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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

Bestuur 

J. van Dijk. voorzitter, L. Hellenberghof 32 
C.M.J. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23 
J.C. Veefkind, penningmeester, Ereioftpark 26 
W. Baalbergen, lid, Schoolstraat 1 5  
Mevr. M. Bos, lid, Morgenster 23 
Q.T.J. Sluys, lid, Bremkant 38 · 

H.S.J. Verkade, lid, Boekerslootlaan 79 

Contributie f 1 0,- 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: B.  Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, Noordwijk. Telefoon 01719- 1 0813 

De redactie bestaat uit: W. Kuijper, R. de Mooij, N. Sluys, H. Verkade, C.M.J. Verweij. 
Oplagè 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, Vinkenlaan 23 

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

Het vogelasiel is gelegen aan het Dom pad.  Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

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 d en Oever, lid, Van Panhuysstraat 34 
Mevr. J. van Sambeek, lid, Linnaeuslaan 1 2, 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, d ie voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een tentoonstelling. Openingstij 
den: woensdag e n  zondag van 1 4 .00-16.30 uur. 
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Bij de voorplaat 
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Wat de zwaluwen zijn voor het voorjaar zijn de Krams
vogel en d e  Koperwiek voor de herfst. Als zo eind sep
tember de lijsters beginnen door te trekken is het voor 
de meeste vogelaars onmogelijk binnen te blijven. Voor
al 's nachts hoor je de Koperwieken overtrekken, vooral 
bij helder weer. 
Als u dit leest is de trek alweer zo'n beetje over, a lleen 
de ganzen en eenden trekken stevig door, maar tijdens 
een vorstperiode ka n het wat lijsters betreft ook weer 
losbarsten. 
De Koperwiek broedt in de Scand inavische berkenbos
sen. In No0rd wijk is het een talrijke doortrekker en ook 
's winters komen we hem tegen. De soort is gemakke
lijk te herkennen aan de koptekening en de roestrode 
flanken 
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:Van de re dactie 
Naar aanleiding van het stukje van de redactie in de vo
rige Strandloper, waarin we ons beklaagden over de ge
ringe hoeveelheid leden d ie kopij inleveren, laten we 
nu een voorzichtig optimistisch geluid horen. 
Een aantal leden is zelfs zeer enthousiast aan het schrij
ven geslagen met a ls gevolg een goed gevulde, heel 
gevarieerde Strandloper. 
Er valt blijkbaar, ondanks het belabberde weer van de 
laatste maanden, nog genoeg te ontdekken in de na
tuur. Misschien is het juist wel dankzij deze weersge
s teldheid dat  d iverse leden aan het "pennen" geslagen 
zijn. Er waren dagen in overvloed waarbij men de opge
dane ervaringen beter binnen op kon schrijven, dan bui
ten op kon doen. 
We willen alle inzenders d ie het afgelopen jaar kopij in
leverden hartelijk danken en hopen dat het komende 
jaar meerdere leden uit onze vereniging de pen ter 

Bes tu u rsme de de l i ngen 

Agenda 

Lezingen: 
Vrijdag 29 januari: 
Lezing met d ia's van Gerlof de Roos over steltlopers op 
het Tamir Schiereiland in Siberië. Aanvang: 20.00 uur. 

Vrijdag 26 februari: 
Lezing met d ia's van Willem Baalbergen over de Gala
pagoseilanden in de Stille Oceaan. Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdag 26 maart: 
Lezing met d ia's van Theo Verstrael over Reeën. Aan
vang 20.00 u ur. 

Even stil staan 
W. Baalbergen 

De laats te weken, een paar dagen na elkaar, verloor 
onze Vereniging twee leden, Wim van Duin en Egber
tus van Dijk. Twee totaal verschillende mensen, maar 
beide nauw bij de natuurbescherming in Noord wijk be
trokken. 
Wim was nog maar 40 jaar en van jongs af een actief 
vogelaar. Niet alleen in Noordwijk. Hij bracht een deel 
van zijn leven in Afrika door en deelde daar zijn kennis 
van tuinbouw met de plaatselijke bevolking. Verschil
lende leden van onze vereniging zochten hem daar op 
en waren daar zijn gast. Zowel van zijn werk als van de 
natuur in A frika deed hij bij tijd en wijle verslag. In dat 
land liep hij ook de ziekte op die hem uiteindelijk fa taal 
is geworden. 
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hand nemen om de lezers mee te laten genieten over ai· 
dat moois wat de natuur te bieden heeft. 
In deze Strandloper vindt u naast de vaste rubrieken 
o.a. het tweede deel van het reisverslag van Hein en 
Maaike Verkade naar IJsland, een onderzoek naar Va
rens van Ees Aartse, het verslag over de bollenveldjes 
welke onder water stonden van Ab Steenvoorden en 
een stukje over paddestoelen van Kees Verweij en na
tuurlijk is er ook weer een prachtige voorplaat van Ar
nold Meyer. 
Wilt u zo vriendelijk zijn de kopij voor 8 februari 1993 
in te leveren. 

Wij willen u als redactie vanaf deze plaats fijne feestda
gen en een inspirerend en natuurrijk 1993 toewensen. 

Vrijdag 23 april :  
Lezing met dia's van Dick Jonkers over zwaluwen en 
Gierzwaluwen. 

Excursies: 
Dinsdag 29 december a.s .  vindt de jaarlijkse ganzenex
cursie plaats. Ditmaal gaat de reis naar Zeeland . 
Vertrek om 7.30 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcen
trum. 

Zondag 17 januari a .s .  is er een strandexcursie vanaf de 
Langevelderslag. Vertrek om 9.00 uur vanaf het Jan Ver
wey Natuurcentrum. 
Voor beide excursies dient u zich tijdig op te geven bij 
Rien Sluys, Bremkant 38, Noordwijk, tel. :  01719-10945. 

De heer van Dijk kwam pas op latere leeftijd met ons in 
aanraking. Al bereikte hij bijna de dubbele leeftijd van 
Wim, zijn overlijden kwam toch onverwacht. Op aller
lei gebied was hij nog actief. Voor onze Vereniging 
heeft hij veel betekend. Vooral zijn juridische kennis 
kwam ons vaak goed van pas. In al zijn vriendelijkheid 
en eenvoud bleef hij de "rechter" d ie scherp kon reage
ren op aanslagen op de natuur. 
Het wegvallen van "oude getrouwen" maakt je wat 
weemoed ig. Zo denk ik nog vaak terug aan Wies Marij
nus. Een vrouw op wie je nooit tevergeefs een beroep 
deed . Misschien is dat ook het belangrijkst. De goede 
herinneringen d ie je blijft houden aan hen d ie hier niet 
meer zijn. 



Nieuws uit de le denve rgade ring van 
25-9-92 
Mededelingen bestuur 

De voorzitter maakt allereerst melding van het feit, dat  
zondag a .s .  in samenwerking met de werkgroep Groen 
en Leefbaar Voorhout een fietstocht is georganiseerd, 
welke ten doel heeft belangstellenden te laten zien, wat 
de gevolgen zullen zijn van een eventuele rondweg 
langs Voorhout. Het geplande tracé loopt door een nog 
betrekkelijk rijk en gaaf weidegebied . Een ieder word t 
opgeroepen aan deze fietstocht deel te nemen. De excur
sieleiders zijn de voorzitter en de heren Verweij en Baal
bergen. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereni
ging is onlangs het initiatief genomen tot de samenstel
ling van een folder over de nieuwe wijk Vinkenveld . De 
meeste straten dragen namen van zeevogels, schelpen 
en termen die met de zee te maken hebben. In deze fol
der worden al deze namen op een plezierige wijze ge
noemd en verklaard. Over enkele weken zal deze folder 
officieel aan de plaatselijke wijkvereniging worden aan
geboden. Daarna word t de folder huis aan huis in het 
Vinkenveld verspreid . 

Morgenochtend is er een speciale excursie naar de AW
duinen. Liefhebbers kunnen 's morgens verzamelen om 
7.30 uur voor het Jan Verwey Natuurcentrum. Naast de 
vogeltrek zal aandacht worden besteed aan de padde
stoelen, d ie op het ogenblik in grote getale voorkomen. 

In het begin van het volgend jaar zal een groencursus 
worden georganiseerd. De bedoeling van deze cursus is 

geïnteresseerden beter toe te rusten tot het herkennen 
van voor ons gebied kenmerkende planten. Naast enke
le "theorie-avonden" zullen er ook enkele excursies wor
den georganiseerd, d ie op deze avonden aansluiten. In 
deze Strandloper word t er aandacht aan besteed . 

Lezing over vogeltrekwaarnemingen via de 
radar 

Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord aan 
de heer L. Buurma. De heer Buurma is werkzaa m  bij de 
Rijksluchtvaartdienst en in deze functie houdt  hij via de 
radar de trekbewegingen van vogels in de gaten. Aan 
de hand van een aantal boeiende opnamen laat hij zien 
hoe hij aan de hand van speciale radarappara tuur met 
name 's nachts trekbewegingen ka n volgen en welke 
conclusies daarbij kunnen worden getrokken. Een en 
ander heeft toch wel verschillende verrassende gege
vens opgeleverd . 
Hoezeer deze lezing de aanwezigen heeft geboeid bleek 
uit de vele vragen die werden gesteld . Met de aanwezi
gen kon de voorzitter vaststellen, d a t  het hier ging om 
een wel zeer bijzondere vorm van onderzoek, dat  moge
lijk gemaakt word t d oor het oorspronkelijke doel van 
zijn werk n.l. de beveiliging van het luchtverkeer. Tot 
slot dankt de voorzitter de heer Buurma voor zijn boei-
end betoog. ' 

Nieuws uit de le denve rgade ring van 
30- 1 0-92 
Mededelingen bestuur 

Excursie naar d e  pier van IJmuiden: 
De voorzitter wijst er op, dat volgende week zaterdag 
de excursie naar de Pier van IJmuiden plaa tsvind t.Het 
gezamenlijk vertrek is om 7.30 uur vanaf het Ja n Ver
wey Natuurcentrum. Het is waarschijnlijk de laatste ge
legenheid om de omgeving van de Pier in zijn huidige 
staat te zien, want helaas zijn er de nodige recrea tiepro
jecten gepland, die het vrij ongerepte karakter van de 
jonge nieuwe d uinen danig zullen aantasten. 

Verslag uitreiking brochure "Straatnamen in het Vin
kenveld" .  
Vrijdag 30 oktober heeft om 1 7.00 uur d e  officiële 
uitreiking van de brochure "Straatnamen in het Vinken
veld" plaatsgevonden. De presentatie van het eerste 
exemplaar geschiedde in het schoolgebouw van de ba
sisschool Hoffenne. De voorzitter van de wijkvereni
ging Het Vinkenveld nam het eerste exemplaar in 
ontvangst.  Het was een heel geanimeerde bijeenkomst 
met verschillende vertegenwoordigers van de wijkver-

eniging, het gemeentebestuur en onze Vereniging. Het 
overigens keurig uitgevoerde boekje zal in de komende 
weken huis aan huis in deze wijk bezorgd worden. De 
heer W. Baalbergen zal de bezorging verder verzorgen. 

Nieuws van de tentoonstellingscommisie: 
Op het ogenblik is deze groep d ruk bezig met de voor
bereiding van de tentoonstelling voor het komend jaar. 
Het onderwerp zal zijn de ontwikkeling van het buiten
gebied rond Noordwijk. Via oude foto's, tekeningen 
e.d . zullen de diverse ontwikkelingen in het landschap, 
speciaal m.b.t. de laa ts te 1 00 jaar, in beeld gebracht wor
den. Daarnaast zullen er nog enkele aa npassingen in 
het permanente tentoonstellingsgedeelte plaatsvinden. 

Informatie-avond over paddestoelen?: 
De secretaris, de heer C.M.J. Verweij, heeft zich de laat
ste tijd vrij intensief bezig gehouden met paddestoelen 
en behoorlijk vat leuke opnamen kunnen maken. Deze 
herfst waren er heel wat te zien in deze omgeving. Ge
bleken is, dat er verschillende leden zij n, die ook graag 
wat meer over paddestoelen zouden willen weten. 
Daaruit is het idee geboren om tijdig, bijvoorbeeld in 
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het voorjaar, een soort instructie-avond over dit ond er
werp te organiseren. Tijdens deze vergadering wordt 
de belangstelling hiervoor alvast een beetje gepolst. Er 
blijken al bijna 15 belangstellenden te zijn. 

Kopij voor De Strandloper: 
De voorzitter wijst er op, d a t  volgende week de inzend
termijn sluit voor het inzenden van kopij voor De 
Strandloper. Een ieder, die wat leuks of interessants te 
melden heeft, word t opgeroepen tijdig een bijdrage bij 
de redactie in te leveren. 

Rondvraag: 
De heer E. Aartse heeft het idee geopperd om ter gele
genheid van het feit, dat  75 jaar geleden te Noordwijk 
het Vogeltrekstation werd opgericht, het een en ander 
te organiseren. Het initiatief tot deze oprichting werd 
genomen door jan Verwey, wiens naar ook aan dit Na
tuurcentrum verbonden is, Een mogelijkheid is een spe
ciaal nummer van De Strandloper aan deze gebeurtenis 
te wijden. 

Groencu rsus 
felle van Dijk 

Het is al weer twee jaar geleden dat er voor het laatst 
een groencursus werd georganiseerd. Het onderwerp 
was toen " Vogels in hun domein". In 1 993 zal de groen
cursus voor het eerst geheel aan worden gewijd . 
De cursus zal bestaan uit drie cursusavonden van 20.00 
u tot 21 .30 u gevolgd d oor d rie excursies op zaterdag
morgen van 8.00 u tot 1 0.00 u. Het cursusgeld, inclusief 
cursusmateriaal en koffie, bedraagt slechts f10,-. 

Lezing van de heer M. de Jon ge over Zee
arenden in het Oostzeegebied. 

Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord aan 
Je heer De Jonge. 
Aan de hand van prachtige opnamen laat  de heer De 
Jonge zien, hoe de Zeearenden in de voormalige DDR 
en Polen worden geobserveerd, geringd en beschermd. 
Zeker in Polen is er nog een behoorlijk aantal broedpa
ren. Desondanks is het voortbestaan zeker niet onbe
dreigd en zal er nog heel wat moet worden gedaan om 
geschikte biotopen ook voor de toekomst veilig te stel
len. 
Naast de Zeearenden in het Oos tzeegebied laat hij ook 
nog een gebied in Zuid-Spanje zien, waar hij opnamen 
heeft kunnen maken van o.a. de Keizerarend en de 
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Monniksgier. Helaas dreigen ook hier veranderingen in 
het landschap op te treden, die het voortbestaan van 
deze dieren bedreigen. Zo vinden er al  op een behoorlij
ke schaal landhervormingen plaats onder invloed van 
bepaalde E.E.G- maa tregelen. 
De aanwezigen zijn bijzonder onder de indruk van de 
kwaliteit van de opnamen. hetgeen door de voorzitter 
bnij zijn dankwoord nog eens uitdrukkelijk word t her
haald. 

De volgende data zijn vastgesteld : 

cursusavond: excursie: 

donderdag 13 mei 

donderdag 10 juni 

donderdag 24 juni 

zaterdag 15 mei 

zaterdag 12 juni 

zaterdag 26 juni 

Naast het determineren van planten en het herkennen 
van de belangrijks te families, zal op de cursus uitvoerig 
aandacht worden besteed aan de eisen die planten aan 
hun omgeving stellen. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven op de maande
lijkse bijeenkomsten in het Jan Verweij Natuurcentrum 
en bij ondergetekende (tel. 01719-10833). 

Nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek 
De bibliotheek is in de afgelopen tijd uitgebreid met de 
volgende boeken: 
- Atlas van d e  Nederlandse Zoogdieren. redactie S. 
Broekhuizen et al.  1 992. 
- Lezen in het Duin. G. Baeyens en J. Duyve. 1 99 1 .  
De auteurs hebben onze vereniging een tweede exem
plaar geschonken, waarvoor wij hen hartelijk danken. 
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- Bruinvissen, Dolfijnen en Walvissen van de Noord zee. 
Werkgroep Noordzee. G. Peet et al. 1 992. 
-Beleef het duin. Zie onderstaande boekbespreking. 



