren van deze situatie 
een e rnstige inkomstenderving zou ontstaan. Op ver
zoek van de gemeente Noordwijk voerde ondergeteken
de op 28 maart een gesprek met de heer Jan de Wit, 
waarin hij de bijzondere situatie van maart 1991 uitleg
de. Met klem werd de bewering weersproken dat de 
Duitse en Engelse gasten geen enkel begrip voor deze 
vorm van paddenbesc herming op zouden kunnen bren
gen. Op 29 maart plaatste de gemeente Noordwijk twee 
bordjes op de buite nste hekken. Op deze bordjes stond 
duidelijk aangegeven hoe Camping Jan de Wit kon wor-
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den bereikt. 
- D riemaal werd vastgesteld dat personen uit Haarlem 
speciaal voor de padden naar het Langeveld kwamen 
en eigenhandig aan de hekken gingen sjorren. 

Zaken die verbeterd kunnen worden 

Op 18 jun i werd opnieu w met wethouder Willms en de 
heer Turion van Gemeentewerken gesproken. Hierbij 
wer d  door ons ve rslag uitgebracht over het afgelopen 
seizoen. Tevens werden enkele verbeteringen voorge
steld . Gevraagd werd om de buitenste hekken te voor
zien van een bord " Omleiding". Ook de situatie bij de 
kruising Langeveld e rslag /Vogelaardreef moet verbe
terd worden. Voorgesteld is om op avonden dat de hek
ken zijn geplaatst de Wilgendam open te stellen voor 
het autoverkeer, zodat de Langevelde rslag bereikbaar 
blijft zonder het "padden traject" te moeten berijden. Ver
der werden nog enkele k leine technische verbeteringen 
aan de installaties voorgesteld. 

Doorrijden 

Bij het overleg van 18 juni is ook weer gesproken over 
volledige afzettingen. Na af loop van het seizoen zou 

Lezen in het duin 

EesAartse 

Lezen in het Duin, door Gert Baeyens en Jaap Duyve. 
Samengesteld naar gegevens van F.P. van den Berg. 
Historie en landschap van de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. 
Stadsuitgeverij Gemeentewaterleidingen Amsterdam. 
Prijs: f 59,50 

Een stukje voorgeschiedenis 

In 1976 begon een aantal leden van onze vereniging 
met het inventariseren van broedvogels van het zuide
lijk deel van de AW-duinen. Ook Frans van den Berg 
maakte deel uit van ons groepj e. Wim Baalbergen werk 
te jaarlij ks de inventarisat iegegevens uit en ik maakte 
van zijn gegevens het ve rslag. Voor het nodige kaartma
teriaal had ik regelmatig contact van Frans. Het was 
geen straf om door weer en wind op de fiets naar De 
Zilk te rijden, want het betekende iedere keer weer fijne 
verhalen over de mensen, de namen en gebeurtenissen 
in de AW-duinen. Frans bleek een feno menale kennis te 
bezitten over dit duingebied, niet alleen over vogels, 
planten en paddestoelen, maar ook over de geschiede
n is van dit gebied, de vroegere bewoners, gekke gebeur
tenissen, hoe bepaalde namen waren ontstaan, de 
jachtopziene rs, de bewake rs, te veel om op te noemen. 
In de AW -duinen is niets gebeurd of kon niets gebeu
ren of Frans wist het. 
Toen ik in 1978 namen onze vereniging in de Overleg
groep Natuurbeheer kwam, had ik al e ens gewezen op 
de grote kennis die Frans bezat over de AW -duinen. In 
het ve rslag van de vergadering van deze Overleggroep 
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hier immers op terug gekomen worden. Op dive rse 
avonden is gekeken hoeveel auto 's de halve afzettingen 
negeren. Dit ve rschilde sterk per avond. De avonden in 
het weekend wisten zich in negatieve zin te onde rschei
den, maar op de avond met de sterkste trek werden ge
lukkig slechts drie auto's in een uur waargenomen. 
Verder werd vastgesteld dat laat op de avond en in de 
vroege morgen meer auto's de hekken passeerden dan 
direct na het vallen van de duiste rnis. Gelet op de erva
ringen in 1991 is (nog) niet aan de gemeente gevraagd 
om tot een volledige afzetting over te gaan. 

Deelnemers 

De paddenbescherming in het Langeveld werd dit jaar 
gerealiseerd door Pim Edelaar, Dave Zappey, Paul van 
der Linde, Piet van der Luyt, Henk van Duyn, Heinz 
Selter, Jelle van Dijk - Kees Verweij, Hein Verkade, fam. 
Heymans, Rien Sluys, Jan Jacobs, Er win Vink - Leen van 
Duyn en Willem Baalbergen. 

