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Bij de Voorplaat 
Arnold Meijer 

De Steenuil is de kleinste uil van ons land, zo klein 
dat hij zelfs op de menulijst van de Bosuil staat. 
Steenuilen houden van rommelige plekjes; verval
len schuren en boerderijen, holle bomen e.d.  doen 
het goed bij de soort. Door het verdwijnen van zul
ke plekken gaat het niet goed met de Steenuil .  Bo
vendien zijn door gebruik van insekticiden veel 
grote insekten verdwenen , waardoor een belangrij
ke voedselbron voor de Steenuil is verdwenen. 
Verder eten ze kleine vogels en regenwormen. 
Vroeger broedde de Steenuil in de omgeving van 
Noordwijk, maar vanaf 1 973 zijn alleen enkele 
waarnemingen bekend. In Katwijk broedde het laat
ste paartje in 1 976 (in de bunkers) 
Begin 1 995 zijn in de AW-duinen vier Steenuilen 
geherintroduceerd. Door een ander beheer van de 
duinen hoopt men dat de Steenuil zich er weer 
thuis zal gaan voelen. 
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Van de redactie 
De prachtige zomer is jammer genoeg weer voorbij 
als deze Strandloper bij u op de mat valt. Velen van 
u hebben de vakantie in andere oorden doorgebracht 
en daar ongetwijfeld leuke waarnemingen gedaan. 
Een tweetal leden heeft een reisverslag gemaakt, 
waarvan u kunt genieten in deze Strandloper. Indien 
u er over denkt om uw ervaringen in de natuur op pa
pier te zetten, maar twijfelt of u dit wel lukt neem dan 
gerust contact op met Ees Aartse, hij is gaarne be
reid om u te helpen. 
De leden die dit jaar voor het eerst vlinderonderzoek 
deden in onze regio konden hun hart ophalen. Wat 
een prachtig vlinderjaar. Hopelijk kunnen we in de 
volgende Strandloper iets tegemoet zien van hun be-

vindingen. De vogelwerkgroep doet verslag van de 
excursie naar Flevoland en Gert Baeyens vertelt 
over de grassenexcursie naar het Oosterduinsemeer 
en de Offemexcursie. Verder vindt u in deze editie 
een prima artikel van Peter van den Berg over insek
ten. Inclusief de vaste rubrieken is het weer een ge
varieerde Strandloper geworden die het lezen meer 
dan waard is. 

Kopij voor De Strandloper van december moet inge
leverd worden voor 1 5  november bij Rien Sluys, 
Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 

Dankwoord aan Herma Veefkind 
de secretaris, Kees Verweij 

Onlangs gaf Herma Veefkind te kennen, dat zij om 
gezondheidsredenen haar werkzaamheden voor de 
verspreiding van De Strandloper moest beëindigen. 
Op zo'n moment gaan je gedachten toch even terug 
naar het moment, waarop zij voor het eerst meehielp 
aan de verspreiding van De Strandloper. Precies kan 
ik het niet meer nagaan, maar ik denk, dat dit al ruim 
vijftien jaar geleden is. 
In het begin, toen het Jan Verwey Natuurcentrum 
nog niet beschikbaar was, werd De Strandloper na 
het stencillen van de losse pagina's vaak bij haar 
door een aantal vrijwil ligers in elkaar gezet, waarbij 
zij alvast begon met het schrijven van de adressen 
op de omslag. Een behoorlijke klus, waarbij zij geluk
kig veel werd geholpen door o.a. Siem van den Oe
ver. En wat te denken van de eerste acceptgiro
kaarten, die stuk voor stuk apart in de typemachine 

Agenda 

Lezingen 

vrijdag 29 september 
Lezing van de heer Schipperijn over de Galapagosei
landen. 

vrijdag 27 oktober 
Lezing van de heren Wanders en Heemskerk over 
vogelgeluiden. 

vrijdag 24 november 
Lezing van de heer J. Vink over het arctisch gebied 
rond de Beringstraat 

Voor de Jaarvergadering in de maand maart j l .  heb
ben wij u reeds aangekondigd, dat wij voornemens 

werden gedraaid en getypt. Naderhand werden deze 
taken wat verlicht, toen voorbedrukte adresstickers 
beschikbaar kwamen. Niettemin moesten ook deze 
worden aangebracht en zeker met een ledenaantal 
rond de 600 is dit toch steeds weer een behoorlijke 
klus. 
Het verzorgen van de adressen was zeker niet het 
enige, want doordat zij in principe de hele dag be
schikbaar was, ving zij vele telefoontjes, adreswijzi
gingen e .d .  op. Daarnaast had zij ook een behoorlijk 
aandeel in de sortering van de Strandlopers naar 
wijk en plaats. 

Herma, je hebt in al die jaren behoorlijk wat werk 
voor de Vereniging verricht en wij zijn je hiervoor 
heel dankbaar. 

zijn onze statuten te wijzigen. Het betreft hier de uit
breiding van het maximumaantal toegestane be
stuursleden. Verder moeten er wat aanpassingen 
worden gepleegd ingevolge bepaalde wetswijzigin
gen. 
Wij zullen u tijdens de vergadering in oktober a.s. 
een voorstel ter goedkeuring voorleggen. Omdat 
hoogstwaarschijnlijk op deze vergadering het vereis
te quorum van onze leden niet gehaald zal worden 
zullen wij dit voorstel opnieuw voorleggen in de ver
gadering van 24 november a.s .  Dan kan met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het aan
tal uitgebrachte stemmen daadwerkelijk tot wijziging 
worden besloten (art. 1 8  van de huidige statuten) .Het 
wijzigingsvoorstel zal ruim een week van tevoren in 
het Jan Verwey Natuurcentrum ter inzage worden ge
legd. 
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Vogels kijken in de Verenigde 
Arabische Emiraten 
Corrie Bakels 

De duinen zijn in elk jaargetijde prachtig, maar soms 
wil een mens iets anders. Dus vertrok ik op 1 0  maart 
van dit jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten, 
een oude wens. Het was een kort maar pittig reisje 
van tien dagen. Langer dan veertien dagen mag je 
trouwens op een toeristenvisum niet blijven. 
De tocht begon met tegenslag. In Londen reed een 
lorrie een gat in het vliegtuig en dat leverde twaalf 
uur vertraging op. Toen het euvel verholpen was vlo
gen we zonder verdere ellende via Bahrein naar 
onze eerste bestemming, het Emiraat Dubai. 
Het is altijd een kwestie van wedden welke de eerste 
waarneming in het te bezoeken land zal zijn. 

Sakervalk 

Op Schiphol gooi je hoge ogen met kievit, scholek
ster of kapmeeuw. De vogel van Dubai was een com
plete verrassing: een Sakervalk. Nog erger, zij , want 
het was een zij, vloog niet op de luchthaven van Du
bai, maar vloog met ons mee náár Dubai, keurig 
voorzien van eigen ticket, instapkaart en vliegtuig
stoel. Zij voegde zich in de transit-lounge van 
Bahrein bij ons, vergezeld van een in een hagelwitte 
dishdasha geklede arabier. De valk bleek het eigen
dom te zijn van een prins die ermee gejaagd had in 
Pakistan. Zijn valkenier bracht het kostbare dier naar 
huis. Ze droeg een kapje, dat zo nu en dan af mocht, 
en dan keek je in hele felle ogen. Na deze ontmoe
ting kon de vogelreis natuurlijk niet meer stuk. 
Onze reisleider ter plaatse was Col in Richardson, 

een engelse architect annex gedreven vogelaar, d ie 
al jaren in de Emiraten woont. Hij is de auteur van 
"The Birds of the United Arab Emirates". Hij vond dat 
wij al vertraging genoeg hadden opgelopen en reed 
ons, onuitgeslapen en wel, met gezwinde spoed 
naar de eerste plek, een groot s likgebied onder de 
rook van de stad Dubai. Dubai heeft veel weg van 
Rotterdam en de slikvlakte is het best te vergelijken 
met de lokaties rond de Maasvlakte. 
Van verre zag je al honderden flamingo's statig rond
waden. Dichterbij bleek dat ze in gezelschap waren 
van vele blauwe reigers, rifreigers, grote zilverreigers 
en lepelaars. Verder zaten er menigten wilde een
den, scholeksters, zilverplevieren, strandplevieren, 
bonte strandlopers , rosse grutto's, wulpen en ture
luurs .  De meest algemene meeuw was de geelpoot
meeuw, een variant van onze zilvermeeuw. Het leek 
dus op thuis, maar reuzenzwartkopmeeuw en dun
bekmeeuw zorgden ervoor dat je je toch niet hele
maal in Nederland waande. Ook ennederlands was 
de aanwezigheid van de nodige roofvogels. Hier en 
daar lagen dode meeuwen. Colin zei dat het vermoe
delijke slachtoffers van botulisme waren. Tenminste 
drie bastaardarenden zaten op korte afstand van ons 
van de krengen te eten. In de lucht cirkelde een 
schreeuwarend. Twee spectaculair vissende visaren
den en twee bruine kiekendieven completeerden het 
geheel. 

Voor het contrast gingen we meteen daarna naar 
een verwaarloosd terreintje even buiten de stad. Grij
ze frankolijnen schoten voor je voeten weg. Op de 
hoogste struik zat de onvermijdelijke klapekster. We 
zouden er nog vele zien. Kleine groene bijeneter, 
treurmania, eksterspreeuw, roodbuik buulbuul zaten 
er volop. Bovendien zat er onze eerste bonte tapuit. 
De weg voerde uiteindelijk naar een drinkwaterreser
voir waar een partijtje dodaars, wintertaling, smient, 
tafeleend, waterhoen en meerkoet er voor zorgde dat 
je je weer even bij een hollandse infiltratieplas waan
de. Alleen een boom vol kwakken maakte het net 
even anders. 

De dag werd besloten met een bezoek aan het oude 
fort van Dubai waar een grote kolonie vale gierzwalu
wen in huisde. De volgende dag werd ik wakker van 
een tjiftjaf. Het goot van de regen, maar een loodbek
je op de vensterbank overtuigde me ervan dat het 
toch niet Nederland was. 
Gedurende de hele reis regende het veel en hard. 
Wadi's (droge rivierbeddingen) die in geen tientallen 
jaren water hadden gevoerd, veranderden in kolken
de bruine stromen. In dit woestijnland leidde dat tot 
net zo'n toerisme als bij ons een onderlopend Maas
dal . Op alle bruggen stonden auto's; vader hing met 
de kinderen over de reling , moeder bleef, zwaar ge
sluierd , in de auto. Gelukkig konden de wegen en 
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bruggen van de Emiraten dit weer goed hebben. We
gen zijn breed, soms vierbaans, en goed geasfal
teerd. We konden dus wel het binnenland in zoals de 
bedoeling was. In het niet zo rijke Oman waar wij 
ook een dag vogelden, was dat toch moeilijker. De 
aarden wegen, zonder bruggen, werden echter wel 
goed onderhouden met behulp van zware voertuigen 
met grote schuiven ervoor om het wasbord-effect te 
bestrijden. Eén zo'n voertuig heeft het zelfs mogelijk 
gemaakt dat wij na zware regen toch een drietal 
wadi's konden oversteken en zo ons doel konden be
reiken. De chauffeur  informeerde waar we heen 
moesten en bleef daarna voor ons uit rijden. Bij de 
betreffende wadi's schoof hij een dammetje voor 
ons. Leve de Rijkswaterstaat van Oman. We maak
ten trouwens ook nog op andere wijze kennis met de 
Omaanse wegwerkers. Op diezelfde dag zaten we in 
een zijdal te picknicken toen er een grote oranje 
truck van de weg afzwaaide en op ons toe reed. Wij 
hadden er de pest in ,  omdat we net naar oorgieren 
zaten te kijken. De auto stopte vlak voor ons, er 
kwam een arm uit het raampje met een grote lege 
vuilniszak, en het vriendelijke verzoek om de zak 
aan te pakken en geen rotzooi in de natuur achter te 
laten. Toen reed het gevaarte weer weg. 