Boekbespreking 

felle van Dijk 

"Beleef het Duin" 
Uitgegeven en samengesteld door IVN Vereniging voor 
natuur- en milieu-ed ucatie afdeling Leiden. 223 pagi
na's. Prijs f27,50. Leden van IVN, KNNV en Stichting 
Duinbehoud kunnen het boek bij de Groene Winkel in 
Leiden kopen voor f22,50. 
Het gebeurt niet vaak dat  er vlak achter elkaar zo maar 
twee bijzondere d uinboeken worden uitgegeven. Wer
den we vorig jaar verrast door " Lezen in het Duin", 
waarvan inmiddels de tweede druk is verschenen, nu 
komt de IVN-afdeling Leiden met een bijzondere uitga
ve. "Beleef het Duin" is een ontzettend leuk en leerzaam 
boek. Het is geschreven d oor IVN-natuurgidsen d ie op 
deze manier de mogelijkheid bieden om allerlei wetens
waardigheden die zij op cursussen en natuurwandelin
gen over de deelnemers hebben uitgestrooid, nog eens 
rustig door te nemen. 
Wat direct opvalt in dit boek is het enthousiasme van 
de schrijvers en de (geslaagde) poging het voora l  niet te 
ingewikkeld te maken. Zoals we van IVN-gidsen ge
wend zijn, komen allerlei facetten van de natuur ter 
sprake: de ontstaansgeschiedenis van de d uinen, plan-

ten, paddes.t.oelen, bladluizen, mieren, vlinder, gallen, 
vogels,. kOniJnen, vossen en d uinmilieu. Wie nog nooit 
een lezmg van Gert Jan de Bruyn heeft bijgewoond, kan 
nu de schade enigszins herstellen door zijn verhaal 
over de Rode Bosmier in dit boek te lezen. Met het noe
men van deze naam wordt ai duidelijk d a t  het de redac
tie gelukt is, deskundigen te verleiden tot het schrijven 
van goed leesbare verhalen. Om de andere auteurs niet 
te kort te doen, volgen hier ook hun namen: R. Cupe
rus, K. Langeveld, L. Hemerik. I. Tangelder, A. Mabelis, 
H. Mesters en T. Verstrael .  
Het boek i s  geïllus treerd met fraaie pentekeningen, 
waarvan er vele afkomstig zijn van Aad de Vette en 
Kees Langeveld. Het boek is gevat in een gladde, kleur
rijke kaft. Bij zo'n aardig boek is het jammer te moeten 
consta teren dat  de spellingcontrole niet al te secuur 
heeft plaatsgevonden. In dezelfde alinea " insect" naast 
" insekt" s taat gewoon slordig. Ook hoofdletters staan 
niet steeds op de plaats waar ze behoren te staan en 
"Vogels van Noord wijk en Oms treken" is niet geschre
ven door ond ergetekende, maar door ondergetekende 
en Dick Hoek. Deze kleinigheden doen echter weinig af
breuk aan het leesplezier dat  dit  boek velen zal ver
schaffen. 

Zilvermeeuwen op het Noor dwijkse strand 
Hein Verkade 

Begin 1 986 startte Dr. A .L. Spaans een omvangrijk 
kleurring-onderzoek bij Zilvermeeuwen. De d rie daar
op volgende broedseizoenen werden ongeveer 4000 kui
kens in 14 verschillende grote kolonies in heel Neder
land geringd. Om beide poten werd een grote gekleur
de ring met daarop een d uidelijke letter of cijfer aange
bracht. De kleurcombinatie van ringen ga f aan uit 
welke kolonie d e  meeuw afkomstig was, en de unieke 
cijfer / lettercombinatie met welk individu men te doen 
had. Doel van het onderzoek was, en is nog steeds, in
zicht te krijgen in verspreiding, vestigingspa troon en 
overlevingskans van Zilvermeeuwen in Nederland . 
Veel vogelaars trokken er gewapend met verrekijker, te
lescoop en notitieblok op uit om zo veel mogelijk 
geringde meeuwen terug te melden. Natuurlijk waren 
meeuwenrijke plekjes favoriet, zoals havens en vuilnis
belten. Ook ikzelf werd a ls meeuwen-waarnemer door 
deze plaatsen aangetrokken. Het gevolg was dat som
mige meeuwen wel 3 of 4 maal per dag op dezelfde 
plaats door verschillende waarnemers werden terugge
meld. Na d it in d iverse verslagen bemerkt te hebben, 
twijfelde ik aan het nut van mijn bijdrage aan het onder
zoek. De oplossing hiervoor lag natuurlijk heel dichtbij, 
het strand van Noordwijk! Het kost alleen wel wat 
meer moeite om de ringen af te lezen. De meeuwen zit
ten op het strand meer verspreid en er is veel meer ver
storing. 
Fietsen bleek dé oplossing voor deze problemen. Met re
delijk weer en laagwater trok ik er op uit, soms richting 
Katwijk. maar meestal naar het noorden richting Zand
voort. Al snel bleek als bijkomend voordeel da t meeu
wen duidelijk minder angst voor een fietser dan voor 

Zilven11eeuw 

een wandelaar hebben. 
Het gevolg is dat ik nu een aantal jaren later een flinke 
hoeveelheid ringwaarnemingen over zo'n 17 kilometer 
s trand verzameld heb. In het begin telkens nieuwe 
exemplaren maar in de loop van de tijd steeds vaker de
zelfde vogels. Na een aantal jaren ben ik al die waarne
mingen eens bij elkaar gaan voegen per vogel. Daar 
blijken regelmatigheden in voor te komen. Ondanks het 
feit dat het strand over die 17 kilometer overal min of 
meer gelijk is, blijken de indiv iduele meeuwen d uide-
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lijk voorkeur te hebben voor een eigen plekje. 
Voor acht verschillende Zilvermeeuwen heq ik daarom 
een gra fiekje gemaakt waaruit deze voorkeur steeds 
naar voren komt. 
Op de horiwntale as zijn de strandpaal-nummers van 
zuid naar noord, 86 tot 69 weergegeven. Paal 86 is bij 
de Rijnmond in Katwijk. paa l 81 bij d e  vuurtoren van 
Noordwijk en paa l 75 bij de Langevelderslag. De code 
BW duidt op de binnenwatering van de Rijn tussen de 
sluizen i n  Katwijk. 
De verticale as geeft het aantal waa rnemingen van de 
bedoelde Zilvermeeuw weer, dit verdeeld over de ver
schillende strandpalen. Boven de grafiek staat aangege
ven om welke Zilvermeeuw het gaat, daar onder de 
kolonie en het jaar waarin de vogel geboren is. 

Alle waarnemingen vallen in de periode oktober 1 989 
tot november 1 992. In de maanden Mei-Augustus zijn 
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er erg veel mensen en weinig Zilvermeeuwen op het 
strand waardoor ik mij er liever niet met de telescoop 
vertoon. 

Een aantal opmerkelijke zaken zijn uit de grafieken op 
te maken. 
Sommige Zilvermeeuwen hebben een voorkeur voor de 
'stille' stranden, wit P zwart X en wit 9 groen 9 ten noor
den van de La ngevelderslag en wit 9 groen A deels tus
sen Noordwijk en de Langevelderslag en deels ten 
noorden daarvan. 

Daarentegen zijn zwa rt H groen Z en wit 1 groen L 
vooral voor de noord wijkse boulevards te vinden! 
Ccel 1 groen= is op het hele strand va n paal 86 tot paal 
76 te vinden maar juist ten noord en daarva n zeldzaam. 
Wit 9 groen J daarentegen houd t zich met name op bij 
de noordelijke strandpalen. 
De binnenwatering va n Kat wijk word t d oor een groot 
aantal meeuwen als 'hoogwa tcrvluchtplaats' gebruikt. 
Wit D groenYen wit 1 groen L bchoren tot die groep. 
Wit D groen Y vliegt daarna bij eb waarschijnlijk vaker 
in zuidelijke richting langs het strand om te foerageren 
dan wit 1 groen L !  
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De v raag rijst natuurlijk waarom elke meeuw zo zijn ei
gen voorkeursplekje op het strand lijkt té hebben. Een 
antwoord hierop kan ik helaas niet geven, alleen een 
vermoeden. Misschien is het gewoon toeval. Een jonge 
meeuw gaat na het uitvliegen zwervend op zoek naar 
voedsel. Blijkt er een bepaalde plek op d at moment 
voedselrijk dan blijft hij daar 'hangen'. Is er d aarna re
gelmatig aanvoer van voedsel dan keert de vogel ook 
na het broedseizoen weer naar zij n vertrouwde 'winter
territorium' terug. Verplaatsen is trouwens niet eenvou
dig want de andere plekken op het strand zijn al 
ingenomen door andere meeuwen .... . .  

Daar er inmidd els vele tien-duizenden meldingen bij 
dhr. Spaans en zijn medewerkers zijn binnengekomen 
zal het nog wel enige tijd duren voor er een totaal-over
zicht op tafel komt. 

Uit het kleine aantal waarnemingen van mijzelf lijken al 
leuke patronen naar voren te komen. Hierdoor ben ik, 
samen met de andere waarnemers zeer benieuwd naar 
dit overzicht en de bijbehorende conclusies. 
Nog steeds is het mogelijk ringwaarnemingen in te zen
den. Misschien richt U naar aanleiding van dit verslagje 
ook de kij ker eens wat vaker op Zilvermeeuwen. Ont
dekt U dan een geringd exemplaar, zend deze gegevens 
met datum en plaats van de waarneming naar: A .L. 
Spaans, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Ant
woord nummer 1 6 17, 6800 WC ARNHEM (geen postze
gel nodig) 
Losse waarnemingen kunt U ook gewoon aan mij door
bellen, dan zorg ik dat deze in Arnhem terecht komen. 
Hein Verkade 
tel. 01719-1 8865. 
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Bollenvel den on de r wate r 
Ab Steenvoorden 

Evenals vorig jaar, s tonden er ook d it jaar weer enkele 
percelen bollenland onder water. Het ging deze nazo
mer om vier verschillende percelen, die binnen de gren
zen lagen van het gebied dat  door onze vereniging 
wordt geïnventariseerd. 
Het perceel waar d it jaar het meeste te beleven viel lag 
aan de Tespellaan in Noordwijkerhout. Ook de andere 
drie percelen lagen binnen de gemeente Noordwijker
hout. Een heel klein stukje dat  onder water stond, van 
misschien net vij fhonderd vierkante meter lag langs de 
Herenweg en de laatste 2 percelen lagen langs de Leid
se Vaart. Eén tussen de Schippersvaartweg en de Delf
weg en één iets ten noorden van de Delfweg. 
Zowel op het perceel langs de Heren weg, als op beide 
percelen langs de Leidse Vaart werd niet zo heel veel 
waargenomen. Dit heeft vermoedelijk te maken met de 
grootte van de  percelen en de ligging ervan. Bij alle drie 
de percelen was het overdag nogal druk. 

Hieronder een overzicht van de soorten die op de des
betreffende percelen zijn waargenomen, met daarbij de 
eerste en de  laatste datum dat de vogel op het perceel is 
gezien, en de hoogste aantallen waarin de soort aanwe
zig was op de percelen. 

Tespellaan Noordwijkerhout 

Soort Eerste Laatste Hoog-
waarne waarne ste aan-
ming ming tal 

Nijlgans 1 1 -07 1 6-07 1 1  

Bergeend 01 -08 09-08 3 

Slobeend 21 -07 06-08 40 

Krakeend 21 -07 1 1 -08 9 

Smient 28-07 29-07 1 

Wintertaling 21 -07 1 1-08 17  

Kuifeend 04-07 04-07 1 

Lepelaar 28-07 08-08 1 onv. 

Zilverplevier 1 2-08 1 2-08 1 

Bontbekplevier 27-07 03-08 5 

Kleine Plevier 25-07 31 -07 1 

Grutto 16-07 09-08 56 

Rosse Grutto 26-07 1 1-08 2 

Wulp 1 1 -07 26-07 1 

Regenwulp 20-07 21 -07 1 

Watersnip 19-07 16-08 33 

Witgat 16-07 08-08 2 

Bosrui ter 16-07 14-08 4 

Groenpootruiter 10-07 14-08 1 2  

Zwarte Ruiter 26-07 27-07 1 

Kemphaan 16-07 14-08 66 

Oeverloper 10-07 16-08 15 

Bonte Strand loper 19-07 14-08 2 

Kleine Strandloper __ 26-07 1 1 -08 8 
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Grutto 

Krom heks tra nd loper 24-07 09-08 4 
Dwergmeeuw 08-08 08-08 1 ad 
Gee 1 pootmeeuw 1 1 -08 1 1-08 1 ad(?} 
Grote Stern 10-08 10-08 1 
Lachstern 31-07 01-08 2 
Visdief 03-07 1 4-08 16 
Zwarte Stern 0 1-08 01 -08 2 

Aanvullingen Tespellaan 

Op het perceel (binnen de dijkjes) werden totaal 48 vo
gelsoorten waargenomen. Vrijdagavond 31 juli werd er 
op de Dutch Birding Vogellijn melding gemaakt van 
twee adulte Lachsterns in zomerkleed langs de Tespel
laan. De vogels waren vlak voordat het donker werd 
ontdekt. Zaterdagochtend bij zonsopgang waren beide 
vogels niet meer op het perceel aanwezig. Pas zaterdag
avond werd er weer een Lachstern ontdekt, in gezel
schap van twee Zwarte Sterns. Deze waarneming van 
Lachsterns was pas de tweede vanuit het binnenland. 
Ook van de Grote Stern is maar één waarneming in het 
archief terug te vinden vanuit het binnenland. Deze 
twee sternsoorten worden meestal langstrekkend over 
zee waargenomen. 
Op 16 augustus stond het veld weer geheel droog. 
Tijdens het tellen werden de volgende soorten nog over
vliegend waargenomen: Een vrouwtje Sperwer op 1 1  
juli, een jagende Boomvalk werd de eerste tot en met de 
16e augustus bijna dagelijks waargenomen en 15 Regen
wulpen vlogen over op 3 augustus. 

Herenweg Noordwijkerhout 

Soort Eerste Laatste Hoog-
waarne waarne ste aan-
ming ming tal 

Witgat 06-08 06-08 1 
Groenpootruiter 02-08 02-08 1 
Oeverloper 02-08 06-08 1 



Aanvullingen Herenweg 

Dit is alles wat·er op di t  perceel is waargenomen. Het 
perceel was erg klein, lag vlak langs een redelijk drukke 
weg en is lang niet iedere dag bezocht. 

Leidse Vaart, tussen Schippersvaartweg en 
Delfweg 

Soort Eerste Laatste Hoog-
waarne waarne s te aan-
ming ming tal 

Bergeend 02-10 03-10 6 

Bontbekplevier 22-08 1 2-09 3 

Strand plevier 22-08 22-08 1 

Watersnip 02-10 09-10 9 

Groenpootruiter 02-10 03-10 3 

Zwarte Ruiter 02-10 03-10 5 

Kemphaan 02-10 03-10 1 

Oeverloper 22-08 29-08 2 

Kleine Strandloper 02-10 04-10 5 

Visdief 05-09 05-09 2 

Aanvullingen Leidse Vaart, tussen Schip
persvaartweg en Delfweg 

Opvallend aan di t  perceel was, dat  het vaak bijna droog 
stond . Er waren dan wel erg veel meeuwen aanwezig, 
maar totaal geen steltlopers of eenden. Op 4 oktober 
stond het veld geheel droog. 

Leidse Vaart, tussen Schippersvaartweg en 
Delfweg 

Soort Eerste Laatste Hoog-
waarne waarne ste aan-
ming ming tal 

Groenpootruiter 29-08 05-09 5 

Oeverloper 06-08 05-09 9 

Kleine Strandloper 26-08 26-08 1 

Visdief 06-08 05-09 1 

Aanvullingen Leidse Vaart, ten noorden 
van de Delfweg 

Ook op dit  perceel is niet echt veel waargenomen. 

Rondom het perceel werd overdag druk gewerkt, veel 
werkverkeer. Alle vogels d ie we er hebben waargeno
men zaten er in de avonduren. 
Gedurende de dag was het perceel meestal geheel 
verlaten, soms zaten er Kokmeeuwen of Wilde Eenden. 

