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Bij de voorplaat 

Arnold Meijer 

Kluten 

Ook al is de Kluut nu niet direct een typisch Noordwijk
se vogel, hij verdient toch zeker een plaatsje op de voor
pagina van de Strandloper. 
Zoals al enkele jaren gebeurt, staan ook dit jaar weer en
kele bollenveldjes onder water. Dit wordt gedaan om 
onkruid en ongedierte te bestrijden. 
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Op deze natte veldjes in onze droge bollenstreek vin
den veel steltlopers voedsel. Tijdens de trek rusten ze 
hier op uit en aan de aantallen vogels te zien is het hier 
goed toeven. Het beste veldje bevindt zich dit jaar aan 
de Tespellaan in Lisse. Tientallen Kemphanen, maar 
ook Rosse Grutto's, Bos ruiters, Groenpootruiters, 
strandlopers enz. enz. zijn hier te zien. 

naar steltlopers te kijken. Ook de Kluut, zei het niet 
vaak, doet deze veldjes aan. En wat is er nu mooier dan 
deze sierlijke vogels zoals ze daar 's avonds in hetstille 
water staan. 

Het is een ideale gelegenheid om dicht bij huis eens 

Van de redactie 

Wanneer u deze Strandloper inkijkt is de zomer weer 
voorbij. De meeste leden van de Vereniging hebben de 
vakantie achter de rug en wijden zich weer aan hun da
gelijkse bezigheden. Velen van u zullen ongetwijfeld de 
natuur in zijn getrokken en dus beschikken over een 
schat van vermeldenswaardige gebeurtenissen. In de 

vorige Strandloper hebben wij u gevraagd of u over 
deze leuke, bijzondere, ervaringen iets wilde schrijven 
voor ons clubblad. 
Misschien komt het omdat de vakantie nog zo kort ach
ter ons ligt of omdat het met de inspiratie niet zo wil 
vlotten, maar aan ons bovengenoemde verzoek is nog 
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geen gehoor gegeven. 
De redactie kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat 
het aantal leden dat kopij inlevert wel bijzonder klein 
geworden is en dat het bovendien vaak dezelfde schrij
vers zijn. 

Binnen een vereniging van zo'n 650 leden moeten er 
toch voldoende enthousiastelingen zijn, die a f  en toe 
eens een stukje willen schrij ven. Het verhoogt de lezens-

Bes tu u rsmededel ingen 

Agenda 

Lezingen: 

Vrijdagavond 25 september a .s. 
Lezing van Luit Buurma over vogeltrek en radar. 
Aanvang: 20.00 u ur. 

Vrijdagavond 30 oktober a .s .  
Lezing van Martijn  de Jonge over Zeearenden in het 
Oostzeegebied. 
Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdagavond 27 november a .s .  
Lezing van Gert Baeyens getiteld "Lezen in het land
schap". 
Aanvang 20.00 uur. 

Voor 1993 staa t  reeds vast dat op v rijdag 23 april Dick 
Jonkers zal spreken over zwaluwen en Gierzwaluwen. 

waardigheid van het clubblad en geeft ons bovendien 
het gevoel dat De Strandloper er niet a lleen is voor de 
leden, maar ook van de leden. 
Natuurvrienden doe uw best. 

Kopij voor de volgende Strandloper moet voor 1 no
vember 1992 worden ingeleverd bij Nelleke Sluys, 
Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 

Voor de overige maa nden zijn  onderwerpen in voorbe
reiding over Reeën, Kevers in de Amsterdamse Water
leidingduinen en een reisverslag over de Galapagos 
Eilanden. Nadere gegevens en tijden leest u in de vol
gende Strandloper. 

Excursies: 

Zaterdag 26 september a .s. vindt er een excursie plaats 
naar  de Amsterdamse Wa terleidingduinen. Vertrek om 
7.30 uur 's morgens vanaf het Jan Verwey Natuurcen
trum. 

Zaterdag 7 november a .s. is er een excursie naar de Pier 
van IJmuiden. Vertrek om 7.30 's morgens vanaf het Jan 
Verwey Natuurcentrum. 
Voor beide excursies dient u zich tijdig op te geven bij 
Rien Sluys, Bremkant 38, Noordwijk, tel: 01719-10945. 

Rond het fan Verwey Natuurcentrum 

Willem Baalbergen 

Deze zomer is er weer enig onderhoud gepleegd aan 
het natuurcentrum. De onderhoudsploeg heeft verschil
lende kozijnen gerepareerd, platen vervangen etc. Spe
ciaal  onze "huisschilder" Ben Hoek mag wel even apart 
genoemd. worden. Hij zorgt dat het centrum steeds net
jes in de verf blijft en dat wil wat zeggen. Bijna weke
lijks is er een andere onderhoudsploeg actief (of is het 
één individu) met de spuitbus. Om dat steeds weer 
weg te krijgen moet de kwast er nog al eens over. 
Het runnen van zo'n natuurcentrum is voor een vereni
ging erg aardig, maar vraagt wel veel menskracht. 
Naast het onderhoud is er een ti:mtoonstellingscommis
sie aan het werk, zijn er mensen nodig voor het koffie
zetten en dergelijke op lezingenavonden en moet het 
gebouw zo nu en dan worden schoongemaakt. Dan 
praat ik  nog niet over de groep mensen die dienst doet 
tijdens de vaste openingstijden. 
Met de openingstijden zitten we een beetje. Ze zijn al te
ruggebracht tot de woensdag en zondagmiddag, maar 
toch is het bezoek matig te noemen. Dat geldt niet voor 
het bezoek van groepen. Scholen en andere instellingen 
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bezoeken in groepsverband, buiten de vaste openings
tijden, veel het natuurcentrum. De pijn zit in de vaste 
openingstijden. Wel trekt een tijdelijke expositie wat ex
tra publiek, maar het aa nbod van speciale tentoonstel
lingen in het land is groot. Van va n Gogh tot dinosau
russen. We zitten er niet al leen mee. Vrijwel alle musea 
krijgen weinig bezoek meer als ze niet aan de weg tim
meren. Een goed voorbeeld is het Fries Natuurmuseum 
in Leeuwarden; daar  werd vorige zomer een specia le 
tentoonstelling gehouden voer walvissen waarbij er 
dubbel zoveel publiek kwam a ls normaal. Maar daar 
hing dan ook het volledige skelet van de Potvis van Ter
schelling. Met andere woorden, wil je publiek trekken 
voor ons natuurcentrum dan zul je aansprekende tijde
lijke exposities moeten inrichten. Op een zeer professio
nele wijze. Lenen, zoals da t vroeger kon, is fina ncieel 
niet haalbaar meer, zoda t het zel f gemaakt moet wor
den. Liefst moet zo' n expositie da n ook nog betrekking 
hebben op ons dorp. Ga daar maar aan staan. Hoe dan 
ook, u hoort daar  nog wel meer va n. 
Dit stukje was eigenlijk bedoeld om de werkers in er 
rond het na tuurcentrum een pluim op de hoed te ste
ken en da t zou ik haast vergeten. Hierbij dan maar. 



Laatste nzeuws over de tentoonstelling 
over de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

namens de tentoonstellingscommissie Kees Verweij 

Graag willen we nog even aandacht vragen voor de ten
toonstelling over de Amsterdamse Waterleidingduinen 
welke op dit ogenblik in het Jan Verwey Natuurcen
trum te zien is . 

Zojuist is aan deze tentoonstelling nog een extra uitbrei
ding gegeven. Zo is er een overzicht te zien van het on
derzoek naar orchideeën, dat sedert 1974 door D.W. 
Kapteyn den Houmeester in deze duinen wordt uitge
voerd. 
Een opvallende verschijning is de Bijenorchis, die pas 
de laatste tijd is gevonden. Over het algemeen is deze 
orchidee rond het Middellandse zeegebied te vinden, 
maar door de zachte winters voelt hij zich kennelijk 
hier ook goed thuis. Naast deze orchideeënsoort komen 
ook nog verschillende andere soorten aan bod, zoals bij
voorbeeld de Grote keverorchis, de Bosorchis en de Bre
de wespenorchis. 

Tot slot zijn er enkele informatiepanelen bijgekomen 
over de grenspalen in de Amsterdamse Wa terleiding
duinen. Deze grenspalen zijn vroeger neergezet door 

