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Bij de voorplaat 
Anwld Mcija ------

Zo rond deze tijd is d e  najaarstrek weer begonnen en 
tussen de vele roepjes is ook de Keep te horen. 
De Keep broed t in de noord elijke ta1ga, waar ook de 
Vink broed t. In hoger gelegen gebieden vervangt de 
Keep de Vink geheel . 
De Keep is  i n  Noord wij k  een algemene doortrekker en 
ook 's winters kan je hem aantreffen . Ze fourageren 
graag in elzen en berken en op akkers met onkruid.  
De soort is gemakkel ijk te herkennen aan z'n oranje 
borst, schouder- en vleugelstreep. In de vlucht val t de 
witte stu i t  er� op. De roep is eveneens zeer herkenbaar, 
namelijk kèèeèp .. 
De beste p l aatsen om overtrekkende Kepen (en and ere 
trekvogels) te zien, zijn het u i tkijkpunt i n  de Noordd u i
nen (de Driehoek) en de "puinhoop" te Katwijk ( in het 
zuidel ijk deel van de Coepelduynen).  
Op de tekening ziet  u een onvolwassen mannetje. Een 
adu l t  krijgt een geheel zwarte kop e n  rug . 
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Van de redactie 
De meeste "zomergasten" zijn i nmiddels weer vertrok
ken naar zuidel i jker streken en de eerste tekenen van 
de najaarstrek d ienen zich weer aan.  Over land passe
ren d e  eerste kwikstaarten en Spreeuwen, terwin er 
over zee duizenden sterns passeren op weg naar hun 
overwinteri ngsgebied en. 
Wilt  u iets meer te weten komen over deze vogeltrek 
dan is "de Driehoek" in de Noord d u i nen dé plek! ledere 
zaterdagmorgen vanaf oktober is er wel iemand van de 
vogelwerkgroep aanwezig om u te helpen bij het her
kennen van de overtrekkende vogelsoorten. U bent van 
harte welkom. 
Veel zomer hebben we niet gehad. Toch heeft de vele 
regen ook z'n positieve kant.  Zo zijn er d iverse leden 
van de plantenwerkgroep stevig aan het botaniseren ge
weest. Tal van  n ieuwe plantensoorten zijn aan de l i jst 
toegevoegd en de nieu we "Flora van Noordwijk en Om
streken" begint gestalte te krijgen. Ook de paddestoelen 
zijn goed vertegenwoord igd, h ierover vertelt �r
weij u meer i n  d i t  nummer. Wat kunt u nog meer ver
wachten in deze Strandloper. Naast de "vaste" rubrie
ken is er een verslag van een reis naar de Cama rque, 
toont Ees Aartse ons een andere kijk op de na tuur en 

Agenda 
Lezingen 

Vrijdag 24 september: 
Lezing met d ia's van Harry Wand ers 
"Meyendel i n  de Rand stad " .  
Aanvang 20.00 u u r  
Vrijdag 2 9  oktober: 
Lezing met d ia's van Martin Koning 
"Kevers i n  onze omgeving" 
Aanvang 20.00 u u r  
Vrijdag 26 november: 
Lezing met d ia's van Johan de Jong 
"Kerkui len" .  
Aanvang 20.00 uur  

heeft Ab Steenvoorden de vele gegevens over de zee
trek i n  mei en j un i  verzameld en i n  een a part verslag 
vermeld . 
Speciale aandacht vragen wij voor de komende lezin
gen en excursies. 
Onze verenig ing voor na tuur- en vogelbescherming 
met ru im 600 led en, d ie ongetwijfeld over kennis op ve
l erlei gebied beschikken, heeft ' t. . .  Schrijverstalent be
doelen wij.  Sinds het verschijnen van de eerste Strand
loper i n  1 969, h ebben er 1 03 leden " i ets" geschreven. 
Toch, en dat  heeft de redactie al eerd er gememoreerd, 
word t er in d e  laa tste a fleveringen door telkens dezelf
de schrijvers kopij aangeleverd . 
Schroom???? Regelmatig horen we over leuke waarne
mingen, vondsten, vaka ntiebelevenissen etc. 
INSTUREN d ie kopij na tuurv ri enden, opdat  een ieder 
kan genieten van de gewone, soms onverwachte, leuke, 
spectaculaire gebeurtenissen i n  de na tuur. 
Kopi j  voor de volgende Strand loper moet voor 10  no
vember worden i ngeleverd bij Rien Sluys, Bremkant 38, 
2203 NG Noord wijk 

Excursies 

Zaterdag 25 september: 
Excursie naar de Amsterdamse Wa terleid i ngd uinen. 
Speciale aandacht voor pad destoelen. 
's Morgens om 08.00 u ur verzamelen bij h et Jan Verwey 
Natuurcentrum. 
Zaterdag 6 november: 
Vogelexcursie naar Noord-Holland. (Hondsbosche Zee
wering, De Petten, Balgzand, Wieringermeer). 
Verzamelen 's morgens om 07.30 uur  bij  het Jan Ver
wey Na tuurcentrum 
Dinsdag 28 december: 
Ganzenexcursie naar Zeeland .  
Verzamelen o m  08.00 uur  b i j  het J a n  Verwey 
Natuurcentrum. 
Voor de drie bovenstaande excursies dient u zich op 
te geven bij Rien Sluys, Bremkant 38 Noordwijk, tele
foon: 01719-10945. 

Nieuws uit de ledenvergadering 
van 23 april 1993 
Mededelingen bestuur 

De voorzitter w ijst a l lereerst op de nog komend e excur
sie naar het landgoed Offem, de Noordduinen (nachte
galenexcursie) en de Coepeld uynen. Daarnaast is er 
nog een speciale slootjesexcursie achter het la ndgoed 
Offem. · 

Op 20 a pril j l .  heeft het bestuur een gesprek gehad met 
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enkele vertegenwoordigers van Kri tisch Noord wijk-Mi
l ieugroep Noord wijk. Met name is gekeken hoe men, 
bij punten d ie de doelstell ing van beide organisa ties ra
ken, elkaar ka n versterken. Verder is nog gesproken 
over de vertegenwoord iging van de beide organisa ties 
in het Mi l ieu  Overleg Duin- en Bollenstreek. Het betreft 
hi�r �en overkoepe_lend pla tform, waa�in �owel de Ver
en1g1ng als de ZOJUISt genoemde orgamsa t1e vertegen
woordigd zijn. Zo zal, a fhankeli jk van d e  agenda, het 



niet s teeds noodzakelijk zijn, dat  beide organisa ties te
gelijk aanwezig moeten zijn. Wel d ient een zekere a f
stemming op e1kaar plaats te v inden. 
Tot slot zijn nog enkele hu ishoudeli jke punten d oorge
sproken, gelet op het fei t  dat Kri tisch Noord wijk-Mi
lieugroep Noordwijk regelmatig van het Jan Verwey 
Natuurcentrum gebruikt maakt. 

Lezing van DickJonkers over zwaluwen 
en gierzwaluwen 

Na de rondvraag en een korte pauze verleent de voor
zitter het woord aan Dick Jonkers. Allereerst zet hi j  
u iteen, hoe hij ertoe gekomen is om zich zo bijzonder in 

de zwaluwen en gierzwaluwen te verdiepen. Op basis 
van d e  onderzoekingen d ie hi j  heeft verricht, heeft hij 
zeer veel kunnen achterhalen betreffende factoren t.a .v.  
voorui t- en/ of achteru i tgang. Verder is hij  een warm 
pleitbezorger voor het aa nbrengen van geschikte nest
gelegenheid. Zi jn betoog word t nog een bijzonder on
dersteu nd d oor de prachtige opna men, d ie bij het 
publiek veel bewondering oogsten 
Na a floop van zijn lezing beantwoordt d e  spreker nog 
enkele vragen vanu it het publ iek. Hierna dankt de 
voorzitter Dick Jonkers voor zijn boeiend verhaal  en 
hoopt, dat  h i j  hem nog eens i n  d e  toekomst mag u i tno
digen. 

Twee leuke vondsten 
Kees V envt:ij 
In het begin van augustus wandelde ik langs het stra nd 
vanaf Noord wijk i n  de richting van Ka twijk. Plotsel i ng 
zag ik aan d e  waterlijn een vis l iggen, d ie  opviel door 
z

_
ijn zeer lange en d unne li jf, e�.n soort ste_vige d l!nne 

nem. Opvallend was verder ZIJn lange tUitvormige bek. 

Grote zeen��ld 

Daar de v is dood was, kon ik hem rustig mee naar huis 
nemen. Daar  raad pleegde ik het ha ndboek "De Vissen 
van Nederland ", u i tgegeven door de KNNV in 1988. 
Het bleek te gaan om de Grote zeenaald, d ie  graag in 
za nd- en modderbodems voor onze kust leeft. 
Zijn voedsel bestaa t voora l u i t  kle ine kreeftachtigen en 
v islarven. Bij deze vissoort dragen de manne�es de ei
eren en larven in een broedbuid el, gevormd door twee 
brede huidplooien van de buikwand . Overigens.is het 
op het ogenblik zeker de moeite waard het strand tus
sen Noordwijk en Katwijk te bezoeken. Ha lverwt0_ · •  
het strand over een breed te van meer dan 40 meter ge
heel begroeid met voornameli jk Zeeraket, B iestarwe
gras en Zandhaver. Daartussen zijn op het strand nog 
het Loogkruid en de Zeepostelein te vinden. Door de 
vele regen van de laa tste ti jd bleven de badgasten weg 
en konden de pla nten zich op d i t  strand ongestoord 
ontwikkelen. Hier en daar zijn onder i nvloed van de 
wind zelfs kleine d u intjes onts taa n.  Kortom er l igt hier 
een stuk s trand, zoals  dit  e igenlijk hoort te zijn en dat 
helaas nog maar a l leen op enkele plaa tsen op de Wad
deneila nden te zien is 
Een tweede aard ige vondst was een forse plant, d ie ik 
med io jul i  aantrof langs het fietspad tussen de Nora
weg en de Langevelderslag. De bewuste plant was bi j
na een meter hoog. Verder viel  h i j  op door zijn grote 
ficus-achtige bladeren en zijn bolvormige bloemscher 

men met crème-achtige bloemen. De flora bood mij i n  
eerste i ns tantie geen enkel aa nknopingspunt, totdat mij 
te binnen schoot, dat  ik weleens eerder een soortgelijke 
plant  heb gezien, d ie er verdacht veel op leek. Het ging 
hier om de Calotrop is procera, d ie  ik e nkele jaren gele
den aantrof in Noord -Kenya nabij de grens met Oegan
da, in een vlak savannenlandschap tussen enkele 
termietenheuvels. 

Deze Calotropis behoort tot d e  famil ie der Asclepiade
ceae oftewel d e Zijdeplantachtigen. Deze familie omvat 
circa 100 soorten d ie bijna alle voorkomen in de 
(sub)tropische gebieden van Amerika en Afrika. 
Voor zover ik heb kunnen nagaa n  gaat het h ier waar
schijnlijk om d e  Aselep ia syriaca, d ie oorspronkelijk u i t  
Noord-Amerika s tamt. V ia  het Midden-Oosten is deze 
plant  ook in Midden- en Zuid-Europa terechtgekomen. 
Linnaeus kende deze plant alleen uit het Midden-Oos
ten; vandaar dat  hij hem de tweede naam "Syriaca" 
meegaf. Va n de lange zijdeachtige haren op de vruch
ten is ook wel geprobeerd textielprodokten te maken, 
zonder aanvaardbaar resu l taat evenwel. 