Twee jaar Bollenvelden onder water 

Zowel in 1991 als in 1 992 heeft er langs de Tespellaan in 
Noordwijkerhout een perceel bollenland onder water 
gestaan. Nu we van twee jaar gegevens hebben, kunnen 
we eens de waarnemingen van beide jaren gaan verge
lijken. Wat als eerste opvalt, is dat  het perceel in 1991 
van begin augustus tot ongeveer de tweede week van 
september onder water heeft gestaan. Het perceel in 
1992 is al begin juli onder wa ter gezet, en bleef tot onge
veer de tweede week van augustus onder water s taan. 
Er zit d us qua datum een maand verschil in. Als je dan 
de waarnemingen van beide jaren naast elkaar legt, 
wordt pas duidelijk wat een groot verschil zo'n maand 
kan opleveren. Zo werden er in 1 991  maar nauwelijks 
Grutto's op het perceel gezien (maar 1 exemplaar), ter
wijl er in 1992 toch een redelijk aantal aanwezig was. 
De vogels werden tot en met 9 augustus op het perceel 
waargenomen. In 1991 s tond het perceel toen nog maar 
net onder water. Waarschijnlijk trekken de Grutto's dus 
hoofdzakelijk in juli bij ons langs. 
Een ander duidelijk verschil is het aantal Zwarte Rui
ters en Watersnippen dat is waargenomen. In 1992 
werd maar één Zwarte Ruiter gezien, terwijl deze soort 
in 1991 toch met meerdere exemplaren dagelijks op het 
perceel aanwezig was vanaf half augustus. Met de Wa
tersnip is het precies hetzelfde, ook deze soort wordt 
pas vanaf half augustus in grote getale bij ons in de om
geving waargenomen. 
Als je nu het overzicht van het perceel langs de Leidse 
Vaart tussen de Schippersvaartweg en de Delfweg van 
het afgelopen jaar ernaast legt, dan valt direct op dat la
ter in het seizoen de Zwarte Ruiters bij ons opduiken. 
Dit is dus duidelijk een soort d ie vanuit het noorden 
naar ons toe trekt, en d us veel la ter pas doortrekt dan 
bijvoorbeeld de soorten d ie in onze omgeving broeden. 

Langs deze weg wilde ik nog even iedereen bedanken 
die z'n waarnemingen heeft doorgegeven, waardoor dit  
s tukje tot stand kon komen. Voor aanvullingen etc. hou 
ik mij aanbevolen. 
De waarnemers waren: J. van Dijk, J.W. Hooymans, K. 
Koning, A. Steenvoorden en H. Verkade. 

De Eikvaren (Polypodium) zn Noor dwijk 

EesAartse 

Bij de inventarisaties voor de nieuwe Flora van Noord
wijken Omstreken (of zoals bij de werkgroep de ge
dachte leeft: Flora van Duin- en Bollenstreek) ga je aan 
bepaalde moeilijke soorten toch wat meer aandacht be
steden. 
Jelle van Dijk en Martien de Graaf hebben zich b.v. 
geworpen op de Ganzeyoetfamilie. Dit onderzoek heeft 
geleid tot hele leuke nieuwe vondsten. 

Ik zou me bezig gaan houden met o.a. de klaprozen en 
de eikvarens. Helaas heb ik door het mooie weer het on
derzoek naar de klaprozen moeten staken. Voor ik er 
erg in had was alles ui tgebloeid, zoda t  ik in 1993 nog 
een groot gedeelte van het inventarisatiegebied moet 
nalopen. 

Ik heb me d i t  najaar wel bezig gehouden met de eikva
ren. Vroeger was het gemakkel ijk, want in de flora's 
was sprake van maar 1 eikvaren, namelijk de Gewone 
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eikvaren (Polypod ium vulgare). Helaas ... door nauw
keurig onderzoek bleken er 2 eikvarens algemeen voor 
te komen, de Gewone eikvaren en de Brede eikvaren (P. 
interjectum) 
Vermeld wordt in de nieuwe flora's dat beide soorten 
in de duinen voorkomen. Ziedaar de uitdaging. 

Alles wat met de eikvaren te maken had, werd uit de 
boekenkast  gehaald en aan de hand van de volgende 
boekwerken werd een soort determinatietabel gemaakt. 
- Geïllustreerde flora yan Nederland. E. Beimans. WH 
Beinsius & Jac.P. Thijsse. 21e druk 1965. 
Deze flora kent nog maar 1 eikvaren, de Gewone eikva
ren (P. vulgare). Met de bijbehorende tekening is iets 
vreemd aan de hand, maar daarover straks meer. 
- Nog een Polypodium: een nieuw anatomisch-morfolo
gisch kenmerk yoor onze drie Europese soorten. E. yan 
Rompaey. Gorteóa. deel 4. nr. 9. 1 april 1969. 
In dit artikel wordt een determinatietabel gegeven gro
tendeels gebaseerd op het a l  dan niet voorkomen van 
een klein randje bladmoes tussen bladslip en hoofdnerf. 
- Flora yan Nederland. Beukels en van Ooststroom. 18e 
druk.1975. 
Deze flora kent al de  Brede eikvaren (P. interjectum). 
Over de illustratie ook straks meer. 
- Flora yan Nederland. Beukels & Van der Meijden. 20e 
druk 1983. 
Deze flora geeft een uitgebreide beschrijving van beide 
soorten en zegt in een noot, dat de soorten verschillen 
in cytogenetisch opzicht (cytogenPtica is de wetenschap 
die zich bezig houdt met de betrekkingen tussen cel en 
erfelijkheid), maar zijn, vooral wegens de grote variabi
l iteit van P. v ulgare, moeilijk te onderscheiden. 
(Nu was ik niet van plan tot een cytogenetiscb 
onderzoek, maar de genoemde variabiliteit betekende 
wel dat  er "verrassingen" te verwachten waren. 
- Flora yan Nederland. R. v.d. Meijden m.m.v. E.I. 
Weeda. W.I. Bolyerda & P.H. Bovenkamp. 21e druk 
l22Q.. 
Deze flora geeft geen nieuwe informatie. 
- Nederlandse Ecologische Flora. Drs. E.I. Weeda. R. 
Westra. Cb. Westra en I. Westra. Wilde planten en hun 
relaties. deel1. 
Bij de omschrijving van beide soorten wordt vermeld, 
dat de Brede eikvaren alleen van de Gewone eikvaren 
is te onderscheiden door een combinatie van kenmer
ken. Brede eikvaren is ontstaa n uit een kruising van Ge
wone eikvaren met een verwante soort uit bet 
Middellandse Zeegebied . 
Om het lekker moeilijk te maken wordt verder gezegd, 
dat Brede en Gewone eikvaren op duinhellingen dik
wijls samen groeien. 

Aan de band van alle omschrijvingen kwam ik tot bet 
volgende resultaat: 

Polipodi- Polypodium interjeeturn 
urn vulgare 

Gewone Brede eikvaren 
eikvaren 

1 .  Bladeren Lancet-tot Smal - tot driehoekig ei-
langwerpig rond .  Bladeren groter 
lancetvor- en donkerder van kleur 
mig 

2. Jonge Verschij- Verschijnen in bet be-
bladeren nen in de gin van de zomer 

lente 
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3. Bladslip- Meestal nauwelijks getand. On-
pen stomp derste paren niet duide-

lijk langer dan de 
volgende paren. Recht 
afstaand 

4. Zijner- 1 -2 maal ge- 2-3(4) maal gevorkt 
ven blads- vorkt 
lippen 

5.Blad- Geen Klein randje bladmoes 
moes strookje tussen bladslip en 

aanwezig hoofdnerf 

Sporan- meestal elliptisch 
giënboop- rond 
jes 

Uit de flora's blijkt dat er toch wel duidelijke verschil
len zijn tussen de Gewone en de Brede eikvaren. Maar 
er zijn ook wat glibberige omschrijvingen tussen, zoals 
b.v 1 .  Waar begint Janvetvormig en eindigt  driehoekig 
rond, zo je er al een voorstelling van kunt maken. 

Ik koos voor het verschil tussen de Gewone en Brede 
eikvaren voor de volgende kenmerken: 
- voorkomen van bladmoesrandje (Brede eikvaren) 
- naar voren staande onderste bladslippen (Brede 
eikvaren) 
- Sporangiënhoopjes (rond =Gewone; elliptisch= Bre
de) 

'll '!;, 
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Smm 
Bet1oort bij determinatietabel. 

a. Gewone eikvaren 

b. Brede eikvaren 

- Bladslippen (stomp en nauwelijks getand = Gewone; 
spits en meestal gezaagd =Brede) 
Deze kenmerken zijn zonder bijzondere hulpmiddelen 
direct zichtbaar. Soms is een loep bij twijfel wel aan te 
bevelen. 
Bij de beoordel ing van het bladmoesrandje was het ge
deelte na de 3e-4e paar bladslippen tot ongeveer het 
midden van bet blad bepalend (zie tekening). De onder
ste 3-4 paren bladslippen vertonen vaak grote afwijkin
gen evenals de bladslippen naar de top. 
Door even een blad tegen bet l icht te houden kan men 
met het blote oog het bladmoesrandje of de doorlopen
de hoornlijst zien. 

Toen het veld in. Je begint dan natuurlijk in de eoepel
duinen (de zuidduinen voor de Noordwijkers), omdat 
daar beide soorten voorkomen. Bij een drietal middag
bezoeken in de Coepeld uinen, waar vooral de grote hel
lingen achter de eerste bunker (met mast) en achter de 
Dr.Mr. W. v.d. Bergb-Sticbting goed werden onder
zocht, bleek er een complete chaos in de eikvarens te 
heersen. 
De variabiliteit bleek zeer groot te zijn, maar daar was 
ik al voor gewaarschuwd . Wat kwam ik al zo tegen: 
- Bladen zonder randje blad moes, waarbij de hoornlijst 
echt tot op de hoofdnerf doorliep. Dus duidelijk Gewo
ne eikvaren. 
- Er waren echter bladen bij waar de onderste 



Blad van Gewone eikvaren; 
tussen g�tippelde lijnen ligt bladsegment wat voor onderzoek in aanmerking komt. 

bladslippen naar voren afstonden en dat wijst weer op 
een Brede eikvaren. 
- Bade� �et.randjes bladmoes. Dus duidelijk Brede eik
varen. 
- Er waren echter bladen. bij zonper afstaande onderste 
bladslippen eq dat d uid t  weer op Gewone eikv��n. 
- Bladen met gedeeltelijk bladmoes en gedeeltehJk door
lopencle hoornlijst met zowel afstaande als niet 
afstaande onderste bladsl�ppen. Een mengelmoes van 
beide soorten. . 
- De  sporangiënhoopjes gaven geen uitkomst. "Zuivere" 
Brede eikvarens gaven soms overwegend e ronde spo
rangiënhoopjes te zien en bij de "zuivere" Gewone eik
varen was het weer andersom. Veelal was het een 
mengelmoes van ronden en elliptische hoopjes. 

Om de zaak lekker ingewikkeld te maken kwamen alle 
variaties regelmatig voor, zelfs in dezelfde plek eikva-. 
ren. 
Het was om tureluurs va.n te worden. Had je een hand 
bladeren vast, willekeurig uit w'n plek eikvaren ge
plukt, dan waren alle.variaties á?n�ezig . . .  
De echte plekken met Gewoné elkVaren ZlJn 
betrekkelijk zeldzaam evenals de plekken met echte Bre
de eikvaren. Ik heb gelet op de grootte van de bladeren 
en de kleur. Hopeloos! Bladen van dè Gewone eikvaren 
op een beschaduwde noordhelling waren a _anzienlijk 
groter dan d ie van de Brede eikvaren op mmder bescha
duwde hellingen. Ik nam voor mezelf twee steekpr?e-
ven of er lijn zat in de eikvarens. Zo op het eerste · 

gezicht: Dat is een Brede eikvaren (bleek een Gewone 
eikvaren te zijn) of dat is een Gewone eikvaren (bleek 
toen een mengelmoes te zijn of een Brede eikvaren. 
Kleur dan? Bracht ook geen uitkomst omdat er kenne
lijk ook wat "lichtere" Brede eikvarens voorkomen en 
wat "donkere" Gewone eikvarens. 
Toen er een forse regenbui boven de Cocpelduinen los-
barstte, zakte het enthousiasme tot nul. . Al met al heb ik toch een aantal plekken gevonden d1e 
tot de Gewone eikvaren of de Brede eikvaren gerekend 
mogen worden. Vermoedelijk zijn sommige plekken 
door wortelstokken met elkaar verbonden, want een 
meter verder b.v. kan naast een plek Gewone eikvaren 
een plek Brede eikvaren voorkomen. 
Je kunt niet zeggen dat  b.v. de helling achte� de Van _ 
den Bergh-Stichting een helling met Brede e1kvaren 1s. 
Het grootste gedeelte van de eikvaren daar heeft k�n
merken van de Gewone eikvaren en wat er tussen m. 
De twee duidelijkste kenmerken (randje bladmoes en 

naar voren afstaande bladslippen) en de onduidelijke 
kenmerken (grootte, kleur van de bladeren, sporangiën
hoopjes en de randen van de bladslippen) werkten dui
delijk niet bij de eikvarens in de Coepeld uinen. 
Nu had ik wel de Coepelduinen.a,ard ig onderwchtr 
maar over de Noordduinen, De Blink/Langeveld er-. 
duin en AW-duinen wist ik nog niets. Een mo9ie mid
dag 'in oktober was waard om daar' een halve a _�.:.dag 
voor op te nemen.· 

. 

· · 

. · . 

Je zucht dan wel van 'opluchtir:tg als een plekje met eik
varen op de trimbaan alle kenmerken vàn een Gewon� 
eikvaren heeft. Ook bij andere vindpl<iatsen was niets . 
aan de hand . Afwijkende vormen kwamen niet voor. Ja 
toch ... bij veel eikvarens staken de . ond erste bladslippen 
naar voren en dat is een kenmerk van de Brede eikva 
ren. Maar de vooruitstekende bladslippen komen zo al
gemeen voor, dat het de vraag is of d it een duidelijk 
kerlmerk is. 

�n de'N��rdd uinen heb ik alle grote hellingen afgelo-
' pe,n eh \_"Vat blijkt: . .  allemaal Gewone �ikvar��- De grote 
helling bij Luijt z'n Kop bleek begroe1d te ZlJn met Ge
wone eikvaren. Op deze helling gaat het verschil in 
grootfe van de blader�n tussèn Gewone en Brede eikva
ren niet op. De bladeren zijl) aanzienlijk groter dan de 
bladeren van de Brede eikvaren in de Coepeld uinen. 
Langs een pad ten zuiden van"Luijt z'n Kop bleek een 
plekje eikvaren te staan dat keiUilerken had van Br

_
ede 

eikvaren. Op het eerste gezicht was .er geen verschll met 
·de Gewone eikvaren d 'ie er naast stonden, maar als je 

een tijd je met de eikvarens bezig bent, krijg je toch een 
"neus" voor bepaalde afwijkingen. E,r was een randje 
bladmoes zichtbaar, maar de andere. kenmerken waren 
allemaal van de Gewone eikvaren. Ik hou het op een va
riabele vorm van de Gewone eikvaren. 
Ik heb nog een paar steekproeven in de 
Blink/Langevelderduin en het zuid elijk deel van de 
A W -du inen genomen, maar alle aangetroffen eikvaren 
waren Gewone �ikvai'ens. 

Conclusie 
-Op de Trimbaan, in de Noordduinen, De Blink/Lange
velderduin en AW-duinen komt alleen de Gewone 
eikvaren voor. 
- In de eoepelduinen (Zuidd uinen) komt zowel de Ge
wone als de Brede eikvaren voor, maar ook veel tussen
vormen. 
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Tekeningen 
Als men bijgaande tekeningen (fig.3 en fig.4), die als il
lustraties bij de Gewone eikvaren staan afgebeeld, goed 
bekijkt dan blijken beide tekeningen grote randjes blad
moes te bezitten en dat zou d uiden op een . . . . .  Brede eik
varen. 