Meerkoeten 

felle van Dijk 

Er zijn maar weinig vogels waar vogelaars zo achteloos 
aan voorbij lopen a ls Meerkoeten. Een Meerkoet is geen 
zeldzame soort. Dat houdt a l  in dat een tijdschrift als 
Dutch Birding nooi t  ene letter over het voorkomen in 
ons land zal  besteden. Ook in onze eigen waanemingen
rubriek zal men vergeefs naar de Meerkoet zoeken. Nu 
zijn er natuurlijk meer vogels die a lgemeen zijn en daar
door in bepaalde kringen zeker geen aandacht zullen 
krijgen, denk maar aan Koolmees, Vink of Turkse Tor
tel. Toch weten deze vogels bij de meeste vogelaars 
meer enthousiasme los te maken dan de Meerkoet. Men 
v indt het gewoon een saai en duf beest. Het verenkleed 
zal bij de beeldvorming ongetwijfeld een belangrijke rol 
spelen. Meerkoeten zijn a ltijd zwart/grijs. Er is geen 
verschil op te merken tussen mannetje en vrouwlje en 
zodra een vogel de eerste rui achter de rug heeft, za l 
zijn verenkleed ook niet meer veranderen. Verder 
houdt de Meerkoet het overzichtelijk door er ook geen 
zomer- of winterkleed op na te houden. Met "Black is 
beautiful" kom je het gehele jaa r  wel door. 
Toch is hiermee lang niet alles over deze a lgemene vo
gel gezegd. In de eerste plaats kan de bovenstaande ka
rakteristiek van het verenkleed wel wa t genuanceerd 
worden. Bij dat verenkleed is geen sprake van een egaa l  
diepzwart zoals dat het geval  i s  bij een Zwarte Kraai bij
voorbeeld. De kop is vaak wel diepzwart, maar de buik 
is eerder donkergrijs te noemen. A ls de vogel de vleu-

adellijke families, die in de afgelopen eeuwen grote 
stukken duin beza ten. Met behulp van deze oude ste
nen palen werden hun eigendommen en jachtterreinen 
a fgezet. 
In de loop van de vorige eeuw verwierf de gemeente 
Amsterdam deze gebieden ten behoeve van de duinwa
terwinning. Niettemin zijn er nog vele oude grenspa
len, veelal voorzien van nu mmers, initialen of zelfs 
familiewapens, in de duinen blijven staan. 
Gezien hun ouderdom - sommigen dateren a l  uit  het be
gin van de 1 8de eeuw - zijn het weliswaar bescheiden, 
maar toch ook boeiende monumenten. 
De heer G.J. de Waard houdt zich al geruime tijd bezig 
met onderzoek naar deze oude grenspalen en heeft in
middels de meeste geïnventariseerd en beschreven. Een 
selectie uit  zijn werk wordt op deze tentoonstelling ge
presenteerd. 

Een extra bezoek aan deze tentoonstell ing kunnen wij 
van ha rte aanbevelen. 

Meerkoet. Fulica arra 

gels uitslaa t, blijkt de achterrand van de a rmpennen wit 
te zijn. Komt de vogel genoeg dichtbij dan blijkt de 
Meerkoet een rode iris te hebben. 
De opvallendste lichaa msdelen van de Meerkoet zijn 
ongetwi jfeld de poten. De tenen zijn namelijk voorzien 
van brede lobben en eindigen in een scherpe nagel. Die 
lobben klappen sa men als de poot door het water naar  
voren wordt gehaald, maar spreiden zich als de poot 
naar  achteren wordt bewogen. Hierdoor kan een Meer
koet zich in het water redelijk goed voortbewegen en 
kan hij ook op land goed uit de voeten. Vergelijk dat 
eens met het Waterhoen! Deze soort heeft geen zwem
lobben aan de poten, waa rdoor het oversteken van een 
breed water een hachelijke onderneming wordt. Alleen 
bij de Futenfamilie komen ook poten met brede zwem
lobben voor. Bij deze vogels staa n de poten echter zoda
nig dat ze voor lopen volledig ongeschikt zijn. 
Meerkoeten zijn echte alleseters. Ze eten waterplanten, 
knoppen van grote oeverplanten a ls Riet en Lisdodde, 
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algen, slakjes en waterinsekten. Toch is de verhouding 
tussen dierlijk en plantaardig voedsel niet in alle tijden 
van het jaar dezelfde. De jongen worden vooral met wa
terinsekten gevoerd, maar in de winter zijn Meerkoeten 
echte grazers. Bij strenge vorst weten Meerkoeten zich 
nog wel te redden zolang er geen sneeuw va lt. Is dat 
wel het geval  dan zoeken ze het zoute water op of ze 
concentreren zich op plaatsen die nog een beelje 
sneeuwvrij zijn. Door het u itbundige pekelen van we
gen zijn dat  vaak de wegbermen. Hierdoor krijgt men 
bij zulke winterse omstandigheden wel eens de indruk 
dat er meer Meerkoeten om het leven komen langs de 
bepekelde wegen dan door de strenge vorst zelf. 

In de Strandloper van maart 1991 werd het een en an
der verteld over de Waterhoentjes in de sloot langs de 
Northgodreef in Boerenburg. Dit jaar (1992) heeft daar 
ook een Meerkoet gebroed! Toen ik  dit voorva l  aan 
Rien Sluys meldde, toonde hi j  mij nog een nest van de 
Meerkoet en wel op een heel bijzondere plaats. In de 
grote vijver van Boerenburg langs het Groenepad had 
een Meerkoet een nest gebouwd op het piepkleine ei
landje dat v oor de fontein is aangelegd. Vermoedelijk is 
de vogel hiermee begonnen toen de fontein niet spoot. 
Het nest ligt tegen de spuiter aangebouwd. A ls de fon
tein actief is, zit de broedende vogel achter een water
gordijn en blijft zelf ook geenszins droog. Dat deze 
broedpoging op niets is u itgelopen, is dan ook niet echt 
verrassend te noemen. Het nest langs de Northgodreef 
werd zelf niet waargenomen. Vermoedelijk lag het in 
de dichte rietzoom die daar de laatste jaren ontstaan is. 
Eind mei zwom er echter een paarlje Meerkoeten met 
vier piepkleine jongen. Deze zijn ongetwijfeld op deze 
plaats u itgebroed. Hiermee behoort de Meerkoet nu 
ook tot de broedvogels van de bebouwde kom van 
Noordwijk. Al eerder broedde de Meerkoet trouwens al  
in de grote vijver van de Van den Berghstichting. 
Dat de Meerkoet zich in het stedelijke m ilieu waagt, is 
op zich niet zo bijzonder. Hetzelfde verschijnsel is de 
laatste jaren vastgesteld bij de Fuut. Deze soort broedt 
tegenwoordig in de stadsgrachten van A msterdam en 
Leiden. Het bijzondere van het broedgeva l  in Boeren
burg is gelegen in het feit dat dit broedgeva l  plaatsvond 
in een sloot van enkele meters breed te. Meerkoeten zijn 
veel meer vogels van het open land, met weidse vlakten 
en brede wateren. Dit in tegenstell ing met het Water
hoen dat zich vooral thuisvoelt in smalle sloten en klei
ne plassen. De Meerkoet kan in het water gewoon veel 
meer dan het Waterhoen. Hij kan, ook al gaat het wat 
moeizaam, tot enkele meters diep duiken. Hij kan, 
dankzij zijn gelobde poten, zich heel behoorlijk voortbe
wegen op grote wateren met golfslag. Alleen het opvlie
gen gaat wat moeizaam en lukt pas na een flinke 
aanloop. Ook bij de nestbouw staat de Meerkoet zijn 
mannetje. Uit onderzoek is gebleken dat dit inderdaad 
mannenwerk is; a lleen de fijne afwerking wordt door 
het vrouwlje verzorgd. Meerk()eten bouwen stevige nes
ten die tegen een stootje kunnen. Als blijkt dat de water
stand stijgt, wordt in hoog tempo het nest verhoogd. 
Als dan later het water weer zakt, zit een Meerkoet 
soms op een torentje van een halve meter hoog te broe
den! Het nest van de Meerkoet is vaak nauwelijks ver
stopt, dit in tegenstelling tot het nest van het 
Waterhoen. Ook het gedrag bij onraad is geheel anders . 
Een Waterhoen verlaat  onmiddellijk het nest en duikt 
letterlijk onder. Een Meerkoet begint te blazen en gaat 
vreselijk te keer. Tegenover vijanden en ook tegen soort-
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genoten kunnen ze v reselijk agressief worden. Daarbij 
gaan ze op hun bibs in het water zitten en steken hun 
vervaarlijke poten naar voren. Verder wordt er flink 
met water gespetterd, een heel scala van enge geluiden 
wordt geproduceerd en door de veren en de v leugels 
op te zetten, waarbij de witte bles dreigend op de ind
ringer wordt gericht, moet duidelijk worden dat het bui
tengewoon gevaarlijk wordt nog een centimeter dichter 
bij het nest te komen. 
Er wordt wel eens beweerd da t dit agressieve gedrag 
Futen aanlokt om dichtbij een Meerkoet te gaan neste
len. De Futen zouden dan profi teren van de nestverde
diging van de buren. Inderdaad treft men herhaaldelijk 
nesten van Fuut en Meerkoet tot op enkele meters van 
elkaar aan.  Zelf heb ik de indruk dat dit verschijnsel 
vooral wordt veroorzaakt door een gebrek aan geschik
te nestplaats .  Langs wateren als het Schie of de Maan
dagse Watering ontbreekt op veel plaatsen iedere vorm 
van oeverbegroei ing. Op plaatsen waar deze wel aan
wezig is, liggen de nesten van Meerkoet en Fuut vaak 
heel dicht bij elkaar. Soms wil len beide soorten op de
zelfde plaats gebruik maken van in het water hangende 
takken als basis voor het nest. Daarbij treden regelma
tig schermutselingen op, waarbij de Futen a ltijd het on
derspit delven. 
Het is duidelijk dat de Meerkoet een aanwinst is voor 
de dorpsavifauna van Noordwijk. Zonder kijker en tele
scoop is het gehele broedgedrag en het grootbrengen 
van de jongen te volgen. Ook is te zien hoe de beesten 
reageren op de aanwezigheid van Wa terhoen, Wilde 
Eend, Blauwe Reiger en spelende kinderen. In tegenstel
ling tot het Waterhoen dat enkele broedsels per jaar 
grootbrengt, houdt de Meerkoet het meesta l bij één 
broedsel. Dat betekent da t de beste tijd om op die Meer
koeten te letten veel korter is: van eind april �ot half 
juni. In juli heeft Gemeentewerken getracht de rietzoom 
te verwijderen. Gelet op het diepe wortelen van Riet zal 
di t slechts ten dele zijn gelukt. Ongetwijfeld zal er ook 
volgend jaar weer Riet Ja ngs de Northgodreef groeien 
en kan er worden uitgezien naar broedende Meerkoe
ten. 