Zoals uit het voorgaande al bl ijkt, zijn we niet in de 
omgeving van de stad gebleven. Een groot deel van 
de tijd zaten we in het achterland en dat betekent 
woestijn .  We meden daarbij de echte zandwoestijn ,  
omdat daar vrijwel geen vogels zijn .  Rotswoestijn ,  
het bergland met vochtige wadi's en oases waren 
meer ons doel .  Van die oases zijn er enkele natuur
lijk, maar de meeste betreffen terreinen die geïrri
geerd worden met fossiel water. Er wordt dan gras 
en klaver voor zwartbont melkvee en voor race-dro
medarissen verbouwd. Het hele gebied is belangrijk 
als tussenstation voor de vogeltrek van Oost-Afrika 
naar I ran en Centraal-Azië. We zagen dus zowel trek
als standvogels. 
\Het is ondoenlijk om alle vogels te noemen die we 
gezien hebben. Het waren 1 87 soorten in zes dagen 
intensief vogelen. Zelf heb ik de gelegenheid aange
grepen om mijn kennis van tapuiten, patrijzen en 
zandhoenders aan te scherpen.  Er kunnen elf tapuit
soorten worden waargenomen, waarvan ik er acht 
heb gezien: Europese- (de onze) , isabel-, bonte-, 
blonde-, woestijn-, finsch-, monniks- en humes ta
puit. Sommige dieren hadden een hoog mystery bird 
gehalte. De Arabische woestijnpatrijs en de grijze 
frankolijn werden ook mijn deel ,  evenals het Lichten
steins zandhoen en het roodbuikzandhoen. De laat
ste zagen we in ongehoorde hoeveelheden, onder 
andere op de dromedarisracebaan van de oasestad 
AI Ain. 
De meest zeldzame vogel die we gezien hebben, 
was de witkraagijsvogel, een endeem uit de strook 
mangrovebos langs de zeekust. Zijn biotoop wordt 
ernstig aangetast door projectontwikkelaars en het 
dier is dan ook met uitsterven bedreigd. Helaas 
wordt hier, ondanks de inspanning van de plaatselij
ke vogelaars, niets tegen gedaan. 
De meest imposante vogel was de woestijnoehoe. 
Om dit dier te zien moet je tien minuten voor zonson-

dergang op de juiste plek bij de juiste broedrotsen 
midden in de woestijn staan. I k  had het geluk dat ik 
één uil snel in de telescoop kreeg. Hij of zij zat al 
voor een rotsspleet met grote ronde ogen naar ons 
te staren.  Later ontdekten we de tweede. Precies bij 
zonsondergang rekte "mijn" uil een vleugel uit, even 
weer stilzitten, dan de andere vleugel uitschudden, 
weer even rust, en vervolgens wiekte het dier onder 
het roepen van één maal een diep oehoe van de rots 
af de woestijn in, op muizejacht. Prachtig, zo'n groot 
beest zo geluid loos te zien verdwijnen. 

�� ;ti::�. ""::· 

,� 

De prijs voor de meest vertederende waarneming 
gaat gelijkelijk naar een gestreepte dwergooruil en 
een porseleinhoen.  Het uiltje joeg op kevers, midden
in een plantsoentje, en werd tot zijn grote verbazing 
daarbij betrapt door de koplampen van onze auto. 
Het porseleinhoen trachtte zich onzichtbaar te ma
ken midden op de internationale golfcourse van Du
bai . Dit royaal geïrrigeerde stuk gras is ideaal om te 
vogelen. Er zijn enkele vijvertjes met minieme rand
jes riet. Ons porseleinhoen had precies drie rietsten
gels voor en drie stengels achter. Boven zijn kop zat 
trouwens een grote karekiet. 
Kortom,  de Verenigde Arabische Emiraten zijn fan
tastisch om te vogelen.  Naast ongerepte woestijn 
heb je er bu itenissige paradijzen zoals een Duindigt 
voor dromedarissen en een zeer chique golfterrein. 
Er zijn veel soorten waar te nemen op een relatief 
klein grondgebied met een goede infrastructuur. Veel 
ruigs heeft zo'n reis niet, al kan je natuurlijk best van 
de weg afgaan en vast komen te zitten in het zand, 
zoals ons een keer overkwam. Het is ook prima te 
doen voor vogelende vrouwen, mits van top tot teen 
in wijdvallend textiel gestoken, want het zijn en blij
ven natuurlijk zeer arabische landen. 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
Je/Ie van Dijk 

K.H.  Voous: In  de ban van vogels - Ornithologisch 
Biografisch Woordenboek van Nederland. 1 995. 
ISBN 90554601 33.  Uitgeverij Scheffers . Prijs /79,90. 

Wat wordt er in ons land ongelooflijk veel over vo
gels geschreven! Naast landelijke tijdschriften als 
Het Vogeljaar, Vogels, Limosa en Dutch Birding, zijn 
er bekende regionale bladen als De Graspieper 
(Noord-Hol land), Drentse Vogels en Limburgse Vo
gels. Wie denkt het nu wel gehad te hebben, vergist 
zich want het aantal bladen dat door plaatselijke 
vogelwerkgroepen wordt uitgegeven is nauwelijks te 
overzien! 

Over de mensen die al deze bladen vullen, wordt zel
den iets geschreven. Een opvallende publikatie in dit 
verband was het proefschrift van G.A. Brouwer uit 
1 954 getiteld " Historische gegevens over onze vroe
gere ornithologen en over de avifauna van Neder
land" .  Brouwer beschrijft hierin de verdiensten van 
mensen die tot in het begin van deze eeuw de orni
thologie van Nederland een gezicht gaven zoals de 
bekende Jonkheer Snouckaert van Schauburg. 
Naast dit veel geciteerde werk vinden wij af en toe 
personalia in Het Vogeljaar en in Limosa. In het laat
ste blad gaat het hierbij vaak om een " In  memoriam",  
vrijwel steeds geschreven door Prof. Dr .  K. H .  Voous. 
In 1 986 werd aan Voous gevraagd een extra num
mer van Limosa te vullen met een overzicht van de 
ontwikkeling van de ornithologie in Nederland gedu
rende de twintigste eeuw, min of meer als een ver
volg op het proefschrift van Brouwer. Voous heeft dit 
verzoek met enthousiasme opgepikt en raakte al 
spoedig in de ban van ornithologen. Dit heeft er toe 
geleid dat er nu een boek is uitgekomen dat ruim 600 
bladzijden telt en waarin ruim 500 biografieën zijn op
genomen. Dat aantal is vooral zo groot geworden om
dat Voous geboeid raakte door de rol van amateurs 
(personen die niet beroepshalve met vogels bezig 
zijn) bij de ontwikkeling van de ornithologie. Hierdoor 
heeft hij naast uitvoerige artikelen over grootheden 
als Luuk Tinbergen, Niko Tinbergen en Herman 
Klomp vele pagina's besteed aan de levensloop van 
mensen die "in de ban van vogels" waren geraakt, 
bepaalde zaken bestudeerden en daarover publiceer
den, maar daar niet beroepshalve mee bezig waren. 

Ook al telt dit boek 600 pagina's, ook Voous heeft 
een keus moeten maken. De opvallendste keus is 
wel dat hij uitsluitend personen beschrijft die vóór 
1 950 zijn geboren. Het gevolg hiervan is dat alle vo
gel kundige activiteit in ons land tot zo ongeveer 1 975 
vrijwel volledig in beeld wordt gebracht, maar dat 
nog al wat jongere ornithologen die vooral na 1 975 
van zich hebben doen spreken, niet of nauwelijks 
aan bod komen. Zo ontbreken biografieën van perso
nen als. Kees Camphuysen (zeevogels) , Peter Mei
ninger (Deltagebied en Egypte) , Rob Bijlsma 
(roofvogels) en Fred Hustings (SOVON) . Dit gemis 
wordt ten dele opgeheven door de inleidende hoofd
stukken, waarin Voous de ontwikkeling van verschil-

lende takken der ornithologie schildert (klassieke or
nithologie, avifaunistiek, oecologie, ethologie, vogel
bescherming) . Hier trekt hij de lijnen door naar de 
jaren negentig en worden de verdiensten van de hier
voor genoemde personen in het juiste kader ge
plaatst. 

IJsvogel 

Met het schrijven van dit boek heeft Voous een bui
tengewone prestatie verricht. Dat geldt in de eerste 
plaats voor het bij elkaar halen van alle informatie 
die in dit boek is verwerkt. Er zullen vele honderden 
brieven met verzoeken om informatie geschreven 
zijn aan ornithologen en aan familieleden van reeds 
overleden ornithologen. Een wellicht nog grotere 
prestatie is de manier waarop Voous de hem toever
trouwde informatie heeft verwerkt in (bewust) subjec
tief getinte verhalen. In een levendige en prettig 
leesbare stij l beschrijft Voous de levensloop en de 
vogelkundige activiteiten van zijn ornithologen. Die 
verhalen vervelen geen moment. Aan vrijwel iede
reen heeft Voous gevraagd hoe de belangstelling 
voor vogels is ontstaan en gegroeid. Niet zo vreemd 
dat vaak de boeken van Thijsse en de bekende boek
jes van Tinbergen worden genoemd (Vogels onder
weg, Vogels in hun domein) . Het aardige van veel 
biografieën is ook dat de lezer wat opsteekt over tak
ken van wetenschap waarmee hij zich waarschijnl ijk 
niet dagelijks bezig houdt. Zo geven bijvoorbeeld de 
biografieën van Herman Berkhoudt en Gart Zweers 
een aardig beeld van het morfologisch onderzoek dat 
verricht wordt aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

Denk niet dat dit boek alleen de moeite waard is voor 
mensen die goed zijn ingevoerd in het merkwaardige 
wereldje van vogelend Nederland. Zo zijn er onder 
de beschreven personen mensen te vinden die in 
Noordwijk enige bekendheid genieten, bijvoorbeeld 
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doordat zij een lezing hebben gegeven in het Jan 
Verwey Natuurcentrum .  Daarbij zijn namen te noe
men als die van Luit Buurma (vogeltrek) , Ko de Korte 
(poolexpedities) , Chris Smeenk (dolfijnen). Johan de 
Jong (Kerkuil) , Gerlof de Roos (Taymir-expeditie), 
Fred Koning (uilen in de AWD) , Gert Baeyens (Ek
ster) en voor  de oudgedienden onder ons: Jan P. 
Strijbos (reisverhalen) . Daarnaast zijn er nog al wat 
namen te noemen die velen iets zullen zeggen en 
waaNan het leuk is wat meer te weten. Natuurlijk 
komt Jan Verwey aan bod, evenals Heimans, Thijs
se, Taapken, Zweerus en Kist. Niet alleen onderzoe-

kers passeren de revue, ook aan bekende rondlei
ders als Theu van Deursen (Groote Peel) en Arie 
Schaap (Naardermeer) wordt aandacht geschonken. 
Een landelijke bekende figuur als Karel Schot van de 
vogelklas in Rotterdam ontbreekt evenmin in dit 
boek. Kortom een boek dat je niet in één adem uit 
zult lezen, maar waarnaar je steeds weer zult grijpen 
om wat meer te weten te komen over een bepaalde 
persoon of over bepaalde ontwikkelingen in de Ne
derlandse ornithologie. 

Big-Day in Noordwijk en Omgeving 
Ab Steenvoorden 

Afgelopen voorjaar, 1 3  mei heeft de vogelwerkgroep 
voor de tweede maal een Big-Day gehouden. De be
doeling van zo'n Big-Day is om binnen een bepaald 
gebied en binnen een vastgestelde tijd zoveel moge
lijk verschillende vogelsoorten waar te nemen. Er de
den negen leden van onze werkgroep mee, verdeeld 
over vier groepen. 
Groep 1 :  Rien en Robert Sluys en Merijn van Leeu
wen 
Groep 2: Jelle van Dijk en Marjan Bos 
Groep 3: Jan Jacobs en Richard Zonneveld 
Groep 4: Willem-Jan Hooymans en Ab Steenvoorden 

Om de Big-Day zo eerlijk mogelij k  te laten verlopen 
waren er een aantal spelregels opgesteld. Er mocht 
alleen worden gevogeld vanaf zes uur 's morgens tot 
vier uur 's middags, binnen de grenzen van het ge
bied dat onderzocht wordt door de vogelwerkgroep. 
Men moest alles te voet of per fiets bezoeken en 
elke vogelsoort moest door minimaal twee waarne
mers van de groep gezien worden. 
Helaas werkte het weer op zaterdag 1 3  mei niet 
mee, er stond een harde, koude wind vanuit het 
noord-westen en er vielen af en toe behoorlijke buien. 