Bloem en bloeiwijze v�n Je zijd epl a n tachtigen 

Nogmaals, helemaal zeker van mijn zaa k  ben ik nog 
niet. Misschien kan i emand a nders mij nog verder op 
weg helpen? Het is voor mij nog een raadsel hoe deze 
plant hier i n  d e  d u inen terecht is gekomen.  
Nog even ter mogelijke oriën tatie ;  onze kamerplanten 
de Hoya en de Stefanotus behoren eveneens tot deze fa
milie. 
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Belevenissen in de Camarque 
Kees V cnvcij 
In de eerste week van de maand mei j l .  hebben enkele 
leden van onze vereniging een bezoek gebracht aan het 
u itgestrekte natuurreservaat de "Camargue" in  Zuid
Frankrijk. 
De Camargue is een u i tgestrekt de l tagebied ter grootte 
van ongeveer 85.000 ha.  en is gevormd op de plaats 
waar de Rhóne in d e  Middellandse Zee s troomt. Het 
landschap word t voor het grootste gedeelte bepaald 
door u itgestrekte meren, afgewisseld met moerassen en 
drassige gebieden. Hoe verder men van de kust a f
kom t, hoe meer het s truikgewas en bos d e  overhand 
krijgen. Uiteindelijk beland t men in  het ontgonnen ge
deelte, waar zich o.a . de wijngaarden en rijstvelden be
v inden. Deze terreinen zijn veel omzoomd met de zo 
karakteristieke Parasoldennen. Deze dennen vallen op 
door hun bolvormige, welhaast gladgeschoren kroon. 
Onze s ta ndplaats was de camping "Clos du Rhone", 
even ten westen van de badplaats Sa intes Maries de la 
Mer gelegen. Van daaruit hebben wij  verschi llende 
mooie tochten door d i t  gebied en naar het heuvelachti
ge achterland kunnen maken. 
Direkt vallen de Flam i ngo's op, d ie hier in grote geta le 
verbli jven en broeden. De hele dag zijn zij bezig met 
het zeven van het water en de modder in de lagunes. 
Daarbij houden zij de kop onders teboven, waarbij zij 
hun bovensnavel als een soort schep gebruiken. Kleine 
kreeftachtigen vormen het voornaamste voedsel. Tus
sen d e  Flamin�o's lopen Kleine Zilverreigers en Ste l t
kluten bedrijvig heen en weer. De lagunes en meren 
herbergen naast deze vogels nog tal van andere waad
vogels. Verschillende van hen kennen wij ook a l  in ons 
land, maar in combina tie met andere ons m inder beken
de soorten leverden deze vogels toch een indrukwek
kend schouwspel op. 
Zo zagen wij Kluut, Bontbekplevier, Stra nd plevier, Klei
ne Strandloper, Krombekstrand loper, Rosse Grutto, 
Bosrui ter, Steenloper, Ralreiger en nog vele a nderen. 
De bosranden en het s truikgewas brachten ons weer 
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nieuwe verrassingen zoa ls Hop, Cetti's Zanger, Or
pheusspotvogel en W ielewaal. Op de telefoond raden 
zagen we eenmaa l  een Scharrelaar zi tten en even l a ter 
nog enkele Bi jeneters. Dit is zo maar een greep, wa nt in 
totaal hebben wij ti jdens onze tochten ru i m  1 40 verschil
Jende soorten gezien. 
Bu i ten de Camargue hebben we nog een drieta l  andere 
gebieden bezocht, d ie elk weer hun eigen verrassingen 
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boden. Een heel apart gebied is d e  Cra u; een brede 
oude verlaten rivierbedd ing, d ie  is bezaaid met m iljoe
nen rolstenen. Bij het d oorkruisen van een d eel van 
deze vlakte zagen wij achtereenvolgens enkele Grielen, 
een koppel Rode Patrijzen,een paar Kleine Trappen en 
Kortteenleeuweriken. Verder hoorden we d e  Kwartel. 
Een aard ig gebied is verder het heuvelland van Les 
Baux, ongeveer 10 km. ten noordoosten van Arles gele
gen. De heuvels bestaan u i t  een kalkachtig l;\esteente, 
dat  rijk begroeid is met allerlei soorten struiken, als 
Zonneroosje, Steeneik, Rozemari jn, bremachtigen e.d. 
Tussen deze s truiken zaten o.a . Kleine Zwartkop, Kuif
mees en Provencaa lse Grasmus.  T ussen de rotsen bo
ven ons konden weJ1rachtig de Blauwe Rotslijster 
waarnemen. Naast  e ons meer bekende roofvogels 
kwa men wij nog een aantal soorten tegen d ie  ons wat 
minder vertrouwd zijn. 
Ind rukwekkend was een grote groep Zwarte Wouwen 
(60 - 80) boven de vui lstort bij Entressen nabij de Grau. 
In dezelfde omgeving was ook nog een Grauwe Kieken
d ief te zien. De Slangenarend kwa men we zelfs drie 
maal op verschil lende plaatsen tegen. 
Een welhaast klassiek ui tstapje is de tocht naar de Pont 
du Gare tussen N imcs en Avignon. Al lereerst maa kte 
d i t  beroemde Romeinse aquaduct een grote ind ruk op 
ons .  Al bijna 2000 jaar staat  het daar nog nagenoeg on
geschonden, een waarli jk unieke bouwkundige presta
tie. De omgeving van d i t  aquad uct is minstens zo 
interessant, wa nt binnen een klein uurtje kregen wij 
naast de vele soorten planten de IJsvogel, de Rotszwa
l uw, de Wa terspreeuw, d e  Bergflu i ter, het Vuurgoud
haantje, de Raaf en d e  Rotsmuts te zien. 
Ook rond de camping viel genoeg te beleven. Zo zag ik 
bij de ingang van de ca mping een Kuifkoekoek Op een 
nabijgelegen vuilstort trof ik nog enkele Dunbekmeeu
wen aan. In zo'n weekje krijg je heel wat  te zien. 
Ongeveer 10 jaar geled en zijn we ook al eens in  dit ge
bied geweest, maar d i tmaal  kwa men we toch weer ver
schi llende andere soorten tegen.  Dit geld t overigens 
evenzeer voor de pla nten, insekten, reptielen (bi jv.  de 
Smaragd haged is), a m phibieën (o.a . de Boomkikker) en 
schelpdieren. Daarover meer in een volgende a fleve
ri ng. 



Oud Nieuws 
Kees Venucij 
De d u inen staan zeker op het ogenbl ik volop in de be
langstel l ing . Naast de vele bedreigingen komt ook 
steeds sterker het besef naar voren, dat vele bescher
mende maatregelen nod ig zijn om d i t unieke la ndschap 
ook voor de toekomst vei lig te s tellen. 
Gel u kkig waren er vroeger ook al  enkele belangrijke 
voorvechters voor het behoud van de d uinen, zoa ls de 
bekende Jac. P. Thijsse, de schrijver van vele zo beroem
de Verkade albu ms .  Anders zag het er nu besl ist  beroer
der u i t. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Onze zeeduinen zijn een aeolische formatie 
uit zeezand, onder invloed van den planten
groei. Waar plantengroei ontbreekt of ver
nietigd werd, kunnen duinen zich niet vormen 
of gaan zij te niet. Breede stranden en zand
banken, gunstig gelegen ten opzichte van 
heersellende winden, zijn belangrijke factoren 
voor de duinvorming, evenals de richting 
en de kracht der zeestroomingen. 

Het vastleggen van het zand in de zone 
waar de hooge vloeden nog kunnen door
dringen, geschiedt door een beperkt aantal 
planten, waaronder het biestarwegras (Tri
ticum junceum) verreweg het belangrijkst is. 
Wanneer de duintjes, onder invloed van 
deze planten ontstaan, een zekere hooate 
hebben bereikt (± 1.5 M. boven volze�). 
dan kunnen andere planten zich vestigen, 
vooral Helm, Zandhaver, Akkermelkdistel, 
Zeepostelein, Blauwe Zeedi.stel, Zeeraket enz. 

Gaandeweg breidt het jeugdia duin zich 
uit, bereikt een hoogte van vijf� zes Meter 
en nu worden de planten van de eigenlijke 
strandzone spoedig gevolgd door andere, 
waaronder het Roode Zwenkgras een be-
langrijke plaats inneemt. Ën als sieraad van 
den eersten rang treedt nu ook de Strand
winde (Convolvulus Soldanella) op met haar 
groote rose bloemen en dik, glanzig groen 
fra1i gevormd gebladerte. Ook houtige ge
wassen komen nu opdagen, in de eerste 
plaats de Duindoorn, vaak spoedig ver-..._______ 
gezeld van Vlier. Schermdragend Havikskruid 
en kleine Boksbaard brengen kleur aan en 
zoo krijgt de Zeelooper dan al spoedig een 
aangenaam uiterlijk. 

De zanden die hier aanspoelen zijn van 
verschillende herkomst en samenstelling. 
Hun vruchtbaarheid hangt af van de mine
ralen waaruit zij bestaan en van de organische 
detritus, die de zee plaatselijk aanbrengt. In 
den regel zijn de jonge duinen rijk aan kalk, 
sommige, zooals die van Schoor! en Ter
schelling, maken daarop een uitzondering. 
In de omgeving van de riviermonden is 
het slibgehalte van invloed op de vrucht
baarheid. 

In het algemeen mag gezegd worden, dat 
de onbedorven duinen de gelegenheid bieden 
voor de ontwikkeling van een merkwaardige, 
rijke en gevarieerde vegetatie, die op menige 
plaats haar climaxvorm vindt in woud en 
wel loofwoud. 

Ter gelegenheid van de 1 2d e  monumentendag, welke 
op 5 juni 1937 in het Cas ino te Noordw ijk aan Zee werd 
geor�aniseerd, hield Jac. P. Thi jsse een voordracht, waa
rin hij zijn v isie op de ontwikkeling van de duinen gaf. 
Vele p unten, d ie hij toen aa nvoerde zijn na bijna 60 jaar 
nog even actueel! Opvallend is echter zijn s tellingname 
tegen de aa nwezigheid van het konijn, d a t  hij dUidelijk 
als een schadelijk d ier kenschetste. 
Het eerste gedeelte van zijn voordracht volgt hier, het 
laatste deef word t gepubliceerd in De Strandloper van 
december a .s .  

De lotgevallen van het duin worden verder 
bepaald door klimatologische omstandig
heden en door het ingrijpen van den mensch. 

Maar al te dikwijls is de invloed van den 
mensch destructief, vooral waar hij het 
duin doet beweiden door klein vee of waar 
hij ter wille van de jacht een overbevolking 
van konijnen toelaat. Doch ook natuur
lijke invloeden zooals aanhoudende droogte, 
vergezeld door sterken wind of plaatselijken 
wervelwind, kunnen het beschermend plan
tenkleed vernielen en dan gaan de duinen 
wandelen, dikwijls over groote uitgestrektheid. 

Wanneer deze wandeling in een te snel 
tempo vervalt, dan kunnen v;ij wel eens te 
doen krijgen met lastige zandstuivingen, die 
huizen en akkers kunnen bedelven en dat 
is dan ook wel eens gebeurd. En ook thans 
moet hier en daar nog wel eens een duin 
worden vastgelegd. 

In den regel echter kunnen we zoo'n 
duin rustig zijn gang laten gaan. Ik heb 
sinds vijftig jaar onder die wandelduinen 
eenige speciale vrienden, met wie ik ge
regeld meeloop. Dat wil zeggen, ik ga ze 
ieder jaar een paar dagen opzoeken, om 
te zien hoe ze opschieten .. '-.1eestal is dat 
slechts heel weinig, want zoodra een duin 
gaat wandelen, stellen de planten zich te 
werk om hem tegen te !Jouden. Doordat 
de wandelrichting bij ons doorgaans Zuid-

west-Noord-oost is, komt de lijzijde gunstig 
te liggen ten opzichte van wind en zon. En 
nu hangt het maar van het tempo af, of 
die Noord-Oosthelling zijn begroeiing kan 
krijgen en handhaven. Lukt dat, dan houden 
de planten het stuivende zand vast en in 
plaats van verder te rollen, \VOrdt het duin 
hooger en een klein beetje dikker. Heel in 
de hoogte vindt de helm de beste gelegen
heid om te groeien en doet daar dan ook 

_weer goeden dienst. Onder de helm, waar 't 
fijnere zand neerstort. vinden andere planten 
hun optimum en de duinvoet zelve verandert 
weinig of niet, kan zelfs een woudbegroeiing 
krijgen en handhaven. Zoodoende ontstaan 
mooie hooge duinen. De loefzijde, bloot
gesteld aan wind en zon kan in een reeks 
van droge jaren al meer en meer worden 
uitgehold tot dicht aan de grondwaterspiegel 
toe en wanneer dat gebeurt in het midden 
van de bekende periodieke droogteperiode 
van elf jaren, dan komt daar in de natte 
!Jelft van die periode een mooie duinplas. 
In dat tijdvak kan het zelfs weer zoo ver 
komen, dat de heele stuifvlakte en stuifkop 
begroeid raken en dan komt het wandelen 
tot rust. 
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Al naar om5tandighcden han !let \\';uH!cl
duin fè:rootn of hleinu uitc:cstrekthcid k:ri!.!;en 
en alierlei vurrnen aJnn<:;J;c:n, ll'il<IJOJHk;--ltct 
paraboolduin wel ltet meest I'OorkomL De 
beschouwing van deze vormen en gebeurte
nissen levert een groot genot, dat helaas 
nog maar door weinigen wordt gewaardeerd, 
maar dat ons toegankelijker is gemaakt 
door het prachtige werk var1 w ij l en Dr. van 
Dieren: Organogene Dünenbildung. 

Dit werk is vooral geïnsrireerd door de 
duinen van Terschelling. En juist op Ter
schelling heeft nu het S'taatsboschbeheer in 
zijn Natuurmonument Boschplaat een der 
grootste wandelduinen van ons land vrij 
gelaten. Daar kunnen wij nu het grootsch 
en leerzaam verschijnsel in den loop der 
jaren rustig bewonderen en bestudeeren. 
Op het oogenblik is het een snelle wandelaar. 