Randweg Voorhout 

felle van Dijk 

In  het begin van dit kalenderjaar lanceerde de gemeen
teraad van Voorhout het plan om aan de oostzijde van 
het dorp een nieuwe randweg aan te leggen. Na de aan
sluiting van de Oosthoutlaan  via een klein stukje van 
de oude provinciale weg op de A44, bleek namelijk dat 
er nogal wat sluipverkeer via de Herenstaat en de Oost
houtlaan werd aangetrokken. Het gemeentebestuur van 
Voorhout besloot daa rop tot de aanleg van een nieuwe 
oost-westverbinding in de zuidelijke Bollenstreek. Op 
het bijgevoegde kaartje is te zien hoe het tracé van deze 
weg gepland is. 
Aanvankelijk zou deze weg in de Boekhorstpolder niet 
in westelijke richting afbuigen. Hierdoor zou deze weg 
door het landgoed Oud-Leeuwenhorst moeten lopen, 
waarbij ter hoogte van de fam. Klinkenberg een aanslui
ting op de provinciale weg verwezenlijkt zou moeten 
worden. Deze opzet is inmiddels verlaten. Nu is het de 
bedoeling dat de nieuwe Randweg zal aansluiten op de 
verlengde Northgodreef die het Noordwijkse gemeente
bestuur in gedachten heeft. 
Het moge duidelijk zijn dat het Voorhoutse plan niet al
leen een rigoureuze ingreep in het landschap betekent, 
maar dat door de nieuwe weg ook de verkeerscirculatie 
in de zuidelijke Bollenstreek sterk zal worden beïn
vloed. 

De plannen van Voorhout hebben er toe geleid dat er in 
Voorhout een nieuwe actiegroep is ontstaan: Groen en 
Leefbaar Voorhout (secretaris: J. van Agthoven, Roze
marijnhof 6, 2215 VL VOORHOUT). In korte tijd lukte 
het deze groep meer dan honderd leden te werven. In 
juli werd aan onze vereniging gevraagd ook actie tegen 
deze weg te ondernemen en verder om mee te werken 
aan een fietstocht door de polders die door de nieuwe 
weg zullen worden aangetast. 
Ons bestuur heeft op het Voorhoutse verzoek positief 
gereageerd. Wij zijn van mening dat gepoogd moet 
worden om het ongewenste s luipverkeer door Heren
straat en Oosthoutlaan  met andere middelen te bestrij
den dan met zo'n rigoureuze ingreep in het landschap 
als een nieuwe randweg. Op 12 augustus hebben wij 
met de werkgroep in Voorhout vergaderd, waarbij de 
plannen voor de fietstocht verder werden uitgewerkt. 
Van ons standpunt hebben wij ook de Zuidhollandse 
Milieufederatie in kennis gesteld en wij hebben ge
vraagd actie te ondernemen. Gelukkig bleek men daar 
volledig van de problematiek op de hoogte te zijn. Ver
der is een brief aan het gemeentebestuur van Noord
wijk verzonden waarin wij ons standpunt uiteen 
hebben gezet. 
De al eerder genoemde fiets tocht wordt gehouden op 
zondagmiddag 27 september van 14.00 u tot 15.30 y. Er 
wordt gestart vanaf het kerkplein aan de Herenstraa t. 
Op diverse punten langs de route zullen bestuursleden 
van onze vereniging vertellen waarom wij deze rand
weg ongewenst vinden. In een persoonlijk schrijven 
zijn onze Voorhoutse leden (dat zijn er 31!) uitgenodigd 
toch vooral op 27 september mee te fietsen. 

De bezwaren van "Leefbaar en Groen Voorhout" en 
onze vereniging komen op het volgende neer: 
1 .  De aanleg van deze weg zal leiden tot een verhoging 

van de automobiliteit in de zuidelijke Bollenstreek. De 
nieuwe weg zal ongetwijfeld nieuw verkeer aantrek
ken, zeker op stranddagen als Noordwijk toch al vol zit. 
2. Door de aa nleg van deze weg worden belangrijke pol
ders in de zuidelijke Bollenstreek ernstig aangetast. 
Deze aantasting bestaat  niet alleen uit het ruimtelijk be
slag dat deze weg op het buitengebied legt, maar ook 
uit een ernstige aa ntasting van enkele graslandgebie
den met hoge natuurwaa rden. Dat laatste wordt hieron
der nader toegelicht. 

De graslandgebieden in de Bollenstreek zijn de laatste 
restanten va n een la ndschapsstructuur  bestaande uit 
strandwallen (Oude Duinen) en strand vlaktes. De dor
pen werden op de hogere wallen gebouwd en de lagere 
gronden werden voor veeteelt gebruikt. De bollencul
tuur werd aa nva nkelijk uitsluitend op de oude strand
wal len uitgeoefend die voor dit doel grotendeels 
werden a fgegraven. Sommige oude wegen a ls de ZiJker
duinweg en de Veenenburgerlaan herinneren ons nog 
aan het oude reliëf. Door de technische mogelijkheid 
om met zandzuigers ook de Jager gelegen gronden voor 
de bollenteelt geschikt te maken, verdween een zeer 
groot deel van de graslanden in ons gebied. Alleen in 
de zuidelijke Bollenstreek bleven wat g rotere eenheden 
gespaard. Het provinciale bestuur van Zuid-Holland 
heeft deze gebieden onder een omspuitverbod ge
bracht. Verder zullen in deze gebieden in het kader van 
de Relatienota beheersovereenkomsten met boeren wor
den gesloten . Tegen een financiële vergoeding zal hier
door een minder intensief en natuurv riendelijker 
landbouwbeleid worden gevoerd (later maaien, lagere 
veebezetting, ander slootonderhoud ) .  

De bedoelde randweg zal in de Roodemolenpoldervan 
de Oosthoutlaan aftakken. Het eerste stuk zal hier eerst 
door het grasland lopen. Daarna komt de weg langs het 
graslandgebied te liggen. De Roodemolenpolder wordt 

RANDWEG VOORHOUT 
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in de broedtijd bevolkt door Kievit, Scholekster, Grutto, 
Tureluur, Slobeend en Veldleeuwerik. Niet alleen be
staat de aantasting van deze polder uit een verminde
ring van het graslandareaaL Ook het weggedeelte dat 
langs het graslandgebied komt te liggen, zal de vogel
stand negatief beïnvloeden. Onderroek van het Rijksin
stituut voor Natuurbeheer heeft uitgewezen dat bij een 
drukke verkeersweg een strook van 50 tot 1 50 meter (en 
soms nog meer!) door broedvogels gemeden wordt. Dat 
betekent dat de vogelstand in de toch al zo smalle 
Roodemolenpolder ernstig door deze weg zal worden 
aangetast. 
Ook in de Boekhorstpolder za l  de vogelstand in negatie
ve zin worden beïnvloed. De weg zal een punt van de 
polder afsnijden en ook hier zal het genoemde randef
fect een deel van het aangrenzende polderland voor vo
gels ongeschikt maken. De Boekhorstpolder heeft niet 
a lleen betekenis als broedgebied voor weidevogels. In 
de winter wordt dit gebied regelmatig door groepen 
Goudplevieren bezocht. Verder liggen in deze polder 
nog enkele cultuurhistorisch belangrijke koebosjes. 
Deze bosjes danken hun ontstaan aan de veepest in de 
zeventiende eeuw. Het gestorven vee moest op het ei
gen erf begraven worden. Dat deed de boer achter op 
zijn land. Om besmetting te voorkomen werd de be
graafplaats van een brede sloot voorzien. Omdat er 
geen vee meer kwam, kreeg hierdoor jonge boomop
slag een kans om u it te groeien tot een bosje. 
Tenslotte zal er in Zwetter:polder het een en ander 
veranderen. De nieuwe weg zal met enkele (zeer dure!) 
kunstwerken moeten aansluiten op de verlengde 
Northgodreef. Daarvoor zijn nodig: een tunnel onder 
de spoorbaan, een brug over de Leidse Vaart en een tun-

nel onder de provinciale weg. Vooral de brug over de 
Leidse Vaart zal bijzonder in het landschap opvallen. 
De toch al schaarse open ruimte tussen Voorhout en 

���� J1?J 
Noordwijk wordt door de weg ernstig aangetast. Ver
der zorgt de weg voor een verdere versnippering van 
het gebied tussen Noordwijk en Voorhout, waardoor al
lerlei ongewenste ontwikkelingen in gang kunnen wor
den gezet, zoals bedrijsvestigingen en kassenbouw. 

Wij hopen dat de fietstocht van 27 september een suc
ces wordt. Gelet op de hoge kosten die aan dit wegen
bouwproject verbonden zijn, kan Voorhout de kosten 
ervan niet alleen dragen. Ook in samenwerking met 
Noordwijk zal het een onmogelijke zaak zijn. De pro
vincie staat echter niet te trappelen om de beurs hier
voor open te trekken. 
Vermoedelijk zal de provincie de Voorhoutse plannen 
dwarsbomen. Dat neemt niet weg dat het Voorhoutse 
gemeentebestuur duidelijk gemaakt moet worden dat 
een groot deel van de eigen bevolking niet vraagt om 
de problemen op deze wijze op te lossen. 