Er werden in totaal 94 verschillende vogelsoorten ge
zien. Een exoot, een mannetje Rosse Stekelstaart
eend (gezien door groep 4) hebben we niet meege
teld. 
Groep 1 :  Totaal 73 soorten. Meest opvallende soor
ten; Zilverplevier, Kuifleeuwerik en Sprinkhaanzan
ger. 
Groep 2: Totaal 77 soorten.  Meest opvallende soor
ten; Wespendief, Oeverzwaluw, Paapje en Zilverple
vier. 
Groep 3: Totaal 79 soorten. Meest opvallende soor
ten; Zomertaling, Slobeend, Zwarte Specht, Zwarte 
Roodstaart en Matkop. 
Groep 4: Totaal 77 soorten. Meest opvallende soor
ten; Havik, Oeverzwaluw en natuurlijk de Rosse 
Stekelstaarteend. 

Na afloop van deze dag verzamelden we allemaal bij 
het natuurcentrum, waar Coby van Dijk ons verwel-

kom de met koffie en koek. Hier werd nog even lek
ker nagepraat over deze koude, natte, maar toch erg 
geslaagde dag. ledereen was het er over eens dat er 
door de slechte weersomstandigheden toch wel een 
redelijk aantal soorten vogels gemist was. Zo was er 
nauwelijks zeetrek, werden er geen overvliegende 
vogels waargenomen en de zang liet het ook goed af
weten. 

Zwarte Specht 

Verder waren de meest Big-Dayers het er wel mee 
eens dat de tijdsduur (tien uur) ietwat aan de krappe 
kant was, vrijwel iedere groep moest vanwege tijdge
brek sommige gebieden laten vallen. 
Met een kleine groep (5 personen) zijn we die avond 
nog naar de chinees in de Kerkstraat geweest, waar 
afgesproken werd de Big-Day volgend jaar (maar 
dan met beter weer) te herhalen. 
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Onze zespotige vrienden 
Peter van den Berg 

We hebben in deze mooie zomer weer volop kunnen 
genieten van onze insekten. Overdag van Dagpauw
ogen, Koolwitjes en Distelvl inders, 's nachts van 
Glimwormen en Gewone steekmuggen. Enkele groe
pen of soorten zijn mij dit jaar extra opgevallen, en 
omdat insekten ondanks hun aantallen zelden de 
Strandloper halen,  hierbij een zomerverslag. 

Rode bos mieroorlog 
Het zal u bekend zijn dat de Rode bosmier in onze 
Noordduinen voorkomt. Vooral langs wegen bevin
den zich vaak geschikte nestgelegenheden, want 
daar is voldoende zonlicht om de nesten in het vroe
ge voorjaar op te warmen, terwijl er in de zomer vol
op luizen en rupsen op korte afstand in de bomen 
huizen om de mieren van voedsel te voorzien. In de 
eerste maanden van het jaar is de voedselvoorzie
ning voor de bosmieren wel een probleem: de mees
te prooien, grotendeels insekten, zijn nog niet echt 
actief en niet erg talrijk .  Toch moeten de jonge miere
koninginnen vroeg volgroeid zijn, want anders zijn de 
koninginnen van andere nesten hen voor op de hu
welijksmarkt. De bosmieren gaan daarom toch op 
zoek naar prooi en ontmoeten daarbij collega-bos
mieren met hetzelfde doel. Als die anders ruiken, 
een andere nestgeur hebben, dan worden ze als 
prooi herkend. De collega-mier ervaart hetzelfde, 
met als gevolg dat de mieren van aangrenzende niet
verwante nesten elkaar proberen dood te bijten om 
ze naar hun nest te slepen. Zo ontstaan de zoge
naamde mierenoorlogen. Zo zag ik dit jaar op het 
fietspad ter hoogte van Duinweg 81 een mierenoor
log. 
Overal waren groepjes mieren aan het vechten: 
soms twee tegen een, vaak veel tegen veel ,  maar 
ook vrouw tegen vrouw. Mieren die meegesleept wer
den, bleken wanneer ik de slepertjes verjoeg, inder
daad levenloos. Het probleem was alleen de tijd van 
het jaar: 23 juni. Het was weliswaar al enkele weken 
erg koud en nat weer geweest, maar je zou toch zeg
gen dat er volop mierenvoedsel voorradig was! Heeft 
iemand onder de lezers eerder zo laat een mieren
oorlog waargenomen? 

Bijziend 
O p  20 jul i  bevond i k  mij o p  het strand nabij d e  drie
hoek. Ik droogde nog wat op van een duik in de bre
de plas , toen een brommend geluid mijn oren 
bereikte: een groot aantal insekten zwermden over 
mijn hoofd. Eerst dacht ik lieveheersbeestjes te zien, 
maar binnen een seconde besefte ik dat dit bijen 
moesten zijn. Vanuit het zuidwesten kwamen ze aan 
en vervolgens bleven ze minutenlang heen en weer 
vliegen, hoog aan het strand. Geen enkele bij vloog 
lager dan ongeveer een meter, laat staan dat ze op 
de grond of op mij gingen zitten.  Het was beslist 
geen angstaanjagende gewaarwording en het geluid 

klonk zelfs vredig. Ook andere strandgangers ,  ik 
meen dat drie groepjes zonnebaders in de zwerm za
ten, bleven rustig .  Geen geren naar de zee, geen 
slaan met handen of handdoeken, geen geschuif on
der een baddoek. De zwerm trok vervolgens door 
naar de omgeving van de strandafgang en bleef nog 
een half uur zichtbaar. 
Het zwermen van bijen is een natuurlijk verschijnsel, 
bijvoorbeeld doordat een bestaande zwerm te groot 
wordt en er een afsplitsing plaatsvindt. Imkers bie
den deze nieuwe zwermen direct een kast of korf 

Rode Bosmier in gevechtshouding 

Lieveheers beestjes 
Al eerder i n  het jaar heb i k  gelet op d e  diverse soor
ten l ieveheersbeestjes. De zwartpotige 2-stips en 
dito 1 1 -stips vond ik de hele winter in huis, nadat zij 
ten prooi gevallen waren aan spinnen. In de duinen 
vond ik later volop diezelfde 1 1 -stips en ook de grote
re 7-stips. De 2-stips zag ik maar af en toe, maar ik 
heb niet overal gezocht. Op bladeren van eiken die 
vol meeldauw (een schimmel) zitten, is de gele 22-
stips vaak te vinden. 
Op 31 jul i bleek een ware invasie van l ieveheers
beestjes aan de zeereep. Dit uitte zich n iet alleen in 
aantallen, maar ook in soorten. Naast de overbeken
de 7 -stips zaten alle planten vol met de grote Oogvle
klieveheers beestjes, met 1 1 -stips, met de  1 4-stips 
(die geblokte vlekken bezit) en talrijke lieveheers
beestjes met andere kleuren- en stippencombinaties: 
ik zag ze in rood met 1 4  zwarte stippen, lichtbruin 
met donkerbruine vlekken, geelgroen met ca. 1 6  stip
pen, donker met een maanvormige rode vlek, bruin 
met 1 0  l ichtgele vlekken, alle met lichtgekleurde po
ten. Wellicht zijn enkele ervan vormen van de 1 0-
stips, die volgens gidsjes zeer variabel is .  En verder 
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nog een zwartpotige met 1 2  stippen. De gewone ke
vergidsjes zijn ongeschikt om alle lieveheersbees
tjes, waarvan er ca. 60 soorten in Nederland 
voorkomen, op naam te brengen. Misschien weet ik 
er nog enkele met speciale determinatietabellen op 
naam te brengen. Van voornoemde kevers heb ik 
daartoe een aantal kenmerken opgeschreven, na ze 
in een loepdoosje gedaan te hebben. 

Zwerven noodzaak 

Tweestippel ig Lieveheersbeestje 

Natuurlijk vraagt iedereen zich af, wat die l ieveheers
beestjes in de zeereep te zoeken hebben. In het 
boekje " l nsekten auf Reisen" van E.T. Nielsen zijn 
enkele bladzijden aan de trek van lieveheersbeestjes 
gewijd. Ze blijken zich alleen aan de kust en op berg
toppen te verzamelen. Lieveheersbeestjes zijn ook 
uitgezet om lu izeplagen te bestrijden. In het begin 
van deze eeuw werden ergens in het voorjaar 24 mil
joen (!) l ieveheersbeestjes in het veld uitgezet. Maar 
na drie dagen telde men er weer evenveel van deze 
kevertjes als ervoor. Ze waren gewoon weggevlo
gen. In 1 91 9  markeerde men zelfs 600.000 l ieve
heersbeestjes met gouden en zilveren stippen en liet 
de kevers in een plantage vrij. Twee weken later kon 
men er in een straal van twaalf ki lometer slechts 
twee van terugvinden. 
In het eerdergenoemd boek wordt geen d uidelijke 
verklaring van de trek genoemd. Zelf vind ik het vol
gende aannemelijk: lieveheersbeestjes planten zich 
zeer snel voort. Zo kunnen hoge dichtheden ont
staan, die wegens voedselgebrek geschiktere plaat
sen opzoeken. De kevertjes zijn niet de beste 
vliegers en laten zich liever meevoeren door de 
wind. Bij oostenwinden stuiten ze dan op de kust, 
waarna ze snel de zeereep indu iken om de zee te 
ontwijken. Bij sterkere oostenwinden zullen er zelfs 
vele boven zee geraken en van uitputting in zee val
len. 

Soortenrijkdom 
Er leven circa 60 soorten lieveheersbeestjes in Ne
derland. Bijna alle zijn direct als zodanig ter herken
nen. Een ervan leeft, zoals gezegd, van meeldauw 
en er leven er drie van planten, zoals de soort die 
van Heggerank leeft. Deze komt volgens de boekjes 
voor in het zuidoosten van het land. Ik ga de komen
de tijd opletten of ze toevallig ook hier zitten.  De rest 
eet luizen en schildluizen. Een ecologische wet zegt, 

dat er hiervan geen twee soorten in hetzelfde gebied 
op dezelfde tijd dezelfde prooien kunnen vangen. 
Een ervan zou dan na enige tijd door de ander ver
drongen worden. 
De sleutel van het grote aantal soorten 
lieveheersbeestjes zal wel grotendeels zitten in het 
nog veel grotere aantal soorten luizen en schi ld
luizen. Er leven in Nederland enkele honderden soor
ten bladluizen met ieder hun eigen eigenschappen. 
Luizen lijken een gemakkelijke prooi, traag als ze 
zijn, maar let op: luizen zitten allemaal met de kop 
richting hoofdstengel, want vandaar kunnen l ieve
heersbeestjes komen. Deze kevertjes en ook hun lar
ven lopen immers een plant op en neer via de 
verschil lende zijtakjes totdat ze luizen vinden. Als 
een luis een vijand ziet, spuit de luis een taaie vloei
stof of laat hij zich onmiddellijk vallen en ontsnapt al
dus. Veel luizen worden bovendien beschermd door 
mieren, die de rovers wegpesten. Daarnaast blijken 
luizen o.a. bij grotere aantallen vijanden een gevleu
gelde generatie voort te brengen die zodra de weers
omstandigheden het toelaten, wegvliegt en zich met 
de wind laat meevoeren. Zo ontsnappen ze hun bela
gers . Als hun voedselplant m inder energie levert, 
zoeken veel soorten luizen een geheel ander soort 
voedselplant uit, lieveheersbeestjes hongerlijdend 
achterlatend. 
Het kan voor een lieveheersbeest daarom moeilijk 
zijn voldoende lu izen te vangen, zelfs als die ruim 
aanwezig zijn. Door zich te specialiseren op bepaal
de soorten luizen kunnen veel soorten rovertjes zich 
handhaven. Het omgekeerde komt ook voor: de 7-
stips bijvoorbeeld is handig in het vangen van diver
se algemene soorten luizen. Normaal komen er op 
een plant maar een of twee soorten lieveheers
beestjes voor, maar in omstandigheden zoals op 31 
jul i  kan het aantal soorten bijeen, zeer groot zijn. Ze 
zijn gewoon bij elkaar geraakt door de weersom
standigheden. 