Geillustreerde jlara van Nederland, Hei

mans, Heinsius en Thysse, 21e d1uk 1965 

De beste tekeningen staan afgebeeld in de Nederlandse 
ecologische flora, deel 1.  De verschillen tussen de Gewo
ne en de Brede eikvaren zijn duidelijk te zien. In het 
veld geven de wat  samengetrokken randen van de on
derste bladslippen en de wat wratterige, spitse bladslip
pen aan de top van de bladeren een aardige indicatie 
van de Brede eikvaren. 

Verder onderzoek 
Volgend jaar zet ik uiteraard het onderzoek voort, want 
ik wil nu goed weten hoe het zit tussen de beide soor-

ten. 

�\ �� {i i� ���fl"R�ffi'· 
�11:;1?1 � mJ-1� 11M:t31 · • �'\_, •:;:r,o �i,:V,· .�:ië���}�L'i/� 
\:' I' ' �)' -i\.�i�<�'-�;i;;:· 

'.tf ; ... � ;, ;,.'� .:\.\�1� ·:��· _,..- .:>. ' _ ", ... ;.;�.' ,�_.f-,':1, �-� 
" -·.:.' ' ' '''1)' . �'Y '·{\" 

E:� ;;i;.;; .• :t�����: ::�' 
�· - •) -=.:i(:;i#·} 1!=� · -�-"'J 

eti ®c 
dQ r'k'i'W 

�l -::-.��J�ft:ft�· .;(1 ' • i!' "'?b./' 
vt< ' '1.1 � r · 
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Flora van Nederlnad, Heukels en 

Van Oostroom, 18e druk 1975 

Een kenmerk is namelijk nog het verschijnen van de bla
deren. Bij de gewone eikvaren verschijnen de bladeren 
in de lente en van de Brede eikvaren in het begin van 
de zomer. Nu zegt d ie tijdsaanduid ing aan de kust 
niets. Bij een nat, koud voorjaar ligt de plantengroei al  
ga uw 2 tot 3 weken achter bij het binnenland. Er blijkt 
in ieder geval verschil te zijn in het verschijnen van de 
bladeren tussen beide soorten. Aangezien de omstan
digheden voor beide soorten aan de kust gelijk zijn, 
moet dat verschil er d us uitkomen. 
Verder wil ik het gebied uitbreiden met de binnenduin
rand bossen, de landgoederen, greppel en muren. Ik 
houd u op de hoogte. 

Nederlandse Ecologische Flora, drs E.]. Weeda, R. We

stra, Ch. Westra en T. Westra, deel l .  

Links: Polypodium vulgare (Gewone eikvaren) 

Rechts: Polypodium interjedum (Brede Eikvaren) 

Amste rdamse Wate rleidingduinen 
Rien Sluys 

Onderzoek 

Sedert vele jaren vindt er in de AW-duinen biologisch 
onderzoek plaats op velerlei gebied . Zo wordt er om 
maar eens iets te noemen al sinds 1978 broedvogelon
derzoek gedaan in het zuidelijk duingebied, verzamelt 
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men al jaren informatie over planten en wordt er inten
sief bodemonderzoek gedaan. 
Naast professioneel werk door de sector oecologie van 
Gemeentewaterleidingen Amsterdam word t  er veel 
werk gedaan door amateurs, mensen die hun hobby uit
oefenen en de gegevens van hun onderzoek( en) be
schikbaar stellen aan bovengenoemde instantie. 
Zoals u al len ongetwijfeld, tijdens een bezoek aan de 



dingduinen. 
Tevens geeft Gemeentewaterleidingen Amsterdam drie 
keer per jaar een nieuwsbrief uit over het natuuronder
zoek in de A WD. Allerlei interessante gegevens zijn 
hierin te vinden. In het Jan Verwey Natuurcentrum zijn 
deze nieuwsbrieven in te zien. U blijft dan goed op de 
hoogte van allerlei onderzoek en ontwikkelingen in dit 
bijzondere duingebied. De twee inmiddels verschenen 
nummers bevatten o.a. stukjes over dagvlinderonder
zoek (u kunt meedoen!), kevers, duin valleien, reewild
tellingen, roofvogels en waterstanden. 

�-
Aalscholver 

tentoonstelling over de AW-duinen in het Jan Verwey 
Natuurcentrum, heeft gezien wordt er zeer veel onder
zoek verricht. Vlinders, kevers, waterdieren, planten, 
vissen, vogels, mossen, enz., niets is er veilig voor de nij
vere onderzoekers. 
Van al d ie onderzoeken zijn vele rapporten en 
verslagen gepubliceerd en onze vereniging prijst zich 
gelukkig dat  zij de afgelopen jaren gratis vele rapporten 
heeft ontvangen. Deze rapporten bevinden zich in de bi
bliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum en zijn 
voor een ieder toegankelijk. Voor leden d ie willen we
ten wat er allemaal in de AW-duinen gebeurt en gaat 
gebeuren vormen deze rapporten een grote bron van in
formatie. 

Het onderzoek staat niet stil en wanneer er nieuwe rap
porten verschijnen zullen we daarvan in de daarop vol
gende Strandloper melding maken, zodat  de 
geïnteresseerde lezer op de hoogte kan blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen in de Amsterdamse Waterlei-

IJsZan d 1 9 9 1  (vervolg) 
Maaike en Hein Verkade 

Het tweede deel van het verslag over onze reis naar Us
land gaat met name over het noord-oostelijk deel van 
het eiland. Juist  hier vinden we de unieke combinatie 
van geologisch zeer interessante gebieden en een boei
ende ornithologische verscheidenheid . 
We starten in Akureyri, met 15.000 inwoners de tweede 
stad van het land. De plaats is gunstig gelegen aan de 
Eyjafjördur. Deze fjord komt rechtstreeks in de  Noorde
lijke IJszee uit. Doordat er echter een 'knik' in de fjord 
zit kunnen de koude noorden-winden deze plek moei
lijk bereiken. Aan de andere kant ligt het in de regen
schaduw van het ijslandse bergmassief. Ondanks de 
noordelijke ligging heeft Akureyri een heel aangenaam 
klimaat en wordt het wel de Mediterrané van IJsland 
genoemd. Dit wordt bevestigd bij binnenkomst in de 
stad waar de thermometers 28 graden Celsius aange
ven. Onze eerste gang is dan ook naar de ijscoman en 
dar-. een plrkje in de schaduw. Een bezoek aan de bota
nische tuinen blijkt zeer de moeite waard. Alleen de uit
bundige zang van Koperwieken en Barmsijzen doet 
nog aan een plaats nabij de poolcirkel herinneren. 
In de drukke winkelstraat zien we aankond igingen van 
busreisjes naar Myvatn. Dit is ook ons reisdoel. 
Myvatn, Jetterlijk vertaald 'Muggenwater', is een grillig 

Informatie 

Elke eerste en derde zondag van de maand is er een na
tuurwandeling. Start 13.00 uur. Vertrek vana f het bezoe
kerscentrum "De Oranjekom" 

13 december is er een "vroege-vogel wandeling": Start: 
8.30 uur. Vertrek vanaf de ingang Panneland. 

Tot eind december is er in het bezoekerscentrum een 
tentoonstelling over (loop-)kevers in de AW-duinen. 

De afgelopen zomer is er een initiatief geweest om een 
vereniging "Vrienden van de AWD" op te richten. De re
acties waren zodanig dat  er (voorlopig) vanaf is gezien. 

Bij het Renbaanveld in het noorden van de A WD zit al 
enige tijd een groep Aalscholvers. Mogelijk zijn ze dit 
jaar door verstoring niet tot broeden gekomen. Als dit 
gebied minder bezocht wordt  door bezoekers dan is de 
kans groot dat de Aalscholvers in 1993 tot broeden ko
men. 

gevormd ondiep meer met een oppervlak van ongeveer 
36 vierkante kilometer. Het ligt op de breuk met veel 
vulkanische activiteit d ie dwars door I]sland loopt. 
Hier drijven de aardschollen langzaam van elkaar af, 
waardoor de gloeiende aardmassa regelmatig door de 
ontstane spleten naar boven komt. Alles is hier geolo
gisch gezien zeer jong. De tafelbergen rond het meer 
ontstonden gedurende de laatste ijstijd. De uitbarstin-
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gen deden de enorme ijskap niet smelten maar drukten 
deze alleen omhoog. De bizarre berg 'Hverfjall', grijs en 
kaal lijkt zo vanaf de maan op de aarde neergezet. Hij 
ontstond na een korte enorme explosie zo'n 2500 jaar 
geleden. 
Wij beklimmen ondanks de warmte deze berg en ko
men geheel s tofgrijs aan de  kraterrand. Hier vandaan 
zijn prachtig de scheuren in de aardkorst te zien van di
verse ouderdom. De jongste is pas van 1975 en wordt 
door gitzwarte lava omzoomd. Aan de andere kant het 
Myvatn met daarin vele minikraters en lavazuilen. 
Deze minikraters, ook wel pseudokraters genoemd, zijn 
ontstaan doordat gloeiend hete lava in het water 
stroomde wat hierdoor snel verhit werd en explosies 
veroorzaakte. 

Het meer zelf is pas 3600 jaar oud en ontstaan doordat 
de laagte werd afgedamd door een lavastroom. 
Met een prachtig beeld in ons geheugen dalen we voor
zichtig langs het 'pad' terug. Voor aanvang gaf een 
bordje ons het d ringend advies de gemarkeerde route 
te volgen in verband met erosie-gevaar. Hier en daar 
bloeit alleen een tijmplantje, een wel erg schamel resul
taat na 25 eeuwen. De verschillende tinten grijs tonen 
de droge regenwatersporen. 

We slaan onze tent ten zuiden van het meer op aan het 
Graenavatn. Voor e ten is bijna geen tijd want de laag
s taande zon zorgt voor prachtige uitzichten welke we 
direct willen vastleggen op de gevoelige plaat. 
Een groepje Bonte Strandlopers in zomerkleed strijkt 
vlakbij neer. De opvallende geelgrijze rugtekening van 
de ijslandse ondersoort is goed te zien. Ze zijn nerveus 
aan het foerageren en we vragen ons af of deze vogels 
nog zullen gaan broeden of di t  al achter de rug hebben. 
Het is begin Ju !i, misschien blijven ze wel gewoon over
zomeren .. . . .  
Tegen middernacht, het is overigens nog gewoon licht, 
worden de eenden op de meertjes steeds actiever. We 
liggen in de tent  te luis teren en trachten namen bij de 
merkwaard ige geluiden te verzinnen .... . Toppereen-
den? ... Zwarte Zeeëenden? ...... dan maar naar buiten. 
Het blijken IJseenden te zijn. Nooit gedacht dat deze 
prachtige eenden dergelijk gebla f voortbrengen. 

·��... .. ....... � ---:-------:-
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l]seend, mannetje 
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Harlekijkeend, mannetje 

Even later een soort wolvengeloei, dat  a fkomstig is van 
een baltsende IJsduiker. Het is duidelijk dat  we ons 
midden in het belangrijkste watervogelgebied van Us
land bevinden. 
De volgende morgen d us vroeg op want we zijn zeer 
benieuwd naar de rest. Inderdaad blijken alle meren 
d icht bevolkt met vele soorten eenden. Het meest talrijk 
zijn de  Toppereenden, Kuifeenden, Smienten en IJsland
se Brilduikers. De laatsten lijken veel op de gewone Bril
duikers. De mannetjes hebben een paarsachtige i.p.v. 
een groenachtige kop met daarin een meer driehoekige 
dan ronde witte vlek. Het krioel t  overal van de kuikens, 
bij één IJseend tellen we er zelfs 23 !. .. en vragen ons af 
of hiervan soms een aantal geadopteerd zijn. 
Minder algemeen zijn Zwarte Zeeëend en Middelste 
Zaagbek. Langs de oevers kringen vele honderden 
Grauwe Franjepoten hun rondjes in het water op zoek 
naar kleine insekten die er in grote massa's rondzwer
men. Ieder poeltje heeft z'n paartje Kuifduikers met en
kele jongen. 
De grote vogelrijkdom heeft Myvatn te danken aan zijn 
geringe diepte, nergens meer dan 3 meter. Waterplan
ten en insekten tieren er welig en vormen het voedsel 
voor de vele tien-duizenden watervogels. Velen gebrui
ken het gebied om er de rui door te brengen. We zien 
dan ook per dag het aantal Wilde Zwanen toenemen. 
De groep kan in de loop van het seizoen tot zo'n 600 
exemplaren tellen. 
Een deel van de eenden blijft in Myvatn zelfs overwinte
ren. Het grootste deel van het meer is dan bevroren, 
echter enkele delen blijven door de vulkanische warmte 
het hele jaar open! 
Een voor ons vreemde eend is de Harlekijneend. Je 
zoekt hem tevergeefs op de meren, maar hij blijkt in de 
snelstromende rivieren daar omheen tamelijk alge
meen. We hebben de plaa tjes goed bestudeerd en zijn 
tot de conclusie gekomen dat een dergelijk opvallende 
blauw-witte eend wel snel opgemerkt moet worden. 
Dat blijkt toch even anders te zijn. De vogels vallen te
gen de diepblauwe achtergrond met zijn vele witte 
schuimkopjes geheel weg. Daar komt nog bij dat zij 
veelvuldig duiken op zoek naar voedsel. Eén voordeel 
is wel dat de eenden op dezelfde plaa ts boven komen 
als zij duiken, ond anks de grote stroming. 



In het Natuurhistorisch Museum in Reykjavik hadden 
wij eerder nagevraagd of en waar wij kans zouden heb
ben op Giervalken. De man trok een bedenkelijk ge
zicht en gaf ons nog de meeste kans rond het Myvatn. 
Giervalken worden steeds zeldzamer doordat hun be
langrijkste prooi, het Sneeuwhoen, veel te zwaar be
jaagd wordt door de mens .... . 

We wandelen in het natuurreservaa t  rond het meer en 
stuiten op diverse groepjes Sneeuwhoenders. Hier ma
ken we d us een kans. Grutto's roepen overal en bewa
ken hun jongen. Ze zijn iets d ieper rood van kleur maar 
verder onmiskenbaar. Hier bevindt zich de meest noor
delijke broedplaats van deze soort. 
Plotseling a larmeren veel vogels vanuit de richting van 
het meer. Het lijkt weer een Smelleken met een groot 
aantal zangvogels om hem heen. Maar we vergissen 
ons behoorlijk in de afs tand en grootte, die zangvogels 
blijken a llemaal Tureluurs en Goudplevieren te zijn! 
We realiseren ons nu dat  ook d ie roofvogel een veel gro
tere afmeting heeft. Dat is dus de Giervalk. hij lijkt ze
ker zo groot a ls een Buizerd! 

Al pratend constateren we dat het maar goed is dat  het 

een natuurreservaa t  is waar gelukkig niet op Sneeuw
hoenders wordt gejaagd. 
Even verder l igt een dode Raaf langs de weg. Toeval 
denken we, want kraaiachtigen la ten zich niet snel aan
rijden door auto's. 
Aangezien onze reis bijna ten einde is besluiten we het 
d ier mee te nemen voor de vergelijkingskollektie van 
het archeologisch instituut in Amsterdam. 

Terug in Nederland wordt de  Raaf ontleed en blijkt het 
lichaam vol met hagel. .  ..... We denken aan het natuurre
servaat, Sneeuwhoenders en Giervalken, en kijken dan 
net zo bedenkelijk a ls de man in Reykjavik. Zeker wan
neer je hebt gelezen da t  de Raaf een speciale plaats bij 
de IJslanders inneemt. Volgens een oude legende werd 
een Raaf aan boord van een schip op de Atlantische 
Oceaan losgelaten. De vogel kwam niet meer terug en 
dus moest er land in de buurt liggen. Zo werden zij de 
eerste bewoners van het eiland . 
Niettemin heeft onze reis naar het bijzondere IJs land, 
mede door het schitterende weer, diepe indruk ge
maakt en zal lang in ons geheugen gegrift blijven. 

Van Stippenkijker tot Zeetrekfreak 

���=----�--�----
Rien Sluys 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Waar
om is het zeetrek kijken zo weinig populair bij het over
grote deel van de leden van onze vereniging? 