Speurtocht in het zoete water 

Kees V erweij 

Op zaterdagmorgen 4 juli j .l. werd door onze Vereni
ging in samenwerking met het IVN afd. Noordwijk, een 
zogenaa mde slootjesexcursie georganiseerd. Om 8.00 
uur 's morgens toog een groep van ongeveer 20 belang
stellenden vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum naar 
de Varkensboslaan, een idyllisch boslaanlje achter het 
landgoed Offem te Noordwijk Binnen. 
Van de afdeling Natuur- en Milieu-educatie van de Ge
meente Leiden, kon een grote hoeveelheid hulpmateri
aal worden geleend wals schepnetten, kleine aquaria, 
bakken, determinatiewerken enz. Hiervan werd tijdens 
deze excursie dankbaar gebruik gemaakt. 
In kleine groepen werd met schepnetten in de sloten 
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langs de Varkensboslaan gevist. De inhoud van de net
ten werd voorzichtig in de aquaria of in witte bakken 
gedaan. Daarna kon het speurwerk beginnen. 

Het is werkelijk verbazingwekkend, wat er allemaal in 
zo'n anderhalf uur tijd uit de sloot kon worden gevist. 
het is een waar gekrioel van de meest uiteenlopende 
waterdieren. Opvallend is, dat vele dieren op elkaar 
zijn aangewezen, want het is voortdurend een zaak van 
eten of gegeten worden. Naar onze menselijke maatsta
ven gemeten is het onder de waterspiegel een grote oor
logszuchtige bende van dieren, die elkaar  naar het 
leven staan. Vooral de larve van de Spinnende waterke
ver, die wel 7 cm. lang kan worden, spant de kroon. 
Voordat hij zich tot een grote volwassen kever heeft ont
wikkeld, heeft hij al menig slootbewoner verorberd. 
ook libellenlarven weten van wanten. 

Op het water waren geregeld Schaatsenrijders te zien, 
die hun naam zeker eer aan doen. met grote schaatsbe
wegingen weten zij zich snel over het wateroppervlak 
te verplaa tsen. het voorkomen van deze wantsensoort 
wijst op schoon water, want alleen bij schoon water is 
er voldoende "oppervla ktespanning". Bij wat meer ver
ontreinigd water zouden zij al snel naar  beneden zak
ken. 



Naast d eze wantsensoort werden de Duikerwants en 
het Bootsmannelje of Rugzwemmer waargenomen. 
Deze laatste soort zwemt inderdaad op z'n rug en wel 
in een verbazend snel tempo. 
De opmerkelijkste wants, d ie bemachtigd kon worden, 
was de Waterschorpioen. Zoals zijn naam al aangeeft, 
lijkt hij enigszins op een Schorpioen. In elk geval is het 
even snel en eetlustig als zijn naamgenoot op het land . 
Zelfs in het aquarium deed zij zich nog te goed aan een 
soortgenoot, d ie juist aan het vervellen was. De Water
schorpioen is vrij zeldzaam en is verder, gezien zijn 
lengte (3 1/2 cm.), een opvallende verschijning. 

In een sloot leven ook allerlei wormen, zoals platwor
men en koord wormen. 
Vooral de platwormen trokken de aandacht. Door zich 
steeds in te trekken en ui t  te strekken wisten zij zich 
toch met een behoorlijke snelheid d oor de bakken te 
verplaatsen. Opvallend was de Dugesia lugubris ofte
wel de Lugubere platworm. Door zijn heldere l ichte 
ogen in zijn pikzwarte l ijf leek hij zeker op een soort 
spook. 
Een andere merkwaardige groep d ieren is d ie van de 
bloedzuigers. Hiervan vonden we zelfs verschillende 
soorten. Doordat zij voor een belangrijk deel zijn aange
wezen op het bloed van andere dieren komen zij ge
woonlijk bij ons over als een soort bloeddorstige 
parasieten. In wezen zijn zij zeker niet bloeddorstig en 
laten zij hun gastheer geheel in leven, iets dat van vele 
andere d ieren niet gezegd kan worden. Een leuke waar
neming was een Visbloedzuiger, d ie zich had vastgezo
gen aan een Stekelbaarsje en vrolijk meezwom. 

Bij zo'n speurtocht kom je de meest wonderlijke vor
men tegen. Vele soorten vliegen, muggen, haften, libel
len e.d . beginnen hun leven als larve in het water. Dit is 
een beelje te vergelijken met een rups, die zich later ver
popt tot vlinder. Het v iel  nog niet mee de verschillende 
soorten larven van elkaar te onderscheiden, maar het 

Oud nzeuws 

Kees V erweij 

Onder de rubriek "Oud nieuw" is ditmaal de keuze ge
vallen op het boek "Beschrijving van de Natuur der Vo
gelen" van John Johnston, dat in 1660 te Amsterdam 
werd uitgegeven. 
John Johnston was een Schots geleerde, d ie leefde van 
1603 tot 1675. De gegevens putte hij hoofdzakelijk uit 
eerdere werken van o.a. Gesner en Aldrovandi.  Zijn 
werk is in feite een beknopt overzicht van hetgeen o.a. 
over vogels in de 17e eeuw bekend was. 
Veld werk en onderzoek waren destijds nog weinig 

bepalen van de juiste soort is beslist een aardige sport. 

Het zou hier te ver voeren al onze waarnemingen te ver
melden. Toch wil ik er hierbij nog een paar noemen. 
Van de slakken kwamen we het meest de Gewone poel
slak en de Posthoornslak tegen. Ook de tweekleppige 
schelpdieren ontbraken niet, want er werden nog ver
schillende Erwtenmosselljes gevonden. Voor degenen 
d ie d achten dat schelpen alleen maar in zee voorko
men, was dit  toch een hele openbaring. Daarnaast ver
baasde ons het grote aantal jonge salamanders en 
Groene kikkers . 
Een bijzondere verrassing vormde tenslotte de Water
spin, de enige spin in Nederland d ie haar hele leven 
onder water doorbrengt. We zagen haar steeds met een 
luchtbel rondzwemmen, d ie zij als het ware verzamelt. 
Daarmee bouwt zij een soort "duikerklok" op, waarin 
zij dan verder onder water kan leven. 

Na zo'n anderhalf uur werden de spullen weer ingeza
meld en de gevangen dieren weer netjes in de sloot te
ruggezet. De deelnemers waren zonder uitzondering 
zeer enthousiast en gezien dit  enthousiasme verdient 
een excursie als deze het zeker om nog eens herhaald te 
worden. 

gangbare begrippen. Vele gegevens zijn ontleend aan 
overlevering, waarbij de fantasie soms een grote rol 
speelde. 
Het werk van Johnston is oorspronkelijk in het Latijn 
geschreven, maar gezien de toenemende belangstelling 
in Nederland voor o.a. de vogels, volgde al spoedig de 
Nederlandse vertaling, welke hierboven genoemd is. 
Als voorbeeld volgt hieronder zijn beschrijving van de 
Spreeuw. 
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toonter dry, çen geheel wit, deq bek, welk fo groot en menighte en ghcwclt, datfe çen 
uitten gcele rood is, en de voeteq die light fchaduw en een ghedruis maken. Meu feit 
vleefch-verwigh zijn uitgenomen ; de ander datfe haar felven éen Genees:middel berei
had het hooft, hals, en bek wit, boven de o- den: ecnfckerc wreef an f�n ontlede been, 
gen twee fwarce vlekken, de puik was wit, de eyrenvan de Mieren, geftoten eri onder 
debeginfelsvande vleugekmet blauwagtige �jn v�e�gelg warm gemaakt, enwierd alfo 
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de vleugels en de frart , ghelijk inde gemene Ha Vl�. den welken fy van boven aft ter zj j· 
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Neerlanders van haar gebmik in fpijfc. 



Natuurbouw zn de Koepelduinen 

felle van Dijk 

In het begin van deze eeuw bestond de activiteit van na
tuurbeschermingsorganisaties vooral uit het aankopen 
van stukken grond. Meestal werden d eze gebieden ver
volgens van een a frastering voorzien om daarna de "na
tuurlijke processen" een kans te geven. Al spoedig bleek 
dat door d ie natuurlijke processen het natuurgebied 
grondig van aanzien veranderde! Een heideveld ging 
langzaam over in een gemengd bos van dennen en ber
ken, een zandverstuiving schrompelde ineen tot een 
grote zandbak voor recreanten en militairen, een riet
moeras veranderde binnen twintig jaar in een elzen
broekbos. Maar daarvoor waren indertijd d ie stukken 
grond niet aangekocht. De natuurbeschermingsorgani
saties moesten d a n  ook al spoedig met man en macht 
aan het werk om door intensieve beheersmaatregelen 
hun gebieden in de toestand te houden d ie bij aankoop 
bepalend was geweest. Daarmee werd wel een bepaal
de fase van het ontwikkelingsproces a ls het ware "be
vroren". Wat moet men tegenwoord ig niet een moeite 
doen om de heidevelden in stand te houden of om een 
stuifzand werkelijk te laten stuiven! 
De laatste tien jaar is men anders over natuurbescher
ming gaan d enken. Gestimuleerd door de verrassende 
ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen zijn allerlei 
plannen ontworpen om meer grootschalige projecten te 
starten waarin de natuur werkelijk meer kansen krijgt 
en niet wordt vastgepind op een bepaalde fase in de 
ontwikkeling. Voor deze projecten mag best met zware 
machines een start worden gemaakt. Ook het inzetten 
van grote grazers om een gedifferentieerde vegetatie te 
bevorderen, past in deze plannen. De bekendste voor
beelden van grootschalige na tuurbouwprojecten zijn 
het plan Ooievaar en het plan Goud plevier. Bij het plan 
Ooyevaar zal men bij Nijmegen de zomerkaden van de 
Waal doorsteken waardoor de uiterwaarden regelmatig 
onder zullen lopen. Door het stopzetten van de bewei
ding zullen hierdoor zogenaamde ooybossen ontstaan. 
Op kleinere schaal is men bij Rhenen reeds met een de
gelijk project begonnen (Blauwe Kamer). Bij het plan 
Goudplevier wil men door aankoop van landbouw
gronden kleine snippers van Natuurmonumenten ver
enigen tot een groot heidereservaat waar heel mis
schien later nog eens een Goud plevier zal gaan broe
den. Hiervoor zullen boerderijen moeten verdwijnen en 
zal de zwarte grond met bulldozers verwijderd moeten 

worden! Bij natuurbouw wil men d us met behulp van 
nogal rigoureuze maatregelen bepaalde ontwikkelings
processen op gang brengen. 