Leden die ook actief aan de paddenbescherming willen 
meewerken, kunnen zich aanmelden bij Jelle van Dijk, 
L. Hellenberghof 32, tel. 01719-10833. Sommige mede

werkers willen (na soms meer dan tien jaar!) dit werk 
wel eens aan een ander overdragen. 

Tussen de eutle 
iepen en linden 1tontl 

• Yroerer de boerelerij 
· Panneland 

van 13 oktober 1980 staat genotuleerd: 
" Aartse deelt mede kontakt te hebben gehad met v.d. 
Berg, deze is bezig met het opsporen en inventariseren 
van namen in het duingebied. Voor 70% is dit werk ge
reed, de rest duurt echter nog wel even. Vooruitlopend 
op publikatie van dit onderzoek is v.d. Berg bereid een 
stukje te schrijven voor "W a ter wereld" over de proble
men die ontstaan bij het opsporen en de verklaring van 
oude namen . Als het gehele project voltooid is, wil v.d. 
Berg de gegevens publiceren is samenwerking met GW, 
b.v. in boekvorm. v. Bekhoven zal hierover kontakt op
nemen met v.d. Berg." 
Van de kant van AW -duinen is Frans inderdaad bena
derd om een artikeltje te schrijven in "Waterwereld", 
het onregelmatig verschijnende bedrijfsblad van de Ge
meentewaterleidingen. Frans heeft een drietal wande 
lingen beschreven in het zuidelijk duingebied, waarin 
hij veel informatie gaf over het landschap, de namen en 
de geschiedenis. Er was "veel te lezen in het duin", 



bleek wel uit deze artikelljes. 
Bij deze drie artikels, gepubliceerd in "Waterwereld" 
34e jaargang nr. 1, april 1981, 35e jaargang nr. 2, decem
ber 1982 en 36e jaargang nr. 1, december 1983, bleef het, 
omdat "Waterwereld nog onregelmatiger begon te ver
schijnen. 

Op een keer toen wij het "formele" gedeelte van mijn be
zoek afgewerkt hadden, begon hij weer te vertellen 
over zijn geliefde A W -duinen. Ik vroeg toen waarom 
hij geen boek ging schrijven over de AW-duinen. Hij 
vertelde dat zijn gegevens nog lang niet compleet wa
ren. Vooral in de buurt van Zandvoort waren er leem
tes. Daar moest hij nog achteraan. 
Hij liet me wel eens zijn aantekeningen zien, maar dat 
waren meer geheugensteuntjes. Over w'n "steunlje" 
van een paar regels kon hij rustig een verhaal van een 
half uur maken, ook omdat hij verbanden legde met an
dere "steuntjes" .  Zijn moeder hoorde dat allemaal glim
lachend aan en vulde soms zijn verhaal aan. 
"Frans als je dat verhaal nu eens op papier zet, dat is 
toch voor andere mensen ook interessant." 
Hij lachte een beetje naar me. "Och . . .  dat doe ik mis
schien nog wel eens ." "Sorry hoor Frans ... je hebt ook het 
eeuwige leven niet en de meeste kennis zit in je hoofd. 
Je kan ook te lang wachten." Het was gekscherend van 
me bedoeld en zo voelde hij het ook. 
Ik vroeg aan zijn moeder. "Hoe zou u het vinden als er 
van Frans een boek in de boekwinkel zou liggen?" 
"Best leuk", ze meende het. Het oudje straalde gewoon. 
Frans lachte maar wat. Hij had alle tijd . . . .  dacht hij. 

Tegen Gert Baeyens heb ik tijdens een excursie van de 
plantenwerkgroep eens gezegd contact op te nemen 
met Frans. Ook tegen haar heb ik gezegd dan Frans niet 
het eeuwige leven had en dat het doodzonde zou zijn 
als de kennis over de A W -duinen, die grotendeels in 
zijn hoofd zat, verloren zou gaan. Zij vertelde dat, als 
vervolg op de artikelljes in "Waterwereld", de eerste 
contacten gelegd waren. Te laat bleek later . . . . .  . 

Lezen in het Duin 

Bij de presentatie van het boek "Lezen in het Duin" op 7 
november 1991 in "De Duinpan" in De Zilk haalde één 
van de auteurs, Jaap Duyve, het nog aan. "Frans heeft 
veel opgeschreven, maar het meeste zat in zijn hoofd. 
De grote hoeveelheid kennis verdween toen Frans op 

Deze lfde k u i l  in 1 984 ,  
geheel dichtgegroeid 

I n  1 92 5  was deze 
stuifk u i l  i n  het Zeeve l d  
t o t  op het gron dwater 
u i tgestoven;  een eerste 
o p slag van struweel i s  
reeds z i chtbaar 

26 januari 1988 plotseling overleed." 
De eerste gesprekken over hoe zo'n boek over de AW
duinen er uit moest gaan zien, waren intussen geweest. 
Na het overlijden van Frans misten de schrijvers Gert 
Baeyens en Jaap Duyve zijn kennis en inbreng. Noodge
dwongen moest gekozen worden voor een andere op
zet, waarbij wel veel gegevens uit het nagelaten archief 
van Frans werden gebruikt. 