De mooiste langzame wandelaar dien ik ken 
is het groote duin aan het einde van het 
Alesiapad door de Bleekersvallei op Texel, 
ook in een der Natuurmonumenten van het 
Staatsbosch beheer. 

lk zou U nog honderd uit over deze wandel
duinen kunnen vertellen, maar mag niet in 
bijzonderheden afdalen, daarvoor is mijn 
onderwerp te weidsch. 

Het duin heeft zich dus gevormd èn blijft 
zich nog vormen als een bewogen landschap 
met voor ons land vrij groote hoogtever
schillen en van grillige samenstelling: lange 
ruggen, breede plateau's, diepe geulen, wijde 

vlakten, waarin enkele geïsoleerde duintjes 
tot rust gekomen zijn of nog wandelen. 

Veelal zijn deze vlakten afgesnoerde 
strand'.'\akken -t'Jl al naar den tijd van hun 
ontstaan liggen zij lwoger of lager, dikwijls 
zoo laag, dat er zich plassen, zelfs meertjes 
vormen. Ook door uitwaaiing kunnen op 
allerlei plaatsen laagten ontstaan tot beneden 
den gemiddelden grondwaterspiegel. 

Nog dagelijks geeft het duinlandschap al 
deze verschijnselen te aanschouwen en reeds 
daardoor alleen levert het een belangrijk 
studieveld voor de beoefening van de Geo
logie van Nederland. 

De duinen munten dus uit door een groote 
verscheidenheid van grondgesteldheid en 
ligging. Er zijn vruchtbare en onvruchtbare, 
kalkrijke en kalk-arme gronden, natte bodem, 
hooge droge bodemhellingen op allerlei 
windrichtingen en allerlei hellingsgraad, de 
naar het Noorden gerichte koel, vochtig, 
niet te sterk belicht en vaak met goede 
humusvorming, terwijl de op het Zuiden 
georiënteerde blootgesteld zijn aan felle 
belichting en hooge temperatuur. 

Geen wonder dus, dat de duinen een 
veaetatie vertoonen, die door haar azn
pa�slngen, haar soortenrijkdom en door de 
aanwezigheid van zeldzame planten elk 
Jnder landschap in Nederland overtreft en 
door onze bijzondere ligging ook voor heel 
Europa een zeer voorname plaats bekleedt. 

De natte valleien met hun dozijn soorten 
van orchideeën, hun drietal gentianen, de 
Tengere Bastaardmuur, het massaal voor
komen van Parnassia, Pirola, Duizendgulden
kruid, hun oeverbegroeiing even rijk als die 
van de Hollandsche Veenplassen, wekken 
terecht bewondering en liefde. 

Op de hoogll' en langs de hellingen komt 
het duindoornwoud tot ontwikkeling met 
vlier en rozen, liguster, meidoorn, \\'<?ge
doorn, duinroos. 

De kalk-arme duinen tooien zich met 
heide. dopheide, kraaiheide, gagel, jenever
bes en vertoonen in hun laagten dan een 
echte heidestructuur, die vroeger wel aan
leiding heeft gegeven tot verkeerde ver� 
moedens op geologisch gebied. 

Op heete zuidhellingen slagen mossen en 
korstmossen en xerophile hoogere planten 
er nog wel in om een samenhangend planten
dek te vormen. 

En overal van den zeetoaper af tot aan 
den binnenrand van het duin zelve, waar 
de omstandigheden maar eenigszins gunstig 
zijn, streeft de vegetatie naar woudvorm ing. 
Dat begint op menige plaats heel bescheiden 

met woud van duindoorn, vlier, kruipwilg, 
gagel. Op enkele plaatsen op Texel treedt 
de jeneverbes woudvormend op, maar in 
hoofdzaak bestaat. het natuurlijke duinbosch 
uit loofhout: els, berk, wilg, populier in de 
laagte; eik, beuk, berk, populier op gunstige 
plaatsen in de hoogere deelen. 

Langs den beschutten binnenduinkant ont
wikkelt dat woud zich op zijn fraaist, soms 
oordeelkundig begunstigd door menschelijke 
bemoeienis. 

Dit woud kan in alle étages grooten rijk
dom vertoonen. Het feit dat onze duinen 
een "stuwbaan'' vormen in den vogeltrek, 
heeft er stellig toe bijgedragen dat het duin
bosch zeer rijk :s aan besdragende bloemrijke 
struiken, zooals meidoorn, lijsterbes, wege
doorn, Geldersche Roos, eglantier, honds
roos, liguster, kardinaalsmuts, berberis. Ook 
de bodembegroeiing is daarmee op menige 
plaats in gelukkige overeenstemming. 

Dit duinwoud in zijn climaxvorm vormt 
wat natuurschoon en recreatiegelegenheid 
betreft een waardig tegenhanger van de 
eveneens niet genoeg te waardeeren vochtige 
duinvalleien met hun rijke flora. 

Het spreekt vanzelf, dat een zoo rijke 
vegetatie ook een overvloedige fauna met 
zich brengt, vooral daar, waar het duin 
werkelijk ongestoord wordt gelaten. 

De zoogdierenwereld zou beperkt blijven 
tot hermelijn, wezel, bunsing, haas(konijn ?), 
eekhoorn, ratten, muizen, mollen, spits
muizen, vleermuizen. 

Van de 172 soorten van Nederlandsche 
broedvogels zijn er niet minder dan 130 in 
het duingebied aangetroffen, meest in grooten 
overvloed en het is alleen in de duinstreek, 
dat hie� te lande broeden de Eidereend, de 
Griel, de Kleine Mantelmeeuw, de Middelste 
Zaagbek, de Slechtvalk en de Lachzeezwaluw. 
De broedplaatsen van de Lepelaar in het 
Zwanewater en in de Muy op Texel zijn 
thans de belanarijkste van Europa. 

Het overvlo;d(ge vogelleven en de rijke 
vegetatie duiden tegelijk op een sterke 
:�anwezigheid van Insecten en andere on
gewervelde dieren. 



De paddestoelentijd breekt aan 
Kees Vcrwc1j 
Tegen het einde van d e  zomer beginnen op vele plaat
sen de paddestoelen weer tevoorschi jn te komen. Eigen
lijk zijn ze niet  weggeweest, want als je er een beetje op 
let kun je het hele jaar wel paddestoelen zien. Niette
min staat het r:tajaar toch a ls de padd estoelenperiode te 
boek. 

grote. aange- bult 
drukte schubben ! 
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bruin·wit 
gemarmerde steel 

Grote parasolzwan1 

knollige voet 

Da n komen toch de meeste en zijn er de meest u i teenlo
pend e soorten te zien. Da nkzij de na tte zomer kwam i k  
half augus tus al weer een behoorli jk aantal soorten te
gen. Het najaar  v ind ik een prach tige tijd, want het ver
schijnen van de paddestoelen vergoed t ruimschoots het 
uitgebloeid raken van pla nten, s truiken en bomen. 
Ik denk dat velen van u beslist  interesse hebben voor 
paddestoelen, maar de mees ten hebben toch wel be
hoorlijk wat  moeite met het herkennen van de vele 
soorten. In de eerste plaats zij n er heel veel soorten. In 
onze bu urt gaat het wel om enkele honderden. Verder 
li jken vele soorten sterk op elkaar, waardoor ze soms 
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Toch is de 
paddestoelenwereld boeiend genoeg om er in  te duiken.  
Om soorten behoorlijk te kunnen onderscheiden moet 
je eerst de kenmerken van de belangrijkste fa milies le
ren kennen. Er zijn vand aag de dag vele behoorli jke 
padd estoelengidsen, waarin de belangrijkste fam ilies 
beschreven staan, zoals bijvoorbeeld de Amanieten, Pa
rasolzwammen, Inktzwa mmen, Russula's, Trechter
zwam men, Melkzwammen e.d . Dit vergemakkelijkt het 
determi neren van de soorten aan de hand van de deter
mina tietabellen, d ie in de mees te paddes toelengidsen 
zijn aan te treffen. 
Ik ka n mij voorstellen, dat  u nog niet zover bent, maar 
straks toch wilt weten, met welke soorten u te maken 
krijgt. Om u een bee�e te helpen geef ik hierna een kor-

te beschrijving van een 7-tal soorten, d ie u met een bee
tje zoeken waarschijnli jk wel zult v inden. 
Op het ogenblik is op verschillende plaatsen in het 
d u in of aan de d uinkant d e  Grote Parasolzwam te zien, 
d ie  al dadelijk opvalt d oor zijn l ichte hoed en zijn grote 
gestalte. De hoed is vaak ruim 20 cm breed . 
De geelwitte RussuJa is op vele plaatsen i n  de dennen 
of op de landgoederen te v inden. Ook d eze paddes toel 
is nu nog volop te zien, zoals zijn naa m  a l  zegt, heeft 
deze paddestoel een gele hoed, d ie  op een w itte steel 
rust. 
Aan de binnendu inrand en op de landgoederen, zoals 
bijv. Leeuwenhorst, treffen we soms de Berkenboleet 
aan met z'n halfronde hoed, d ie op een tameli jke lange 
en stevige s teel zit. 
De Stinkzwam, die in  hetzelfde gebied voorkomt als de 
Berkenboleet, doet met recht zijn naam eer aan. Wan
neer hij  volgroeid is, ka n men hem al  op vele meters af
s tand ruiken. Bepaald geen prettige lucht. 
De Amanieten vormen een groep a part.  Het z ijn  veelal 
behoorlijk grote paddestoelen. De beroemde rood I wit
te Vliegenzwa m behoort tot d eze familie.  Er z ijn  giftige 
bij als de Groene Knolamaniet en ongevaarl i jke a ls de 
Gele Knolamaniet. Deze twee li jken erg op elkaar, ter
wijler toch enkele karakteristieke verschillen z ijn.  
Een goede bekende is het Zwavelkopje, dat soms in  gro
te aantallen bij elkaar op oude boomstronken groeit. Zo
a ls zijn naam a l  aangeeft is d e  kleur overwegend 
donkergeel. 
Dit zijn zo enkele opvallende paddestoelen, d ie u- be
slist met enig zoeken tegen kunt komen. De 
beschrijving heb ik hier heel bescheiden gehouden, 
want die kunt u veel u i tvoeriger in de paddestoelengid
sen vinden. 
Ik hoop, dat deze korte kennismaking u even enthou
s iast maakt als ik indertijd geworden ben. 
P.S. Op zaterdagmorgen 25 september a .s. is er een ex
cursie naar de Amsterdamse Waterleid ingdu i nen, waar
bij veel aandacht geschonken zal worden aan padde
stoelen.' Elders in De Strandloper kunt u meer h ierover 
lezen. 

gele hoed 
I I 
I 

· -- �.fr�,l�;��b; . 

Geelwitte Russula 
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Zeetrek langs de Noordwijkse kust 
in april en mei 1993 
A/J Steenvoorden 
Bijna wekelijks word t er bij ons door verschillende vo
gelaars naar zeetrek gekeken, vaak zijn d it lange uren, 
waarin er niets of nauwelijks iets gezien word t. Een en
kele keer kom t  het voor, als de weersomstandigheden 
goed zijn, dat  de langstrekkende vogels niet te tellen 
zijn. Het gaa t  d an om honderden vogels van tientallen 
verschillende soorten d ie a llemaal vrijwel tegelijk langs 
trekken. 
Afgelopen voorjaar was uitermate goed, want eind 
april en begin mei was d e, over zee langs trekkende, 
s troom vogels nauwelijks te overzien. 
Toen de laatste week van april de wind naar oostelijke 
richting begon te draaien, werd al snel d uidelijk dat  de 
voorjaarstrek in noordelijke richting al  goed op gang ge
komen was . Vooral over zee, vlak onder d e  kust namen 
de aantallen langs trekkende vogels zichtbaar toe. 
Normaliter verloopt de voorjaarstrek in noord elijke 
richting onopvallend en word t lang niet altijd even 
goed orgemerkt. Dit in tegenstelling tot de najaarstrek, 
die we vrijwel jaarlijks goed zichtbaar is. 
De vogels vliegen tijdens de voorjaarstrek vaak op gro
te hoogte in noordoostelijke richting over ons land . Bij 
wind vanuit oostelijke tot noordoostelijke richting krij
gen de vogels te maken met een tegenwind, waardoor 
ze vaak lager gaa n  v liegen. Veel vogels gaan d a n  op 
den d uur in plaa ts van te vliegen in een noordoostelijke 
richting, de kustlijn volgen. Dit heeft tot gevolg dat  er 
grote groepen vogels, vooral steltlopers, tot vlak ond er 
de Nederlandse kust passeren. 
De steltlopers val len tijdens de voorjaarstrek over zee 
ook het meest op . In grote groepen van enkele tiental
len tot wel enkele honderden exemplaren van verschil
lend e soorten, trekken de vogels d oor. 
Het viel dan ook niet altijd mee om zo'n groep te tellen 
en a lle soorten op naam te brengen. Men kan zo'n 
langsvliegend e groep steltlopers een beetje vergelijken 
met een grote groep Spreeuwen, maar dan bes taande 
uit verschillend e  soorten s teltlopers, die laag over zee 
met grote snelheid in noordelijke richting vliegen. 
Gelukkig waren vaak meerdere personen tegelijk zee
trek aan het waarnemen, zodat  een ied er een aantal  
soorten kon determineren en tellen. 
De meeste groepen steltlopers bestonden uit tientallen 

Zeetrek Noordwijk, april 1993 

Datum 9-4 1 0-4 1 7-4 21-4 

Soort 

duiker spec. - - - -

Fuut 2 - - -

Jan van Gent 35 - - -

Aalscholver 9 - - -

Blauwe Reiger - - - -

Grauwe Gans - - - -

Rotgans - - - 3 

Indische Gans - - - -

Bergeend 1 - - -
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verschillende soorten, waarbij de hoofdmoot gevormd 
werd door Zilverplevieren, Rosse Grutto's, Bontbekple
vieren, Tureluurs en verschillende soorten s trandlo
pers. Hier tussendoor vlogen dan vaa k  soorten a ls 
Kemphaan, Groenpootrui ter, Zwarte Ruiter en Regen
wulp. 
Opvallend d it voorjaar was ook het grote a an tal langs 
trekkende roofvogels in noordelijke richting. Normali
ter trekken deze vogels over een veel oostelijker gele
gen route, maar zijn waarschijnlijk door de aanhou
dende oostenwind in een westelijke richting a fgedre
ven. 
Veel vogels worden afgeschrikt door het grote waterop
pervlak van de Noordzee en blijven dan de kust lijn vol
gen. 
In onderstaande twee tabellen wordt een overzicht ge
geven van vrijwel alle vogelsoorten, met d e  aantallen 
d ie in april en mei langs de Noord wijkse kust zijn  ge
vlogen. 