Onbekend maakt onbemind 

Een klein aantal leden, ik schat zo'n 6 man, kijkt min of 
meer regelmatig over zee naar de vogels die passeren. 
Het bekijken van de vogeltrek over zee mag zich dan 
ook bepaald niet verheugen in een grote populariteit. 
Een vaak gehoord geluid is "Ik snap niet wat je er aan 
vindt om naar d ie stippen te kijken, ik vind het maar 
moeilijk, want dan heb een keer 'iets' dichterbij en dan 
weet je niet wat het is". 
Toegegeven een verrekijker met een vergroting van mi
nimaal JO keer is een absolute voorwaarde, de groep 
die regelmatig over zee kijkt beschikt over 17x60 kijkers 
of telescopen, maar dan gaat er letterlijk een wereld 
voor je open. Er valt zo veel te genieten, te leren ook. 
Een scala van nieuwe vogelsoorten passeert de revue, 
wat te denken van Drieteenmeeuw, Jan van Gent, Klei
ne Jager en Zwarte Zeeëend, stuk voor stuk vogels met 
een eigen verhaal. 
Het kijken over zee is een welkome uitbreid ing op de 
jaarlijkse vogelkijkagenda; kan je in april, mei en juni je 
hart ophalen aan de  zangvogels, van augustus tot 

maart is het bijzonder 'stil' aan het zangvogelfront En 
juist in die stille maanden kan het fantastisch zeetrek kij
ken zijn. 
Zelf ben ik pas gaan zeetrek kijken nadat ik zo'n jaar of 
6 broedvogels geïnventariseerd had in de duinen. Over 
een moeilijk begin gesproken, al die geluiden leken op 
elkaar en om er zeker van te zijn dat  je de goede soort te 
pakken had moest je hem (alleen de manneljes zingen) 
in de kijker zien te krijgen. Heeft u wel eens geprobeerd 
een Spotvogel te ontdekken in een, vol in blad s taande, 
boom of een Braamsluiper te lokal iseren in d icht s tru
weel. Over "s tippen kijken" gesproken. Dan is een voor
bij vliegende Jan van Gent, met z'n spanwijd te van zo'n 
1 .80 meter wel even wat anders. En,a ls er dan, zoals op 
dinsdagmiddag 29 september zo'n 60 stuks vlak onder 
de kust aan het vissen zijn ga je echt uit je bol. Als een 
speer duiken ze in het water, waarbij ze vlak voordat ze 
het water raken snel hun vleugels intrekken. Echt een 
spectaculair gezicht. 

Het juiste moment 

Twee dames, enthousiast geworden door de sterke ver
halen over zeetrek tijdens het ontbijt op Vlieland, kwa
men, nadat ze na vele omzwervingen de zeetrektelpost 
aan de Kon. Astrid Boulevard gevonden hadden, op 
het juiste moment. Die ochtend namelijk vlogen de Klei-
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ne Jagers vlak achter de brand ing voorbij, tussen 8 en 9 
uur 's morgens waren het er 32, voor beiden een beleve
nis.  
Hiermee wil  ik aangeven dat  het van belang is dat je op 
het juiste moment aanwezig bent. Iets wat van een paar 
factoren afhankelijk is. 

Het allerbelangrijkste is de windrichting, is de wind 
noord of komt hij uit het zuid westen is er in de regel 
weinig te beleven aan het zeetrekfront, en zo er al vo
gels te zien zijn dan vliegen ze vaak astronomisch ver 
weg zoals een zeetrek-collega immer pleegt te zeggen. 
Maar is het in het voorjaar noordoostenwind dan kan 
er sprake zijn van een spectaculaire steltlopertrek Dat
zelfde geldt voor zuidoostenwind in het najaar; het 
vlak achter de brand ing passeren van tientallen Jan van 
Genten is dan beslist niet ondenkbeeld ig en over het al
gemeen zijn de vogels dan lekker dichtbij te zien. Als 
de wind na een frontpassage ruimt van west naar 
noordwest en een kracht heeft van 7 a 8 Beaufort dan is 

Pad destoelen 
Kees V erweij 

AI geruime tijd heb ik een speciale belangstelling voor 
paddestoelen. Jammer is het, dat paddestoelen voor de 
meeste mensen een onbekend terrein vormen. Bij een 
wandeling door het bos ziet men ze wel staan, omdat 
ze door hun vaak felle kleuren en bijzondere vorm be
hoorlijk de aandacht trekken. Maar daar blijft het dan 
meestal bij .  

Zo verging het mij ook. maar op een of andere manier 
prikkelden deze misschien wat mysterieuze planten 
voortdurend mijn nieuwsgierigheid . 
Om wat meer kennis te krijgen over paddestoelen heb 
je zeker bij het begin wat hulp nodig. Ik herinner mij 
nog goed de verschillende paddestoelenexcursies van 
Frans van den Berg in de Amsterdamse Wa terleid ing
duinen. Op zijn hem typerend bescheiden manier ver
telde hij honderd uit en nada-t wij soms meer dan 100 à 
150 verschillende soorten hadden gezien, begon het 
soms knap te duizelen. Niettemin dank ik heel veel aan 
hem. 
Zo bewaar ik nog zuinig mijn aantekeningen over pad
destoelen. Ik was soms zo brutaal om met een doos vol 
d ia's naar hem toe te gaan. Bijna feilloos kon hij de na
men van de paddestoelen opnoemen, d ie ik hem liet 
zien. Daarbij vertelde hij ook nog tal van bijzonderhe
den. Het is buitengewoon jammer, dat hij een paar jaar 
geleden is overleden, want in hem ging een groot pad
destoelenkenner verloren. 

Op het ogenblik heb ik zo nu en dan contact met Hans 
Adema, een Leidse bioloog, die evenzo een bijzondere 
voorliefde voor paddestoelen heeft. Net als Frans van 
den Berg heeft ook hij een gedegen kennis van padde
stoelen en weet hij deze kennis met groot enthousiasme 
uit te dragen, vooral tijdens de verschillende excursies 
d ie hij verzorgt. Hans Adema heeft voor onze vereni
ging in het Jan Verwey Natuurcentrum al verschillende 
lezingen verzorgd. 
Vorig jaar heb ik met Hans Ad erna een speciale padde
stoelenexcursie meegelopen op het landgoed "De 
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het moment d aar, waarop in het najaar (september en 
oktober) vogels als Vaal Stormvogeltje, Noordse Storm
vogel, Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Pijlstormvogel 
enz. gezien kunnen worden. 
Natuurlijk zijn er nog meer factoren van belang. In "Vo
gels van Noord wijk en Omstreken" is een hoofdstuk 
opgenomen dat  o.a. de vogeltrek over zee behandelt. 
Hier vind je een schat aan gegevens welke van belang 
zijn voor een geslaagde kennismaking met al dat 
"moois" dat  aan ons voorbijtrekt. 
Daarnaast zijn er op de zee trektelpost aan de Kon. 
Astrid Boulevard, zeker bij ideale omstandigheden, al
tijd wel enthousiaste zeetrektellers aanwezig d ie je 
graag wegwijs maken in "zeetrekland".Als je eenmaal 
getuige bent geweest van "echte" vogeltrek over zee is 
er altijd dat spannende gevoel als je weer naar "de zuid" 
rijd t. 
Zou het... . .. ? 

bruinrode hoed met 
dikke schubben 

A manita rubescens 

Parelamaniet 

stevige steel, 
roze-wit, 
bij kneuzing 
wijnrood 

raapvormig 

Horsten" te Wassenaar. Ik was gewapend met mijn foto
toestel en telkens wanneer hij een voor mij onbekende 
naam noemde van een paddestoel legde ik hem vast, 
waarbij ik tevens het nummer van de d ia noteerde. In 
oktober jl. heb ik dat weer gedaan tijdens een excursie 
met hem naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Op deze manier heb ik al aardig wat documentatie kun
nen opbouwen over heel wat verschillende soortPn pad
destoelen. 

Het herkennen van paddestoelen is zeker niet altijd een
voudig. Om enig zicht te krijgen in deze bonte planten
wereld is het van belang de familie te herkennen, 

. waartoe de aangetroffen soort behoort. Net als bij de ho
gere planten hebben ook de families van de paddestoe
len specifieke kenmerken. Zoals het bezit van lamellen, 
gaatjes of stekels onder de hoed, de vorm van de hoed, 



het wel of niet hebben van een knol, het wel of niet heb
ben van een ring rond de steel, een taaie of zachte steel 
enz. enz. Hiervoor zijn verschillende determinatietabel
len. 
Misschien is het verstandig om met een aantal goed her
kenbare families te beginnen. Zo heb ik vorig jaar ver
schillende soorten op naam kunnen brengen van de 
familie van de Knolvoetzwammen of Amanieten. Op 
het landgoed Leeuwenhorst, dat  op zich al vele soorten 
paddestoelen herbergt, waren verschil lende vertegen
woordigers van deze opvallende familie te zien zoals 
de bekende Vliegenzwam, de Panteramaniet, de Grau
we amaniet, de Parelamaniet, de Groene knolamaniet, 
de Gele en de Witte knolamaniet. 
Verder heb ik daar aandacht besteed aan de verschillen
de soorten Russula's, Melkzwammen, Inktzwammen, 
Ridderzwammen, Beurszwammen, Zwavelkoppen, Ko
raalzwammen e.d .  Voor mij is Leeuwenhorst nog 
steeds een eldorado voor deze boeiende plantengroep. 

Het leuke is, dat  paddestoelen vooral verschijnen, wan
neer de  natuur een beelje naar de winterslaap toegaat. 
De meeste planten zijn uitgebloeid, vele vogels trekken 
naar het zuiden, insekten kruipen weg, zijn inmiddels 
gestorven of verpoppen zich. Voor de paddestoelen 
komt dan juist het hoogtepunt en met hun bonte kleu
ren geven zij vooral het bos een bijzonder aanzien. Ei
genlijk kun je paddestoelen het hele jaar zien. Ze 
groeien er op oude, vaak dode bomen, paddestoelen 
die soms vele jaren oud kunnen worden. Daarnaast zijn 
er ook paddestoelen d ie speciaal in het voorjaar groei
en, zoals bijvoorbeeld de Morieljes. Ook hoeft men ze
ker niet op de herfst te wachten want in augustus, 
·.vanneer het vochtig weer is, komen er al velen boven 
:le grond. Dit kan tot ver in de herfst of zelfs in de win-

grote. aange- bult 
drukte schubben I 

witte plaatjes 

�.:--\�, f�.:- ���gr��;ed 

_ . ,.  '.:... '!:!; 'è4ä., �-� .. . ,.,.� 'n 
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bruin-wit �·· · · 
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knollige voet 
Macrolepiota praeera 

Grote Parasolzwam 
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rode hoed 

witte steel --

(vlees zeer scherp 
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Russula e�etica 

ter doorgaan, zeker met de zachte winters van de laat
ste tijd. 
Onze omgeving is zeker rijk aan paddestoelen. Er zijn 
er vele, d ie aan kalkrijk duin gebonden zijn . . Andere pre
fereren wat zuurdere grond of zitten daar tussenin. 
Juist vanwege de grote variatie aan landschappen, bo
demgesteldheid e.d. in onze omgeving, kunnen er vele 
verschillende soorten zich hier thuis voelen. Zo trof ik 
in de dennen van de Noordduinen en bij de Wassenaar
seslag Gekraagde Aardsterren, Grote Parasolzwam
men, Anijschampigons en d iverse soorten Ridder
zwammen aan. 
Komt men in de  binnenduinrand bossen, bijvoorbeeld 
in het Panneland bij Vogelenzang, of in Elswout te 
Overveen, dan zien we op de bomen verschillende Bun
delzwammen, Porceleinzwammen, de Prachtvlamhoed 
en �og zo veel meer. Tussen de bomen groeien op ver
schillende plaatsen de Grote Stinkzwammen, d ie zich 
door hun geur al op grote afstand verraden. 
Bermen en weilanden geven ruimte voor weer heel an
dere soorten. Eigenlijk is elk terrein geschikt, mits het 
maar voldoende met rust word t gelaten. De eigenlijke 
plant, een <:;lntal lange vertakte draden in de grond of 
in stervend hout, het mycel ium, moet zich rustig en vol
doende kunnen ontwikkelen. De paddestoel is maar 
een klein stukje van de plant het is slechts het vruchtli
chaam van deze plant, waarin de sporen zich ontwikke
len die bij het vrijkomen zich elders weer tot nieuwe 
planten kunnen ontwikkelen. Plukken van paddestoe
len is uit den boze, want dan ontneem je de plant de ge
legenheid zich voldoende te kunnen voortplanten. 

Over paddestoelen raak je nooit uitgesproken want er 
is heel veel over te vertellen. Dit zou ik bijvoorbeeld 

�raag eens doen tijdens een cursus of een ledenvergade
nng. Om goed voorbereid te zijn moet je eigenlijk al 
vroeg in het jaar beginnen. De meeste mensen krijgen 
pas aandacht voor paddestoelen, wanneer zij in grote 
getale in de herfst verschijnen. Voordat  je dan je kennis 
hebt opgefrist, of er enigszins in thuis bent, ben je te 
laa t. Ik hoop in elk geval in het komend voorjaar op dit 
onderwerp terug te komen. 

De illustraties zijn ontleend aan: C. Moreau. Larousse 
Paddestoelen Encycloped ie. Hasselt  1980. 
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Gen ie ten aan zee 
Hein Verkade 

Het is een windstille septembermiddag. De zware grij
ze bewolking gaat naadloos over in het rimpelloze wa
ter. Het enige geluid is da t  van de vele foeragerende 
Grote Sterns. Schitterend steekt hun sneeuwwitte veren
kleed af tegen de donkere achtergrond. Ogen en zwarte 
snavel blijven s teevast op het wateroppervlak gericht. 
Regelmatig d uiken ze a ls een speer in het water, meest
al vliegen zij even later met een blinkend v isje weer op. 
Twee zijn er konstant vlak voor mij bezig. De ene vogel 
roept  krie-uh, krie-uh, de ander een bedelend trie-trie
trie, een volwassen vogel en zijn jong. Alleen de ouder
vogel d uikt, het jonge d ier s trijkt vervolgens snel neer 
op het water en roept. Het werkt, want de ander gaat er 
naast zitten en geeft het v isje over. Even later vliegen 
beiden weer op en het ritueel herhaalt zich. De onvol
wassen stem is goed te onderscheiden door zijn iets grij
zere bovenvleugels. 
Op de zandbank zit een visser onderuit in zijn stoel met 
twee grote hengels in het zand voor zich. Zijn hoofd 
omhoog gericht d roomt hij kennelijk van grote vang
sten. Al  vissend is een mens toch tamelijk gehand icapt 
in vergelijking met een Grote Stem. 
Er zit er echter nog één met dat  probleem. Vanuit het 
noorden komt moeiteloos een donkere vogel aangevlo
gen. Z'n puntige v leugels raken het wateroppervlak net 
niet. Door de korte afstand onderscheid t zich zijn ere
mekleurige "hangbuik" heel duidelijk. Het is een Kleine 
Jager lichte fase. Vreemd genoeg heeft hij ook een lichte 
plek boven op zijn kop. 

Grote Stern 

Zijn doel is duidelijk. de vissende Grote Sterns. Een wil
de achtervolging laat de ongelooflijke behendigheid 
van beide soorten zien. Regelma tig flitsen de witte pols
vlekken van de Jager op. Hij probeert de s tern vooral 
van onder aan te vallen in de hoop dat  deze uit angst 
zijn prooi laat vallen. De Kleine Jager kan zelf geen vis 
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uit het water bemachtigen. Even plotseling als het ge
vecht begon eindigt het echter ook weer waarna de ja
ger zijn reis laag over het water vervolgt. Of de jacht 
succesvol is geweest is niet duidelijk. 