"Lezen in het Duin" is geschreven in de geest van Frans 
van den Berg. Zo verwonderlijk is dat niet. Beide au
teurs hebben Frans heel goed gekend. Het zijn ook geen 
onbekenden in de Amsterdamse Waterleidingduinen; 
Gert Baeyens werkt daar al ruim 10 jaar als biologe en 
Jaap Duyve heeft meer dan 35 jaar bij dit bedrijf ge
werkt. 

"Lezen in het Duin" is een prachtig boek, niet alleen ui
terlijk doch meer nog de inhoud. 
In het eerste deel van het boek wordt aandacht besteed 
aan het ontstaan van de duinen en de ontwikkeling van 
de plantengroei in de 4 seizoenen van binnenduinrand 
tot zeereep. De vogels in deze landschappen worden 
niet vergeten. Verder wordt ingegaan op de vroegere ei
genaars van dit gebied, het ontstaan van de bossen, het 
beheer en gebruik hiervan. Ook de beweiding en de ak
kerbouw van de prehistorie tot heden worden onder de 
loupe genomen. Een boek over de Amsterdamse Water
leidingduinen zou geen compleet duinboek zijn als 
geen aandacht werd geschonken aan de verstuivingen, 
de konijnen, de jacht en de waterwinning. 
In het tweede deel van het boek gaan de schrijvers, aan 
de hand van de gegevens van Frans, op zoek naar de be
woners van het duin. Hoe zijn bepaalde namen ont
staan? "Lezen in het Duin" geeft daar antwoord op, 
hoewel er zeer veel namen zijn die geen nadere toelich
ting behoeven. Als we een naam op de wandelkaart (bij
gevoegd bij het boek) tegenkomen die om uitleg vraagt, 
dan is via de index achter in het boek de juiste pagina 
direct terug te vinden. 
Over het Pindabergje (C-8) wordt b.v. gezegd: 
Die heuvel werd opgeworpen door militairen uit het 
Aziatische deel van Rusland, gelegerd in barakken op 
het Russenveld. Zij waren door de Duitsers gedwongen 
tewerkgesteld. Vanwege hun scheve ogenstand noem
den Henk en Jan (Krijnen) die mensen "pindamanne
tjes" .  
Weet u dat de Franse Kuil (B-7) omstreeks 1 740 is  gegra
ven door Franse schipbreukelingen die naar water wch
ten? 
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" Lezen in het Duin" is een vlot geschreven boek dat ner
gens "moeilijk" wor dt .  Ook voor de leek is het een heel 
begrijpelijk boek gewor den. Trouwens er wor den zo
veel on derwerpen beh an del d, dat er altij d wel iet s voor 
de lezer bij is! 
Een voorbeel d v an deze vlotte stijl vin dt u bijvoorbeel d 
op blz . 25. 
Het Duindoornlandschap is ook rijk aan besdra gers, die er in 
het najaar florissant bijstaan. Meidoorn, gelderse roos, egelan
tier en hondsroos lijken wel geëngageerd in een schoonheids
wedstrijd voor de roodste bessen. Zet daar dan nog eens het 
fel oranje van de duindoorns naast en het kleurenpalet is com
pleet. Voor de besetende koperwieken, kramsvogels, kraaiachti
gen en spreeuwen biedt dit een fruitmarkt van jewelste. 
Zo 'n l an dsch ap begint ineens te leven 

Een re alistische beschrijving v an een zui dhelling (blz. 
27) wil ik u niet onthou den: 
's Zomers worden zuidhellingen voor planten te bar; alleen 
de mens neemt hier, met olie overdekt, een voorproefje op de 
verzengenis der helle. 
De invloe d v an de zon op de pl antengroei op een zui d
helling hoeft geen ver dere toelichting meer ! 

Bij " Lezen in het Duin", g aan de A W-duinen voor je le
ven. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen, m aar dat 
komt om dat ik deze duinen heel goe d ken . Ik z al het 
boek v aak herlezen en gebruiken als n asl agwerk . 
Fr ans kennen de, zou hij zeer content zijn geweest met 
dit boek over zijn gelief de A W-duinen; een compliment 
n aar de schrijvers v an dit boek. 