In de Koepelduinen is Staatsbosbeheer aan een klein
schalig natuurbouwproject begonnen. Achter ESTEC 
heeft men in december 1991 met bulldozers de Guitedel 
uitgegraven. Het is de bedoeling dat deze vallei zich zal 
ontwikkelen tot een vochtige duinval le i  met een rijke 
flora zoals wij d ie ook uit de duinvalleien van Voorne 
kennen. 
De Guitedel en omliggende delleljes werden tot in de ja
ren zestig nog gebruikt door een Katwijkse kweker. Er 
werden vooral aardappelen en groenten gekweekt. 
Vroeger werden deze activiteiten op grote schaal  bij alle 
kustdorpen uitgevoerd . De vele rechthoekige duinpan
netjes met vlakke bodem ten noorden en ten zuiden 
van de zeedorpen herinneren ons nog steeds aan deze 
periode. Bij Noord wijk zijn deze pannen nog goed zicht
baar op de trimbaan en bij Katwijk is d i t  patroon nog 
heel goed in de Vriezewei te zien. 

De duinakkertjes werden aangelegd op de laagstgele
gen plaatsen. De struikbegroeiing werd verwijderd en 
de bodem werd geëgal iseerd . Om verstuiving tegen te 
gaan koos men in grote valleien toch voor kleine veld
jes d ie dan omgeven werden door een aarden wal be
plant met struiken. De Guitedel is voor de vergraving 
tot aardappelveld hoogstwaarschijnlijk geen vallei ge
weest met een geheel vlakke bodem. Zulke valleien ont
staan namelijk alleen op plaatsen waar in het verleden 
een duinpan over een behoorlijke oppervlakte is uitge
stoven tot op het grondwater. Mooie voorbeelden hier
van zijn de "plakken" in de d uinen van Terschelling. 
Waarschijnlijker is dat de Guitedel een gewone d iepe 
vallei is geweest d ie d oor de Katwijkers verder is uitge
graven om een grotere vlakke akker te verkrijgen. 
Bij de werkzaamheden van december 1991 heeft men 
na verwijdering van de d uindoornbegroeiing ongeveer 
een halve meter grond verwijd erd . Dit is gebeurd over 
de gehele oppervlakte van de vallei. Het overtollige 
zand is niet afgevoerd, maar is verwerkt in een nieuw 
duintje aan de rand van de vallei . Het resultaat was een 
vallei met een geheel vlakke en kale zandbodem. Daalt 
men af in de vallei dan valt onmiddellijk op dat niet 
alle zwarte grond verwijderd is. De wellicht eeuwenlan
ge bemesting heeft blijkbaar voor een behoorlijk d ikke 
laag teelaarde gezorgd . Verder was in februari al te zien 

Zilte greppelrus 
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dat bepaalde planten beslist dieper wortelen dan een 
halve meter en het geweld van de bulldozer hadden 
overleefd. De eerste neusjes van Akkerdistel en Riet 
kwamen reeds boven! 
Een kale plek van zo'n halve hectare in een duingebied 
is natuurlijk bijzonder boeiend om juist daar de ontwik
keling van de vegetatie te volgen. Het eerste jaar is na
tuurlijk al heel spannend. Zitten er nog zaden in de 
oude lagen die nu aan de oppervlakte liggen? Welke 
kruiden nemen als eersten bezit van dit maagdelijke ter
rein? 
Bij de eerste bezoeken in april en mei, het gebied ligt in 
het gebied dat jaarlijks op broedvogels wordt onder
zocht, viel de massale bloei van Rood guichelheil op. 
Was het zaad waaruit deze plantjes ontkiemd waren, di
rect na het uitgraven de vallei ingewaaid of waren dit 
de nakomelingen van het akkeronkruid dat hier tiental
len jaren geleden woekerde? Het laatste leek mij toen 
nog vrijwel onmogelijk. Dat deze mogelijkheid beslist 
niet denkbeeldig is, bleek in juli toen er Peen en Tuinpe
terselie opschoten! Daarbij viel op dat de peterselie hier 
en daar zelfs nog in rijtjes stond. Vermoedelijk zijn deze 
plantjes ontstaan door het uitgroeien van wortelrestan
ten die nog in de bodem zaten. Van het inwaaien van 
zaad in het vroege voOijaar zal hierbij beslist geen spra
ke zijn geweest. Een andere vondst die vermoedelijk 
met het gebruik als akker in het verleden te maken 
heeft, is de Akkermunt Deze soort kwam nog niet op 
de Noordwijkse floralijst voor. 
Op 6 juli en 8 augustus werd getracht een volledige lijst 
op te stellen. Dat deze lijst zeker niet volledig is, komt 
niet alleen door de onoplettendheid van de waarnemer, 
maar vooral doordat veel kiemplantjes nog niet op 
naam waren te brengen. De gecombineerde lijstvan die 
twee dagen volgt hieronder. 

Kruipwilg-Grauwe wilg-Grote brandnetel-Zwaluw
tong- Veenwortel- Ridderzuring-Perzikkruid - Rode 
ganzevoet-Melganzevoet- Vogelmuur-Gewone 
hoornbloem- Avondkoekoeksbloem-Blaartrekkende 
boterbloem-Kleine klaproos-Hongaarse raket- Slan
ke waterkers-Grote zandkool- Koolzaad - Herik 
Dauwbraam-Witte klaver- Harig wilgenroosje-Peen 
Tuinpeterselie - Rood guichelheil - Duindoorn-Kleef
kruid -Veldhondstong- Stinkende ballate-Gewone 
hennepnetel -Akkermunt -Bitterzoet- Zwarte nacht
schade-Blauwe waterereprijs- Jacabskruiskruid -
Klein kruiskruid -Middelste klit- Bijvoet-Gekroesde 
melkdistel- Akkerdistel- Lisdodde spec.-Zomprus 
Zilte greppelrus -Greppelrus- Zandzegge-Engels raai
gras-Fioringras-Straatgras- Riet- Smal fakkelgras 
Hanepoot-Groene naaldaar. 

In de bovenstaande lijst zijn natuurlijk veel soorten van 
braakliggend land te ontdekken. Veel leuker is de aan
wezigheid van soorten die op vocht zijn gesteld. In het 
vroege voorjaar is er flink wat water gevallen waardoor 
voor korte tijd grote plassen zichtbaar waren. Helaas 
werd deze periode gevolgd door maanden met opval-
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lende droogte, waardoor de oppervlakte spoedig uit
droogde. Toch heeft de natte periode het mogelijk ge
maakt dat soorten als Slanke waterkers en Blauwe 
waterereprijs tot volledige ontwikkeling konden ko
men. De kleine lisdoddeplanten hadden duidelijk meer 
water nodig en wisten slechts een hoogte van enkele 
centimeters te bereiken. 

Gelet op de ontwikkeling van de vegetatie in dit eerste 
jaar zal de Guitedel zich niet spoedig tot een vallei met 
de typische flora van een vochtige duinvallei ontwikke
len. Vermoedelijk heeft Staatsbosbeheer gehoopt dat de 
wind de vallei verder zou uitblazen tot op het grondwa
ter. Door het niet volledig verwijderen van de oude teel
aarde is de bodem enigszins verslempt waardoor 
regenwater ondiepe plasjes kan vormen. Door de aan
wezigheid van wortelrestanten van distels en Riet is nu 
al te zien dat de vallei vanuit de kanten snel voor een 
deel met vooral deze soorten zal dichtgroeien. Dat kan 
toch niet de bedoeling van deze onderneming zijn ge
weest. Wellicht kunnen in het komende winterseizoen 
nog wat kleinschalige activiteiten plaatsvinden waar
door misschien toch een beter resultaat verkregen zal 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijde
ren van zwarte grond en aan het aanbrengen van enig 
reliëf in de dalbodem. Nu reeds wordt dit volkomen 
vlakke veldje door bewoners van de wijk Rijnsoever ge
bruikt als voetbalveld! 

. .,.,._ ... c:::-:._., 
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Paddenbescherming 1 9 9 2  

felle van Dijk 

In 1991 begon voor de paddenbescherming in het Lan
geveld een nieuwe periode. In d at jaar werden op drie 
plaatsen draaibare hekken geplaatst waardoor op avon
den met pad dentrek het verkeer kon worden omgeleid . 
Na het seizoen werd de nieuwe situatie ten gemeente
huize geëvalueerd. Bij d i t  gesprek waren van de kant 
van de gemeente wethouder Willms en de heer Turion 
aanwezig, terwijl Wim Baalbergen en ondergetekende 
de vereniging vertegenwoordigden. Dit gesprek leidde 
er toe d at verschillende zaken d ie in het eerste jaar niet 
geheel naar wens waren verlopen, konden worden ver
beterd. Mede hierdoor kende het seizoen 1992 bijzon
der weinig problemen. De borden die de alternatieve 
route aangaven werden op tijd geplaatst. Juist door 
deze borden was het aantal klachten over doorrijdende 
automobilisten op avonden dat de hekken geplaatst wa
ren, veel kleiner dan in 1991 . Ook de medewerking van 
de aanwonenden verliep dit jaar zonder grote proble
men. Er kwamen geen klachten van de camping en drie
maal belde een aanwonende met het verzoek de hekken 
te plaatsen (Mevr. Koomen en Mevr. Alkemade). Bij de 
politie werd wel een klacht ontvangen van een verbol
gen automobilist d ie tijdens het plaatsen van d e  hekken 
niet wenste te stoppen om te vernemen waarom hij bij 
de Langeveld erslag kans liep in d e  hekken te rijden! 