Het aan tal uren dat er per dag zeetrek 
gekeken is 

9-4 2 1 -5 1 

10-4 1 /2 4-5 3 

1 7-4 1 /2 5-5 2 

21-4 1 /2 6-5 1 

24-4 1 7-5 3 1/2 

27-4 1 8-5 3 1/2 

28-4 2 9-5 2 1/2 

29-4 3 1 1 -5 2 

30-4 3 1 2-5 3 

1 3-5 1 /2 

22-5 1 

24-4 27-4 28-4 29-4 30-4 

5 - - - -

- - - 6 3 
- 3 1 2 -

12  9 7 70 1 93 
- - - 2 4 
- - - - 1 3  
- - - - 2 
- - - - 1 

2 9 2 - 36 



Datum 9-4 10-4 1 7-4 21-4 24-4 27-4 28-4 29-4 30-4 
Smient - - - - - - 1 - 1 
Krakeend - - - - - - - - 5 
Wintertaling 2 - 1 - - - 2 4 -

Slobeend 4 - - - - - - - 4 
Kuifeend - - - - - 3 - - -

Eidereend - 30 - - - - - - -

Zwarte Zeeëend 21 50 1 8  - - 1 5 40 20 

Middelste Zaag- 9 - 5 - - 2 3 - -
bek 

Bruine Kiekendief - - - - - - - - i 1  
Visarend - - - - - - - - 1 
Torenvalk - - - - - - - - 1 

Boomvalk - - - - - - 1 - -

Smelleken - - - - - - - - 2 

Scholekster 1 0  - - - - 1 7  37 83 258 

Kluut  2 1 5  - - - 5 - - 21 

Bontbekplevier - - - - - 6 - 34 5 

Goudplevier - - - - - - - 1 

Zilverplevier - - - - - 1 7  51  18  22 

Steenloper - - - - - - 8 13  27 

Kanoetstrand lo- - - - - - - 1 1 -
per 

Drieteenstrand Jo- - - - - - - 6 22 5 
per 

Bonte Strandloper - - - - - 9 1 5  1 9  8 

Kemphaan - - - - - 20 - 26 36 

Grutto - - - - - - - - 1 

Rosse Grutto - - - - - 23 85 83 5 1  

Regenwulp - - - 3 - 27 3 1 5  164 

Wulp - - - - - - 4 1 7 

Zwarte Ruiter - - - - - - - 27 5 

Tureluur 4 - - - - - 32 133 42 

Groenpootruiter - - - - - - - 65 28 

Zwartkopmeeuw 1 1 - - - 2 - - -

Dwergmeeuw 7 1 0  75 - 5 20 456 1 98 1 29 

noordse d ief  3 - - - 1 00 51 168 27 318 

Dwergstern - - - - 2 1 5  - - 125 

Zwarte Stern - - - - - 3 1 5  4 231 

Witvleugelstern - - - - - - - 2 -

Grote Stern 4 2 - - 1 - 4 8 9 
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Toelichting overzicht april 

DUIKER SPEC. 
Hieronder vallen niet nader gedetermineerde duikers. 
Meestal gaat het hierbij om Roodkeeld uikers en Parel
du ikers . Deze zijn, vooral vl iegend op grote afs tand 
niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. 

INDISCHE GANS 
H ierbij gaat het waarschijnl i jk o m  dezelfd e vogel, d ie 
Hein Verkad e  over Noordwijk zag vl iegen, een exoot. 

NOORDSE DIEF 
Dit zijn zowel Noordse Sterns als Visd ieven. Ook deze 
soorten zijn over zee op grote a fsta nd niet of nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden. 

Zeetrek Noordwijk, mei 1993 

Datum 1-5 4-5 5-5 6-5 7-5 

Fuut - 2 2 - -

Jan van Gent - - - - -

Aalscholver 7 9 9 1 0  1 8  

Blauwe Reiger - 2 - - -

Knobbelzwaan 8 - - - -

Rotgans 38 - - - -
Bergeend 6 24 19  2 -

Wintertal ing - 2 - - -

W ilde Eend - 2 - - -

Zomertaling - 2 - - -
Slobeend - 2 - - -

Kuifeend - - - - -

Toppereend - - - - -

Eid ereend 20 - 6 - -

Zwarte Zeeëend 1 0  55 1 1 -

Grote Zeeëend - - - - 1 

Middelste Zaag- - 5 - - -
bek 

Grote Zaagbek - - - - -

Bruine Kiekend ief - 2 - - -

Bu izerd - - - - -

Visarend - - - - -
Smelleken - - 1 - 2 
Boomvalk - - - - -
Scholekster 1 8  82 1 5  1 4  43 

Kluut - 5 6 - -

Bontbekplevier - 114 6 1 1  8 
Zilverplevier - 820 38 1 4  630 

Kanoetstrand Jo- - 276 - - 1 06 
per 

Drieteenstrandlo- - 77 9 5 21 
per 
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sterns 

8-5 9-5 1 1-5 1 2-5 1 3-5 22-5 
- - 1 - - 4 
- - - 1 1 2 

8 22 9 29 - 3 
- - - - - -

- - - - - -

- - 7 5 - 310 
4 20 6 22 - -
- - - - - -

- - - - - -

- 1 - - - -
- - 2 3 - -

2 - - - - -

- - - 2 - -
- - - - 1 8  -

12  - 5 76 - 16  
- - - - - -

4 6 - - - -

- - - - 1 -
- 2 - 5 - -

- - - - - 1 
-. - - ;) - - -

- - - - - -

- 1 - - - -
47 - 56 1 18  2 
- 5 12  1 1  - -
28 102 92 1 336 3 -

1 526 800 1 75 1 667 25 -

564 220 26 860 - -

1 05 1 1 0  44 39 2 8 



Da tum 1-5 4-5 

Kleine Strand Jo- - -
per 

Bonte Strandloper - 46 

Kemphaan - -

Grutto - -

Rosse Grutto 4 525 

Regenwulp 4 1 1  

Wulp - 3 

Zwarte Ruiter - 8 

Tureluur 1 2  2 1 3  

Groenpootrui ter - 1 06 

Bosrui ter - 1 

Steenloper 1 45 

Kleine Jager - -

Dwergmeeuw 48 21 

Drieteen meeuw - 1 

Grote Stern 4 1 1  

noordse d ief  91 413 

Dwergstern 6 28 

Zwarte Stern 3 39 

uil spec - -

Toelichting overzi,cht mei 

NOORDSE DIEF 
Zie toelichting a pril 
UIL SPEC. 

5-5 6-5 7-5 
- - -

8 - 51  
- - -

- - -

1 3  
' 

600 -

1 - 37 
- - 2 
- - 3 
- 7 31 
- 1 33 
- - -

- 2 55 
- .  - 1 

21 - 3 
- - -

1 0  1 0  7 

71 3 109 1 1 4  

7 1 0  4 

24 5 1 0  
- - -

Het moet hierbij om een Velduil of Ransui l  gaan, maar de 
vogel kon niet met zekerheid op naam gebracht worden. 
De afstand was te groot om kleine deta ils te kunnen zien. 

De zeetrekwaarnemingen, gebruikt in dit 
artikel kwamen van: 

Arie Cramer, Jelle van Dijk, Jan Glas bergen, Johan Goud 
swaard, Klaas Koning, Rien Sluys, Ab Steenvoorden en 
Hein Verkade. 

s teltlopers 

8-5 9-5 1 1 -5 1 2-5 1 3-5 22-5 
- - 7 6 - -

9 36 4 1 36 - -

4 - 8 2 - -

- - - 2 - -

557 500 29 1 08 - -

36 1 7  - 34 - -
- 4 - - - -

3 5 4 4 - -

412 1 68 48 818 - 1 0  

48 1 06 6 48 - -

- - - - - -

88 92 - 47 - -

- - - - - -

2 1 4  4 1 1  - -
- 1 - - - -

20 - 20 4 5 -

354 1 35 607 327 1 2  30 

7 32 1 26 1 03 - -

28 44 1 60 342 - -

- - - 1 - -
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Wadden weekend, 
Ri.:n S!uys 

Het eerste weekend in september brachten zo'n 50 le
den van onze vereniging een bezoek aan Terschelling.  
Vrijdagmiddag om 17.15 u ur vertrok het gezelschap, 
waarvan sommigen v oorzien van een ruime hoeveel
heid bagage, vanuit  Noordwijk naar Harlingen. Een 
zeer gemêleerd gezelschap, mag ik wel zeggen.  Om i n  
v ogelaarstaal te spreken, er bevond en zich aan boord 
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Ron d b l a d i g  win tergroen 
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een aan ta l  j uvenielen, een aantal paa r�es, een hoeveel
heid sol i ta i re vrouwtjes en een meerderheid aan (al dan 
niet  t i jdeli jk) ongepaard e  mannetjes, waarvan het over
grote d eel reeds in overgangskleed . 
Na een ri t met regen, ha rde windstoten, een tussenstop 
in De Zi Jk en fi le rondom Alkmaar, arriveerde we om 
1 9.35 u u r  in de haven van Harlingen. Prachtig getimed, 
want de boot vertrok om 1 9.50 uur. Er stond een s tevi
ge bries en a f  en toe voelde je d e  boot wat stampen, 
maar verder geen probleem. 
Tegen tienen meerden we af in West-Terschellin�. De 
bus stond al gereed om ons naar d e  Wierschuur m Oos
terend te brengen, ons onderkomen voor het weekend . 
Het was een prachtig schouwspel om te zien hoe 50 na
tuurvrienden, met volled ige "bepakking", zich in  een 
s tadsbus nestelden. Er gaan echter veel makke scha pen 
in een s tadsbus en zonder problemen reden we naar de 
u i terste, met gemotoriseerd verkeer te bereiken, oost
punt van het e i land .  
De Wierschuur  ligt namelijk achter d e  d i jk e n  grenst 
d irect aan het wad. Om even aan te geven hoe d icht; 's 
winters bij s torm s taa t in ons onderkomen het wa ter on
geveer één meter hoog. In het d onker werd de d ijk  be
klommen en ontwaarden we de Wierschuur. Wat een 
prachtig gezicht zo'n s i lhou�t met of1 de achtergrond 
de Waddenzee. Er s traalde een heer i jke rust u i t, van 
d ie op een paar plaatsen verlichte schuur. Terwij l  ieder
een zijn toegewezen "stekkie" aan het inrichten was, 
somm igen moesten dat wegens gebrek aan l icht, bijna 
op de tas t  d oen, was Ad riaan aan het koffie zetten ge
slagen. Koffie en de d oor Coby zelfgemaa kte ca ke 
smaakten voortreffelijk. Wat la ter op de avond toen we 
gezellig aan de borrel zaten, werd me d uidel i jk dat  de 
bagage niet a lleen omvangrijk d och ook zwaa r geweest 
moest zijn. 
De nacht verliep rustig, zij het d a t  de juvenielen wat 
moeite hadden om d e  slaap te vatten. 
De vroege ochtend was prachtig. Het weer was niet ge
weld ig, maa r het was d roog. Orni tho logisch v ie l  er veel 
te beleven, Kleine Strand lopers foerageerden vlakbij 
op het wad en waren prachtig te zien evenals Krombek
s trandlopers en Bontbekjes . Nog iets d ichterbij struin
den Wi tte Kwiks taarten en Graspiepers in d e  hoop iets 
van hun gad ing te v inden. Iets verder op het wad lie
pen Bergeenden, Scholeksters, Bonte Strand l opers, ZiJ-