Zevenstippelig Lieveheersbeestje 

Vorm 
Misschien zijn mieren wel verantwoordelijk voor de 
halvebolvorm van l ieveheersbeestjes. Waar luizen 
zijn,  zijn ook mieren. Luizen zuigen plantesappen op 
en hebben hiervan de eiwitten nodig. De suikers 
scheiden ze af. De altijd actieve mieren kunnen sui
kers altijd gebruiken. Om hun suikerwaterbronnen te 
behouden beschermen ze de bladluizen.  Lieveheers
beestjes zijn daarom hun vaste vijanden. Ik heb wel 
eens in een pastinaak vol l uis een lieveheersbeestje 
gezet. M iddelgrote mieren probeerden het kevertje te 
hinderen, maar op het gladde, ronde l ichaam konden 
ze geen vat krijgen . I ntussen vrat het kevertje de ene 
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na de andere luis weg. In de evolutiegeschiedenis 
zal de kever meer en meer de bekende vorm aange
nomen hebben. De vorm zal tegen de veel sterkere 
Rode bosmieren evenwel niet baten: deze mieren 
zijn bijna alle insakten de baas. 

Slot 
I k  heb hier een paar soorten insakten besproken, en 
misschien meer nog dan over de insakten laten door
schemeren op wat voor manier levensvormen te be
studeren zijn .  Misschien is het voor u ook aanleiding 
op de kleintjes te letten.  U kunt bij voorbeeld insak
ten op een plant zoeken. Bloembezoekers zijn 
gemakkelijk te vinden. Maar let ook eens op de on-

derkanten van bladeren. Vraatsporen kunnen ook 
van pas komen. Uitwerpselen van rupsen zijn soms 
makkelijker te vinden dan de rupsen zelf. Meestal is 
de veroorzaker van zo'n spoor onvindbaar. Maar de 
keren dat u wel iets leuks vindt, is toch groot. Een an
dere moeilijkheid is ,  dat het gevonden beestje net 
niet in de gidsjes staat; er zijn zoveel soorten insek
ten, dat elke gids maar een klein deel van de soorten 
kan behandelen. Volsta daarom met tot welke groep 
(b.v. familie) een beestje behoort, b.v. tot de 
schildpadkevers, tot de knoopmieren, tot de graaf
wespen, enz. En als het u bevalt, kies dan een g roep 
uit, waarin u zich specialiseert. Of bestudeer grondig 
één enkele soort . . . . .  

Te gast bij de Vereniging voor Natuur
en Vogelbescherming Noordwijk 
Gert Baeyens 

Vers lag van de excu rsies 
van 1 3  mei en  1 0  j u ni 1 995 
In het voorjaar werden voor de KNNV-afdeling Haar
lem twee " Noordwijkse" excursies opengesteld: een 
vogelexcursie in het landgoed "Offem" en een gras
senexcursie bij het Oosterduinsemeer. Puur uit en
thousiasme en dankbaarheid vertel ik u wat er te 
genieten viel. 

Zilte greppelrus 

Op de wat gure ochtend van 1 3  mei waren we te 
gast bij Hein Verkade en Willem Baalbergen, beiden 
ervaren vogeltel lers. Maar het ging hen niet om vo
gels alleen. In de luwte van dit oude landgoed be
wonderden we ook de oneindig lijkende velden van 
de blauwe boshyacinth (alsof er een stukje hemel op 
aarde was gevallen) . 
Het Haàrlems klokkenspel (voor de Haarlemmers 
een begrip omdat het ook de naam van hun afde
lingsblaadje is) kwam net in bloei . Het daslook trok 
een lint van uiageur over onze voetstappen. De 

bloedzuring was duidelijk van de andere zuringsoor
ten te herkennen. We hoorden de jonge reigers bede
len om voedsel, tussen de roepjes van zwartkop, 
boomkruiper en grote bonte specht door. Ook de ge
schiedenis van het grafelijk goed kwam aan bod. De 
familie van Urnburg Stirum memoreerde de dood van 
hun poezen en honden met heuse grafzerkjes. Een 
beetje schrapen in het bladstrooisel en daar lag "Pus
sy", sinds 1 91 1 .  Het eerste landhuis lag georiënteerd 
op het noorden, het tweede op het oosten. Want gra
vinnen mochten vooral niet bruin worden. De huid 
moest zo blank mogelijk zijn.  Wie bru ingebrand rond
liep, was duidelijk afkomstig uit het arme arbeiders
volk. Van zware arbeid op het land, daar kreeg je 
een -nu zo fel begeerde- bronzen teint van! 

Aan de rand van het landgoed keken we zo de Zuid
broekervaart in. Daaromtrent woonde de toen nog 
jonge mevrouw Zuidbroek, nl. de dochter van de mo
lenaar die vlakbij diezelfde vaart de wieken liet draai
en. De molen werd verkocht aan de stad Leiden, 
compleet met de muldersfamilie erin. En laat dochter 
Zuidbroek nu trouwen met een van Rijn en een zoon 
Rembrandt ter wereld brengen. Nooit geweten dat 
onze fameuze Rembrandt zijn wortels in Noordwijk 
had liggen. En bijna terug bij de uitgang horen we ... 
een fluiter! Daarmee was het bosvogelgezelschap in 
alle weelde geëtaleerd. 
Op 1 0  juni kon de dag niet mistroostiger beginnen: re
gen en regen en nog eens regen. Maar daar hebben 
ze nu ju ist de laarzen en de paraplu voor uitgevon
den, hoewel slechts een handjevol mensen (lees: wij 
dus!) dat scheen te weten. We begonnen de wande
ling met Jelle van Dijk en Rien Sluys op een minus
cuul doch allergaafst relict van de Oosterduinen, een 
stukje "Oude duinen" dat vroeger één geheel vormde 
met het restant Oude du inen bij "het Heitje" (AWD). 
Er staat dan uiteraard ook struikhei, maar daar keken 
we niet zo naar. Wel konden we snel de algemene 
grassoorten in 't geheugen oppoetsen: kropaar, rood 
zwenkgras, glanshaver, duinriet, buntgras, zanddod-

11 



degras, ijle en zachte dravik. En toen meteen de eer
ste zeldzaamheid: pilzegge (Carex pilulifera) . Ik had 
deze warrige, krullerige platte pollen nooit eerder ge
zien, maar volgens Jelle zie je ze steeds meer, ook 
in het zuiden van de Amsterdamse Waterleidingdui
nen. Ook zeldzaam maar dààr zo lieflijk in bloei; het 
liggende walstro (Galium saxatile) . En vogelpootje 
her en der (de plantenkenners weten waarom je dit 
beslist in het enkelvoud schrijft) . Een andere nieuw
komer in de streek is het langbaardgras (Vulpia my
uros) . De kafnaalden zijn inderdaad langer dan het 

kafje zelf. En wat te zeggen van het tandjesgras! 
Wedden dat velen van u dit nog niet kennen. Net zo 
min als de borstelbies. Welnu: wij zagen er honder
den! En verder natuurlijk greppelrus, tengere rus, 
zeegroene rus maar ook zeegroene zegge enz. enz. 
En terwijl wij soppend onze kennis opvijzelden tij
dens deze bijna-privé-les, vlogen huis-, boeren- en 
gierzwaluwen hun ontbijt bij elkaar. Boven de water
kant zit het altijd vol muggen, of het nu regent of niet. 
Ik had het nooit willen m issen! 
Bedankt Noordwijkers! 

Nieuws van de vogelwerkgroep 
Ab Steenvoorden 

Zoals de meeste leden van de vereniging wel zullen 
weten, bestaat er binnen de vereniging al een aantal 
jaren een vogelwerkgroep. Deze vogelwerkgroep be
staat uit een aantal redelijk actieve vogelaars, die vrij
wel jaarlijks inventariseren, en waarvan een aantal er 
ook voor zorgen dat elk kwartaal de waarnemingenru
briek in de Strandloper weer aardig gevuld is. 

Klapekster 

Ongeveer twee keer per jaar houdt de vogelwerk
groep een bijeenkomst, de ene keer om de inventari
saties op te starten, en eventuele problemen op te 
lossen en de tweede avond is meestal na het inven
tarisatieseizoen om de verschillende resultaten te be
spreken. 
Tijdens de laatste bijeenkomst, 1 3  maart jongstle
den, werd afgesproken om het komende jaar een 
aantal verschillende excursies speciaal voor de vo
gelwerk 

groep te organiseren. I nmiddels is het voorjaar al
weer voorbij en hebben we een aantal excursies ge
had. 
I n  onderstaande stukjes doe ik verslag van de excur
sies, waarbij het niet alleen erg gezellig was, maar 
ook veel gezien en gedaan werd. 
Ook voor het zomerseizoen (inmiddels al weer voor
bij) en het najaar staan weer een aantal excursies op 
het programma. Ik hoop dat die net zo geslaagd zul
len verlopen als de excursies die we gehad hebben, 
maar dat lezen we in de volgende Strandloper wel 
weer. 

Excurs ie  Holterberg 2 apri l  
1 995 
Zondagochtend vroeg, erg vroeg om 04.30 uur zou
den we vertrekken richting de Holterberg om daar 
het bolderen van de Korhoenders te gaan bekijken. 
Helaas voor acht van de negen deelnemers aan 
deze excursie had nummer negen, de organisator, 
zich verslapen. Met een klein half uurtje vertraging 
vertrokken de drie auto's richting Nijverdal bij de Hol
terberg. 
Het is ongeveer twee uur rijden, vanaf Noordwijk 
naar de parkeerplaats boven op de Holterberg, waar 
de auto's achtergelaten moeten worden. Het gebied 
waar de Korhoenders actief zijn is sinds een paar 
jaar (gelukkig) in de ochtenduren afgesloten voor al 
het autoverkeer. 
Al wandelend over de Holterberg hoorden we volop 
zingende vogels; Boomleeuweriken, Veldleeuweri
ken, Zwarte Mezen, Vinken enz. Op de heidevelden 
werden versch illende baltsende Wulpen gezien, 
maar ook een Grote Lijster, vrij veel Roodborsttapui
ten en natuurlijk de Korhoenders. Een stuk of tien ha
nen waren volop aan het bolderen en soms kwam 
het zelfs tot vechtpartijtjes tussen de vogels. Doordat 
het heidegebied vorig jaar in de brand heeft gestaan, 
waren de vogels mooi te zien. Ook werden er enkele 
hennen waargenomen. 
Een andere bijzondere soort die we heel mooi ge
zien hebben, was een Klapekster. Ook deze bevond 
zich niet al te ver van de weg en was vanuit de 
boomtoppen aan het jagen. 
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Na een paar uurtjes op de Holterberg rond gekeken 
te hebben besloten we om richting IJsseluiterwaar
den nabij Deventer te gaan. Direct voorbij Deventer 
(over de oude brug) namen we afslag Twello/Wilp en 
kwamen we in de uiterwaarden bij de Steenenkamer. 
Vanaf de dijk hadden we een sch itterend uitzicht 
over de IJssel en de ondergelopen uiterwaarden. En
kele vogels die we daar gezien hebben zijn een vroe-

Steenuil 

ge Boerenzwaluw, drie overvliegende Ooievaars, 
een aantal Buizerden en Dodaarzen. De route voer
de verder over de dijk langs de IJssel, richting Wilp, 
Voorst en de ruïne van Nijenbeek. Nabij Voorst wer
den nog meer Ooievaars gezien, waarvan enkele 
exemplaren op het nest en volop klapperend met de 
snavels. 
Vlak achter Voorst ligt een landschappelijk erg mooi 
gebied, de VoorsterkleL Een uiterwaardengebied 
met verschillende plassen, weilanden met Meidoorn
hagen en Knotwilgen . Ook hier hebben we een korte 
wandeling gemaakt. Al wandelend over een dijk had
den we een schitterend gezicht over het landschap. 
In de verschillende plassen zagen we een Pijlstaart, 
Bergeenden, nog vrij veel Smienten, Slobeenden en 
Wintertalingen. 