M ankeert er dan niets aan dit boek? Eén ding ... , doch 
daar hebben de schrijvers p art noch deel aan. Door de 
mo de rne l ay -out lopen soms foto 's en k aarljes v an de 
ene bl adzij de door n aar de n aastgelegen bl adzij de .  Als 
u een foto goe d wilt bekijken of n amen op een k aart 
wilt lezen, dan moet u het boek bijn a dubbelvouwen. 
Och, dit schoonhei dsfou lje zal geen beletsel moeten zijn 
om het boek aan te sch affen . Het is de prijs v an f 59,50 
dubbel en dw ars w aar d. 

" Lezen in het Duin" is te koop bij boekh an del V an der 
Meer, Vuurtorenplein te Noor dwijk aan Zee en is ver
der bij ie dere boekh an del te bestellen. Moet u doen ... ! 
Vergeet niet dan 1/3  deel v an dit pr achtige gebie d op 
Noor dwijks gron dgebie d ligt ! 

S TICHTING VOG E LA S IE L NOOR D WIJK . 

Het der de kw art aal kenmerkt zich door een gev arieer d 
aanbo d v an vogels. Het zijn in deze perio de niet de aan
t allen maar de soorten die het hem doen zoals de Bont
bekplevier die een zeer weinig geziene g ast is in het 
asiel, de Oeverloper en de Rietz anger. De Bl auwe Rei 
ger w as afkomstig uit het Lisserbos. Met een gebroken 
poot wer d de Reiger binnengebr acht. De breuk zat in 
het kniegewricht w at een on doenlijke pl aats is om een 
poot te zetten en te sp alken. Ver der w as het een ontsto
ken won d zo dat we de reiger hebben afgem aakt. De To
renv alk en twee Sperwers wer den binnengebr acht in 
shocktoest an d. Zij w aren in aanr aking gekomen met 
respectievelijk een auto en een win dscherm (gl as) .  V an 
de Torenv alk en één Sperwer w as dit zo e rnstig dat zij 
het niet hebben geh aal d .  De an dere Sperwer wer d n a  
enige uren rust weer losgel aten. 

Voor de Scholekster is het min der goe d afgelopen. Het 
w as een jong dat v an af een f lat in K atwijk w as gev allen . 
A an een botbreuk en kneuzingen is de Scholekster over
le den. 

De Turkse Tortels h adden op een n a  'het geel ', een b ac 
teriologische aan doening in de keel. Groeien de knob
bels te sterk uit dan z al de duif stikken . Een aant al v an 
deze duiven is te l aat binnengebr acht en hebben het 
dan ook niet geh aal d . 

V an de overige soorten is de R ansuil goe d gerev ali
deer d v an een botsing met een auto . N a  twee dagen 
rust is de uil uitgezet in de tuin v an de Fam. v .d .  Oever . 
De R ansuil heeft hier enige uren gezeten en is in de 
schemering vertrokken . 

Omtrent de huisvesting v an het asiel v alt te mel den dat 
er nu enig schot in de z aak is gekomen. Alh qewel het 
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nog niet zw art op wit binnen is, kunnen we op de hui di
ge lok atie blijven zitten. Ook de gron duitbrei ding 
wor dt gere aliseer d.  Er zijn alleen nog problemen met 
de k abels en de lei dingen. Deze zullen binnen korte tij d 
wor den verholpen. In ie der gev al weten we w aar we 
aan toe zijn . Een gerust stellen de ge dachte . 

W at betreft de invulling v an de beheer dersfunctie is er 
ook dui delijkhei d gekomen. N a  enig zoekwerk is dhr. 
Albert v. d. Werf berei d gevon den de t aak als beheer
der over te nemen. Voor ie dereen die in het Vogel asiel 
werkt een opluchting. Het Vogel asiel k an met de nieu
we beheer der de toekomst tegemoet. 

Stichting Vogel asiel Noor dwijk. 
Postbus 168. 



S O O R T  A A NWE ZIG 
1-6-91 

GE B R ACH T D O O D GE L O S T  A A NWE ZIG 
30-9-91 
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Rondje groen 

W. Andelaar 

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

Bij roofvogels denk je in eerste instantie aan ruige oor
den en woeste gebieden. Aan Zeearenden in het verre 
Noorwegen en aan Haviken op de Hoge Veluwe. Toch 
is op reis gaan niet per se nodig om iets met roofvogels 
te beleven. In en om Noordwijk zijn vrijwel dagelijks 
roofvogels te zien. 
Toegegeven, het zijn niet altijd Zeearenden, maar de 
iets kleinere Visarend bijvoorbeeld wordt jaarlijks in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen gezien. Tot voor een 
aantal jaren stond er een pomphuisje op een dam in het 
OasterkanaaL Gezeten achter dat huisje kon je zo van 
half augustus tot half september dikwijls een Visarend 
zien vissen in het kanaal. De gevangen vis werd dan 
vervolgens in een dode boom opgegeten. Zowel het 
huisje als de dode boom zijn er niet meer, Visarenden 
echter in die maanden nog wel. Ze hangen dan wat 
rond op weg naar het zuiden, wat meer verspreid over 
de infiltratiegebieden van de AW-duinen. 