14 

. . 
een Impress ie 

verplev ieren e n  een paar Rosse Grutto's e n  bevond zich 
een grote groep Goudplevieren. Een laag overtrekken
de Sperwer completeerde het geheel .  
Na het ontbi jt  vertrok d e  complete groep v oor een tocht 
via de waddenkant d wars over de Bosd1plaat richting 
strand . Onderweg genietend van d e  verschillende plan
ten, paddestoelen en vogels. Door verschi l lende interes
ses, v iel de groep langzaam u i teen in verschi l lende 
kleine groepen. Sommigen bewonderden de Lepelaars, 
de Groenpootruiters en een W i tgatje, anderen vergaap
ten zich aan het Rondblad i� winter�roen, Vleugeltjes
bloem, Stijve ogentroost, d 1e niet w1t  maar roze was en 
de tienta l len, ja mmer genoeg u i tgebloeide, Moeraswe
spenorchissen. Hans presteerde het om nog een stukje 
verder te lopen en rondde het eiland. I k  scftat toch zo'n 
tocht van ruim twintig kilometer. 
Na het beta len van enige schulden aan de lokale "Su
per" ben ik fietsend naar  de Boschplaat gegaan om daar 
de groep te ontmoeten. Het kleurrijke gezelschap 
kwam pas in de verte over de vlakte aansjokken, zodat  
ik besloot om over zee te  gaan kijken. Een plekje v in
den waar het n iet zo s toof was niet gemakkelijk, de 
wind was nameli jk pal noord en kwam recht  u i t  zee. Er 
waren geen grote aantal len vogels te zien, maar de 
twee uur kijken leverde enkele interessante soorten op 
zoals Noordse Stormvogel, Jan van Gent, Grauwe Pijl
stormvogel, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw en Dwerg
s tern. 
Een bezoek aan het Pav il joen voor een kop koffie was 
bl i jkbaar  niet a lleen bij mij opgekomen, want ik ont
moette er  de helft van de groep. 
Ondertussen was Ad riaan vergezeld d oor z'n vaste " ui
ensnijers "  Ees en W im, s tevig aan het kokkerellen en 
zette ons weer een prima waddenschotel voor. De ma
caroni was weer als vanouds.  
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Scholeks k rs 

De zaterdagavond was trad itiegetrouw het tijdstip van 
de enige echte "Waddengu iz", die dit keer georgani
seerd werd door Jaap en Pa u l .  En Hoe!! Via een ingeni
eus u i tgedacht systeem van verknipte plantenamen 
moest men groepen formeren, wat u iteindelijk resul
teerde in een aa ntal "normale"  groepen en een "el i te" 
groep. De vragen voor de kenners waren iets anders 
dan voor d e  normale groepen. Ondergetekende en een 
aa ntal lotgenoten werd en op een leuke manier "in de 
plas geplaatst" .  Teruggepa kt voor eerder onrecht aange-



daan aan beide organisatoren van de waddenquiz. Ge
l ukkig wonnen we niet, zodat  volgend jaar de quiz ge
organiseerd mag worden door Ton en W im d ie met 
hun groep glansrijk eerste werden. Gefeliciteerd heren! ! !  
Het "carnavaleske" kwartetspel ter afsluiting van d e  
quiz zal i k  niet licht vergeten. Judaspenning e n  Poesje, 
la ter vergezeld door o.a.  het Vietnamees hangbuik
zwijn, liepen van kastje naar de muur. Later op de 

Bergeenden 

avond, nadat enkele leden vertrokken waren naar Hes
se!, begreep ik pas echt hoe zwaar de bagage geweest 
moest zijn. De volgende morgen had ik zelfs een zwaar 
hoofd . Het uurtje zeetrek, dat  nog even voor het ontbijt 
meege pikt werd, leverde niet veel op. Er passeerden 
wel enkele Jan van Genten en een aantal groepen Zwar
te Zeeëenden, maar van echte trek was ja mmer genoeg 
geen sprake. 
De zondag werd al  fietsend door iedereen naar eigen 
keuze ingevuld.  De groep van zeven die besloot naar 
de uiterste oostpunt van d e  Boschplaat  te fietsen om 
daar vogels te kijken, beleefd e  mijns inziens het ornitho-

logisch hoogtepunt van het weekend. Na zich geïnstal
leerd te hebben op een duinlje tussen het helm, werd 
het hoogwa ter a fgewacht.  Op het wad bevond zich a l  
een groot aan ta l  steltlopers o p  redelij ke grote a fstand, 
maar naarmate het water steeg kwamen ze d ichter bij. 
Tegelijkertijd kwamen er d uizenden en nog eens d ui
zenden Bonte Stra ndlopers, Kanoetstrandlopers, Scho
leksters en Rosse Grutto's aanvliegen om zich bij d ie 
s teeds maar d ichterbij komende groep a a n  te slui ten. 
Tijd ens d it schouwspel werd een, voor het hoge water 
vluchtende, groep s terns aa ngevallen door een Kleine 
Jager. Wat een adembenemende ervaring. Fran k  bracht 
ons terug in de werkelij kheid d oor op de tijd, d ie veel 
te snel voorbij was gegaan, te wijzen. 
De fietstocht over de Boschplaat was zwaar. Het fiets
pad was een moeilijk berijdbaar karrespoor vol 
glibberige kuilen en mul zand, maar d e  tocht was het 
dubbel en dwa rs waard .  
Rond drie u u r  was iedereen weer terug bij d e  Wier
schuur, waar de fietsen werden ingeladen. Vier fietsers 
waren scherp op tijd en kwamen bij na op een pijnlij ke 
manier tot de conclusie dat  d e  klok op Terschelling 
even snel loopt als in de rest van Nederland . 
Nad a t  d e  bagage was ingepakt en het onderkomen was 
schoongemaakt (met dank aan a l le schrobbers, boeners 
en vege.rs), arriveerde de bus om 1 6.45 u ur. Het " ins tap
tafereel" herhaalde zich, zij het met aanzienlijk lichtere 
bagage. 
De boottocht verliep zeer rustig. De zee was kal m  en de 
groep genoot, vermoeid maar voldaan, boven op het 
dek van een heerlijk nazomerzonnetje. 
Tegen tienen arriveerd en we na een mooie rit d oor de 
polder met d e  ondergaand e  zon tussen d e  molens, een 
tussenstop in De ZiJk en zond er file in Noord wijk. De 
groep een e rvaring en ik een gesponsorde kleurenfoto 
voor de nieuwe "Flora van de Bollenstreek" rijker. 
Iedereen ha rtelijk dank, het was een zeer geslaagd 
weekend. 

Een andere kijk o p  zee en strand 
De redactie ontdekte in eenJ1Iaatselijk blad een, met 
een eerste prijs gewaardeer , stuk proza van één van 
onze leden. 
Deze totaal andere kijk op de na tuur willen wij u niet 
onthouden. Bij o�:s roept het nostalgische r-evoelens op 
over vervlogen tqd en, nog versterkt na zo n zomer als 
dit jaar. 
Voor zover u het nog niet gelezen hebt, Zie hier! !  

Stoeien in Sterrenlicht 

Ecs Aartsc 
Ze waren jong en verliefd. I-land in hand liq,cn ze over 
strand de donkerte in. Achter hen lagen de fel vcrlichte hotels 
langs de S'Tote l10ulcvard. De vierkante, witte vuurtoren zond 
onverstoor/1m1r in ritmische intervallen zijn licht de zomer
nacht in. l-id geroezemoes Vl/11 het vcrkeeT was nog hmc11 het 
gcm urm cl van de llfand i ng te horen. 
Ze slentaden langs de watcrmnd; ze hadden alle tijd, want 
niemand wachtte op hen. Toen ze over hd natte zand liepen 
spetterden lichte puntjes Of'· Oe lmmdiHgsgolfjcs kruifden om 
in zacht licht en vloeiden uit op het stnmd. Ze stampten even 
en de lichtspetters gloeiden feller 0!'· 
Ze trok haar slippers uit en stopten die /lij zijn schoenen in de 
sr·ote tas aan haar schouder. Ze keek achterom en zag dat de 
lichten op de boulevard samenvloeiden tot een wit lint. 
J-lun ogen raakten gewend tltlll de_ donkerte Vtlll de nacht. Oe 
sterrenhemel gaf md voldoende licht om clkatlr te kunnen. 

zien. Er war,n geen scherpe contouren, alleen maar zachte 
nauwelijks herkcnl�tn·c vormen. Oe warmte van de zomerdag 
lag lW'{ over het strand. 
Soms l1/evcn ze staan, kusten elkaar en met de armen om cl
kaar heen siC11 tcrdcn ze weer door. Ze sloften door het water 
en druppels licht sprongcn voor hen uit. Een lichtend pad 
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volgde hen. Zij schopte in het water, waarover haar vrolijke 
lach uit parelde. A ls stelTenlicht vlogen de druppels alle kan
ten op. Zij schopte weer, en weer . . .  ]uichte tow het stille licht 
ket.'1' op keer door de donkere nacht fl itstc. 
Ze gingen in dieper watt.T lopen. Zij liet hem los, rende hoog
/Jemg naar het strand. Dnuudc zich om en schopte water IUUlr 
hem toe. Zijn T-shirt werd nat. Hij 1-cndc op haar af maar :::e 
liep niet weg en opende htuzr armen. Ze omarmden elkaar in 
een lange kus. 
Ze legde luwr hoofd tegen zijn schouder en dicht tegen clktwr 
aan ft epen ze lanr,zaam dom·. "Zullen wc ç;-aan ::wemmen ? "  
vroeg hij zacht. ' Bloot? "  Ze /1leven staan �n keken c/ktun· 
aan. Toen zette zij de tas op de gTond. . · 
Zilveren druppels spetterden oveml heen. Zij lachten en keer 
op keer lieten ze zich in het water vallen. Telkens weer was <-'1' 
dat geheimzinnige, stille licht dat tot hun teleurstelling :::o 
gauw weer uitdoofde. Ze spetterden elkaar nat, sprongen /Jo
ven op elkaar en stoeiden in het lauwe water vol sterrenlicht . . 
Maar het steeds weer oplichten van de zee vcrlichtte nauwe
lijks hun liclUlmcn. G�luidloos kwam het geheimzinnige licht 
en geluidloos verdween het. Ze dook onder en hij kon htuzr 
spom: in het water volgen. Ze ging sttum en het water vloeide 
als zilver van htun· af. Ze ieregen geen genoeg van het spelen 

Rondje G roen 
W. A nde!twr 

Als ç;-een andere pitmts leent Noordwijk :::ich voor een rondje 
stm�1d en duin. Met de vuurtoren als middclJ •unt iets oppik
ken van wat de natuU1· te bicden heeft 