Vanaf de Voorsterklei zijn we via Empe en Eerbeek 
richting Loenen gereden. Onderweg werden vrij veel 
Roeken,  een Witgat en, tot grote vreugde van Benno 
Heethuis, een Steenuiltje gezien. Omdat het voor het 
eerst was dat hij deze vogel zag en omdat hij beloofd 
had te trakteren als hij er die dag één zou zien, zijn 
we in Loenen even heerlijk op een terras neergestre
ken. 
Vanuit Loenen zijn we de Loenermark ingereden, om 
daar nog even een wandeling te maken. De Loener
mark is een schitterend bosgebied, waar naald- en 
loofbos elkaar afwisselen en waar nog een aantal 
prachtige heidevelden te vinden zijn .  
Op één van deze heidevelden werden een tweetal 
Raven, verschil lende overvl iegende Buizerden en 
door een enkeling een Havik waargenomen. Er wer
den deze dag ongeveer 68 verschi llende vogelsoor
ten waargenomen waaronder toch wel een aantal 
bijzonderheden. Vanaf de Loenermark zijn we weer 
richting Noordwijk gereden, waar we na een geslaag
de dag aan het einde van de middag weer aankwa
men. 

Excurs ie  Flevoland op 25 j un i  
Zondagmorgen even voor zessen verzamelden de 
deelnemers aan deze vogelwerkgroepexcursie zich 
bij het Jan Verwey Natuurcentrum.  Vijf deelnemers, 
Jelle van Dijk,  Jan Jacobs, Richard Zonneveld, Hein 
Verkade en Ab Steenvoorden allen met kijkers, tele
scopen en statieven (sommigen ook nog met came
ra's en eten voor drie dagen) , kropen na enig passen 
en meten in één auto om te vertrekken richting Fle
voland. Onze eerste stop in Flevoland was bij de 
nieuw aangelegde poelen langs de Oostvaardersdijk, 
nabij de Noorderplassen. Ondanks de vrij koude 
wind (noord-noordwest) was het goed kijken vanaf 
de dijk. Er werden verschillende soorten steltlopers 
gezien, Kemphanen en Zwarte Ruiters in zomer
kleed, Kluten, Grutto's en drie verschillende soorten 
plevieren, namelijk de Kleine Plevier, de Bontbekple
vier en de Strandplevier. Doordat deze laatste drie 
soorten redelijk dicht bij elkaar zaten, konden we de 
onderlinge verschillen goed bekijken. 
Een tiental Baardmannetjes was regelmatig te horen 
en af en toe te zien in een strook riet onderaan de 
dijk. Verder werden er enkele Zomertalingen, Slob
eenden, Bergeenden en Dodaarzen (waaronder ook 
een exemplaar met jongen) gezien. Tijdens de koffie
pauze op de dijk vlogen er enkele Bruine Kiekendie
ven en Lepelaars langs. 
De Grote of Lepelaarsplas leverde niet zoveel op, dit 
vermoedelijk door de vrij hoge waterstand. Wel wer
den hier Kluten en Zwarte Ruiters waargenomen, en 
in een groep Knobbelzwanen een drietal Zwarte Zwa
nen. Onze volgende stop was bij het informatiecen
trum "De Trekvogel " ,  om van daaruit een wandeling 
te maken naar de schuilhut bij de Aalscholverkolonie 
in de Lepelaarplassen 
Direct tegenover "De Trekvogel", langs het fietspad 
bevindt zich een territorium van een Roodmus, he
laas l iet de vogel zich niet horen of zien. Wel zat er 
direct naast het fietspad een Rietzanger te zingen, 
deze l iet zich schitterend bekijken vanaf slechts enke
le meters afstand. Verder zaten en nog verschillende 
Bosrietzangers en Blauwborsten in de rietkraag 
langs het pad te zingen. 
Vanuit de schuilhut hadden we een schitterend ge
zicht op de Aalscholverkolonie. Grote groepen 
vogels vlogen af en aan om de vele jongen te voeren 
die zich op de nesten bevonden. Op een aantal klei
ne eilandjes midden in de plas zaten veel rustende 
vogels. Hier tussen zat ook een kleine groep Smien
ten. Een Dodaars in vol zomerkleed zwom vlak langs 
de schuilhut en een Lepelaar vloog hoog over. 
Op de terugweg richting auto kwamen we weer langs 
de bosjes waar de Roodmus zou moeten zitten. Dit
maal hadden we meer geluk, een mooi uitgekleurd 
mannetje zat volop te zingen. Nadat we de Roodmus 
allemaal goed hadden bekeken zijn we met de auto 
verder gereden over de Oostvaardersdijk, richting Le
lystad. In de Oostvaardersplassen zelf was vermoe
delijk vanwege de hoge waterstand nauwelijks iets te 
zien. We besloten toen maar verder te rijden richting 
Houtribsluizen, even voorbij Lelystad-haven. Hier be
vindt zich een vrij grote kokmeeuwen- en visdieven
kolonie. Naast de vele Visdieven en Kokmeeuwen, 
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waarvan de meeste al jongen hadden, werd hier ook 
nog een overvliegende Zwarte Stern gezien. Vanaf 
de Houtribsluizen moesten we een stukje terugrijden 
naar de Knardijk.  Vanaf de Knardijk hebben we een 
wandeling gemaakt door de rietvelden naar de schuil
hut "De Grauwe Gans" .  Ook tijdens deze wandeling 
werden er enkele Blauwborsten gehoord en gezien. 
Ondanks de hoge waterstand in het gebied lag er 
voor de schuilhut toch nog een zandbank droog. Hier 
lagen verschil lende Visdieven en Kluten op te broe
den, terwijl er ook al jonge Kluten rondl iepen .  Verder 
werden hier nog enkele Kleine Plevieren, Slobeen
den en Grauwe Ganzen gezien. 

De volgend plek waar we halt h ielden om te kijken 
was het observatiepunt aan het eind van de Praam
weg. Vanaf een grote berg zand heb je daar een re
delijk uitzicht over het drogere deel van de 
Oostvaardersplassen . Naast veel paarden en runde
ren zagen we een witte vlek, ver weg in het gebied. 
Helaas konden we er niet veel aan zien, de afstand 
en de tri l l ingen van de lucht maakten ook het gebruik 
van de telescoop onmogelijk. M isschien was het een 
Grote Zilverreiger, m isschien ook niet. 
Vlakbij, langs de Lage Vaart lag een aardige zandop
spuiting. Hier bevond zich een oeverzwaluwenkolo-

nie en konden we mooi drinkende Kneuen en Groen
l ingen bekijken. Tevens werden hier twee Witgatjes 
en een Buizerd gezien. Vanaf de Praamweg zijn we 
via het cultuurland naar het Harderbroek, nabij Har
derwijk gereden. Hier waren verschillende Bruine Kie
kendieven actief. Plots kwam er een Roerdomp over 
het gebied aanvliegen en vloog schitterend langs 
ons, om vervolgens weer terug te keren achterna ge
zeten door een Bruine Kiekendief. Na een paar aan
vallen van de kiekendief verdween de Roerdomp 
weer snel het riet in. 
Vanaf het Harderbroek zijn we langzaam maar zeker 
richting huis gegaan. Nabij Zeewolde hebben we nog 
een korte wandeling door een bosgebied gemaakt, 
dit om de daglijst een beetje op te schroeven. 
Bij Almere reden we niet helemaal goed en kwamen 
we terecht op de zogenaamde boulevard van Almere
Haven. Hier hebben we op een terrasje nog even het 
heuglijke feit gevierd dat Jan Jacobs een nieuwe vo
gelsoort had waargenomen (dat betekent trakteren), 
waarna we terug naar Noordwijk zijn gereden. We 
hadden deze dag bij elkaar in de polder zo'n 85 ver
schillende vogelsoorten gezien, een excursie dus die 
zeker nog eens herhaald moet worden. 

De verspreiding van waterplanten in de 
Duin- en Bollenstreek (deel 2) 
Wim Kuyper 

Veelwortelig kroos 

In het vorige nummer (28e jaargang nr 2 juni 1 995) 
werd de eerste serie van acht verspreidingskaarten 
van waterplanten in onze regio afgedrukt. In onder
staand artikel komen wederom een aantal waterplan
ten aan bod, vergezeld van acht 
verspreidingskaarten. 

Sleute lb loemfamilie 
Waterviolier - Hottonia palustris 
(1  waarneming) 
De enige bekende groeiplaats in de Duin- en Bol len
streek ligt langs de oostrand van Klein-Leeuwenhorst 
(Noordwijkerhout) . In de jaren 1 992 en 1 993 kon de 
soort hier niet meer gevonden worden. In 1 994 wer
den er echter weer enkele planten aangetroffen.  De 

groeiplaats ligt in een slootje tussen grasland en een 
bollenland je. 

Watergentiaanfamilie 
I n  de streek kwam vroeger Waterdrieblad (Menyan
thes trifoliata) voor, o .a.  te Lisse (Molkenboer en Ker
bert, 1 840), Noordwijkerhout en in duinplassen. 
Tegenwoordig ontbreekt deze plant in ons gebied. 

Watergentiaan - Nymphoides peltata 
(65 waarnemingen, zie kaart) 
Deze soort is regelmatig aanwezig in de gehele 
streek. In sommige brede wateren (zanderijvaarten) 
komt Watergentiaan massaal voor. Ook in sloten, 
komt de soort voor, maar dan in kleine aantallen. 
Soms is het bekend dat Watergentiaan geplant is 
door de mens, zoals in een vijver op het ESTEG-ter
rein (Noordwijk) en een sloot in de nabijgelegen wijk 
Rijnsoever (Katwijk) . 

Sterrekroosfamilie 
Sterrekroos - Callitriche div. spec, 
(74 waarnemingen, zie kaart) 
De sterrekroossoorten zijn lastig te determineren. 
Hiervoor zijn o.a. rijpe vruchten noodzakelijk (v.d .  Me
ijden, 1 990) . In het veld waren de vruchten vaak niet 
aanwezig, h ierdoor zijn alle vondsten op 1 kaart ge
zet als Call itriche spec. In de kanalen in de Amster-
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damse Waterleidingduinen komt Gewoon sterre
kroos voor, evenals in de vijvers op het ESTEG-ter
rein (noord van Katwijk) . De meeste andere 
vondsten betreffen waarschijnlijk ook Gewoon sterre
kroos. Op Wassergeest, een landgoed ten westen 
van Lisse, werd op een vochtig pad in een hakhout
perceel Gevleugeld sterrekroos aangetroffen.  Haak
sterrekroos vonden we in 1 992 in een slootje in de 
Katwijkse wijk Rijnsoever en langs de Beeklaan in 
Noordwijk. 

Waterkaardefamilie 
Vroeger kwam van deze familie Krabbescheer (Stra
tiotes aloides) in de streek voor. Molkenboer en Ker
bert (1 840} melden hem uit de buurt van Rijnsburg. 
Volgens een foto u it het begin van deze eeuw was 
de slotgracht van Teijl ingen (Sassenheim) dicht be
groeid met Krabbescheer. 

Kikkerbeet - Hydrocharis morsus-ranae 
(24 waarnemingen, zie kaart) 
Af en toe werd deze soort aangetroffen, plaatselijk al
gemeen. In vele polders en in en langs de duinen 
konden we geen Kikkerbeet aantonen. 

Smalle waterpest - Elodea nuttall i i  
(1 23 waarnemingen, zie kaart) 
Een algemene soort. 

Brede waterpest - Elodea canadensis 
(6 waarnemingen, zie kaart) 
Deze waterpestsoort werd slechts op 6 plaatsen ge
vonden en is dus vrij zeldzaam in de streek.  Brede 
waterpest heeft een voorkeur voor minder vervui ld 
water dan Smalle waterpest. 

Fonteinkruidfamilie 
Door Molkenboer en Kerbert worden 14 soorten fon
teinkruid uit (de omgeving van) de Duin- en Bollens
treek gemeld. Een enkele determinatie is echter 
waarschijnl ijk onjuist. Zannichellia was hun bekend 
uit sloten bij Noordwijk. Opvallend is de vermelding 
van Ruppia (Ruppia maritima): " In  de sloaten bij Kat
wijk aan Zee en in de plassen bij de buiten-duinen" .  
Het is  een zoutminnende waterplant d ie  h ier  nu niet 
meer voorkomt. Kennelijk waren vroeger sommige 
wateren bij Katwijk zout genoeg voor Ruppia. 