In 1992 werden 13 maal de hekken geplaatst (in 1991 15  
maal). Di t  gebeurde in 1992 op de volgende data: 5 
maart - 7 maart - 8 maart - 10 maart - 12 maart - 17 
maart - 18 maart - 20 maart - 31 maart - 12 april - 17 
april - 24 april - 26 april. 

Gemeentewerken was d it jaar goed op tijd met het 
plaatsen van de installaties (14 februari). In de voor
gaande jaren werden wij verrast d oor bijzonder vroege 
paddentrek in de laatste week van februari! Op 5 maart 
steeg de dagtemperatuur voor het eerst tot 15 graden 
en in de avond begon het bij een temperatuur van 1 1  
graden licht te regenen. Voor de padden zijn dergelijke 
omstandigheden ideaal om massaal op pad te gaan. Op 
7 maart was het weer bijzonder zacht, maar het bleef 
wel d roog. Dit weerhield een aantal padden (veel min
der dan twee dagen eerder) er niet van om bij een 
avondtemperatuur van 10 graden toch de overkant van 
de weg op te zoeken. Ook de volgende dag (8 maart) 
kende een "zwoele" avond, d it keer met mist. Wederom 
werden de hekken geplaatst. Op 10 maart en 12 maart 
regende het bij een temperatuur van 7-8 graden. Hoe
wel er van massale trek geen sprake was (te koud), sta
ken toch zoveel padden over, dat op beide avonden de 
hekken werden geplaatst. Ook op 1 7, 18 en 20 maart wa
ren er geen ideale omstandigheden: temperatuur net on
der de 10 graden en lichte regen of mist. Op zulke 
dagen komt de trek vaak aarzelend op gang. De surveil
lant d ie na het vallen van de d uisternis zijn ronde doet, 
merkt dan soms nog niets van de komende paddentrek. 
Gelukkig werden wij op 18 maart om 21 .30 u gebeld 
door Mevr. Koomen, zodat er nog kon worden ingegre
pen. In d e  laatste decade van maart regende het regel
matig, maar de temperatuur was steeds zo laag (5-6 
graden) dat er nauwelijks trek van padden werd vastge
steld . Alleen op 31 maart bleek het bij lichte regen en 

een temperatuur van 7 graden nodig te zijn tot actie 
over te gaan. 
In 1991 werden de hekken voor het laatst op 2 april ge
plaatst .  In 1992 bleek het noodzakelijk om in april nog 
v iermaal in actie te komen. Na een vrij lange d roge pe
riode begon het op 12 april bij een temperatuur van 12 
graden licht te regenen. Bij zulke omstandigheden is 
het eigenlijk helemaal niet nodig om eerst te kijken of er 
ook werkelijk padden oversteken of al plat gereden 
zijn. Ook op 17 april waren de weersomstand igheden 
ideaal voor de padden. Na een paar koude d agen liep 
de temperatuur in de namiddag op tot 10 graden waar
bij het flink ging regenen. Dat het roos ter voor de sur
veillance moet doorlopen tot eind april werd d it jaar 
heel duidelijk onderstreept. Op 24 april en 26 april wer
den d e  hekken nogmaals geplaatst. Weer was er sprake 
van een temperatuur boven de 10 graden in combinatie 
met regenval . 

Direct na beëind iging van de surveil lance werd aan de 
gemeente gevraagd hekken, borden en knipperlichten 
weg te halen. Helaas werd d aar enkele weken mee ge
wacht. Het gevolg hiervan was dat er aan de hekken 
werd gerommeld en dat waarschuwingsborden werden 
gedraaid . Gelukkig kwam het d it jaar niet tot d iefstal 
van verkeersborden en tot het forceren van de draaihek
ken. Wat d e  technische uitvoering van het geheel be
treft, is er vooral deze wens: vervanging van de kleine 
hangsloten door grotere en betere. Na een paar regen
buien zijn de kleine sloten nauwelijks meer open en 
d icht te krijgen en door het kleine formaat is het vaak 
bijzonder moeilijk om het hek weer geborgd te krijgen. 
Een slot met een langere beugel zou dit  probleem kun
nen verhelpen. 
De paddensurveillance werd in 1992 verzorgd door 
Richard Zonneveld, Femke Vink, Robbert Erens, Rien 
Sluys, Jan Jacobs, Heinz Selter, Pim God dijn, Ingrid van 
der Meuten, Paul van der Linde, Piet van der Luyt, 
Kees Erkelens, Jelle van Dijk, Kees Verweij, Leen van 
Duijn en Willem Baal bergen. 
Leden die ook eens actief aan de paddenbescherming 
willen meewerken, kunnen zich aanmelden bij Jelle van 
Dijk (tel. 01791-10833). Sommige medewerkers hebben 
er geen enkele moeite mee om na vele jaren trouwe 
dienst de sleutelbos aa n een ander over te dragen! 
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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. 

Direct ten noorden v an het dorp kom je wel eens een 
vreemdeling tegen. Eigenlijk kan het al op de bosweg 
gebeuren, maar ter hoogte van het voormalige zwem
bad in d e  d uinen is het vast raak. Direct naast het fiets
pad staan wat lichtgroene planten met onduidelijke 
bloemen, de Ambrosia. Ze zijn, naar verluid t, met solda
tenvolk hier naar toe gekomen. Bij de bezetting v an ons 
land beschikten onze oosterburen over modern materi
eel. We lezen d at in de geschiedenisboekjes. Toch 
kwam er na een paar weken ook nog paardenvolk naar 
Noordwijk. Met paard en wagen werden allerlei goede
ren aangevoerd waarbij dan, zo wil het verhaal, de za
den van de Ambrosia. 
Overigens kan ik me dat paardenvolk nog goed herin
neren. Ze werden onder meer gelegerd in de schuur 
van mijn opa in de Schoolstraat en volgden daar de Ne
derlandse voerlui op. En, zoals je als jongen eerst met 
de Hollandse soldaten optrok, werd je toen met de Duit
se boeren goede maaljes .  
Om terug te  komen op het planlje, het z i t  wat in de 
familie van de  veel bekendere Duinaveruit Deze ken
nen we van de  zuidhellingen van de duinen waar het 
vaak de  enig voorkomende plant is. Ook dat is trou
wens een gast d ie hier van origine niet thuis hoort en 
niet altijd op prijs wordt gesteld. Vandaar de volks
naam: Duinpest 
Veel liefhebbers van de wilde flora vinden dat allemaal 
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maar niets, die verwilderde gasten. Men spreekt d an 
van floravervals ing. Van mij echter mag het. En ik heb 
daarbij oude papieren. Veel planten, vooral bosgewas
jes, zijn in Nederland aangeplant op buitenplaatsen zo
als hier op Offem. zij vormen nu een waardevolle 
aanwinst van onze flora. 
In Noordwijk was Tappenbeck, de eigenaar van Huis 
ter Duin, op d i t  gebied actief. In de twintiger jaren was 
hij druk in  de weer met speciale anjerljes rondom zijn 
hotel. Deze stonden nog heel lang langs de Rudolf Tap
penbeekweg i n  het talud, maar zijn na de laatste nieuw
bouw verdwenen .  Niet verdwenen, nog niet tenminste, 
zijn de Boksdoorns langs het raster van het Casino. Ook 
die hebben we aan Tappenbeek te danken. 
Om nog even op het klei ne zwembad in de noorddui
nen terug te komen, ook dat was een overblijfsel van de 
oorlogsjaren. Kennelijk zwommen onze bezetters niet 
zo graag in de zee en werd het golfbad in het duin ge
maakt. Veel Noord wijkers, waaronder ik zelf, kregen 
hier hun eerste zwemlessen. 
Toen een aantal jaren geleden het bad werd afgekeurd 
is er met de gemeente afgesproken de kuip onder het 
zand te laten zitten. Het regenwater kan zich daardoor 
ophopen waardoor op kunstmatige wijze een natte 
duinvallei werd gecreëerd, in de hoop dat daar weer 
Pamassia en andere originele duinplanten terug zou
den komen. Helaas is er met de uitvoering iets fout ge
gaan. De bak is in plaats van met zand gevuld met 
bagger uit de wetering. Daarop groeien nu wel veel, 
maar niet zulke bijzond ere planten. Het Pamassia kreeg 
geen kans tegen brandnetels en distels . 
Het ongewild uitzaaien van de Ambrosia had dus meer 
succes. Daar kunnen we nog steeds van genieten. Niet 
zo kleurrijk als het Parnassia, dat is waar, maar toch een 
plant d ie we graag asiel verlenen.  



Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Albert van der Werf 

Verslag eerste halfjaar 1992 

Dit jaar werden er bijna geen verhongerde of verzwakte 
vogels aangeboden als gevolg van een zeer zachte win
ter. Wel waren er helaas weer het nu bijna gebruikelijke 
aantal olieslachtoffers. Illegale olielozingen vonden d it
maal plaats kort voor de kerst op de Schelde en half fe
bruari bij Texel. De meeste slachtoffers werden d an ook 
in de buurt van deze lokaties aangetroffen. In totaal 
werden er bij ons 28 met olie besmeurde Zeekoeten bin
nen gebracht. Negen konden er weer worden geloste in 
IJmuiden en Den Helder. 

Als bijzondere gasten in het eerst kwartaal moeten de 
twee Roodkeelduikers genoemd worden. De eerste 
werd op 4 januari gebracht, maar was d usdanig ver
zwakt dat hij de volgende dag niet gehaald heeft. De 
tweede werd half maart aangetroffen bij een v ijver aan 
de Van den Berghstichting en deze kon na een week 
aansterken de volgende zaterdag bij IJmuiden weer ge
lost worden. 

Als minpunt van het eerste kwartaal moeten de vernie
lingen vermeld worden, d ie op twee opeenvolgende 
weekeinden in maart werden aangericht. Er werd twee
maal ingebroken in het toen leegstaande oude politiebu
reau en om het geheel te completeren werden er bij het 
vogelasiel ook maar wat ruiten ingeslagen en andere 
vernielingen aangericht. De daders worden nogmaals 
bedankt. 

Eerste kwartaal 1992 

Soort Aan- Ge- Dood Gelost Aan-
wezig bracht 
1-1-92 

wezig 
31 -3-
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Het tweede kwa rtaal stond bijna geheel in het teken 
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van de jonge vogels. De meeste jonge eenden konden 
met succes worden grootgebracht. Met Spreeuwen, Me
rels, lijsters, mussen enz. l igt het wat moeilijker. Ze moe
ten met grote regelmaat gevoerd worden, en zelfs 
wanneer dit  gebeurt, missen ze toch iets wat door de 
ouders wel  gegeven word t. De meeste jonge vogels ver
tikken het ook eenvoudig om hun bek open te doen, zo
dat voeren erg moeilijk word t. Het is daarom ook het 
beste om jonge vogels, a l lijken ze ver! a ten d oor hun ou
ders, in eerste instantie te laten zitten waar ze zitten; de 
ouders zijn meestal wel ergens in de buurt. 
Voor één Koolmees liep het wel goed af; voor hem 
werd een plaatsje in een ander koolmezennest gevon
den. Ook een jonge Kievit kon na een paar weken weer 
in de Polder Hoogeweg worden losgelaten. 

Wat betreft de lokatie van het vogelasiel aan het Dom
pad - een positief geluid . We kunnen op dezelfde loka
tie blijven zitten en de mogelijkheid tot uitbreiding over 
de gehele breedte van de oude politieparkeerplaats is 
aa nwezig. De gemeente heeft gezorgd voor een nieuwe 
rioolverbinding via het Dompad, compleet met pomp
put, en voor nieuwe energie-aansluitingen. We kunnen 
nu echt plannen gaan ma ken voor renovatie of voor een 
geheel nieuw gebouw op deze unieke plek. Alle hulp 
en suggesties zijn welkom. 
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Tweede kwartaal 1992 

Aan-
I 

Ge- J Dood I Gelost I Aan
wezig bracht 

Soort 

1 -4-92 

Vogelnieuws 

Ah Steenvoorden 

In de laatste Strandloper hebben wij een lijst gepubli
ceerd met d aarop de vogelsoorten d ie niet in de waar
nemingenrubriek van de  Strandloper opgenomen 
zouden worden. Helaas zijn er in de lijst een paar kleine 
fouljes geslopen, er ontbreken namelijk drie vogelsoor
ten, de Torenvalk, de Gierzwaluw en de Tjiftjaf. Met 
deze drie soorten erbij is de lijst compleet. Natuurlijk 
kunnen ook alle waarnemingen ingezonden worden 
van vogelsoorten d ie op deze lijst voorkomen. De waar
nemingen worden dan wel in het archief van de  vereni
ging opgenomen, maar worden niet genoemd in de 
waarnemingenrob riek. 

Overtrekkende roofvogels 

In d e  laatste week van mei jl .  werden erg veel roofvo
gels gezien, sommige soorten in ongekende aantallen. 
Er werden bij ons i n  de omgeving ongeveer 70 Wespen-

dieven en 9 Roodpootvalken gezien. Dat d i t  hoge aan
tal van beide soorten voor onze omgeving vrij bijzon
der is, blijkt wel uit  het Avifaunistisch overzicht in de 
Vogels van Noord wijk en Omstreken. De Wespendief 
staat daar omschreven als een doortrekker in zeer klein 
aantal met soms meerdere vogels per dag. Het hoogste 
aantal dat tot nu toe gezien was, is 10 exemplaren over 
de Noorddu inen op 21 september 1980. 
De Roodpootvalk is bij ons in de omgeving vanaf 1974 
pas twaalf maal waargenomen. 
Landelijk werden er de laatste twee weken v an mei en 
de eerste twee weken van juni ongeveer 3000 Wespen
dieven en 800 Roodpootvalken waargenomen. Deze 
hoge aantallen zijn te danken aan het mooie zonnige 
weer (termiek) en de harde oostenwind .  Roofvogels ne
men altijd een veel oostelijkere trekroute naar het noor
den en het zuiden, maar door de harde oostenwind zijn 
ze veel meer naar het westen afgedreven. 
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Grauwe Klauwier 

Op 24 mei werd er door Jelle van Dijk een vrouwqe 
Grauwe Klauwier waargenomen in de Noordd uinen. 
Deze soort heeft tot 1981 bij ons in de omgeving ge
broed. Tot 1976 was het zelfs een jaarlijkse broedvogel 
in de Noordduinen met zo'n 3 tot 4 broedparen. Sinds 
de Grauwe Klauwier bij ons als broedvogel u it onze om
geving is verdwenen, is ook het aantal waarnemingen 
van deze soort d rastisch gedaald, nog 5 stuks in 10 jaar 
tijd . 

Grauwe Klauwier Lanius collurio 

De achterui tgang van d e  Grauwe Klauwier als broedvo
gel komt voomarnelijk door het verd wijnen van ge
schikte broedgebieden. Het toenemende toerisme in de 
duingebieden bij ons in de omgeving zal er zeker oor
zaak van zijn dat de soort bij ons uit de omgeving ver
dwenen is. 
Niet alleen bij ons is de Grauwe Klauwier als broedvo
gel verdwenen, in heel Nederland gaat de soort hard 
achteruit. In d e  jaren v ijftig bedroeg het aantal broedpa
ren in Nederland nog 400 tot 500 stuks. In de jaren ze
ventig was d i t  aantal teruggelopen tot tussen de 200 en 
250 paar en in de jaren tachtig waren er nog maar maxi
maal 140 broedparen in Nederland te v inden. Ook hier 
zullen de vernietiging van de broedgebieden en het 
massatoerisme een belangrijke rol spelen bij het ver
dwijnen van de Grauwe Klauwier als broedvogel .  

De gewone soorten 

Zoals al was vermeld, zullen ook de waarnemingen van 
de gewone soorten in het Vogelnieuws vermeld gaan 
worden. Ze d ienen dan echter wel op te vallen door b.v . 
extreem hoge aantallen, gezien worden op een voor de 
soort ongewone plaats, bijzondere verenkleed, vreemd 
tijdstip van het jaar zoals b.v. wintergasten in de zomer 
enz. 
Op 4 april werd er een fouragerende Rotgans gezien in 
een veld tulpen in het Vinkenveld . Een groep van 40 
Knobbelzwanen, was op 6 april aanwezig in de Elsgees
terpolder bij Voorhout. Bij landgoed Oud-Leeuwen
horst werd op 8 april een groep van 320 Houtduiven 
gezien. Een 100% witte (albino) Kauw werd op 6 mei 
waargenomen in de Coepelduynen ten zuiden van 
Noordwijk. 
Op 27 mei trokken 205 Gierzwaluwen over het Duin-

park in Noord wijk in een half uur tijd . Op 12 juni vlo
gen ongeveer 300 Gierzwaluwen in één uur tijd over de 
Langevelderslag. Een Watersnip werd op 25 juni gezien 
in de Zwetterpolder en een late Kramsvogel werd ge
zien bij de Duind amseslag op 28 mei .  

Vogel trek over zee 

In de vorige Strandloper hebben we al het één en ander 
geschreven over het tellen van vogeltrek over zee. We 
hebben het daarin gehad over het uurtotaal en het uur
record . Ook afgelopen kwartaal zijn er weer een aantal 
uurrecords gebroken, op 11 juni werden in één uur 730 
langsvliegende Zwarte Zeeëenden geteld . Het oude 
juni record stond op 385 exemplaren. Verder werden 
nog 86 Bergeenden op 23 juni en 1 1  Zilverplevieren op 
21 juni per uur langstrekkend geteld . Beide nieuwe juni 
uurrecords. 
Een vrij bijzondere waarneming was d ie van 5 Brild ui
kers over zee op 21 juni. Dit is de eerste waarneming 
van Brilduikers ooit gedaan in de maand juni in onze 
omgeving. 