In de d ierenwereld is sprake van "winners en losers" .  
Soorten d ie het  �oed doen en soorten d ie  het  onderspi t  
delven. H e t  is m e t  zo gemakkelijk v a s t  t e  s tellen door 
welke oorzaken vogelsoorten uit de omgeving van 
Noordw ij k  verd wijnen. 
Zo zijn we bijvoorbeeld de Grauwe Klauwier in de d ui
nen kwij tgeraa kt. Tot voor een jaar of t ien broedde 
deze vogel nog met een aantal paren rondom het zoge
naamde Vrije Vak, in de Noorddu inen. Eén d ing is wel 
zeker, d it verd wijnen heeft in  elk geva l  ook iets te ma
ken met het voedselaanbod . 
De Gra uwe Klauwier is wat  je noemt een " fi jnproever" . 
Een vogel d ie is aangewezen op grote i nsekten. Juist 
deze grote i nsekten v inden we weinig meer in  d e  d u i
nen. Denk maar aan de grote aa ntallen Junikevers d ie 
tot in de v ij ft iger jaren de d uinen bevolkten. Als jongen 
v ingen we ze en h ielden ze thuis in een schoenendoos . 
Ze werden gevoerd met Echt  Walstro, d a t  �e " torre
kruid"  noemden. · 
De Zilvermeeuw zou je een echte "winner" kunnen 
noemen. I n  tegenstelling tot de Gra uwe Kla uwier is het 
een "alleseter" . In de eerste plaats v i nd je het beest op 
het strand.  Da t l igt ook voor d e  hand vanuit het broed
gebied, de d uinen. Vooral na een s torm is daar volop 
voedsel te v inden. Dat i s  overigens ook het geval na 
een drukke stranddag in de zomer. Uit da tgene wat w ij 
hebben achtergelaten is best nog wat eetbaars te p ikken.  
Ook buiten het  s trand is voor Zilvermeeuwen nog wel 
wat  te halen. Speciaal onze v ui lnisbelten zijn bij hen in  
trek. Het  hele jaar  door hangt er een zwerm meeuwen 
rondom zo'n belt. Zij leven van de restanten van onze 
welvaart zou je kunnen zeggen. Niet a lleen het voedsel
aanbod bepaald het succes van de soort. Om m�gmaals 
op d e  Grauwe Klau w ier terug te komen, d i t  beeslje 
broed t  in vrijstaande bosjes. Daarbij moeten d an ook 
nog wat doornachtige stru i ken s taan. Tevens zijn zij op 
rust gesteld.  Allerlel voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden voor een nest gebouwd kan worden. De 
Zilvermeeuw daarentegen is veel minder veeleisend . 
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in dat uit sterrenlicht /Jestaande water. 
Toen ::;wommen :::c terug, liepen hand in hand het strand op. 
Zij rukte :::ich los en rende naar de duinvoet. Lachte toen hij 
achter haar aan rende. In het nog warme mulle zand greep hij 
luwr vast. Ze keerde :::ich om, sloeç;- haar armen om ziJn hals 
en in cci1 lange kus trok ::ij hem o'mlaag. Ze waren alleen met 
hun snelle ademhaling en hun gefluister. De donkerte van de 
nacht omsloot hen vol :::aclzthcid. 
Ze dtuzlde lang:::aam terug Juuzr aarde de sterren lnrucn htuzr 
kwamen tot 1·ust. Stmks was ik daar ergens, dacht ze. Het ra
:::cnd gcl,onk van haar hart was afgenomen en haar ademha
ling was weer rustig. ,Met grote ogen keken ze clktmr aan, 
streelden elkaar teder en kusten clktUzr haast l1cschroomd. Ze 
hoorden weer het rustige kab/Je/en van de /!randing. 
Hij ging staan en trok en haar overeind. Met de armen om cl
kaar heen liepen ::;(� Ïang:::tuzm terug naar de zee. De witte 
gloed van het, z�ater ontving hun :::anderige lichamen. Ze gin
gen tegenover clktuzr :::rtten en keken clkam· al/ccn maar aan. 
Handen gledèn in elkaar. Zij voelde de immense goedheid 
van ·dc ::cc luuzr lichaam strelen. 
Dicht tegen clkatzr aan slenterden :::c terug naar de /}()ulevard 
in de verte. Naast hen vcrldccktc het gehermzinnige licht in 
de golven. De :::ee had luzar sterrenkleed uitgedaan. 
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Z e  broeden normaal in de d uinen. Zo was e r  een grote 
kolonie in de buurt van Wassenaar totdat  de Vos op het 
toneel verscheen. Hoe vervaarlijk een meeuw er ook uit 
kan zien, ze za�en toch geen kans hun nesten tegen 
deze rover te verded igen. De kolonie is dan ook zo 
goed a ls verd wenen. Vana f d a t  moment doken de 
meeuwen op in de buurt van Leiden en gingen daar op 
de platte daken broeden. Ze vonden daar een kunstma
tig d uinlandschap zonder de bedreiging van de Vos . 
Interessant is d e  vraag: waarom ziet nu de Grauwe 
Klauwier geen kans op pakweg in een bosje rozebottel 
te gaan broeden? Daar staa n er genoeg van rondom en 
in  het dorp . En waarom schakelen ze niet over op een 
soort voedsel dat wel voorhanden is? 
Misschien kom je daarmee op de zelfde vraag d ie ook 
in  de mensenwereld niet is o�1gelost: waarom zijn er 
"winners" en waarom zijn er' losers"? 
Die vraag d rin�t te meer omdat d e  " losers" vaak zo 
sympathiek zijn . . .  
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Herstel vallei
bodems AWD 
VOGELENZANG - In de wintermaanden 
gaat Gemeentewaterleidingen van Amster
dam een aantal voormalige akkerlandjes af
graven. De voedselrijke bovengrond wordt 
verwijderd, omdat de voedselarme en vochti
ge ondergrond aantrekkelijker is voor zeldza
me planten en dieren. Deze valleien in het 
zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterlei
dingduinen zijn vroeger als akkerland ge
bruikt en jarenlang bemest. Daardoor zijn 
ongewenste ruigtekruiden zoals akkerdistel. 
duinriet en brandnetel de boventoon gaan 
voeren. 
V oor sommige werkzaamheden bij dit projekt 
zijn zware machines nodig. Daarom is het 
projekt buiten het broedseizoen gepland. 
Voorwaar een goede zaak ! H.W. 

DuiN_ 
i be. jr� "r I � " .l. 
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Herstel duinvalleien 
NOORDWIJ K - De Stichting Duinbehoud 
gaat samen met Staatsbosbeheer en de ge
lllccnte Noordwijk enkele duinvalleien her
stellen ten noorden van Noordwijk. Daartoe 
hccl't de Stichting Duinbehoud een scenario 
opgcstcld dat in grote lijnen neerkomt op het 
vcrwijderen v;m de bovenste bodemlaag in de 
duinvalleien en het herstellen v;m het oors
pronkelijk reliëf. 
In 1 9 1 3  is in een aantal valleien een golfbaan 
aangelegd die in 1 972 verplaatst is naar een 
andere lokatie in het duingebied. Van de voor
malige greens ligt 5 ha in de gemeenteduinen 
van Noordwijk en 5 ha in Boswachterij Hol
lands Duin van Staatsbosbeheer. Het gedeelte 
van de gemeente Noordwijk maakt deel uit 
van het 30 ha grote beschermde natuurmonu
ment " Noordrand Noordwijk". 
Door hel lange en intensieve gebruik van de 
valleien als golfbaan is de bodem sterk ver
stoord met onder meer mest en bestrijdings
middelen en is de bodem opgehoogd met 
zww1e grond. Het oorspronkelijke profiel is 
echter nog aanwezig en bevindt zich op ca. I 0 
cm diepte. Door herstel van de duinvalleien 
wordt het duinlandschap hersteld en kunnen 
droge dui ngmslanden met overgangen naar 
soortenrijke vegetaties van vochtige valleien 
tot ontwikkeling komen. H.W. 

tvatervleerr.nuizen 
H. HUITEMA, 1991. Watervleermuizen 
(Myotis daubentonü) in de AmsterdaptSe 
Waterleidingduinen; jachtbiotoopkeuze in 
relatie tot insektenaanbod. Rijksuniversi
teit Groningen. 
De Watervleermuis behoort tot de kleinste 
van de Nederlandse vleermuissoorten. De 
jachtvlucht wordt gekenmerkt door een snelle 
rechtlijnige vlucht met snelle korte wendin
gen. Behalve door deze vlucht, die zelden 
hoger dan 50 cm boven het wateroppervlak 
wordt uitgevoerd, valt de Watervleermuis op 
door zijn witte buik, die "oplicht" wanneer de 
dieren met een lamp beschenen worden. In 
rust kan de soort herkend worden aan de 
relatief grote voeten waannee het voedsel van 
het oppervlak ( zelfs kleine visjes) vangt. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat van de 
vier onderzochte watersystemen in het Am
sterdamse duingebied (winkanalen, toevoer
sloten, geulen en kwelplassen) de winkanalen 
door de Watervleermuis geprefereerd wor
den. De toevoersloten spelen een belangrijke 
rol als trek- en verbindingsroute. De verschil
len in vleermuis aktiviteit tussen de verschil
lende watertypen wordt verklaard door de 
onderlinge veschillen in begroeiing en mug
gendichtheid. Daar waar de muggendichtheid 
het hoogst is· wordt de hoogste vleermuis 
aktiviteit aangetroffen. Bij hardere wind 
treedt een verschuiving van aktiviteit op naar 
meer beschutte biotopen. L.B. 

Duinen in gomdruk 
HARM BOTMAN, 1992. Duinen, Gomdruk
ken van de Amsterdamse Waterleiding
duinen. Uitg.De Vrieseborch, Haarlem. 
Prijs /28,50. ISBN 90-6076-357-2. 
In het najaar van 1 992 verscheen een bijzon
der boekje van de hand van fotograaf Harm 
Botman. waarin twaalfdrielui ken, in gomdruk 
zijn opgenomen van de Amsterdamse Water
leidingduinen. Botman heeftjarenlang aan dit 
projekt gewerkt. dat geresulteerd heeft in een 
expositie van twaalf meterslange drieluiken. 
Botman is geboren en getogen op het land
goed Woestduin nabij de Amsterdamse Wa
terleidingduinen en verbeeldt met de serie 
drieluiken het landschap van zijn jeugd. Het 
resultaat is indrukwekkend en uniek te noe
men. Door het gebruik van gomdruk. een 
oude fotografische afdruktechniek. lijkt het 
alsof de tijd van Thijsse, Heimans en Burdet 
herleeft. Het boekje ademt een melancholi
sche sfeerdie dectuinliefhebber doet terug\ 'Cr
langen naar de tijd dat de blonde top der 
duinen werd bezongen. De foto' s  !!e\·en het 
platonisch idee we;r van duinen: Je ruimte. 
eenzaamheid en ontembaarheid van de dui
nen op een ongeëvenaarde wijze weergege
ven. Een aanbeveling Yoor de boekenkast. 

H.W. 
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Lyme-ziekte 
en teken 

Teken zijn bruin-zwarte insekten van 

ongeveer drie millimeter groot. Zij leven 

voornamelijk in bossen en struiken. Teken zijn 

parasieten: ze bijten zich vast in de huid van 

dieren en mensen om bloed te zuigen. 

Teken kunnen besmet zijn met een bepaald 

soort bacterie. Deze bacterie is de veroorzaker 

van Lyme (uitspraak: laim)-ziekte. Via de beet 

van een besmette teek kan de bacterie in het 

lichaam van de mens terechtkomen. De tijd 

tussen het moment van besmetting en de 

eerste ziekteverschijnselen • de zogenoemde 

incubatietijd - bedraagt bij de mens drie dagen 

tot drie weken. Overigens is lang niet elke teek 

besmet. Hoeveel procent van de teken in 

Nederland besmet is, valt niet te zeggen. 

Hoe kunt 
u een tekebeet 
vo orko men ? 

Natuurlijk is het prettig om 's zomers in 

luchtige kleding rond te lopen. Maar op dicht 

begroeide plaatsen in bossen loopt u dan wel 

het risico om door een teek gebeten te 

worden. Goed sluitende kleding en schoenen 

vormen een redelijke bescherming tegen 

tekebeten. Een volledige bescherming bestaat 

echter niet. 

Wat te doen 
nadat u door 
een teek 
ben t gebeten ? 

Aan een teek is niet te zien of hij besmet is. 

Wanneer u door een teek bent gebeten en u 

krijgt verschijnselen die op Lyme-ziekte 

(kunnen) wijzen, dan is het verstandig om uw 

huisarts te raadplegen. 

m ' 
' 

Hoe verwijdert u 
een teek ? 

Bijt een teek zich aan u vast, probeer hem 

dan zo snel en zo goed mogelijk te verwijderen. 

De teek neemt er de tijd voor om zich vol bloed 

te zuigen. En de kans op besmetting met de 

Lyme-ziektebacterie wordt groter naarmate de 

teek langer bezig is bloed te zuigen. 

Breng met een watje wat olie, alcohol of 

ether aan op het stukje huid waar de teek zit. 

Trek hem er dan tussen uw duim en wijsvinger 

of met een pincet voorzichtig uit. Ontsmet 

daarna het wondje met jodium. 

Soms laten teken ook los als u een heet bad 

neemt of een hete douche. 

Waar en 
wann eer loopt 
u kans op een 
tekebeet ? 

ledereen in natuurgebieden en bossen kan 

een tekebeet oplopen. De kans is echter groter 

wanneer u zich bevindt in dicht begroeide 

gedeelten van bossen, waar men direct contact 

heeft met het groen. 

Overal in Nederland kunnen besmette 

teken voorkomen. De infecties vinden meestal 

plaats in de maanden juni, juli en augustus. In 

deze tijd zijn veel mensen 'onbedekt' buiten. 

Bovendien zijn teken in de zomermaanden het 

meest actief. Afhankelijk van het weer kan die 

actieve periode overigens uitlopen van april tot 

november. 
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STICHTING NATUUR EN MILIEU 

PERSBERICHT 
. 

Utrecht , 6. j uli 1 9 9 3  

N I EUWE ' MI L I EUSPAREND HUISHOUDEN ' I S  U I T  

Vandaag i s  �e geheel her z i ene e n  vernieuwde u i tgave van ' Mi l ieu 

sparend hu i s houden ' verschenen . Dit boek van de S t i chting Natuur 

en M i l ieu is een complete gids voor i edereen die een schoon 

m i l i eu bel angri j k  vindt en d i e  daaraan een b i j d rage wil l everen 

in z i j n of haar e i gen d i recte omgeving . 
Het boek l a a t  z ien dat er hee l veel moge l i j kheden z i j n om in 

hui s ,  tuin en keuken het m i l ieu en de natuur t e  s paren . M i l ieu

bewust h u i s houden is modern en niet moei l i j k  o f  erg t i j drovend -

vaak i s  het wèl voorde l i g . 