Nog dichter bij huis, ook op de trek, zijn in september 
Sperwers te zien. Tezamen met Vinken, Spreeuwen en 
veel andere vogels volgen Sperwers de kust. Vanaf een 
hoge top, b.v. de "Driehoek" ten noorden van het dorp, 
zijn deze roofvogelljes dan goed te bekijken. Ze glijden 
onder de eerste duinenrij van de zeereep langs. Bij het 
dorp aangekomen schieten de vogels vervolgens tussen 
de flats aan de boulevard door, soms op hun huid geze
ten door Kauwen. Onderweg wordt vaak nog getracht 
een Huismus of een Spreeuw te verschalken. Bij de ach
tervolging van zo'n prooi kunnen ze zo "bedrijfsblind" 
worden dat ze ramen voor de open lucht aanzien. Re
gelmatig hoor je van kennissen dat een Sperwer zo'n 
harde landing tegen een ruit maakt. Soms met noodlot
tige gevolgen, soms knapt het beest na enkele minuten 
weer op en vliegt weg. 
Ook uilen kennen dit probleem. Een aantal jaren gele-
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den belde iemand op uit de Witte de Withstraat. Daar 
was een Ransuil tegen het raam gevlogen. Er stond een 
kanarie in de kooi voor het raam waar de uil kennelijk 
wel trek in had. Ook deze Ransuil knapte na enige tijd 
weer op. Na eerst nog even op een dakrand gezeten te 
hebben vloog het dier weer weg. Overigens was dit een 
opmerkelijk voorval. Uilen, zeker de Ransuilen, jagen 
gewoonlijk 's nachts. Ze worden dan ook wel in het 
licht van de straatlantaarns gezien. Iemand die bij de 
bouw van Huis ter Duin was betrokken vertelde me 
eens dat hij verschillende malen uilen (waarschijnlijk 
Ransuilen) rond het gebouw zag vliegen. Er werd toen 
ook 's nachts gewerkt met schijnwerpers waarin de vo
gels te zien waren. 
Toch, ondanks deze belevenissen zo in en om het dorp, 
blijven roofvogels en uilen iets geheimzinnigs houden. 
Ze hebben iets afstandelijks over zich. Het lijkt of ze 
wat laatdunkend op ons mensen neerkijken. Zo met 
een air van "jij laagbijdegrondse mens, jij ploeteraar in 
en op de aarde", laat ik ver onder me. Zij hebben de 
ruimte en de vrijheid die wij mensen zo graag zouden 
hebben. 

-=: "'  . 
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Het insturen van waarnemzngen 

W.]. Hooymans en A. Steenvoorden 

Met ingang van 1992 gaat er het een en ander verande
ren met betrekking tot het opnemen en verwerken van 
ingestuurde voge l waarnemingen. 

In de waarnem ingsrubriek van De Strand loper worden 
dan a lleen nog maar voor Noord wijk en omgeving 
schaarse tot ze ldzame niet-broedvoge lsoorten opgeno
men. A lle overige "interessante" waarnemingen kunnen 
dan nog we l worden ingezonden, maar deze worden 
dan rechtstreeks in het archief opgenomen, zonder eerst 
in De Strand loper te worden gepub liceerd. 

Waarnemingen bestemd voor de waarne
mingsrubriek in De Strandloper. 

Alle voor de waarnemingsrubriek bestemde voge lwaar
nemingen dienen a llereerst te vo ldoen aan de vo lgende 
twee a lgemene voorwaarden: 
- De  waarneming dient te zijn gedaan in het gebied dat 
behande ld wordt in ' Vogels van Noordwijk en Omstre
ken ' ( 1989). 
- De  waarneming dient betrekking te hebben op een 
voor Noordwijk en omstreken schaarse tot ze ldzame 
n iet -broed voge lsoort. · 

Daarnaast zijn de vo lgende gegevens van be lang: 
- Datum ; a ltijd verme lden. 
- P laats; a ltijd verme lden (zo nauwkeurig moge lijk). 
- Aanta l; a ltijd verme lden. 
- Tijdstip ; a ltijd verme lden. 
- Leeftijd van de voge l; verme lden indien bekend. 
- Geslacht van de voge l; verme lden indien bekend . 
-Ondersoort /fase ; verme lden indien bekend. 

In geval van ze ldzame voge lsoorten dient de waarne
mer a ltijd een korte beschrijving mee te sturen met in
formatie over de waargenomen ve ldkenmerken 
(grootte , verenk leed , waarnemers, weer , afstand, etc.). 
Tevens is het gewenst om een te lefoonnummer te ver
me lden waaronder men bereikbaar is, mochten nadere 
gegevens gewenst zijn. 