Paarbladig fonteinkruid - Groenlandia densa 
(3 waarnemingen, zie kaart) 
Twee vondsten komen uit de buurt van Noordwijker
hout, namelijk in een graslandsloot naast Sancta Ma
ria en een zanderijvaart in de Noordwijkerhoutsche 
Geest. De soort is ook aangetrotfen in de zuidpunt 
van het voormalige van Limburg Stirumkanaal in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Gekroesd fonteinkruid - Potamogeton crispus 
(27 waarnemingen, zie kaart) 
Komt verspreid voor in de gehele Duin- en Bollen
streek. Vaak maar met een enkele plant aanwezig 
op de onderzochte plekken. 

Smalbladige fonteinkruidsoorten - Potamogeton div. 
spec. 
(28 waarnemingen) 

Omdat een aantal planten niet goed gedetermineerd 
kon worden zijn deze hier samengevoegd. Het gaat 
om Spits of Plat fonteinkruid en Klein, Puntig of Ten
ger fonteinkruid . 

Schedefonteinkruid - Potamogeton pectinatus 
(143 waarnemingen) 
Dit is de algemeenste fonteinkruidsoort in de streek. 
Vaak in grote aantallen aanwezig op de groeiplaat
sen. 

Plat fonteinkruid - Potamogeton campressus 
(1  waarneming) 
Slechts 1 keer aangetrotfen ten noordoosten van 
Rijnsbrug in de polder Elsgeest (onderzoek provincie 
Zuid Holland) . 

Puntig fonteinkruid - Potamogeton mucronatus 
(28 waarnemingen) 
Verspreid over de hele streek. 

Haarfonteinkruid - Potamogeton trichojdes 
(1 1 waarnemingen) 
Op enkele plaatsen aangetroffen.  

Doorgroeid fonteinkruid 

Tenger fonteinkruid - Potamogeton pusillus 
(58 waarnemingen) 
Regelmatig gevonden, vooral in het zuidoostelijk 
deel van het onderzocht gebied. 

Drijvend fonteinkruid - Potamogeton natans 
( 18  waarnemingen) 
Op een beperkt aantal plaatsen aanwezig. De plant 
was op deze plaatsen soms zeer algemeen. 

Doorgroeid fonteinkruid - Potamogeton perfoliatus 
( 12  waarnemingen) 
De waarnemingen komen uit de 2 kanalen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarnaast ken
nen we drie groeiplaatsen (1 98 1  en 1 992) in brede 
sloten bij Ruigenhoek en in 1 98 1  in de Zwetterpolder 
ten oosten van Noordwijk 
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Een vogelreis naar de Donaudelta 
Kees Verweij 

Eind april vertrokken we, allen lid van de "Vogelver
eniging", gezamenlijk met z'n vijven naar de Donau
delta, die voor het grootste gedeelte in Roemenië 
ligt. De Donaudelta heeft voor mij altijd iets aantrek
kelijks gehad. I n  de eerste plaats zijn deltagebieden 
rijk aan vogels door de aanwezigheid van rust, veel 
voedsel en water. Daarnaast is het landschap heel 
afwisselend door de vele kreken, meren en rivieren. 
Tenslotte l iggen zij altijd aan zee, waardoor je toch 
weer iets herkent van je eigen omgeving . 

Het eerste Deltagebied , dat ik samen met een groot 
aantal leden van de Vogelvereniging bezocht, was 
de Rhönedelta aan de Middellandse Zee in Frankrijk. 
Dit gebied heb ik naderhand nog tweemaal bezocht 
en steeds zag je er weer andere dingen. Een tweede 
deltagebied, dat ik ongeveer 5 jaar geleden bezocht, 
was de delta van de rivier de Quidalquivir in Spanje, 
die onder Portugal in de Atlantische Oceaan uit
mondt. Dit gebied heet de Cota Doriana. Beide delta
gebieden bieden inderdaad heel veel, maar helaas 
staan zij onder sterke druk  van het opkomend toeris
me. Steeds weer wordt er aan deze gebieden ge
knabbeld. I nmiddels ging mijn belangstelling uit naar 
de Donaudelta, een deltagebied, dat groter is dan 
beide andere deltagebieden tezamen. Door zijn ge
ïsoleerde ligging in het Oostblok was er nog nauwe
lijks sprake van enige vorm van toerisme en zeker 
een paar jaar terug was het nog behoorlijk moeilijk 
om daar heen te gaan. Bovendien was daar nauwe
lijks enige accommodatie en was het bovendien de 
vraag of je daar wel aan voldoende eten kon komen. 
Niettemin bleef dit gebied trekken, zeker toen ik een 
paar jaar geleden nog een speciaal boekje over deze 
delta kon bemachtigen, dat u it het Roemeens was 
vertaald. 

Op het ogenblik zijn de toegangsvoorwaarden voor 
Roemenië aanzienlijk versoepeld en is de politieke 
druk na de val van Ceaucescu behoorlijk vermin
derd. Toch is het nog niet zo eenvoudig om op een 
geschikte plaats in deze delta te komen, want aan de 
kust l iggen slechts enkele vissersplaatsjes, die niet 
over land bereikbaar zijn. Bovendien zijn er nauwe
lijks hotels, restaurants of campings. Je bent dus 
helemaal op jezelf aangewezen. 

Begin van dit jaar kwam Wim Baalbergen bij mij met 
de vraag of ik zin had naar de Donaudelta te gaan. 
Nou, ik behoefde mij geen tweede manier te beden
ken. Wim Baalbergen vertelde, dat hij via zijn vorige 
branche nog kontakten had met mensen in Roeme
nië. Een van hen heeft een hu isje in het vissers
plaatsje Sfintu Gheorghe aan de Zwarte Zee. Er 
waren nog drie belangstellenden, zodat wij uiteinde
lijk eind april, zoals gezegd met z'n vijven, naar Roe
menië togen. 

Van Schiphol stegen wij op donderdag 27 april j l .  op 
en na zo'n drie uur vliegen land je op de luchthaven 
van de hoofdstad Boekarest. Daar werden we opge-

haald door een paar Roemeense kennissen van 
Wim Baalbergen, waarna we vervolgens naar het ho
tel in Boekarest werden gebracht. We hadden op 
deze dag nog even tijd om deze miljoenenstad te be
kijken. Hier en daar zie je nog de sporen van de felle 
strijd ,  welke ontbrandde na de executie van het echt
paar Ceaucescu . Er vielen zo'n vier jaar geleden nog 
heel wat slachtoffers onder de burgerbevolking, toen 
wekenlang sluipschutters en leden van de Roe
meense Geheime Dienst, de Securitate, een waar 
schrikbewind uitoefenden. Grote indruk maakte het 
machtige paleis van Ceaucescu, dat eigenlijk nog 
niet geheel was voltooid. Kosten noch moeite zijn ge
spaard om er een groots gebeuren van te maken. 

�·-

Situatieschets 

Men zei daar, dat de Franse paleizen geëvenaard 
moesten worden. Een belangrijk deel van de stad 
heeft Ceaucescu hiervoor af laten breken om de bre
de boulevards te kunnen realiseren. 

De volgende dag vertrokken we al vroeg met de trein 
in de richting van Tulcea in noordoostelijke richting. 
Deze treinreis duurt ruim vijf uur, maar wij hebben 
ons geen moment verveeld. De reis voerde ons door 
een vrij vlak landschap, afgewisseld door kleine dorp
jes, waar de tijd tientallen jaren heeft stilgestaan. Ver
voer met paard en wagen is er heel gewoon. Tijdens 
zo'n reis krijg je pas het besef hoe groot het land is. 
Onafzienbare velden met diverse gewassen, maar 
ook heel veel braakliggend land, waar vaak herders 
met grote schaapskudden over heen zwerven. We 
kregen de indruk, dat het na de val van Ceaucescu 
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niet veel beter is gegaan, want we zagen vele land
bouwbedrijven, die gewoon stonden te verpauperen 
of waar niets gebeurde. Soms was het echt trooste
loos. 

De aankomst in Tulcea, een mooie aan de Donau ge
legen stad, betekende in zekere zin een verademing. 
Het station grensde vrijwel aan de ligplaats van de 
veerboten. Een van deze veerboten moest ons nog 
ruim honderd kilometer verderop brengen naar het 
plaatsje Sfintu Gheorghe. Er voert geen weg daar
heen. De enige manier om daar te komen is een 
vaartocht met deze veerboot langs de Donau, een 
tocht van ruim 5 uur. Ook hier hebben wij ons geen 
m inuut verveeld, want langs de Donau konden we 
veel vogels zien. Opvallende soorten waren de Zwar
te Ibis, de Witwangstern en de Kleine Aalscholver. 
Kleine Zilverreigers waren er zelfs talrijk. 

Na aankomst te Sfintu Gheorghe werden we vriende-
lijk onthaald door een Roemeense familie, die Wim 
Baalbergen al bij eerdere gelegenheden was tegen
gekomen. Bij hen zouden we de komende week ook 
kunnen eten. Vlakbij hun huis konden wij onze intrek 

langs het strand zagen we vele Geoorde Futen in 
zee. 

De volgende dag werden wij door een der leden van 
de famil ie door het uitgestrekte moerasgebied ge
roeid . Langs de kreken kregen wij ondermeer de Wie
lewaal, de IJsvogel, de Withalsvliegevanger en vele 
Purperreigers en Kwakken te zien .  Het hoogtepunt 
was wel een klein tochtje langs het strand van een 
schiereiland, waar wij de eerste pelikanen zagen zit
ten, voornamelijk de gewone witte Pelikaan en ook 
de Kroeskoppelikaan. In de lucht zweefde enige tijd 
de Reuzestern. Overal tussendoor zaten Bonte Kraai
en, die hier erg algemeen zijn .  Zo'n vaartocht heb
ben wij naderhand nog eens met een motorboot 
herhaald, waardoor we ook wat verder konden ko
men. Tussen het riet zagen wij o .a. Grote Karakie-

nemen in een gerieflijk alleenstaand huisje, dat in het ,_.ffl':-1?�?'>"",....�---_"..�����T\'"' 
bezit is van een andere kennis van Wim Baalbergen. "

. '- -. ' 

Zoals u ziet werd er goed voor ons gezorgd. 

•"- .. �-- . . 

-. 
Sfintu Gheorghe bestaat eigenlijk alleen maar uit vis- · - · · · 

sershuisjes en kleine boerderijtjes, gelegen aan on- , 1 Jr· . � , · .:_ - ·-- · �-

. -
-�-

) ' 

� � geplaveide, zanderige wegen. Het leek op een dorp 
van zo'n paar honderd jaar terug, want er reden bij-
voorbeeld geen auto's . Het enige moderne vervoer 

"_,J::- �� ..;,..�· -_ _  . _,__ _ .. .. bestond uit enkele oude tractoren en een legerjeep. • n�� 
Het plaatsje zelf ligt op enkele richels van lage dui
nen (grinduli) langs de Zwarte Zee. Het strand was 
er prachtig, maar er viel geen toerist te bekennen. Dit 
is ook geen wonder, want er is geen verblijfsaccom
modatie en maar een klein restaurantje, waar je bij
voorbeeld voor een paar dubbeltjes een goed glas 
bier of wodka kan drinken. 
Achter Sfintu Gheorghe begint direkt het onafzienba
re deltagebied met z'n onmetel ijke rietvelden, 
moerasbossen en kreken. Rond het plaatsje liggen 
ook enkele lage bossen, die naderhand voor vele 
aangename verrassingen zorgden. 