Langzaam richt ik mijn kijker naar het noorden, als plot 
seling een kanjer van een vogel het beeld in vliegt. Over 
de "brand ing" komt een jonge Jan van Gent naderbij. 
Met een paar vleugelslagen iets omhoog en weer naar 
beneden zeilend, steeds dichterbij. Het witgespikkelde 
grijs-bruine verenkleed en de lichte band over de stuit 
zijn heel goed te onderscheiden. 
Een vreemd gezicht eigenlijk. het lijkt net of een Jan van 
Gent aan alle kanten een s tukje ui tgerekt is, met z'n lan
ge kop en staart en lange smalle vleugels. Maar dan 
ineens verandert het beeld. De vleugels worden geknikt 
tegen het lijf gehouden en al schroevend boort ie zich in 
zee. 0 jee, dacht ik. d ie zit met zijn snavel vast in de zee· 
bodem, zo d icht bij het s trand. Nee, hij komt gelukkig 
weer heelhuids boven water, de snavel wat heen en 
weer schuddend. Even later wordt de start aangezet. 
Net als bij een Knobbelzwaan duurt het een tijd voor 
het gevaarte zich losmaakt van het water. 
In de verte klinkt het gepruttel van een oude d ieselmo
tor, het is de "VD 6" een kottertje uit  Vlaardingen of 
misschien wel Volendam ..... ook toevallig eigenlijk. Er 
schieten drie Wintertalingen acrobatisch door het beeld. 
De flauwe vleugelstreepjes verraden de soort. 
Hé, de visser is ontwaakt, kennelijk gewekt door een 
voorbijganger. De gebaren volgend gaat het gesprek 
over het weer, aandacht voor de hengels ontbreekt. Ik 
kan de gebaren beamen het is inderdaad schitterend. 
Plotseling word t ik zelf aangesproken. "Wat is er aan de 
hand ?" Oh, niets hoor ... .ik zit gewoon even te genie-
ten .... 



Ou d Nieuws 
Kees V erweij 

De meesten van u zullen inmiddels a l  kennis hebben ge
nomen van het prachtige boek "Lezen in het duin". In 
dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de cultuur en de 
natuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zo 
wordt er o.a. een uitgebreid historisch overzicht gege
ven van het gebruik van deze d uinen. Verschillende ge
gevens in d it overzicht zijn ontleend aan een tweetal 
belangrijke rapporten n.l. : 
- I.  Kops. Tegenwoordige staat der duinen in het voor
malige gewest Hol land. Leiden 1 798. 
- D.T. Gevers. Verhandeling over het toegangbaar ma
ken van de duinvalleien la ngs de kust van Holland. 
Amsterdam 1826. 

Beide titels kende ik al, want a ls er ook maar iets over 
de geschiedenis van de duinen wordt geschreven dan 
worden beide werken veelvuldig geciteerd. Steeds heb
ben deze rapporten mijn nieuwsgierigheid geprikkeld . 
Louter bij toeval kon ik enige weken geleden in het be
zit komen van deze werken. Ik mag wel zeggen, dat 
hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling ging. 
Graag wil ik eerst iets over de achtergrond van deze bei
de werken vertellen. 
In de tweede helft van de 18e eeuw ontstond er in ons 
land een sterk groeiende belangstelling voor het agra
risch bedrijf, waarbij de gedachte mede uitging naar de 
ontginning van woeste gronden. Tegen deze achter
grond is ook de "Tegenwoordige staat der duinen" ge-

Wij moeren ook niet onopgemerkt Jaaten 
de firook Du in en . die bij de Lange\•elder Cap• ' 
pe l tusfchen \Vei - en Geesrlanden inligt �- en 
met de firal.;s befchrce\•en Duinen , ten aan• 
Z4en van derzelver goede en vlakke gronden 
�!;el ijk fiaat , indien zij . die niet ovcnrefc, 
:Moeilijk va lt het nogthnns hier te. onder
feheiden , wat D uinen , wat Geestgronden 
zijn t daar zij door en .rusfche� den anderen 
l iggen . Veele Geestgronden zo hier , nls  
verders Zuidwaards op onder Noordwijk zijn 
geab:m doneerd , en l iggen woest, doch fom
mi ge d ier gronden zijn vervolgens op eenè 
tonderli.hge wijze _geeccupeerd , en Qndet dè 
tuhüut Lrebîaitr met een teer gelukkig _ge• 
volg. Wij hebben de vreemde handelwijze 

'h ierom trent door de Municipal ireir van Noord• 
w ij k gehouden èen igszins do.cn kennen , in ons 
te voren gemeld Berige aan het Provinciaal he· . 
fiuur (a) , waaraan wij -ons weder Refereeren. 

Wij hebben . tor nog nl lcetl de Voord ui• 
nen onder Noord wij kerhout befcbreeven. 
Her m idden van de Lucheerduinen , is we-: 
der do<H eene gel ijke keeten Bergen , _ inzon· 
derbeid ogrer de Duinen van van der Swet 
en Nic. Six , van de Voorduinen afgefchei• 

schreven, want de schrijver, de Leidse doopsgezinde 
predikant Jan Kops, toonde zich een fervent pleitvoer
der voor de vruchtbaarmaking der duinen. Daarnaast 
had hij een grote belangstelling voor plantkunde, het
geen duidelijk tot uiting komt in zijn beschrijvingen 
van de duinvegetatie. Als secretaris van de "Commissie 
van Superintendentie over het onderzoek der duinen", 
bij decreet van 27 september 1 796 ingesteld door het 
Provinciaa l  Bestuur van het voormalig Hollandsch Ge
west, is Kops de opsteller geworden van het rapport, 
dat in 1798 gereed kwa m  onder de titel "De tegenwoor
dige staat der duinen". Het is a ls de eerste verhandeling 
van brede allure over de  duinen te beschouwen. Het 
geeft een momentopname van de toestand van het ge
hele duingebied van Vlieland tot Hoek van Holland . 
Ten tijde van het onderzoek vond er in de duinen 
zandwinning, de winning van turf, het slaan van zoden 
en het halen van ruigte plaa ts. De onbehoorlijke wijze 
waarop dit geschiedde, veroordeelde de commissie. De 
rijkdom van de duinflora was de  commissie niet ont
gaan, want tijdens de terreinbezoeken werden al zeer 
vele verschillende soorten planten aangetroffen. Tevens 
constateerde de commissie, dat het zoeken van genees
krachtige kruiden een behoorlijke verdienste opleverde 
aan een aantal kruidenzoekers. Verder werd een plei
dooi gehouden voor het weiden van runderen en scha
pen. Ter illustratie volgt thans een passage, die een 
globale beschrijving geeft van het duingebied boven en 
onder Noordwijk aan het einde van de 18e eeuw. 

den , en door eene evenWijd ige Keeren 
aan den Zeekant i ngeflooten : en aldaar ll:on• 
den wij weder verbaasd over de zeer ui�ge
flrek re , en ter )en�rc van ongeveer 700. 
Roeden naast elkander liggende groene Vel· 
een , die zich in deeze D uinen van den 
Heer van Noordw ijk nan ons opdeeden . Zij 
zijn afgebeel d op de Rhijnlands kaarc , wel
ke een ju ist denkbeeld . geeft van hunne 
ui tgeflrekcheid.. \Vij zijn door · gebrek aan 
infoe rnatien wegens deeze D u inen , waar· 
Qver wij ons boven reeds beklaagd h ebben , 
onbewus t ,  o f  de Luchter - M idden - en Zee- : 
duinen nllen voor gedepöpu leerd moeten 
�eh ou den worden : zeker is het , dat van de 
genoemde val leijen niets beteeld , beweid 
o f  bep lnn c is , en diu twee Duinen konijn· 
loos m oe ren zijn , doch llier van nader in 
het vervolg. 

Het is  a l hier , dar de Duinen- weder ten 
:.anz ien van hunne breedte aanmerkel ij k veran
deren. V:m de Dreefaap tor aan het Zuidl ijk 
f'cheid v:m Je Vof!"clenz:mg zullen zij niet veel 
Sn breed r e  vcrîchil len , uitgenomen op de 
hoogte van Haarlem , en wel inzonde rheid 
tusfchcn de kieeverlaan en het D orp O ver· 
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veen , al waar zij zich ruim J so. Roeden meer 
na 'binnen uitftte!; ken ; doch onder Noord 
wijkerhout worden zij terflond al lenlkens 
frnaller , en e\•en voorbij de Langevelder C:tp
pel verl iezen zij :1ls op ééns hunne gewoone 
breedte , en houden niet op l:mgs de kusé 
:tl meer en me'êr fmal .te worden rot b ij 
Noordwij k :1an Zee , alwaar z:j tegenwoor· 

dig nog geen �oo Roed�n breedte hebben; 
terwijl deete final le fl:rook . doch zich een 
we in ig meer verbreedenàé , ven•olgt tot aan 
her ]\1al leg:lt b ij Karwijk a:m Zee. . 
· Deeze -geheele fl:rook welke Nationaal i s ;  
heeft geene noemenswaardige vlakren , en he• 
fiaat meest uit hooge Duinen ,- doch m inder 
boog dan om Haarlem. Ageer de Langevelder 
Cappel z i jn dezelve deerl ijk verwaarloosd , en 
in een. bekbagl ijken verlluifbaaren fiaar ; en 
.verder Zuidwaards op is  die weinig beeter ge• 
'field. R ondom het Dorp Noord wijk, en verdcrs 
"to t aan Ka�w ijk zijn de hoogeen meer beklon• 

·ken en bekorst , en de laagren ook van beter 
ïllltuur ;  · nogthans : vindt m::>n er , donr het 
.."erwa:nJoozen der· helmpla:niog ; raamve 
�n - kaale . gedeelten , die grootel ijks verl1ui• 

\ten , waarvan men een geducht voorbeeld 
:ziet agter. de H ofll:edc Vinkevt>ld ;  her rasret"' 

Werk a ldaat op �et hooge D uin fia:mde ; Is 
te lkens ondergeiloven , en in den rijd van 
�o Jaaren reeds ten d!.!rdemaalen vernieuwd. 
Jn  de genoemde uï

'
cgefirek theid is elke ver. 

fl:uiving te gev:l:�rlijk er uit hoofde van de 
fn a l le fitook Duin , welke ald:tar de Zee
weering n .oec ui rma:�ken ; en die aan de firtn
_dcn veel overeenkomst heeft met her geen wij 
in her Z uidelijkst gedee1 re van den Honds· 
bosch boven ( a )  deeden opmerken ; doch 
met dceze nadeel ige ui tzondering , dat de 
gemelde fl:rook door de afneeming van de 
kust fieeds fmal ler wordt. Van deeze flrook , 
die naruurlij k  woest en ledig l igt , zijn al· 

leen aan den yoorkanr eenige k leine gedeel• 
ren bei::eeld , · en langs den Duinfloot een 
C ingel van hoqg geboom te (b)  gepl:!nr ; 
inzonderheid is . de voorkam , op de hoogte 
wan zekere fl:rook .gronds , genaamd de Plas 
onder Rhijnsoever tot aan her 1\Jallegat , noch 
het meest ter bereel ing gefchik r ,  .en daarroe 
met veel voordeel gebruikt. 

�!e t duinge b i e d  rond de I�C".TJe l  in h e t  L,:',nE,ove l d  

i n  d e  1 E o eeu�r.  :Je K::t:Jo l �:erè r o n d  1 370 c.fr·e 
bro:�_en . 

Het tweede rapport is van de hand van Jhr. Mr. D.T. Ge
vers van Endegeest, commies van Staat bij de Raad van 
State. De oorsprong van dit werk ligt in een prijsvraag, 
in 1816 uitgeschreven door de Maatschappij tot bevor
dering van den Landbouw, voor het opstellen van een 
ontwerp om voor landbouw geschikte duinvalleien te 
ontsluiten door deze te voorzien van een goede afwate
ring en van toegangswegen. 
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Zijn omvangrijke verhandeling werd in 1 824 met goud 
bekroond en met koninklijke subsidie uitgegeven. Niet 
zozeer vanwege de voors tellen tot ontginning van de 
duinen, maar veeleer door de uitvoerige beschrijving 
van vele ons nog bekende duin terreinen, biedt ook dit 
werk ons een schat aan historische informatie. Uit dit 
werk stamt de volgende korte passage: 



De Duinen zijn , tusfchen Kat'H·tjlc en Noortlll'(jA: , 
veel frnaller dan bij Trasfinaar , en bevatten geene 
Pannen of Valleijen hoegenaamd. -

Even voorbij Noortl'H'fjA: zijn ziJ , als het ware , in 
.twee ketens verdeeld ; de eene is die reeks van hoogc: 
Duinen , welke , onafgebroken v:m den Hoei: 11an 
llol/antl n f ,  tot tegen den Dijk van de llomlsbos

fihcn doorloopt. - De andere is een flrook lage 
Duinen of geestgronden , veelal met hout bezet of 
beteeld , ook wel met fchapen beweid en , bngs een 
aanul wegen , zeer toegangbaar ,  welke bij Noord· 
'll'[jk eenen �anvang nemen , zich met de overige Dui
nen circa �uur bo\'en NO'Jrd'll'tjl.:erhouJ \'ereenigt. 

Tusfr.hen deze beide gedeelten van het Duin is een 
:zeer lange flrook weiland , met wateringen en flooten 
doorfneden en met woningen bezet , waarvan de 
laatfie zijn die van den Landbouwer n UJGROK ,  - .  
Sasbcr;:m en het l'nardenltr!.:h�f, op de over ge· 
legde !\aart aangeduid. Door deze weilanden loopcn , 
in de lengt e , de lf'ociJ!dag(rht en Dondtrdngfche 
ll'ateringtn , \\'aarvan het wate r ,  van ouds a f ,  tot 
aan Noord11'ffl.: toe , O\'er de gronden dezer gemeente 

Voor dit artikel is tevens geraadpleegd: 
-].G.G. Jelles. Geschiedenis yan beheer en gebruik van 
bet Noordbollands Duinreservaat. Arnhem 1968. 

wierd a fge\·ocrd , waan•oor aln dezelve , door die n n  
1\'oordll'(fJ.:trhout , jaarlijks ecnige gelden werden op· 
gebra�t : doch zeer ]; ort geleden , is door cle gemeente 
\'an 1\'oordll'{jl.:trhout , · d it water rnét eene d wa rs
nart , ten noorden van het Dorp opge\·angcn en , 
midden door de Duingronden heen , naar de llanr· 
lemmer trekvaart afgeleid , niet zonder m·i�t en pro
ces tn�fchen beide gemeenten. 

De Dondcrdagfchc \Vatering is het mee5t naar den 
Zeekant gelegen , en ontlast zich in de Trocmdog· 
fche·, waarmede zij in dezelfde rigting loopt : heide 
beginnen zij aan l1et noordelijk einde der gezegde 
weilauden , en Ont\·angen aldaar , uit het Duin zeh•e , 
langs f.nalle beken , een gedeelte Duim·al .  - Yan 
het punt,  waar de twee htens Dtiinen \'ereenigd 
zijn , \'er helfen die aan den voorkant zich al lengs
keus , en worden , even voorbij het Schulpfpoor van 
rle Knll.:ovcm naar Zee , reeds · aanmerkelijk hoog. 
Tuslchen dezen hoogen voe>rkant en rle Zeeduinen , 
l iggen de \•lakten , welke onder de Af'U'nltring van 
het Zqgvrld begrepen zijn . en zich uitllrekken tot 
digt aan dw Zandvoorder Tl-'cg. 

Geknipt Geknipt Geknipt 

Haagse parken rijk aan vogels 

In bet rapport "Vogels in en om Den Haag", dat de 
Haagse Vogelbescherming in 1991 al weer voor de vijf
de keer heeft uigegeven, staan een heleboel wetens
waardigheden over bet vogelleven in en om Den Haag. 
Globaal broeden er ieder jaar zo'n 10.000 paren van een 
kleine 100 soorten. Naast veel cijferwerk ook boeiende 
verhalen over bet wel een wee van de vogels in hun tel
gebied . 
Het rapport is te bestellen door overmaking van f9,
(incl. portokosten) op giro 35 86 185 t.n.v. Penningmees
ter Haagse Vogelbescherming te Den Haag onder ver
melding van "lnventarisatierapport 1991 " .  

Het Vogeljaar viert 40-jarig bestaan 

Ter gelegenbeid van het 40-jarig bestaan ontvangt elke 
nieuwe abonnee de Vogelkalender 1993. Nieuwe abon
nees kunnen fl. 25,- storten op gironummer 96 44 72 
t.n.v. "Het Vogeljaar", Boterbloemstraat 20, 5231 RR He-

del. Het jubilerende Vogeljaar hoopt op vele nieuwe le
den. 