In verband met het Bijzondere Soorten Project Niet 
Broedvoge ls van S O V O N  is voor waarnemingen van de 
volgende voge lsoorten a ltijd een korte beschrijving ver
eist : Kuifaa lscho lver , Kleine Zi lverreiger , Witoogeend , 

Zwarte Wouw , Grauwe Kiekendief , Roodpootva lk ,  
Grauwe Franjepoot , Rosse Franjepoot, Midde lste Jager , 
Vorkstaar tmeeuw , Gee lpootmeeuw, Papegaaiduiker en 
Grote Pieper. 

Waarnemingen rechtstreeks bestemd voor 
het archief van de vereniging. 

Ingestuurde voge lwaarnemingen die vo ldoen aan de 
eerste hierboven genoemde a lgemene voorwaarde 
( Noord wijk en Omstreken!) en waarbij de volgende cri
teria een ro l spe len worden voortaan rechtstreeks in het 
archief , dus n iet meer in de waa rnemingsrubriek van 
De Strand loper, opgenomen: 
- Voge lsoorten die we l bijzonder zijn , maar niet onder 
punt 1 va llen: bijv. Ransui l, Goudp levier , Steen loper. 
- Bijzondere p laatsen: bijv. een Zeekoet in een po lder 
sloot. 
- Bijzondere aanta llen : bijv . tien Kuif leeuweriken bij e l
kaar op de bou levard. 
- Bijzonder gedrag: bijv. een zwemmende B lauwe 
Reiger. 
- Bijzonder verenk leed: bijv. een a lbino Aa lscholver. 

A lle "interessante" waarnemingen, zowe l voor de waar
nemingsrubriek van De Strand loper a ls voor het ar
chief , dienen met ingang van 1992 naar het vo lgende 
adres te worden gestuurd: 
Ab Steenvoorden 
Frankenhorst 27 
2171 V D  Sassenheim of 
Ab Steenvoorden 
Vinken laan 8 
2201 B S  Noordwijk . 

Tenslotte wi llen we a lle inzenders erop wijzen dat de in
gezonden waarnemingen uiter lijk de 15e van de maand 
vo lgende op die waarin de waarnemingen zijn gedaan 
in o ns bezit dienen te zijn. Dus graag uw lijst met "inte
ressante " maandwaarnemingen zo spoedig moge lijk na 
af loop van de maand insturen. 
Mocht u vr àgen of opmerkingen hebben aangaande het 
bovenstaande , dan kunt u a ltijd contact met één van de 
ondergetekenden opnemen. 
Wi llem-Jan Hoo ymans te lefoon 02522-12185 of Ab 
Steenvoorden 02522-18323 
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Waarnemingen over de maanden juli,  
augustus, september en oktober: 

Zie voor alle waarnemingen die gedaan werden op de onderge lopen bo llenve lden bij Noordwijkerhout het artikel van 
Ab Steenvoorden en Willem-Jan Hooymans in deze Strandloper 

duiker 1 24-8-91 over zee noord R. Sluys 
Dodaars 2 25-10-91 Van Limbu rg Stirumkanaal K. Kon ing 
N oordse Stormvogel 1 30-9-91 over zee J. van Dijk I R. Sluys 
Grauwe Pijlstormvogel 1 17-9-91 over zee noord R. Sluys 

2 30-9-91 over zee in 1 uur J. van Dijk I R. Sluys 
Jan van Gent 116 30-9-91 over zee in 1 uur J. van Dijk I R. Sluys 
Aalscholver 14 8-9-91 Binnenwatering Katwijk J. van Dijk 

37 5-10-91 over zeereep Driehoek J. Jacobs 
226 27-10-91 over zee in 1 uur H. Verkade 

Lepelaar 1 4-7-91 over Bronsgeest noord J. van Dijk 
2 22-8-91 over strand naar zuid J. Jacobs 

Kleine Zwaan 1 3-10-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
10 27-10-91 over zeereep naar zuid H. Verkade 

Rotgans 60 22-10-91 over zee naar zuid H. Verkade 
2onv. 22-10-91 Binnenwatering Katwijk H. Verkade 

Nijlgans 15 5-10-91 over zee noord J. Jacobs 
48 22-10-91 Binnenwatering Katwijk H. Verkade 

Krakeend 16 30-10-91 Oos terd uinsemeer J. van Dijk 
Slobeend 6 30-10-91 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Tafeleend 22 8-10-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
Toppereend 2 15-10-91 Van Limbu rg Stirumkanaal K. Koning 
Middelste Zaagbek 18 30-9-91 over zee zuid R. S luys 
Rode Wouw 1 29-7-91 Koepelduinen J. van Dijk 
Bruine Kiekendief 3 28-9-91 over zee zuid H. Verkade I R. S luys 

3 28-9-91 Noordduinen J .  van Dijk 
4 28-9-91 AW -duinen J. Van Dijk 

Blauwe Kiekendief 1m 28-9-91 over zee zuid H. Verkade 
1m 29-9-91 over Driehoek J .  van Dijk e.a. 