' Mi l ieusparend huishouden ' i s  ingedeeld i n  hoofdstukken over 

energi e - en watergebrui k ,  hui shoude l i j k afva l ,  voedi n g , kleding , 

woninginrichting en doe -het- zelven , s n i j b l oemen , kamerpl anten , 

ongewenste �ees t j es in hui s ,  de tuin , hui s d i eren , vervoer en 

l awaai . Per onderwerp worden de mil ieu- achtergronden besproken . 

Vervolgens wordt u i tgelegd op welke manieren het m i l ieu en d e  

natuur kunnen worden gespa ard . Daarbi j worden t a l l oze nuttige 

aanbevel ingen en prakti sche t ips gegeven . Per hoofds tuk i s  een 

l i j st met adres sen en publ ikaties toegevoegd , voor w i e  zich 
verder w i l  verdiepen i n  een bepaald onderwerp . Een tre fwoorden

l i j st maakt het opzoeken gemakke l i j k .  

De tekst van ' Mi l ieusparend huishouden ' i s  voor deze derde 

ui tgave geheel herz ien , sterk ui tgebrei d  en b i j gewerkt met de 

nieuwste beschikbare gegevens . Er is ook dankbaar gebruik 

gemaakt van vele sugge s t i es die gebrui kers van d e  vorige u i t gave 

hebben doorgegeven . 

T i te l : M i l ieusparend huishouden ( herziene u i tgave 1 9 9 3 ) 

Auteur : Mari j ke M . A .  Brunt 
Ui tg ave : S t i chting Nat·uur en M i l ieu 

2 5 6  pagina ' s  
Prij s :  f 1 4 , 5 0  

I SBN 9 0  7 0 2  l l 53 X  

Te koop b i j  de boekhandel en in de ' winkel ' van de S t i chting 

Natuur en M i l ieu , Donkerstraat 1 7 ,  Utrecht . 
Te bes tellen b i j  M i l ieuBoek , Postbus 1 8 1 6 9 , 1 00 1  Z B  Ams terdam , 
tel . 0 2 0  - 6 2 4 4 9 8 9  ( j  1 4 , 5 0  + f 6 , 4 5 verzendkosten ) .  
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Strandwacht Katwijk- Noordwijk 
Wim Kuyper 

Al eerder is in de Strandloper meld ing gedaan van het 
bestaan van een groep mensen d ie wekeli jks het strand 
ten zuiden van Noord wijk onderzoeken. Al le aange
spoelde d ieren en planten u i t  de zee worden h ierbij ge
noteerd en geteld . Van de eerste 10 jaar is nu een 
verslag verschenen: 
A.W. Gmelig-Meyling. 1 993.Monitoring van op het . 
s trand aangespoelde ongewervelde organismen in  de 
periode 1 978 t/m 1987. Eva l uatie van tien jaar Strand
wacht Katwijk-Noord wijk. 6 1  blz. 41 fig . 
Degenen d ie wat meer w illen weten over de marine fau
na,  d ie voor onze kust leeft, moeten dit  rapport zeker Je
zen. Het is te bestellen door f25,- over te maken op 
gironummer 6560075, Stichting Anemoon, Postbus 29, 
2120 A A  Bennebroek o.v.m. "Evaluatie-ra pport" . 
Over hetzelfde onderwerp gaan ook d e  twee volgende 
artikelen: 
A.W. Gmelig Meyling e n J .  Verkui l .  1 993. Strand wacht 
Katwijk-Noordwijk. Natura 90 ( 1 ) :9-1 1 .  
A.W. Gmelig Meyling en R.H. d e  Bruyne. 1 993. Syste
matisch Strandonderzoek Het Zeepaard 53(4):93-100. 

Vogelnieuws 
A/1 Steenvoorden 

Oos terd uinsemeer 

Vooral in april en mei werden er op en rond de plas 
veel vogels gezien. In j uni werd er veel minder gezien, 
d i t  heeft misschien te maken met de toenemende recrea
tiedruk van onder andere surfers etc. in deze maand . 
Een paartje Bergeenden was het hele kwartaa l  op de 
plas aanwezig, in juni  zelfs met zes j ongen. De overige 
eendensoorten die gezien werden, met de maximale 
aantallen zijn:  6 Krakeenden, 15 Slobeenden, 2 Zomerta
lingen, 1 5  Kuifeenden en 2 Tafeleenden. 

..r:::: 

Slobeend 

Dat er in begin mei een goede s teltlopertrek plaa tsvond 
naar het noorden, was ook bij het Oosterd ui nsemeer 
goed zichtbaar, een groot aanta l s teltlopersoorten werd 
gezien rond de plas, veelal overtrekkend, maar toch 
ook d iverse soorten fouragerend . Er werden gezien, 35 
Oeverlopers, 29 Groenpootrui ters, 2 Zwarte Ruiters, 1 5  
Tureluurs, 1 Witgat, 5 Kluten, 4 Rosse Grutto's, een Wa-
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De "Strand wacht" is nog s teeds actief. Wie (als proef) 
mee wil doen is zeker welkom. Ervari ng is niet vereist, 
de anderen wi l len u met plezier van a lles over de vond
sten verte l l en. Nadere in l ichtingen: Wim Kuyper: tele
foon: 01719-1 1956 

tersnip, 4 Bontbekplevieren, 35 Zi lverplevieren en 1 
Steen loper. Na tuurl i jk werden er naast eenden en stelt
Jopers ook ta l van andere vogelsoorten waargenomen 
rond het meer. Bijvoorbeeld de broedvogels van de 
meest oostel ijke oever, Rietgorzen, K leine Karekieten, 
Rietzangers en Bosrietzangers. Een paar leuke d oortrek
kers en een mogeli jke broedvogel waren nog een 
Blau wborst, die van begin april tot half  mei  werd ge
zien, een zingende Snor, een Paapje, tweemaal  een over
v liegende Visarend en twee Wespendi even d ie 
overvlogen richting noord-oost.  

Krooneend in de Vogelsloot, Zwetterpol
der 

De eerste waarneming van deze vogel. in de Vogelsloot 
is a l  van 28 maart j l .  Het ging hier om een mannelje, dat  
vri jwel constant  aanwezig was in een groepje Kuifeen
den. De Krooneend werd voor het laatst  in de Zwetter
polder gezien op 1 2  a pri l .  
Krooneenden zijn vri j  makkel i jk t e  herkennen d u ikeen
den, vooral het ma nnetje is onmiskenbaar, met een 
mooie goudkleurige kruin en een roodachtige kop d ie 
in e lkaar overlopen. De borst en hals zijn glanzend 
zwart, de flanken vu i l  wit en de rug bruinachtig . Het 
vrouwtje is wat moeili jker te herkennen; onopvallend 
egaal l ichtbruin met een l i chte, grijsachtige keel en 
wang en een wat donkerder bru ine kru i n  en achter
hoofd . 
Krooneenden komen oorspronkeli jk vanuit  zuidwest 
Europa, maar zijn nu al  in Nederland ingeburgerd a ls 
broed vogel, met zo'n 60-80 paar. Krooneenden worden 
veel gehouden als s iereend tn wa terwildcollecties, d us 
is de kans groot d a t  de Krooneend en die  in Nederla nd 
worden waargenomen, ontsna pte exemplaren zijn. 
BekendeJ1 laatsen in Ned erla nd waar Krooneenden jaar
l i jks wor en gezien zijn, het Botshol bij de Vinkeveense 
plassen, rond de Zwanenplas in de A msterdamse Wa
terleid ingd uinen, in de Oostvaard ersplassen in Flevo
land en langs de Phi l i psd a m  in Zeeland . 



Roodkopklauwier 1n de Elsgeesterpol
der 

Zondagochtend 6 j un i  werd er in een groentetuin langs 
de Rijnsburgerweg een vrouw�e Roodkopklauwier ge
zien. De vogel is d oor vrij veel Noordwijkse en Katwijk
se vogelaars gezien. Opvallend was dat  er in Ka twijk, 
zaterdag 5 j uni, ook een vrouwlje Roodkopklauwier 
waargenomen was. Da t het hier om waarschijnli jk twee 
verschil lende vogels ging, werd d uidel i jk toen bij de vo
gel in de Elsgeesterpolder de kenmerken van de onder
soort "Ba d i us"  gezien werden. 
Van de Roodkopklauwier bestaan drie verschillende 
ondersoorten, áe Lanius Se na tor, deze broed t in  de lan
den rond d e  Middel landse Zee en werd op 5 juni i n  de 
Zuidd uinen bi j  Katwijk gezien. De Lan i us Senator "Ba
d i us", komt voor op een aantal eilanden in d e  M iddel
landse Zee. De vogel langs d e  Ri jnsburgerweg in  de 
Elsgeesterpolder vertoonde de kenmerken van deze on
dersoort. De laa tste ondersoort is Lanius Senator "Ni lo
ticus" en kom t  voor in Turki je .  Dit was pas de tweede 
waarneming van een Roodkopklauwier in onze omge
ving. De eerste waarneming da teert u i t  1 91R .  

De gewone soorten, leuke aantallen en 
vreemde plaatsen 

In maart zag de Fam .  v .d .  Meuten een Ooievaar op het 
dak van een huis aan de Alk in het Vinkeveld . Groepjes 
zingende Koperwieken wa ren op 2 apri l aanwezig in  
Nieuw-Leeuwenhorst Ook op 2 april werd een groep 
van 286 Scholeksters waargenomen in de weilanden 
achter Oud-Leeu wenhorst Een Kra msvogel werd nog 
op 1 1  mei gezien in Klein-Leeuwenhorst Een mogel i jk  
overzomerende Buizerd werd op zowel 9 mei a I s  op 1 9  
juni  gezien i n  d e  omgeving van d e  la ndgoederen Leeu
wenhorst Een groep van 25 Tapui ten was aanwezig in 
de Elsgeesterpolder op 12 mei en een groep van onge
veer 130 Houtd u iven v loog over het Langeveld op 30 
juni .  

Mogelijke broedvogels 

Een baltsende Watersnip was aa nwezig in Polder 
Hoogeweg, ten hoogte van de pa rkeerplaa ts langs de 
provincia le weg, de S1,  op 8 mei.  H ier waren eind juni 
ook een twintigtal Visd ieven met a l  u i tgevlogen jongen 
aa nwezig op een kaal  stuk land langs een vri j  brede 
s loot. 
Een broedende Stormmeeuw werd in mei ontdekt op 
de nok van een bollenschuur�e bij de Tespellaan in 
Noordwijkerhout. In juni werd geregeld een paar�e 
Bergeend met zes jongen waa rgenomen op en rond het 
Oosterd u insemeer. 
Op 20 mei werd er in het "Zuidhol lands Landschap" in  
het  Langeveld een paa rtje Staartmezen met u i tgevlogen 
jongen gezien. Eén van de beide oud ervogels was een 
Staartmees met een geheel wi tte kop. 
Sijzen waren aanwezig op 21 j uni, 1 exemplaar in  de 
Amsterdamse Waterleid ingd uinen in de omgeving van 
het Van L imburg Stirum Kanaa l .  Dezelfde dag werd 
een zingend mannelj e  gezien in de omgeving van de Pe
rentu in, ook in de Amsterdamse Wa terleid ingd uinen .  
Drie exemplaren werden waargenomen o p  30 juni, v l ie
gend over de Noraweg richting oost.  
Een zingend mannetje Blauwborst was aa nwezig bij  het 
Oosterd u i nsemeer tot en met 18 mei, er is hier geen 
vrouwelijk exemplaar waargenomen. Deze zou aanwe
zig geweest kunnen zijn, want het vrou wtje B lauwborst 

is vrij onopva llend . 

Griel in de omgeving 

Za terdagochtend 5 juni werd er een Griel gezien op het 
Wantveld in Katwijk, d i t  is net ten noorden van de u i t
watering. Later d ie dag, werd de vogel nogmaals waar
genomen maar nu op het terrein  van d e  Estec. 
De Griel is een voormalige broedvogel bij ons in de om
geving, het laats te paartje broedde in 1957 in de omge
ving van Noordwijkerhout. Ook landelij k  is de Griel a ls 
broedvogel verdwenen, a lhoewel d e  laats te jaren af en 
toe een paa rtje word t waargenomen in het Zwanenwa
ter in  Noord-Holland.  De laats te bekende waarneming 
van de Griel bij ons in de omgevi ng d a teert u i t  april 
1 975. 

Cr iel  

Polder Hoogeweg 

Begin apri l  werden de laatste wintervogels i n  d e  polder 
gezien. De laa ts te Goudplevieren werden gezien op 4 
april, de eerste Grutto's waren toen al weer terug. Zes 
Smienten werden, teza men met een mannetje Zomerta
l ing, nog gezien op 2 apri l .  Er waren toen ook nog Slob
eenden, Winterta l mgen, Krakeenden en een Bergeend 
in de polder aanwezig . 