Herfstnatuurspel trekt record aantal toe
schouwers 

Aangetrokken door bet fraaie herfstweer hebben zo'n 
300 kinderen in de herfstvakantie deelgenomen aan bet, 
door bet IVN georganiseerde, herfstnatuurspeL Langs 
de route d ie door "Het Zuidhollands Landschap" voer
de waren ruim 30 opdrachten uitgezet. Deze opdrach
ten varieerden van vorm en verspreid ing van zaden tot 
plantenherkenning en van vogelgeluiden herkennen tot 
zoeken naar gallen aan eikebladeren. Tevens was er een 
complete rebus opgesteld met de daarin verstopte slag
zin "De natuur zonder zaad is a ls een vis zonder graat" .  
De medewerkers van bet IVN kunnen terugzien op een 
geslaagd herfstnatuurfeest 

He rfstvakantie Te rs che ll i ng 1 9  9 2 
Jan Wierda 

Reeds tientallen jaren is Terschelling een gel iefkoosd va
kantie-oord, vooral in de zomermaanden. Toch beeft 
ook de herfst op bet eiland voor velen zijn bekoring. 

We hebben ervaren dat  d i t  niet a lleen voor de vogelaar 
geld t, maar met name ook voor niet vogelende partners 
of gezinsleden. In de herfs tvakantie zijn alle buisjes, sta
caravans, botels etc. zeer goed bezet. Wie in de gelegen
beid is om een week te kiezen net bui ten d ie week is 
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veel goedkoper uit. 
In de  maand oktober moet je rekening houden met een 
nat pak. Wie dat  wil trotseren kan volop genieten van 
het brede scala van mogelijkheden welke het eiland 
biedt. 

Wij hebben ervaren dat ieder aan zijn trekken komt; 
huismussen, familiefanaten, cultuurvreters, natuur
freaks, zeevissers en (gelukkig ook) vogelaars. Vooral 
voor de laatste categorie is dit  verslag bedoeld. 
Gedurende onze vakantie waren steeds zo'n 30 voge
laars actief. Ik wil "actief" benadrukken, omdat iedereen 
dagelijks op pad gaat, elk naar eigen voorkeur. Het ei
land is relatief klein, 30 km. lang en 3 1 /2 km. breed, zo
dat je elkaar vaak tegenkomt en actuele informatie snel 
is uitgewisseld .  Een centraal punt hierbij vormt het me
dedelingenbord op de camping "Tjermelan", waar ook 
de meeste vogelaars in gehuurde stacaravans verblij
ven. Er hangt een prima sfeer, met een gezonde presta
tiedrang. Het verslag is als volgt ingedeeld : 

1 .  Paal 1 8  
2 .  De Boschplaat 
3. Waddendijk 
4. Oosterend, bosjes bij de Lijkweg 
5. Formerumse en Hoornsche Bos 
6. West-Terschelling, "Doodemanskisten" 

1 .  Paal 1 8  

De kust ten noorden van Oosterend, bij Paal l8, is een 
geliefd kijkpunt voor zeevogeltrek Er is een strandpa
viljoen, de Hartbreaker genaamd, dat enige beschutting 
geeft tegen de  zelden aflatende westenwinden. Dage
lijks heb ik er enkele uren zitten kijken, meestal in gezel
schap van een lokale of "vakantie"-vogelaars. 
Elke dag zag ik grote groepen Zwarte Zeeëenden. Een 
enkele keer ook een Grote Zeeëend . Op het strand altijd 
pleis terende meeuwen en Drieteenstrand lopers. Dage
lijkse doortrek van Eidereenden, Futen, Jan van Genten, 
Parel- en Roodkeelduikers en een enkele Brild uiker. 
Vooral de laatste dagen ook veel Rotganzen en Zeekoe
ten (wellicht een enkele Alk?!). Hoogtepunten tijdens 
de circa 1 5  uur zeetrek kijken waren: 1 Rosse Franje
poot, 3 Kleine Jagers, 6-10 Dwergmeeuwen, 3-5 Drie
teenmeeuwen, 1 Noordse Stern (1ste jaa rs) en 3 Kleine 
Alken. 

2. De Boschplaat 

Ondanks urenlang rondsjouwen op dit uitgestrekte slik
kige gebied kwam ik helaas geen Bokje tegen. Anderen 
is d it wel gelukt. Het is een goed gebied voor piepers 
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en gorzen. Ook is er in de bosjes langs het fietspad een 
Klapekster gezien. Zelf zag ik aan de westkant van de 
Boschplaat, in de haagjes vlakbij Oosterend, een Hop. 
Op het slik aan de kust veel Bergeenden, Tureluurs en 
Bonte Strandlopers. 

3. Waddendijk 

De zuidkant van het eiland is in de loop der eeuwen in
gepolderd. Hierbij is de Waddendijk ontstaan. Een 
goed gebied voor piepers, kwikstaarten en snippen. 
Vanaf de dijk d un je zowel het wad a ls de polders afsco
pen. Op het wad veel steltlopers als Rosse Grutto's, 
Wulpen en Kanoeten. In de weilanden Kieviten, Goud
plevieren, Scholeksters en Rotganzen. Vlakbij West-Ter
schell ing had ik het geluk op een ruig terreintje (bij de 
waterzuivering) een Velduil op te stoten. 

4. Oosterend, bosjes bij de Lijkweg 

Dit gebied bestaat uit bewoonde boerderijen, weelderig 
omzoomd met bomen, bosjes en houtwal len. De bosjes 
bij de Lijkweg hebben een zekere faam op het gebied 
van zeldzame zangerljes . 
Zelf zag ik er onder meer een Blad koning, Tjiftjaffen, Sij 
zen, Zwartkop, Barmsijs, Kepen en Goudhaanljes. 

5. Formerumse en Hoornsche Bos 

Deze bossen zijn niet dik met vogels bezaaid. Een 
specht bijvoorbeeld is er, zeker in het najaar  een zeldza. 
me vogel. Hoewel de aantallen gering zijn kun je toch 
op wat leuks stuiten. Een Katwijkse groep ontdekte er 
in een groep mezen een Taigaboomkrui per. Ook ik zag 
deze vogel en kon de determinatie bevestigen. Uit de li· 
tera tuur is bekend dat het determineren van de soort 
geen "sinecure " is, door zijn grote gelijkenis met de "ge· 
wone" Boomkruiper. Ik heb ervaring met Taigaboom
kruipers in Zweden (Certhia familiaris familiaris), de 
Alpen en de Pyreneeën (C. brachydactyla) .  Dit betrof 
mijn eerste Nederlandse exemplaar en volgens de litera 
tuur moet het dan de Scandinavische ondersoort betref· 
fen (C. familiaris). Ik nam de volgende kenmerken waa 
Geluid 
Circa 4 uren heb ik de vogel gevolgd om zoveel moge
lijk kenmerken te verkrijgen. Steeds riep de vogel ijl en 
zacht "siet-siet-siet", geheel afwijkend van het bekend 
harde boomkruiper geluid : " tsie-tsie" (dat  je a ltijd hoort 
als hij van boom tot boom vliegt. 
Kop 
Boven de donkere oogstreep, aan weerszijden van het 
donkere kraaloogje, was een duidelijke witte wenk
brauwstreep aanwezig. Met name achter het oog bredeJ 
worden en abrupt hoekig eindigend, mede scherp be
grensd door het bruin met witte spikkels van bovenkop 
en nek. Het donkere snavel tje was kort en slechts wei
nig gebogen (anderhalf tot hooguit twee keer de teugel· 
lengte). 
Onderzij de 
De gehele onderzijde was spierwit, met name ook op 
de flanken. Al leen op de onderstaartdekveren was een 
weinig grijs aanwezig. 
Verenkleed 
De vogel maakt van achter gezien een erg lichte indruk� 
De onderkleur was op schouders en vleugels "koffie 
met melk" achtig bruin. De lichte ind ruk kwam ook 



door de kleine witte vlekjes op de bovenkop, schouders 
en vleugeldekveren. Er was verder nauwelijks contrast 
te zien, noch op de rugzijde noch op de vleugel. 

6. West-Terschelling en "Doodemanskisten" 

Wat zeldzaamheden betreft bleek dit  gedeelte van het 
eiland het meest produktief. De gehele week was in "de 
Kom", buiten en Westpier van het haventje een 1e jaars 
Zwarte Zeekoet aanwezig. Ook zag ik daar weer een 
late Noordse Stern, ditmaal een adult. In het begin van 
de week werd in het parkje bij het bejaardencentrum 
een 1e jaars Sperwergrasmus ontdekt. Ook ik zag de vo-, 
gel op twee verschillende dagen en heb deze plompe 
"Sylvia" uitgebreid kunnen bestuderen. Verder werd 
hier ook een Bladkoning gezien. 
In het aan West-Terschelling grenzende bos bevinden 
zich twee kleine plasjes, de Doodemanskisten ge-

naamd. De groep van vier waar ik een dag mee optrok 
ontdekte vlakbij een Pallas' Baszanger. Helaas konden 
alleen wij van d it Siberisch juweeltje genieten, omdat 
hij de volgende dag niet is teruggevonden. Wel leverde 
de zoekactie maar liefst zeven Vuurgoudhaantjes op. 

Epiloog 

De bedoeling van dit verslag is slechts om een impres
sie te geven van wat er in een week in het najaar op Ter
schelling mogelijk is . Ik zag er 100 vogelsoorten. 
Anderen kwamen met elkaar zelfs op 1 40. En dat  a lle
maal in één week. Geenszins heb ik de pretentie volle
dig geweest te zijn met de opsomming van 
(vogel)gebieden. Wel heb ik getracht de  vogelende le
zer (en zijn familie) duidelijk te maken dat  een herfstva
kantie op Terschelling a lleszins de moeite waard is. 

Stichting Vogelasiel Noor dwijk 

Soort Aan- Ge-
wezig bracht 
1 -7-92 

Dood Gelost Aan
wezig 
30-9-

92 

Albert van der Werf 

Verslag derde kwartaal 1 992 

Een Aalscholver was wel de markantste gast d ie we dit 
kwartaal aan het vogelasiel te behandelen kregen. Eind 
juli werd hij danig verzwakt binnengebracht, maar na 
een antibioticakuur en ettelijke porties sprot kon hij be
gin augustus weer gelost worden aan het Oosterduinse
meer. 

Wat jonge vogels betreft, blijft het moeilijk met zangvo
gels. Slechts een enkele kan na verloop van tijd gelost 
worden. De meeste jonge eenden konden wel worden 
uitgezet. Het mooiste resultaat werd echter behaald met 
vier jonge Gierzwaluwen. Na een d ieet van meelwor
men, rundergehakt en universeel voer, en talloze proef
vluchten door de huiskamer, konden ze eind juli koers 
zetten naar het zuiden. 

Eind september werden er drie Goudhaanljes binnenge
bracht, die tijdens de  trek uitgeput waren geraakt of er
gens tegenop waren gebotst. Twee konden er na een 
dag rust hun tocht weer vervolgen. Ook werd er eind 
september een malle mok gebracht met wat olieschade 
aan de veren en daardoor ook verzwakt. Deze is inmid
dels ook weer gelost. 

Zoals reeds vermeld in het vorige verslag, kunnen we 
aan het Dompad blijven zitten. Na een periode van on
zekerheid omtrent de toekomst van het asiel kunnen 
we nu p lannen wat betreft renovatie gaan maken. Voor
al de houten bovenbouw van het asiel is hard aan ver
nieuwing toe. 
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Ron dje Groen 
W. Andelaar 

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

Wandelend langs de  hoogwaterlijn op het strand be
weegt er iets tussen de aangespoelde rommel. Een stuk 
of wat kleine vogels scharrelen er wat rond. Er valt al
tijd wel iets te eten tussen de resten van onze welvaart. 
Wat dichterbij gekomen blijkt het een groepje 
Sneeuwgorzen te zijn. De zwart/wit tegenstelling is 
vooral goed te zien als je zo ver nadert dat ze opvliegen 
en iets verder weer neerstrijken. Deze Sneeuwgorzen . 
zijn vanuit het noorden naar ons land afgezakt. In hun 
broedgebied is hun verenpak nog contrastrijker, maar 
om dat te zien moet je op z'n minst naar Noorwegen. 
Eigenlijk vind ik ze zo wel mooi genoeg. Zo'n onver
wachte ontmoeting geeft aan een strandwandeling een 
apart tin�e. 

Sneeuwgors 

Het volgen van de vloedlijn kan meer leuke zaken ople
veren. Natuurlijk, zo nu en dan een fles, al of niet met 
een boodschap er in. Een dode Zeekoet soms, meestal 
onder de stookolie, maar ook andere, levende vogels. 
Kuifleeuweriken bijvoorbeeld foerageren graag in het 
afval en met wat geluk een enkele ·maal een Strandleeu
werik Het is mij eenmaal overkomen op een winterse 
dag: twee parmantige stappers, geel op de kop met een 
zwarte band onder de kin. Het mooist zijn echter de 
kleine horen�es op de kop. Het dragen van horenges is 
voor de  mens wat minder aardig maar deze vogels 
staan ze uitstekend . 

------- -.. - .----- --- ":;: -

Een bijzondere ontmoeting op de vloedlijn had ik eens 
met een Paarse Strandloper. Het bees�e, dat overigens 
bruin is en niet paars, rommelde wat tussen wat aange
spoeld wier. Het was nidden in de zomer, een rare tijd 
voor een wintergast. Eer rare plaats ook, het is een vo
gel van echte en kunstmatige rotskusten. Langs de  uit
watering in Katwijk kun je hem eerder verwachten . 

. Het dier was zo mak dat ik er op een bepaald moment 
mijn hand onder kon leggen. Het vervolg van de beleve
nis was misschien nog wel het aardigst. Wat verder 
langs het strand gelopen ontmoette ik twee vrienden 
die ik van de Paarse Strandloper vertelde. Die keken 
me wat meewarig aan en mompelden iets van een zon
nesteek of zo. Met als mijn reactie "loop maar mee, hij 
zit er nog wel". Dat was ook het geval zodat  het wat je 
noemt een bevestigde waarneming kon worden. 
Toch nog maar even terug naar onze Sneeuwgorzen 
voor het dorp. Net a ls IJseenden en Sneeuwganzen ge
ven ze wat warmte aan een koude strandwandeling. 
Zo'n opwarmertje heb je zo nu en dan eens nodig. 
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Vogelnieuws 
Ah Steenvoorden 

Jan van Genten voor de Noordwijkse kust 

Vanaf half juli werden de eerste Jan van Genten al weer 
waargenomen. In het begin werden hoofdzakelijk eer
stejaars vogels gezien, maar in augustus trokken de eer
ste grote groepen langs, met daarin vogels van alle 
leeftijden en kleden. Bij rustig weer in september, met 
a flandige wind werden grote groepen Jan van Genten 
gezien tot vlak onder de kust. Erg spectaculair waren 
de v issende vogels, die soms wel met meer dan hon
derd exemplaren, op een school vis vlak onder de kust 
doken. 

· (:l.. .. m "  

jan van Gent 

Kleine Mantelmeeuwen dood op strand 

Op 1 1  juli jl. werden er op het strand tussen Noordwijk 
en Katwijk veertien dode Kleine Mantelmeeuwen ge
vonden. De vogeli vertoonden geen uiterlijk letsel, wa
ren niet met olie besmeurd en waren allen in adult 
kleed . Ook op het strand voor Katwijk en bij Schevenin
gen werden dode Kleine Mantelmeeuwen gevonden in 
de tweede week van juli, a lle in ad uit kleed en zonder 
uiterlijk letsel. Bij elkaar ging het ongeveer om 150 
exemplaren. Een aantal dode vogels is voor onderzoek 
opgestuurd naar het Centraal Diergeneeskundig Insti
tuut te Lelystad. Hier kwam men er achter dat de dode 
vogels vol met water zaten, wat op verdrinking duidt. 
Verder onderzoek heeft, voor zover bekend nog niets 
opgeleverd. 
Een mogelijke verklaring voor deze vreemde sterfte is 
dat de Kleine Mantelmeeuwen , die op zee slapen in 
een kolonie giftige algen is terecht gekomen, hierdoor 
zijn bedwelmd en verdronken. (zie ook De Duinstag, 
jaargang 7 nr. 2). 