De eerste dag maakten wij al een forse wandeling 
langs de vele kleine plasjes temidden van de uitge
strekte rietvelden. Er l iepen vele kwikstaarten, waar
onder de balkanvorm van de Gele Kwikstaart met z'n 
felle zwarte kop. Direct viel het aantal bijzondere rei
gerachtigen ons op, zoals de Ralreiger, de Kleine Zil
verreiger, de Grote Zilverreiger, de Kwak, de 
Roerdomp, de Purperreiger en tenslotte ook de ons 
bekende Blauwe Reiger. Een opvallende eendesaort 
was de Witoogeend, die op verscheidene plaatsen 
tussen de lage begroeiing te zien was. Ook waren er 
volop wat bekendere soorten te zien zoals de Pijl
staart, de Krakeend,  de Tafeleend en de Zomerta
ling. Aan steltlopers was er ook geen gebrek, want er 
waren zelfs veel Oeverlopers, Groenpootruiters, 
Kemphanen en Bosruiters, Witgatjes en h ier en daar 
ook Zwarte Ruiters en Steltkluten. In de bosjes langs 
de kreken en meertjes waren verschillende andere 
verrassingen te zien, zoals de Roodkopklauwier, de 
Kleine Klapekster, de Scharrelaar en de Hop. Terug 

Kijkje op een willekeurige plek in de Do
naudelta met o.a. Steltkluut, Zwarte 
Ibis, Grote Zilverreiger en Bergeend. 

ten, Waaierstaartrietzangers, een Noorse Nachte
gaal en een Ransuil. Op een klein stukje duin kregen 
wij zelfs een Kwartelkoning te zien. 
De volgende dagen hebben wij nog verschi l lende om
zwervingen gemaakt, waarbij ik u zeker n iet de waar
nemingen wil onthouden van de Ortolaan, die wij 
enkele malen mochten tegenkomen en van de Griel, 
die op een tweetal plaatsen vlakbij het dorp zat. Ver
der zaten op verschillende plaatsen een of meer Ooi
evaars, die daar aan het fourageren waren. Ook aan 
roofvogels was er geen gebrek. Een algemene ver
schijning was de Roodpootvalk. Daarnaast hebben 
we eenmaal de Sakervalk gezien. Ook de Boomvalk 
en de Torenvalk kon daar worden waargenomen. 
Vanwege het vele riet was het regelmatig voorkomen 
van de Bru ine Kiekendief ook geen verrassing. 

Na vijf dagen verlieten we dit mooie visserplaatsje en 
voeren we terug naar Tulcea. Daar huurden we twee 
taxi's en lieten we ons een hele dag voor een betrek
kelijk gering bedrag rondrijden langs allerlei meren in 
het zuidelijk gedeelte van de Donaudelta. We kregen 
ook hier weer veel te zien aan allerlei steltlopers. 
Een hoogtepunt vormde wel de aanblik van enkele 
Vorkstaartplevieren. Daarnaast zagen we nog soor
ten als de Syrische Bonte Specht, de Lepelaar, de 
Zwarte Wouw, de Grauwe Klauwier, de Zwarte 
Stern, de Grauwe Gors en de Geelgors. 
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I n  ons hotel in Tulcea hadden wij een bijzonder aardi
ge ontmoeting met de directeur van de Societatea Or
nitologica Romäna (de Roemeense vereni- ging voor 
vogelbescherming) , Dan Munteanu .  Hij was op rond
reis met een aantal Oostenrijkse orni-thologen. Hij 
vertelde ons heel wat interessante as pekten van de 
Roemeense vogelbescherming en deed ons verder 
nog wat tips aan de hand. Tot slot ontvingen wij een 
tweetal publikaties van zijn hand. 

Rondje Groen 
W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 
een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 
iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

Een strandwandeling in het hartje van de zomer le
vert op het gebied van vogels niet zoveel op. Zelfs 's 
morgens vroeg is er op het strand niet veel te zien. 
Natuurlijk zijn er meeuwen op het strand, voorname
l ij k  Kok- en Zilvermeeuwen, en rusten er soms wat 
sterns uit op een zandbank. Meestal zijn dit Grote 
Sterns, soms ook Visdiefjes. 
Van trek, van en naar het broedgebied, is er in  de zo
mer niet veel te zien. Daarvoor moeten we weer 
wachten tot eind augustus, begin september. Wel 
zijn er in deze tijd langsvliegende Bergeenden te 
zien. Steeds naar het noorden. Het zijn vogels die op 
weg zijn naar de Duitse Bocht, in de ronding van 
Duitsland en Denemarken. Bergeenden brengen 
daar in grote getale de rui door. 
De vogel die we op zo'n zomerse strandwandeling 
zeker niet zullen missen is de Aalscholver. Vogel
waarnemers langs de kust van ons land vullen kaar
ten in met hun waarnemingen en er zullen weinig 
van deze uurtotaalkaarten zijn waarop geen Aalschol
vers geturfd zijn. 
Toch was het van oudsher helemaal niet zo vanzelf
sprekend deze vogel boven zee te zien. Volgens de 
boekjes broedde het dier in Lekkerkerk en in Wanne
perveen, om maar wat te noemen. Nabij het zoete 
water dus. Op zee had de Schollevaar, zoals het 
beest ook wel genoemd wordt, niets te zoeken. 
Dat is nu totaal veranderd. In Lekkerkerk broedt de 
vogel niet meer. Al ver voor dit dorp berucht werd 
vanwege de bodemvervuil ing, was het dier daar al 
vertrokken. Nu broedt de Aalscholver met een grote 
kolonie op Voorne en foerageert op de open zee. 
Sinds een paar jaar is er ook een kleine kolonie in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Op de Renbaan, 
tegen Zandvoort aan, broeden ze op de plaats waar 
voor een aantal jaren nog een Kokmeeuwenkolonie 
was. Deze is door de Vos verjaagd. Kokmeeuwen 
maken het nest op de grond in tegenstel ling tot de 
Aalscholver die in bomen broedt. En daardoor geen 
last heeft van Reintje. 
Een oude benaming die ik Jaap Vink eens hoorde ge
bruiken is " Lelgoes" .  De achtergrond van deze naam 

Met enige weemoed moesten wij hier afscheid ne
men van onze vogeltochtjes en met de trein terugrei
zen naar Boekarest. Daar ontmoetten wij nog even 
de Roemenen, die ons ook van het vliegveld hadden 
gehaald. Tijdens deze tien dagen hebben wij toch 
een aardige indruk van dit land kunnen krijgen en wa
ren wij onder de indruk van de hartelijkheid van de 
mensen. Vooral de mensen te Sfintu Gheorghe heb
ben zich heel veel moeite getroost om het ons naar 
de zin te maken. Een tocht om nooit meer te verge
ten. 
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ken ik niet, we zullen het hem nog eens vragen. Een 
interessante vogel die Aalscholver. Ondanks het feit 
dat wat kolonies, zoals in Lekkerkerk, verloren zijn 
gegaan, doen ze het verder goed. Nemen overal in 
West-Europa toe. I n  de Donau-delta b.v. heb ik eens 
gekeken naar de slaaptrek van deze vogels. I ndruk
wekkende aantallen trokken daar over ons heen. 
Die voorspoed van de Aalscholver heeft te maken 
met het feit dat deze vogel n iet meer wordt bejaagd. 
Maar zeker niet minder door een groot voedselaan
bod in de binnenwateren. Men spreekt wel eens over 
de "verbraseming" van het water. Ook de Fuut profi
teert hiervan. Met het al genoemde feit dat ze ook de 
zee als foerageergebied hebben ontdekt wil het zeg
gen dat de Aalscholver een "winner" is. Een beetje te 
vergelijken met de Blauwe Reiger die het ook goed 
doet. Redenen waarom sommigen zeggen: zie je 
wel, het gaat uitstekend met de natuur in Nederland. 
Over deze uitspraak zou ik graag nog eens een 
boom wil len opzetten, maar dat doen we maar niet 
op onze strandwandeling in de zomer. Daar moeten 
we maar eens een winteravond aan besteden. 
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Zomergasten in Noordwijk en Omge
ving 1 995 
samenstelling Ab Steenvoorden 

Hieronder het jaarlijkse overzicht van de aankomst
data van de in en om Noordwijk broedende zomer
gasten. Dit jaar hebben acht waarnemers het 
formulier ingeleverd, dat begin dit jaar in De Strandlo
per was te vinden.  Dit is een verdubbeling van het 

aantal waarnemers t.o.v. vorig jaar, toen slechts vier 
mensen het formulier hebben ingeleverd. Ook het ko
mend jaar (Strandloper nr. 1 ,  maart 1 996) komt er 
weer een speciaal formulier achterin De Strandloper 
te staan, dat alleen maar ingevuld hoeft te worden. 
Hopelijk verdubbelt het aantal waarnemers dan weer. 

Aankomstdata zomergasten 

Soort eerste 1 990 1 99 1  1 992 1 993 1 994 1 995 
datum 

Zomerta ling 04-03-1973 08-04 10-03 13-03 20-03 15-03 14-03 
Boomvalk 22-03-1983 n.b. n.b. 18-04 24-04 24-04 15-04 
Grutto 15-01 -1 995 18-02 24-01 14-02 21-02 22-02 15-01 
Visdief 26-03-1979 n.b. 24-04 24-04 09-04 03-04 08-04 
Zomertortel 06-04-1968 n.b. 06-05 25-04 09-04 24-04 20-04 
Koekoek 06-04-1977 26-04 20-04 21-04 19-04 23-04 22-04 
Gierzwaluw 13-04-1 991 29-04 06-05 22-04 21-04 23-04 22-04 
Huiszwaluw 09-04-1995 29-04 01-05 22-04 19-04 16-04 09-04 
Boerenzwaluw 24-03-1 991 24-04 24-03 10-04 28-03 16-04 26-03 
Gele Kwiks taa rt 17-03-1977 29-03 22-03 19-04 30-03 09-04 09-04 
Boompieper 01 -04-1926 n.b. n.b. 1 8-04 04-04 06-04 08-04 
Tapuit 08-03-1988 1 7-03 30-03 10-04 20-03 27-03 18-03 
Roodbors tta puit o.w. 22-02 25-02 07-03 26-03 o .w . 05-03 
Paapje 14-03-1991 04-05 14-03 04-05 24-04 1 6-04 06-05 
Gekraagde Roodstaart 27-03-1990 27-03 09-05 1 1 -04 13-04 16-04 05-04 
Zwarte Roods taart o.w. 27-03 31-03 05-04 21-03 14-03 04-04 
Nachtegaal 01 -04-1985 27-04 09-04 21-04 08-04 06-04 21-04 
Sprinkhaa nzanger 02-04-1993 13-04 14-04 22-04 02-04 16-04 09-04 
Bosrietzanger 24-04-1994 21-05 1 1 -05 n.b. 20-05 24-04 13-05 
Kleine Karekiet 15-04-1979 n.b. n.b. 25-04 04-05 30-04 05-05 
Spotvogel 28-04-1977 02-05 25-05 n.b. 16-05 13-05 13-05 
Tuinfluiter 15-04-1958 n.b. n.b. n.b. 25-04 24-04 24-04 
Grasmus 18-04-1993 27-04 n.b. 23-04 18-04 24-04 19-04 
Braamsluiper 27-03-1975 n.b. 25-04 18-04 21-04 16-04 25-04 
Fitis 18-03-1990 18-03 22-03 05-04 27-03 29-03 05-04 
Tjiftjaf 27-02-1994 12-03 10-03 03-03 13-03 27-02 01-03 
Wielewaal 26-04-1969 16-05 27-05 n.b. 16-05 30-04 06-05 
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Vogelnieuws 
Ab Steenvoorden 

Voorj aar 1 995 
Gewone soorten en vreemde 
plekken 

Ongetwijfeld d e  beste plek in  Nederland voor een vo
gelaar, was Katwijk begin mei. Naast de Daurische 
Kauw (zie onderstaand krantenartikel) werden er nog 
tal van andere leuke soorten op en rond het Katwijk
se Wantveld gezien. Een grote groep Kwikstaarten, 
tussen de 50 en de 1 00 "Engelse" Gele Kwikstaarten 
en 4 "Noordse" Gele Kwikstaarten waren aanwezig 
op het weiland tussen de Binnenwatering en het 
Wantveld . Hiertussen werd in de loop van de och
tend op 5 mei ook nog een Kortteenleeuwerik ont
dekt, die twee dagen lang schitterend te bekijken 
was. In de vroege ochtenduren van 5 mei, omstreeks 
05.45 uur werd er door een vijftiental vogelaars, die 
al vroeg aanwezig waren om de Daurische Kauw te 
bekijken een over de Puinhoop vliegende adulte 
Lachmeeuw gezien. Helaas werd deze vogel on
danks uitgebreide zoekacties niet meer teruggevon
den, zodat slechts een handvol waarnemers deze 
nieuwe vogelsoort voor Nederland gezien heeft. Ver
der werd er nog een drietal zingende Rietzangers in 
de zeereep van de Coepelduynen nabij de Puinhoop 
aangetroffen en werden er versch illende leuke 
vogelsoorten overvliegend gezien, waaronder een 

Tijdens de zeetrek op 2 april werden in twee uur tijd 
365 adulte Stormmeeuwen geteld, die alle in noorde
lijke richting vlogen. Een Bonte Strandloper vloog 
over Noordwijk-Binnen op 3 april en onvolwassen 
mannetje Zwarte Zeeeend werd dood gevonden bij 
het Oosterduinsemeer op 9 apri l .  Ook de Roodkeel
duiker die op 26 maart in het Guytedel in de Coepel
duynen werd gezien is begin april dood in het duin 
aangetroffen.  De laatste Goudplevier in  de polder 
Hoogeweg werd gezien op 1 5  april, en twee late 
Kramsvogels werden 29 april waargenomen in de 
Coepelduynen.  