Wilde ganzen of exoten 

In bijna elke Strand loper van het a fgelopen jaar kom je 
ze tegen, de  6 Brandganzen d ie i n  de polders in  de om
geving huizen. Op 2 apri l  waren ze in  gezelschap van 2 
Canadese Ganzen, d ie ook niet echt schuw waren. Op 
10 a pril waren 10 Nij lganzen zwemmend aanwezig i n  
het grote bui tenbad v a n  het Bollenbad i n  Noordw iJk, 
en een Ind ische Gans v loog in noordelijke richting over 
de Noord-d uinen op 30 apri l .  
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Aankomstdata 
Noordwijk en 

zomergasten in 
omgeving 1993 

Een aantal waarnemers heeft ook d i t  jaar weer bij�ehou
den wanneer de zomervogels bij ons in  de omgevmg ar
riveerden. In onderstaande tabel zijn van een aantal bij 
ons in de omgevi ng broedende zomergasten d e  data te 
zien waarop de vogels voor het eerst dit  jaar gezien of 
gehoord werden. Tevens zijn de d ata van een paar 
voorgaande jaren a lsook d e  vroegst bekende data van 

aankomst opgenomen. De waarnemers d ie  d it jaar  voor 
de waaarnemingen zorgden zijn: 
Jel le van Dijk, Pim Edelaar, Joha n Gouds waard, A nne
lies Marijnis, John de Ridder, Rien S luys, Ab Steenvoor
den en Hein Verkade 

Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en omgeving 1993 

Soort eerste da tum 1 990 1 991  1 992 1 993 

Zomerta l ing 04-03-1 973 08-04 10-03 1 3-03 20-03 

Boomvalk 22-03-1 983 n.b. n.b. 1 8-04 24-04 

Grutto 24-01 - 1991  1 8-02 24-01 1 4-02 21 -02 

V isd ief 26-03-1 979 n.b. 24-04 24-04 09-04 

Zomertortel 06-04-1 968 n.b. 06-05 25-04 09-04 

Koekoek 06-04-1 977 26-04 20-04 21 -04 1 9-04 

Gierzwaluw 1 3-04- 1991  29-04 06-05 22-04 21 -04 

Huiszwaluw 1 2-04-1 977 29-04 01 -05 22-04 1 9-04 

Boerenzwal u w  24-03-1 991  24-04 24-03 1 0-04 28-03 

Gele Kwikstaart 1 7-03-1 977 29-03 22-03 1 9-04 30-03 

Boompieper 01 -04-1 926 n.b. n.b. 1 8-04 04-04 

Tapu it  08-03-1 988 1 7-03 30-03 1 0-04 20-03 

Roodbors ttapuit  o.w. 22-02 25-02 07-03 26-03 

Paapje 1 4-03-1 991  04-05 1 4-03 04-05 24-04 

Gekraagde Rood- 27-03-1 990 27-03 09-05 1 1 -04 1 3-04 
s taart 

Zwarte Roodstaart o.w. 27-03 31 -03 05-04 2 1 -03 

Nachtegaa l  01 -04-1 985 27-04 09-04 21 -04 08-04 

Sprinkhaanzanger 06-04-1 985 1 3-04 1 4-04 22-04 02-04 

Bosrietzanger 07-05-1 988 21 -05 1 1 -05 n.b. 20-05 

Kleine Karekiet 1 5-04-1 979 n.b. n.b. 25-04 04-05 

Spotvogel 28-04-1 977 02-05 25-05 n.b. 1 6-05 

Tuinflu i ter 1 5-04-1 958 n.b. n.b. n.b. 25-04 

Grasmus 20-4-1 968 27-04 n.b. 23-04 1 8-04 

Braamsluiper 27-03-1 975 n.b. 25-04 1 8-04 2 1 -04 

Fitis 1 8-03-1 990 1 8-03 22-03 05-04 27-03 

Tjiftjaf o.z.w. 1 2-03 1 0-03 03-03 1 3-03 

Wielewaal 26-04-1 969 1 6-05 27-05 n.b. 1 6-05 ----
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Veldwaarnemingen van april, mei en 
juni 1993 
verzameld door A/1 Steenvoorden 
Rood keeldu i ker 1 0 1 -04 in zee zomerkleed A S  
Geoorde Fuu t  1 01 -04 in zee lu id roepend A S  
Purperreiger 1 24-04 overvliegend Noord d u i nen WJH 

1 09-05 overvliegend Noordwijk aan Zee GB 
Ooievaar 2 29-06 Langevelderweg Noordwijkerhout A n M  
Lepelaar 1 02-04 Elsgees terpolder AS 

2 1 2-05 Polder Hoogeweg AS 
1 1 9-06 over zeereep Noord d u i ne n  WJH 

Zomertal ing 2 02-04 Elsgeesterpolder AS 
1 02-04 Vogelsloot Bronsgeest AS 
1 02-04 Polder Hoogeweg AS 
2 1 1 -05 Oos terd u i nsemeer KI< 

Krooneend 1 02-04 Vogelsloot Bronsgeest JvD/ A� 
1 1 2-04 Vogelsloot Bronsgeest AS 

Grote Zaagbek 1 04-04 Gosterkanaal A WD De Zilk AS 
1 1 3-04 Gosterkanaal AWD De Zilk RS 
1 1 2-05 over zee RS 

Wespendief 2 10-05 Oos terd ui nsemeer JGB/Kl 
1 12-05 overvliegend Langeveld KI< 
2 30-06 overvliegend Duinpark Noordwijk JvD 

Bruine Kiekendief 1 24-04 Coepeld uynen JvD 
1 29-04 Van Limburg Sti rumdu inen AWD KK 
2 30-04 overvl iegend Noord wij k-Binnen HV 
3 09-05 overvliegend Leeuwenhorst GB 
2 1 2-05 overvliegend Elsgeesterpolder AS 

Havik 1 Ot:l-05 dood . Dui nweg 89. Noordd uinen MG 
Visarend 1 28-04 Oosterd uinsemeer KI< 

1 29-04 overvliegend Duinweg Noordwijk AC 
1 0 1 -05 Oosterd u insemeer KI< 
2 1 1 -05 overvliegend Noord wij k-Binnen HV 
1 24-05 overvliegend Gosterka naal AWD RS 

Smelleken 1 02-04 jagend Elsgeesterpolder AS 
1 1 0-04 Noordduinen JGB/ A L  
2 01 -05 overvliegend Noord d u i nen JGW 
1 0 1 -05 Elsgeesterpolder JGW 
1 05-05 overvliegend Noord d ui nen HV 

Kl uut  2 09-04 over zee RS 
5 03-05 Oosterd u insemeer KI< 

Griel 1 05-06 's ochtends Wa ntveld Katwijk Med . 
1 05-05 's middags Golfterrein Es tee Med . 

Bontbekplevier 1 5  1 0-05 Oosterd u insemeer KK 
Bokje 1 02-04 opvliegend Noorddui nen JGB 

1 1 0-04 opvliegend Noorddu i nen JGB/ A C  
Regenwulp 2 1 2-05 Van Limburg Stirumdu inen AWD KK 

1 2  30-06 overvliegend La ngeveld KK 
Zwarte Ruiter 2 1 0-05 Oosterd ui nsemeer KK 
Groenpootruiter 4 05-05 Oosterd u insemeer KK 

30 09-05 overvl iegend Noordwi jk-Binnen AS 
25 1 1 -05 Oosterd ui nsemeer KK 

1 21 -05 Gosterkanaal AWD De Zilk AS 
Witgat 1 02-04 Polder Hoogeweg AS 

1 09-04 Landgoed Offem HV 
1 10 -04 Guytendel Coepelduynen AS 
2 10-05 Oos terd u insemeer KI< 

30-06 overvliegend Noraweg Noord d ui nen KI< 
Drieteenmeeuw 06-06 over zee JvD 
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Veld waarnemingen van april, mei en 
juni 1993 
ver::amcld door A/1 Steenvoorden 
Roodkeeld u iker 1 0 1 -04 in zee zomerkleed A S  
Geoorde Fuut 1 0 1 -04 in zee l u id roepend AS 
Purperreiger 1 24-04 overv l iegend Noordduinen WJH 

1 09-05 overvl iegend Noord w ijk aan Zee GB 
Ooievaar 2 29-06 Langevelderweg Noordwijkerhout AnM 
Lepelaar 1 02-04 Elsgees terpolder AS 

2 1 2-05 Polder Hoogeweg AS 
1 1 9-06 over zeereep Noord d ui nen WJH 

Zomertaling 2 02-04 Elsgeesterpolder AS 
1 02-04 Vogelsloot Bronsgeest AS 
1 02-04 Polder Hoogeweg AS 
2 1 1 -05 Oosterd uinsemeer KK 

Krooneend 1 02-04 Vogelsloot Bronsgeest JvD/ AS 
1 1 2-04 Vogels loot Bronsgeest A S  

Grote Zaagbek 1 04-04 Gosterka naa l  AWD De ZiJk AS 
1 13 -04 Gosterkanaa l  AWD De ZiJk RS 
1 1 2-05 over zee RS 

Wespendief 2 1 0-05 Oos terd ui nsemeer JGB / KK 
1 1 2-05 overvl iegend Langeveld KK 
2 30-06 overvl iegend Duinpark Noord wijk JvD 

Bruine Kiekend ief 1 24-04 Coepeld u ynen JvD 
1 29-04 V<tn Limburg Sti rumdu inen AWD KI< 
2 30-04 overvl iegend Noordwi jk-Binnen HV 
,.., 09-05 overvliegend Leeuwenhorst GB ;) 

2 1 2-05 overvliegend Elsgeesterpolder AS 
Havik 1 01:1-05 dood. Duinweg 89. Noord d u i nen MG 
Visarend 1 28-04 Oosterd uinse.meer KK 

1 29-04 overvliegend Duinweg Noordwijk AC 
1 01 -05 Oos terd u insemeer KK 
2 1 1 -05 overvliegend Noord wi jk-Binnen HV 
1 24-05 overv l iegend Gos terka naal  A WD RS 

Smelleken 1 02-04 jagend Elsgeesterpolder AS 
1 1 0-04 Noorddu inen JGB/ AC 
2 01 -05 overvl iegend Noordduinen JGW 
1 01 -05 Elsgeesterpolder JGW 
1 05-05 overv l iegend Noordduinen HV 

Kl uut  2 09-04 over zee RS 
5 03-05 Oosterd u insemeer KI< 

Griel 1 05-06 's ochtends Wantveld Katwi jk Med . 
1 05-05 's middags Golfterrein Es tee Med . 

Bontbekplev ier 1 5  1 0-05 Oosterd uinsemeer KK 
Bokje 1 02-04 opvliegend Noorddui nen JGB 

1 1 0-04 opvliegend Noord d uinen JGB/ A C  
Regenwulp 2 1 2-05 Van Limburg Stirumd uinen AWD KI< 

1 2  30-06 overvliegend Langeveld KK 
Zwarte Ruiter 2 1 0-05 Oosterd uinscmcer KK 
Groenpootrui ter 4 05-05 Oosterd uinscmeer KK 

30 09-05 overvl iegend Noordwi j k-Bi nnen AS 
25 1 1 -05 Oosterd uinsemeer KK 

1 21 -05 Gosterkanaal AWD De Zi Jk  A S  
Witgat 1 02-04 Polder Hoogeweg AS 

1 09-04 Landgoed Offem HV 
1 1 0-04 Guytendel Coepelduynen AS 
2 1 0-05 Oosterd u insemeer KK 
1 30-06 overvl iegend Noraweg Noord d ui nen KK 

Drieteenmeeuw 1 06-06 over zee JvD 

23 



Rood mus 1 1 5-06 park Sollasi Noordwijkerhout AnM 
1 30-06 Noorddui nen Noraweg KI< 

Goudv i nk 1 1 4-04 Van Limburg Stirumd u inen AWD KI< 
1 29-05 AWD zweefvliegveld KI< 
2 21 -06 Van Limburg Stirumd u i nen AWD KI< 
1 30-06 Noordduinen Noraweg KI< 

Rouwkwikstaart 7 02-04 't Laan�e Vinkenveld AS 

Zie voor alle zeetrekwaarnemingen van de maanden april en mei het artikel elders 
in deze Strandloper. 

De waarnemers van het afgelopen kwartaal waren: 

Arie Cramer A C  
Gijsbert van d e r  Bent GB 
Jelle van Dijk JvD 
Jan Glasbergen JGB 
Mart Gielen MG 
Joha n Goudswaard JGW 
Wille m Jan Hooijmans WJH 
Klaas Koning KI< 

Annelies Marijnis AM 
Arnold Meijer AM 
Ab Steenvoorden AS 
Rien Sluys RS 
Hein Verkade HV 
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