1 15-10-91 over Langeveld naar zuidwest K. Koning 
1vr 27-10-91 over zee zuid H. Verkade 
1vr 30-10-91 over zee zuid J. G lasbergen 

Sperwer 6 30-10-91 Noordduinen naar zuid J. G lasbergen 
Buizerd 1 29-7-91 Koepe lduinen J. van Dijk 

1 30-7-91 over Noordw ijk noord J .  van Dijk 
Ruigpootbuizerd 1 27-10-91 Driehoek J. Jacobs 
Visarend 1 18-8-91 Noordduinen J. van Dijk e.a. 

1 24-8-91 Costerkanaal AW-duinen J. van Dijk 
Torenvalk 15 28-9-91 over Noordduinen in 1 uur J. van Dijk e.a. 

15 29-9-91 over Noordduinen in 1 112 uur J. van Dijk 
Smelleken 1 8-9-91 uit zee b lok 30-16-2. J. van Dijk 

1 15-9-91 over zee zuid J. van Dijk 
1 28-9-91 Langeve lde rs lag, blok 24-57-2 J. van Dijk 
1 5-10-91 Noordduinen J. G lasbergen 
1 12-10-91 Noordduinen J. G lasbergen 
1 20-10-91 over zee zuid H. Verkade 
1 21-10-91 verb lijvend Langeveld K. Koning 

Boomva lk 2 28-9-91 bij camping Koningshof J. van Dijk 
Patrijs 8 24-8-91 langs Oor logspad J. G lasbergen 
Kluut 5 4-7-91 over zee J. van Dijk 
Bontbekplevier 6 27-8-91 over Langeve ld roep K .  Koning 

12 3-9-91 over zee zuid H. Verkade 
Goudplevier 16 4-8-91 Po lder Hoogeweg J. van Dijk 
Zilverplevier 2 12-10-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 

35 26-10-91 op strand tussen paal 80 en 72 H. Verkade 
Kievit 640 29-7-91 achter Klein -Leeuwenhorst J. van Dijk 

circa 1000 28-9-91 over zee in 1 uur H. Verkade 

24 



Kanoetstrandloper 1 2-10-91 op strand bij Driehoek J. Ja cobs 
Drieteenstrandloper 210 26-10-91 op strand tussen paal 80 en 72 H. Ver kade 
Te mrnin cks Strandloper 1 27/28-8-91 Amba chtsweg J. Rampen e.a. 
Bokje 1 29-9-91 over Driehoek J. van Dijk e.a. 
Houtsnip 1 27-10-91 Dood tegen raam Rijnsburg J. Glasbergen 

1 28-10-91 dood tegen raam Noordwijk -Binnen A. Schipperijn 
1 29-10-91 dood tegen raam Noordwijk -Binnen fam. Plug 
1 31-10-91 in tuin van Limburg Stirumstraat H. Ver kade 

Watersnip 18 15-8-91 't Heen Katwijk J. van Dijk 
11 12-10-91 Langs Oosterduinsemeer K. Koning 

Rosse Grutto 6 26-10-91 op strand H. Ver kade 
Tureluur 10 29-10-91 op strand paal 73 H. Verkade 
Groenpootruiter 6 31-8-91 � Bronsgeest ]. Glasbergen 
Witgatje 3 5-8-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

3 13-8-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Grauwe Franjepoot 1 14-9-91 Tespellaan Nw 'hout H. Ver kade e.a. 
Middelste Jager 1 5-10-91 op strand voor Z.V.N. R. Sluys 
Grote Jager 1 5-10-91 over zee noord ]. Glasbergen 
Zwartkopmeeuw 1 4-7-91 op strand 1e opgang ]. van Dijk 

1 26-7-91 over zee door de branding A. Ruigrok 
1 29-7-91 over zee zuid ]. van Dijk 

1 onv 8-10-91 Binnenwatering Katwijk H. Verkade 
Vor kstaartmeeuw 1 onv 5-10-91 op strand voor Z.V.N. R .  Sluys 
Geelpootmeeuw 1 26-10-91 op strand paal 75 H. Verkade 

1 29-10-91 op strand paal 79 H. Verkade 
Grote Stern 148 4-7-91 over zee in 1 uur ]. van Dijk 
Zwarte Stern 12 5-7-91 over zee 1 groep J. van Dijk 
Holenduif 10 5-10-91 Rijnsburg ]. Glasbergen 