Roodmussen in Noordwijk 

Tot 1986 was de Roodmus een zeld zame vogel in Ne
derland . Nu worden er jaarlijks enkele tientallen gezien 
en broeden ze zelfs in ons land . De Roodmus is een 
soort die vanuit Oost-Europa en Azië z'n broedgebied 
aan het uitbreiden is. In 1986 werden ongeveer 35 exem
plaren in Nederland gezien, terwijl er van d at jaar maar 
25 waarnemingen van Roodmussen bekend zijn. 
Ook bij ons in de omgeving neemt het aantal waarne
mingen van Roodmussen langzaam maar zeker toe. In 
de omgeving van Katwijk word t de soort al vrijwel jaar
lijks vastgesteld . 
Afgelopen voorjaar is dan ook de eerste echte 
waarneming van een Roodmus in Noord wijk gedaan. 
Op 25 mei om tien over vijf in de morgen werd er door 
de heer Koning een zingend mannetje Rood mus gezien 
bij de Langevelderslag. 
Het ging hier om een mooi uitgekleurd ad ult mannelje. 
De vogel is tot 1 juni gezien. Op 1 juni was hier tevens 
een mogelijk vrouwtje of onvol wassen mannelje aanwe
zig. Dit laatste exemplaar kon op 5 juni door Jelle van 
Dijk als onvolwassen I eerstejaars mannetje gedetermi
neerd worden. 
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Aankoms�data zomergasten in Noordwijk 
en omgevmg 

In onderstaande tabel zijn de aankomstdata van enkele 
zomergasten te zien. We hebben er voor de vergelijking 
enkele andere jaren naast geplaatst, alsook de vroegste 
aankomstdatum d ie van de desbetreffende soort be
kend is (uit het a rchief van de vereniging). Helaas heb
ben we maar een heel klein aantal formulieren 
teruggestuurd gekregen, zodat  het best mogelijk is dat 
bepaalde soorten a l  veel eerder waargenomen zijn. 
We willen toch even alle inzenders bedanken voor de 
medewerking. Ingevulde formulieren hebben we ont
vangen van: A. Cra mer, mej. G. Hoek, J. van Dijk. W.J. 
Hooymans en A. Steenvoorden. 

Soort eerste 
da tum 

04-03-
1973 

22-03-
1983 

24-01-
1991 

26-03-
1979 

06-04-
1968 

06-04-
1977 

1 3-04-
1991 

1 2-04-
1977 

1990 

08-04 

(1) 

18-02 

(1)  

(1)  

26-04 

29-04 

29-04 

1991 1992 

10-03 1 4-03 

(1)  1 8-04 

24-01 14-02 

24-04 24-04 

06-05 25-04 

20-04 21 -04 

06-05 22-04 

01-05 22-04 

Tapuit 

zwaft� Roöa;. 
�tl�rtU ····· 

N�sfir��t• •} 

Zwa�tko· 

Grasmus 

BraaniSlUiper 

Fitis 

Til"àf ( 
}�j�J�w���· .· ·  . 

08-03- I 1 7-03 I 30-03 I 10-04 
1988 

(2) I 22-02 I 25-02 I 07-03 

14-03- I 04-05 I 14-03 I 04-05 
1991 

27-03- I 27-03 I 09-05 I 1 1 -04 
1990 

(2) I 27-03 I 31-03 I 05-04 

01 -04- I 27-04 I 09-04 I 21-04 
1985 

06-04- I 1 3-04 I 14-04 I 22-04 
1985 

07-05- 1 21 -05 I 1 1 -05 I (1)  
1988 

15-04- 1 (1)  I (1)  I 25-04 
1979 

I 02-05 I 25-05 I (1) 

I 27-04 I (1)  I 23-04 

27-03- 1 (1)  I 25-04 I 1 8-04 
1975 

18-03- I 1 8-03 I 22-03 I 05-04 
1990 

03-03 

(1) 

24-03-
1991 

24-04 24-03 10-04 (1) :  Van deze soort is van het jaar waaronder de 1 staat 
geen eerste aankomstdatum bekend . 

1 7-03-
1977 

(2) 

01-04-
1926 

29-03 

(2) 

(1)  

22-03 19-04 

(2) (2) 

(1)  1 8-04 

(2): Deze soort is het hele jaar door waa rgenomen, dus 
ook in de wintermaanden. 
3 :  De Tjiftjaf is ook een soort die in de wintermaanden 
gezien wordt, maar de eerste data onder de jaren '90, 
'91 en '92 hebben betrekking op zingende exemplaren. 

Veldwaarnemingen april mei en j uni 1 9 9 2  

Rood keelduiker 1 .  06-05 over zee noord in zomerkleed A. Steenvoorden 
Ooievaar 1 08-04 over Polder Hoogeweg ]. van Dijk 

1 1 1 -04 over Rijnsburgskanaai ]. Glasbergen 
1 1 8-05 over Polder Hoogeweg A. Cramer 
1 21-05 over Polder Hoogeweg A. Cramer 

Lepelaar 2 1 7-05 over zee J. Glasbergen 
Zomertaling 1 1 1-04 Polder Hoogeweg (1 mn) A. Steenvoorden 

1 19-04 Elsgees terpolder (1 mn) J. van Dijk 
5 29-05 Elsgeesterpolder (3mn 2vr) A. Steenvoorden 
1 06-06 Elsgeesterpolder (1 mn) ] .  van Dijk 
1 07-06 Polder Hoogeweg(1 vr) J. van Dijk 
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Brilduiker 5 21-06 over zee (2mn 3vr) ] .  van Dijk 
Middelste Zaagbek 5 16-05 over zee noord ]. van Dijk 
Wespendief 1 20-05 over Noordwijk oost A. Cra mer 

1 1  27-05 over Noordd uinen in 1 groep ] .  van Dijk 
14  27-05 over Nieuw-Leeuwenhorst H. Verkade 
2 28-05 over Noordwijk A. Steenvoorden 

21 28-05 over Noordduinen J. van Dijk 
1 1  29-05 over Langeveld erslag J .  van Dijk 

Zwarte Wouw 1 28-05 over Duinpark J. van Dijk 
Rode Wouw 1 25-04 A WD Starrenbroek J. Zwaaneveld 
Bruine Kiekendief 1 18-05 Oosterd uinsemeer (1 vr) K. Koni ng 
Blauwe Kiekendief 1 1 1 -04 over Duinpark (1vr) J. van Dijk 

1 12-04 Coepelduynen R. Vink 
Havik 1 1 1-04 AWD Marelvlak (1vr) J. Zwaaneveld 

1 25-04 AWD Marelvlak (1vr) ] .  Zwaaneveld 
Visarend 1 26-04 A WD thv De Zilk W.J. Hooymans 
Roodpootvalk 1 24-05 Noordduinen (1onv) J .  van Dijk 

1 26-05 over Boulevard (1onv) ]. van Dijk 
6 28-08 AWD Witte Veld H.  Verkade 
1 28-05 over Noordd uinen (1onv) J. van Dijk 

Smelleken 1 1 1 -04 AWD Vogelenveld (1 mn) W .J . Hooymans 
1 02-05 AWD Vogelenveld (1 mn) W.J .  Hooyma ns 
1 04-05 A WD Vogelenveld (1 mn) A.  Steenvoorden 

Kluut 3 25-06 over zee noord K. Koning 
Bontbekplevier 2 23-05 over zee noord ] .  Glasbergen 
Kemphaan 2 1 1 -04 Polder Hoogeweg ]. van Dijk 
Bokje 1 18-04 opvliegend zeereep Noordduinen A. Cramer 
Regenwulp 1 25-04 fouragerend Vinkenveld A. Steenvoorden 

5 01-05 fouragerend Polder Hoogeweg J. van Dijk 
1 2  23-05 over zee noord J. Glasbergen 

Groenpootruiter 2 04-05 over Noordduinen A. Steenvoorden 
2 06-05 over Coepelduynen A. Steenvoorden 
1 02-06 Oosterd uinsemeer K. Koning 

Witgat 1 06-04 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
1 1 1 -04 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
2 21-05 Oosterd uinsemeer K. Koning 

Bosruiter 1 18-05 AWD Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Kleine Jager 1 16-05 over zee lichte fase ] .  van Dijk 
Zwartkopmeeuw 2 16-05 over zee ] .  van Dijk 
Dwergmeeuw 3 19-04 over zee zuid A. Steenvoorden 
Dwergstern 3 29-05 over zee noord A. Steenvoorden 
Zwarte Stern 1 1  19-05 Oos terd uinsemeer K. Koning 
Draaiha ls 1 09-04 zeereep Noordduinen A. Cramer 

1 23-05 Rand weg Noord wijk J. Glasbergen 
Oeverzwaluw 1 20-04 over Coepelduynen A. Steenvoorden 

4 14-05 zeereep Noordduinen W.] .  Hooymans 
8 01 -05 Oosterd uinsemeer A. Steenvoord en 

Blauwborst 1 09 / 1 7-05 Oosterd uinsemeer zingend K. Koning 
Snor 1 28-05 Oosterd uinsemeer ]. van Dijk 
Wielewaal 1 1 7-05 AWD Grote Vlak zingend K. Koni ng 

1 28-06 AWD Perentuin zingend J. van Dijk 
Grauwe Klauwier 1 24-05 Noorddu inen (1vr) ]. van Dijk 
Klapekster 1 05-04 A WD Meeuwend uin�es ] .  Roos 
Barmsijs 1 09-05 Noordduinen W.J .  Hooymans 

1 30-05 Langeveld K. Koni ng 
Kruisbek 1 10-04 over Noordduinen ]. van Dijk 

1 08-06 Noordduinen J. van Dijk 
Rood mus 1 25-05 Langevelderslag zingend K. Koni ng 

1 26-05 Langevelderslag zingend ]. van Dijk 
2 01 -06 Langevelderslag zingend K. Koning 
1 05-06 Langeveld erslag zingend J. van Dijk 

Goudvink 3 03-06 A WD Grote Vlak (3mn) K. Koning 
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