Paapjes 

Het Paapje is als broedvogel bij ons in de streek bijna 
verdwenen, alleen in het zuidelijk deel van de A W-d ui
nen zijn nog enkele paartjes te vinden. Ook landelijk 
gaat de soort langzaam maar zeker als broedvogel 
steeds verder achteruit. In de eerste helft van deze 
eeuw werd het Paapje in de vogelboeken nog omschre
ven a ls een vrij algemene broedvogel in de du inen en 

Paapje 

weilanden met houtranden. Tegenwoordig zou deze 
omschrijving alleen nog maar van toepassing zijn op 
een enkel gebied in Drente. 
De achteruitgang van het Paapje in ons land is te wijten 
aan verschillende oorzaken, de droogte in de Sahel (te
vens waar te nemen bij andere in ons land broedende 
"Afrika-trekkers"), intensivering van de weidebouw en 
verschillende cultuurtechnische maatregelen. 
Gelukkig is het Paapje bij ons in de omgeving tijdens de 
voorjaars- en najaarstrek nog wel vrij regelmatig te 
zien. Dit najaar werd er wel een record aantal  Paapjes 
bij ons in de omgeving waargenomen. Alleen al in de 
maand september werden er 61 exemplaren gezien, 
waaronder 9 ex. op 1 1  september langs het Van Lim
burg Stirumkanaal in de AW-duinen, 17 ex. op een 
Dahliaveld in de Elsgeesterpolder en verschillende ex. 
in de Bronsgeest, Polder Hoogeweg en de Coepelduy
nen. 
In voorgaande jaren werden er maar maximaal zo'n 20 
ex. per jaar waargenomen. Het feit dat  er zoveel Paapjes 
bij ons zijn waargenomen is waarschijnlijk toe te schrij
ven aan het mooie weer in september en de matige oos
tenwind gedurende een langere tijd a fgelopen nazomer. 

Vogel trek over zee 

Op 6 juli werden 58 Ja n van Genten gezien, in één uur. 
Dit is een nieuw record voor de maand juli. 
Twee augustus werd er een Rotgans gezien, richting 
noord, dit is de eerste Rotgans waarneming in augustus 
in onze omgeving. Ook in augustus werden weer ver
schillende uurrecords verbeterd . Zowel het uurrecord 
Grote Stern als Noordse Stern/ Visdief werd op 21 au
gustus verbeterd met respectievelijk 770 en 3600 exem
plaren in één uur. Op 30 augustus werden nieuwe 
uurrecords gevestigd t.a.v. Tu reluur - 78 ex., Bonte 
Strandloper - 53 ex. en Bontbekplevier - 468 ex ! !  in één 
uur. 
Het aantal  Bontbekplevieren dat deze dag is langsge
trokken is wel heel erg hoog, namelijk 756 exemplaren 
in vier uren tijd. Het bleek dat langs de gehele Neder
landse kust die dag enorme aanta llen Bontbekplevieren 
zijn waargenomen. 
Misschien dat het door het mooie rustige najaarsweer 
komt, maar ook in september werden verschillende uur-
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totaal records verbroken: 360 Grote Sterns op 12  septem
ber, 152 Aalscholvers op 27 september, 556 Rotganzen, 
53 Pijlstaarten, 1 40 Smienten en 18 Middelste Zaagbek
ken op 30 september. 
Voor wie wat meer wil weten over zeetrek langs de 
Noordwijkse kust en de uurtotaal-records van de vogel
soorten d ie over zee gezien worden is het boek "Vogels 
van Noordwijk en Omstreken" een must! In dit boek is 
een apart hoofdstuk gewijd aan de vogeltrek met daar
bij een tabel waarin per soort het hoogste uurtotaal per 
maand is opgenomen. 

Kleine Mantelmeeuwen, de ondersoorten 

De Kleine Mantelmeeuw is een vrij algemene broedvo
gel langs de kusten van West- en Noord-Europa .  Ook 
bij ons op strand, in het zomerhalfjaar worden ze veel
vuldig waargenomen. Iedereen heeft toch wel eens d ie 
meeuw met z'n zwarte bovendek en de fel gele poten 
gezien. 
Wie wat beter kijkt naar deze meeuwensoort zal zeker 
de kleine onderlinge verschillen tussen de meeuwen 
zelf opvallen. Er zien drie ondersoorten van de Kleine 
Mantelmeeuw, de Britse Kleine Mantelmeeuw met de 
leigrijze rug en bovenvleugel, de Baltische Kleine Man
telmeeuw die een pikzwarte rug en bovenvleugel heeft 
en de in Nederland broedende Noorse Kleine Mantel
meeuw, d ie qua kleur van rug en bovenvleugel ergens 
tussen de Britse en Baltische vorm inzit. 
In augustus en september zijn er bij ons in de omgeving 
erg veel Kleine Mantelmeeuwen te zien. Als je deze, 
vaak vrij grote, groepen mantelmeeuwen eens goed be
kijkt, zullen zeker de kleurvaria ties van de verschillen-
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de ondersoorten opvallen. Zo werden er eind septem
ber vrij veel Bal tische Kleine Mantelmeeuwen gezien, 
een ondersoort die volgens de vogelboeken maar in een 
zeer klein aantal in Nederland voorkomt. 
De Kleine Mantelmeeuw is een trekvogel, d ie hier door
trekt van half februari tot in mei en van juli tot in 
november. Tot het einde van de jaren zestig was het een 
grote uitzondering als er tijdens het winterhalfjaar een 
Kleine Mantelmeeuw ten noorden van Spanje werd ge
zien. Sinds d ie tijd is het langzaam maar zeker gaan ver
anderen en overwintert de Kleine Mantelmeeuw ook in 
een klein aantal in Nederland. Ook bij ons in de omge
ving worden ze tijdens de winter wel eens gezien, voor
al rond de Katwijkse Uitwatering. 
Toen wij in september de Kleine Mantelmeeuwen op 
strand bekeken, viel ons nog wat op aan sommige vo
gels. Deze hadden wel de mooie donkere rug en boven
vleugel, naar geen gele poten. De poten waren vlees
kleurig, zoals bij onvolwassen vogels. Na enig speur
werk in de  boeken zijn we erachter gekomen dat dit 
vierde jaars vogels zijn, die a l  wel het verenkleed hele
maal naar adult kleed geruid hebben, maar waarbij de 
pootkleur nog moet veranderen van vleeskleurig/roze 
naar mooi helder geel. Zo ziet men maar weer, dat er 
ook voor de wat gevorderde vogelaar, nog vrij veel aan 
een gewone meeuwensoort valt te ontdekken. 

De gewone soorten 

Een volledig albino Boerenzwaluw werd op 18 juli foe
ragerend gezien in een groep van ongeveer 100 Boeren
zwaluwen boven de Elsgeesterpolder. Op 14 augustus 
was er erg veel doortrek van zwaluwen, honderden 
Boeren-, Huis- en Gierzwaluwen trokken over de d ui
nen en de polders naar het zuiden. 
Een onvolwassen Koekoek werd op 30 augustus gezien 
in de Elsgeesterpolder. 
Ook op 7 september werden er grote groepen zwalu
wen gezien die naar het zuiden v logen. Over de 
Coepeld uynen werden 70 Huiszwaluwen geteld in nog 
geen vijftien minuten. Een vrij late Gierzwaluw werd 
waargenomen boven Noord wijk op 27 september. 
In augustus en september werden totaal 27 Boomval
ken gezien over Noord wijk en omstreken. Allen 
richting zuid . 

In het waarnemingen overzicht zijn de waarnemingen 
die dit jaar gedaan zijn op onder water gelopen bollen
velden niet opgenomen. Voor deze waarnemingen zie 
het artikel over de bollenvelden, elders in deze Strandlo
per. 

Kleine Manlelmeeuw 



Vel dwaarnemingen van jul i augustus e n  
septembe r 
Soort Aantal Da tum Plaats Waarnemer 

Noordse Stormvogel 1 25-08 over zee in 1 uur J. van Dijk 
1 30-08 over zee in 1 uur Velen 
1 03-09 over zee in 1 uur R. Sluys 
4 05-09 over zee in 1 uur A. Steenvoorden 

Grauwe Pijlstormvogel 2 01 -09 over zee in 1 uur R. Sluys 
1 03-09 over zee in 1 uur R. Sluys 

Noordse Pijlstormvogel 1 01 -09 over zee in 1 uur J. van Dijk 
2 03-09 over zee in 1 uur R. Sluys 
1 04-09 over zee in 1 uur A. Steenvoorden 
3 05-09 over zee in 1 uur A. Steenvoorden 
1 08-09 over zee in 1 uur ] .  van Dijk 

Kuifaalscholver 1 06-09 door de branding Velen 
Ooievaar 3 24-07 over Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
Lepelaar 15 30-08 over Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 

5 27-09 over zee zuid Velen 
Pijlstaart 2 27-09 over Coepclduynen A. Steenvoorden 

53 30-09 over zee in 1 uur R. Sluys 
Zomertaling 6 08-09 over zee zuid J. Glasbergen 
Brild uiker 7 19-09 over zee zuid J .  Glasbergen 
Middelste Zaagbek 1 02-08 over zee A. Steenvoorden 

. 1 2  15-09 over zee R. Sluys 
18  30-09 over zee R. Sluys 

Wespendief 1 12-07 over Offem Velen 
1 1 9-08 over Duinpark J. van Dijk 

Zwarte Wouw 1 07-08 Van Limburg Stirumkanaal K. Koni ng 
Bruine Kiekendief 1 30-08 over zee R. Sl uys 

1 19-09 Elsgees terpolder A. Steenvoorden 
2 19-09 over zee ] .  van Dijk 
1 24-09 over Schapendel ]. Glasbergen 
9 27-09 over Coepelduynen A. Steenvoorden 

Blauwe Kiekendief 1 01 -08 Noordduinen W.j. Hooymans 
2 1 1 -09 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
1 1 3-09 over Noordduinen J. Goud zwaard 
1 22-09 Langeveld K. Koning 

Havik 1 01 -09 over de Driehoek H. Verkade 
Smelleken 1 29-08 Bronsgeest R. Sl uys 

1 1 9-09 over Noordd uinen ]. Goudzwa a rd 
1 20-09 Noorddu inen J. van Dij k 
3 24,09 over Noordduinen J. Glasbe rgen 
1 26-09 over Coepeld uynen A.  Steenvoorden 
1 29-09 Paa rdenkerkhof AWD K. Koni ng 

Slechtvalk 1onv 27-09 over Coepeld uynen A. Steenvoorden 
Kluut 5 1 5-0H over zee K. Koni ng 
Bontbekplevier 9H a ug over zee Velen 

756 30-0H over zee in 4 uur Velen 
Morinelplevier 3 06-09 op s trand t hv paal 77 A. Steenvoorden 
Kleine Strandloper 4 30-0H over zee R. Sl uys 
Kemphaan 1 3  31 -0H Polder Hoogeweg J. Goudzwaard 

2 04-09 Elsgees terpolder A .  Steenvoorden 
10 04-09 Elsgees terpolder A. Steenvoorden 
2 1 2-09 Elsgees terpolder A.  Steenvoorden 
2 1 9-09 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 
H 22-09 Elsgees terpolder J .  Goud zwaard 

Regenwulp 6 l H-07 over zee A. Steenvoorden 
4 22-07 over Noord wijk Binnen A.  Cra me r  
2 02-0H over zee A. Steenvoorden 
1 l H-OH op s tra nd H .  Verkade 
1 29-0H Elsgees Ierpolder A.  Steenvoorden 
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Zwarte Ruiter 2 18-07 over zee, romerkleed A. Steenvoorden 
6 21-08 over zee J. van Dijk 

Groenpootruiter 1 04-09 Elsgees terpolder A. Steenvoorden 
1 12-09 Polder Hoogew�g A. Steenvoorden 

Witgat 2 30-08 vijver Nieuw-Leeuwenhorst J. van Dijk 
Middelste Jager 1 04-09 over zee A. Steenvoorden 

1 05-09 over zee A. Steenvoorden 
2 20-09 over zee R. Sluys 
1 26-09 over zee R. Sluys 
2 30-09 over zee J. van Dijk 

Kleine Jager 25 aug over zee Velen 
101 sept over zee Velen 

Grote Jager 1 26-09 over zee R. Sluys 
Zwartkopmeeuw 1 02-08 over zee Ie KJ W.J.Hooymans/ A. Steenvoorden 

1 12-09 over zee 1e KJ J. van Dijk 
Dwergmeeuw 6 07-07 over zee J. van Dijk 

1 23-08 over zee W.J. Hooymans 
1 1  23-09 over zee R. Sluys 

Geelpootmeeuw 1 26-09 strand thv paal 79 H. Verkade 
Drieteenmeeuw 3 17-09 over zee R. Sluys 
Reuzenstern 1 01-08 over strand zuid A. Cra mer/J. Glasbergen 
Dwergstern 9 01-08 over zee J. Glasbergen 

20 23-08 over zee W.J. Hooymans/ R. Sluys 
15 29-08 over zee R. Sluys 
38 30-08 over zee R. Sluys 

3 17-09 over zee R. Sluys 
Zwarte Stern 1 09-08 over zee A. Steenvoorden 

5 14-08 over zee A. Steenvoorden 
45 21 -08 over zee in 1 uur J. van Dijk 

4 30-08 over zee R. Sluys 
6 17-09 over zee R. Sluys 

Alk 1 31-08 over zee naar noord J. van Dijk 
Bosuil 4 12-07 Offem H. Verkade 
Ransuil 1 27-09 jagend Noordduinen W.J. Hooymans 
Velduil 1 26-09 Driehoek H. Verkade 
Draaihals 1 20-09 Zwarte pad Coepelduynen A. Steenvoorden 

1 25-09 Oos terd uinsemeer K. Koning 
Boomleeuwerik 1 25-09 Driehoek K. Koning 

15  26-09 Duindamseslag J. Glasbergen 
2 28-09 Langeveld erslag K. Koning 

Oeverzwaluw 2 27-09 over Coepelduynen A. Steenvoorden 
Grote Pieper 3 26-09 l ex fourageeend Coepelduynen A. Steenvoorden 

4 27-09 Coepelduynen A. Steenvoorden 
Duinpieper 6 13-09 over Noordduinen J. Goudzwaard 

4 18-09 over Noordduinen J. Goudzwaard 
Oeverpieper 1 27-09 op strand A. Steenvoorden 
Grote Gele Kwiks taart 3 13-09 over Noordduinen J. Goudzwaard 

3 18-09 over Noordduinen J. Goudzwaard 
6 26-09 over Coepelduynen A. Steenvoorden 
4 27-09 over Coepelduynen A. Steenvoorden 

Paapje 2 18-08 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
1 1  29-08 Elsgees terpolder A. Steenvoorden 
9 1 1-09 Van Limburg Stirumkanaal  K.  Koning 
2 26-09 Duindamseslag J. Glasbergen 

52 sept omgeving Noordwijk A. Steenvoorden 
Grote Lijster 5 1 1 -07 Nieuw-Lee u wenhorst A. Steenvoorden 

4 23-07 zweefvliegveld A. Steenvoorden 
5 1 1 -09 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
2 27-09 over Coepelduynen A. Steenvoorden 

Grauwe Vliegenvanger 1 19-09 zeereep Duindamseslag J. Glasbergen 
Baardmanne�e 25 28-09 over duinen Langeveld K. Koning 
Wielewaal 1 05-07 zingend Sasbergen A WD J. van Dijk 
Europese Kanarie 1 27-09 Coepeld uynen A. Steenvoorden 
Barmsijs 6 15-08 golfterrein Noordduinen J. Glasbergen 

6 19-09 Oorlogspad nabij de Golf J. Glasbergen 
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Goudvink 5 18-08 Grote Vlak A WD K. Koning 
5 19-08 zweefvliegveld J. van Dijk 
1 21 -09 Wolfsveld A WD K. Koning 

IJsgors 3 13-09 over Noordduinen J .  Goud zwaard 
3 18-09 over Noordduinen J. Goudzwaard 
2 26-09 Kon. Astrid Boulevard J. van Dijk 
3 26-09 over Coepelduynen A. Steenvoorden 
2 27-09 over Noordduinen J. van Dijk 
2 28-09 Van Limburg Stirumkanaal  K.  Koning 

Ortolaan 1 07-09 fouragerend Coepelduynen · A. Steenvoorden 
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