84 5-10-91 over Noordduinen in 2 uur ]. Glasbergen e.a. 
Tortelduif 2 10-7-91 Noordduinen A. Ruigrok 
Bosuil 1 23-7-91 Boekersloot H. Verkade 
Ransuil 1 27-7-91 Duindamseslag H. Ver kade 

1 23-10-91 Driehoek Noordduinen H. Verkade e.a. 
Velduil 1 3-8-91 Duindamseslag J. Glasbergen 

1 8-10-91 Duindamseslag J. Ja cobs 
1 26-10-91 1e opgang R. Sluys 

IJsvogel 1 7-10-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Kleine Bonte Spe cht 1 26-8-91 Nieuw - Leeuwenhorst ]. van Dijk 
Veld lee u we rik 250 12-10-91 over Langeveld in 2 uur K. Koning 

300 21-10-91 over Langeveld in 2 uur K. Koning 
Oeverzwaluw 3 31-8-91 over Noordduinen ]. Glasbergen 
Grote Gele Kwi kstaart 1 31-8-91 Amba chtsweg Nw 'hout J. Glasbergen 

1 26-10-91 Rijnsburg ]. Glasbergen 
Rouwkwi kstaart 1 3-8-91 langs Duinweg ]. Glasbergen 
Nachtegaal 1 14-9-91 Langeveld K. Koning 
Zwarte Roodstaart 1vr 26-10-91 Northgodreef ]. Ja cobs 
Paapje 2 13-10-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Roodborsttapuit 1 30-10-91 nabij Golfterrein ]. Glasbergen 
Grasmus 2 29-9-91 1e opgang Noordduinen ]. van Dijk 

laatste waarnemening was 16-9-67 
Zwartkop 1 27-10-91 Duinpark ]. Ja cobs 
Tjif ljaf 1 30-10-91 tuin Rijnsburg J. Glasbergen 
Fitis 2 21-9-91 zingend , Van Limburg Stirumkanaal H. Verkade 
Vuurgoudhaantje 1 30-10-91 dennen Noordduinen J. Glasbergen 
Grauwe Vliegenvanger 6 3-9-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Baardmannetje 2 15-10-91 bij Oosterduinsemeer K. Koning 
Zwarte Mees 6 30-10-91 dennen Noordduinen J. Glasbergen 
Wielewaal 1 5-8-91 bij Zweefvliegveld K. Koning 
Noten kraker 1 5-10-91 over Driehoek J. Glasbergen e.v.a. 
Raaf 1 5-10-91 over Golfterrein J. Glasbergen 
Kruisbek 9 1-7-91 nabij Golfterrein J. van Dijk 

1 12-9-91 over Langeveld K. Koning 
Goudvink 1 14-9-91 verblijvend Langeveld K. Koning 

2 15-10-91 over Langeveld K. Koning 
I Jsgors 1 5-10-91 over Langeveld K. Koning 
Rietgors 11 14-9-91 bij Oosterduinsemeer K. Koning 
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Lijst van werkgroepen en commissies 

Redactie Commissie 

Nelle ke Sluys 
Brem kant 38 
2203 N G  Noordwij k 
Tel :01719-10945 

Planologische Commissie 

Kees Verweij 
Westerb aan 7 
2201 E V  Noordwij k 
Tel :01719-12219 

Ledenadministratie 

Herm a Veef kind- Lienem an 
Breloftp ar k 26 
2201 TE Noordwij k 
Tel :01719-12368 

Beheerscommissie 

Wim B aalbergen 
Schoolstr aat 15 
2202 HC Noordwij k 
Tel :01719-10210 

Kantinevoorziening 

Annie v an den Oever 
V an Panhuysstr aat 34 
2203 JR Noordwij k 
Tel :01719-14261 

Ten toonstellingscommissie 

Rien Sluys 
Brem kant 38 
2203 N G  Noordwij k 
Tel :01719-10945 

Vogelwerkgroep 

Noël A arts 
Str andloper 7 
2201 XZ Noordwij k 
Te l:01719-15062 

26 

Plantenwerkgroep 

Ees A artse 
Joh annes Mo legr aafstr aat 6 
2202 L K  Noordwij k 
Te l:01719-14268 

Werkgroep Bibliotheek 

M ari an Bos 
Morgenster 23 
2201 S Z  Noordwij k 
Te l:01719-18636 

Groepenbezoek 

Toos Bom 
Lijnb aanweg 26 

2201 LE Noordwij k 
Tel:01719-11285 

Jeugdnatuurclub 

Jenny Vin k 
H aagwinde 2 
2202 ST Noor dwij k 
Tel:01719-19468 

Veldwaarnemingen 

A h  Steenvoor den 
Fr an kenhorst 27 
2171 VD Sassenhei m 
Te l:02522-18323 

Excursies 

Rien Slu ys 
Brem kant 38 
2203 N G  Noordwij k 
Te l:01719-10945 
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