Roodkeel pieper. 

Exoten in  de omgeving 
Veel exoten werden er het afgelopen kwartaal niet 
waargenomen. Een luid roepende Lachduif werd tus
sen de Turkse Tortels gezien in de Hadriaan van 
Nes laan in Noordwijk-Binnen op 29 april .  
Tijdens de Big-Day op 13  me i  werden een mannetje 
Rosse Stekelstaarteend en een mannetje Chileense 
Smient in de Leidse Vaart nabij Noordwijkerhout 
waargenomen. 

Ook Belgen togen naar grote zeldzaamheid 

Vogelkijkend Nederland loopt uit 
voor Daurische Kauw in Katwijk 

Van dondadag 4 mei tot en met za
terdag 6 mei bevond zich op en rond het 
Wantveld in de Noordduinen van Kat
wijk een uiterst zeldzame vogel: een 
Daurische Kauw. De vogel werd in de 
namiddag van 4 mei ontdekt door Ar
nold Meijer uit Katwijk. Het nieuws 
verspreidde zich razendsnel door Ne
derland en België, en tientallen zo niet 
honderden vogelaars uit binnen- en 
buitenland lieten zich de kans niet ont
glippen om deze 'supersoon' uit het 
verre Azië aan hun lijst toe te voegen. 

Vorige week donderdag en vrijdag en 
het daaropvolgende weekend bood het 
Wantveld een andere aanblik dan nor
maal. Groepjes vogelkijkers. gewapend 
met verrekijkers en telescopen. waren 
op zoek naar de Daurische Kauw. Ge
lukkig voor de van heinde en verre toe
gestroomde vogelaars liet de zeldzaam
heid zich régelmatig heel fraai bekij
ken. Zat de vogel niet op het strand of 
achter de menage. dan was hij of zij wel 
te vinden op het Wanteld tussen de Uit
watering en de parkeerplaats. De Dau
rische Kauw was wel erg mobiel en 
soms eventjes niet in beeld. Dit tol 
schrik van vogelkijkers die na een lange 
reis naar Katwijk net op zo'n tijdstip ar
riveerden. Was de vogel nll definitief 
vertrokken'' Of komt-ie zo weer terug? 

Moeilijk op naam te brengen was de 
vogel niet. De Daurische Kauw ziet 
eruit als een gewoon Kauwtje. maar in 
plaats van helemaal zwart is de vogel 
getekend. De nek is crèmewit en loopt 
over in een 'sjaal' om de hals en de wit
te borst en buik. Dit maakte dat de vo-

gel goed opviel tussen zijn veel gewone
re familieleden. Het norrnale versprei
dingsgebied· van de Daurische Kauw 
bevindt zich in  Azië, en wel het ooste
lijk deel daarvan. Broedvogels van 
Mongolië en het noordelijk deel van 
China zijn trekvogels, en overwinteren 
vooral in het zuidelijk deel van China. 
Mogelijk is de vogel van Katwijk op de 
terugtrek van overwinte-
rings- naar broedgebied 
helemaal de kluts kwijt
geraakt en duizen
den kilometers 
uit de koers 
geraakt. 
De 

oostenwind gedurende de dagen voor 
de waarneming kan hierbij een rol heb
ben gespeeld. In Europa kan de Dauri
sche Kauw aansluiting gekregen heb
ben met Kauwtjes op trek naar of door 
ons land. al blijft dat allemaal specula
tie. 

Hoe het ook zij; uiteindelijk kwam de 
Daurische Kauw op het Wantveld van 
Katwijk terecht. Arnold Meijer bedacht 
zich na zijn grote ontdekking geen mo
ment. en maakte het nieuws bekend 
aan collega-vogelaar met alle moderne 
communicatie-apparatuur die tegen
woordig maar beschikhaar is. In Neder-

land bestaat een speciale vogelinfo-lijn 
(de Dutch Sirding Vogellijn, 06-
32032 I 28). Uiteraard kwam de vogel 
hierop te staan. De fanatieke vogelaars 
hebben een semafoon. waarop op elk 
moment van de dag gecodeerde bood
schappen ontvangen kunnen worden. 

In dit geval betekenden de door Me
ijer verzonden cijfers op hun semafoon: 
'Daurische Kauw. volwassen vogel. 
Wantveld Katwijk. waarneming zeker. 
vogel nog aanwezig'. 

De kenners weten hoe zeldzaam de 
betreffende vogel is. Slechts tweemaal 
eerder werd een Daurische Kauw in 
Europa gezien: in mei I883 in Finland 
(geschoten) en in april 1985 in Zweden. 
Binnen een uur waren de eerste voge
laars van buiten Katwijk dan ook ter 
plaatse. Onder vogelaars die de vogel in 
beeld kregen. maakte zich een zekere 
euforie meester. Voor enkele Jaatko
me�s I iel! het echter minder goed af. Za
terdagmiddag verdween de vogel un 
beeld, om niet meer tefug te komen. De 
vogelkijkers die zondag nog de moed 
opbrachten om te gaan zoeken, k<?nden 
na uren speuren niets anders doen dan 
een patatje halen bij de snackkar op de 
Buitensluis. 

Binnen de Katwijkse Vogelwerk
groep heeft de komst van de Aziatische 
dwaalgast zo'n indruk gemaakt dat er 
een sticker in omloop komt. met een te
kening van de Daurische Kauw en de 
( Engelse) tekst: 'I saw the Daunan 
Jackdaw. 4 -6 mei 1 995. Katwijk'. 
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Ve ldwaarnemingen van apri l , 
I 

me1 en 
I I 

J Uni 

Roodhalsfuut 2 1 2-04 over zee noord JGW 
Ooievaar 1 1 1 -04 overvliegend Vinkenveld LS 

2 1 2-04 overvliegend Noordwijk a/z JJ 
1 1 6-04 overvliegend Duinpark JvD 
4 23-04 overvliegend Delfweg HMS 
2 02-05 weilanden Klein-Leeuwenhorst RZ 

Lepelaar 2 26-04 overvliegend Noordwijk a/z J J  
1 28-04 overvliegend zeereep HV 
9 30-04 overvliegend AWD Zweefvliegveld AS 
1 06-05 overvliegend Coepelduynen AS 

Zom ertaling 1 23-04 vijver Nieuw-Leeuwenhorst RZ 
1 30-04 polder Hoogeweg AS 
1 21 -05 Leidse Vaart Noordwijkerhoek AS 

Toppereend 8 1 2-04 over zee noord JGW 
Grote Zeeëend 5 1 5-04 over zee noord RS/AS 
Middelste Zaagbek 73 09-04 over zee JGW/HV/AS 

1 8  1 5-04 over zee noord AS 
9 1 6-04 over zee noord JvD/AS 

Wespendief 1 26-04 over Noordwijk-Binnen AC 
1 29-04 overvliegend zeereep AC/JGB 
1 1 3-05 overvliegend zuidelijk AWD JvD 
1 25-05 over Noordwijk-Binnen AS 
1 31 -05 over Rijnsburg-Noordwijk JGB 
1 03-06 over Noordwijk- Binnen AS 

Bruine Kiekendief 1 09-04 AWD nabij De Zilk AS 
3 23-04 AWD overvliegend Haasveld AS 
1 23-04 over Noordwijk-Binnen AS 
2 25-04 AWD Haasvelderduinen RS 
2 26-04 over zee noord JvD 
1 03-05 overvliegend Noordduinen JGW 
2 03-05 over zee oost HV 
1 07-05 over Noordwijk- Binnen AS 
1 25-05 overvliegend Elsgeesterpolder AS 

Havik 1 08-04 over zeereep Noordduinen AC/JGB 
1 23-04 AWD Haasveld AS 
1 29-04 over zeereep Noordduinen JGB 
1 30-04 Noordduinen JGW 
1 03-05 Noordduinen JGW 
1 04-05 Noordduinen JGW 

Havik 1 1 3-05 overvliegend de Blink AS 
2 1 4-05 AWD Haasveld baltsend AS 

S melleken 1 29-04 AWD overvliegend Haasveld AS 
1 23-04 over zee noord HV 

Kleine Plevier 1 21 -05 Coepelduynen Guytedel AS 
Houtsnip 1 01 -04 Noordduinen Oorlogspad JGB 

2 1 3-04 Zweefvliegveld baltsend J J  
Regenwulp 3 1 5-04 over zee noord AS 

1 1 5-04 polder Hoogeweg AS 
1 8  29-04 over zee noord AS 

1 05-05 overvliegend Coepelduynen AS 

25 



Regenwulp 3 06-05 overvliegend Coepelduynen AS 
2 1 4-05 overvliegend Noordwijk a/z J J  

Groenpootruiter 2 22-04 AWD weitje v.d. Blauwe Paal J J  
1 29-04 overvliegend Coepelduynen AS 
2 30-04 polder Hoogeweg AS 
1 05-05 overvliegend Coepelduynen AS 

Witgat 2 1 5-04 polder Hoogeweg AS 
1 23-04 AWD Limburg Stirumkanaal AS 

Kleine Jager 1 07-06 AWD over Hoekgatterduin sv 
Zwartkopmeeuw 1 1 4-04 over zee noord JGW 
Dwergmeeuw 288 09-04 over zee noord HV/AS 

1 653 1 4-04 over zee noord JGW 
430 1 4-04 over zee JvD 
759 1 5-04 over zee zuid AS 
680 1 6-04 foeragerend op zee AS 

44 1 7-04 over zee noord J J  
1 24 28-04 over zee noord HV 

30 29-04 over zee noord AS 
20 06-05 over zee noord RZ 

Noordse S tern 1 2  1 6-04 over natte strand noord AS 
Dwergstern 9 1 6-04 over zee noord AS 

5 1 4-04 over zee noord JGW 
51 01 -05 over zee noord HV 
1 7  06-05 over zee noord RZ 

Zwarte Stern 1 29-04 over zee noord AS 
3 30-04 over zee noord JJ 
4 01 -05 over zee noord HV 
4 06-05 overvliegend Coepelduynen AS 

Bosuil 1 1 5-04 roepend Noordwijk-Binnen AS 
3 27-04 landgoed Offem AS 
1 03-06 roepend landgoed Offem RZ 

Zwarte S pecht 1 1 3-03 AWD Oesterkanaal JJ/RZ 
Kleine Bonte S pecht 1 21 -05 AWD Vogelenveld AS 
Boomleeuwerik 2 06-05 Noordduinen golfbaan RZ 
Kortteenleeuwerik 1 05-05 Katwijk Wantveld HV/AS 

1 06-05 Katwijk Wantveld AS 
Oeverzwaluw 26 09-04 Oosterduinsemeer AS 

3 23-04 AWD overvliegend Haasveld AS 
5 29-04 Oosterduinsemeer AS 
3 05-05 overvliegend Coepelduynen AS 

1 2  1 3-05 Oosterduinsemeer AS 
Rouwkwikstaart 1 02-04 Vinkenveld Noordwijk HV 
Gekraagde Roodstaart 1 30-04 Noordduinen golfbaan RZ 

1 06-05 Coepelduynen AS 
Paapje 1 06-05 Noordduinen Oorlogspad JJ 

1 1 3-05 Noordduinen JvD 
1 1 6-05 Noordduinen zeereep JGB 

Beflijster 3 1 5-04 Coepelduynen JvD 
5 1 9-04 Coepelduynen AS 
5 21 -04 Noordduinen Trimbaan JvD 
1 22-04 Noordduinen oude zwembad AnM 
2 22-04 Noordduinen zeereep JGB 

1 0  23-04 Coepelduynen AS 
2 23-04 Boekerslootlaan Noordwijk LS/AS 
1 25-04 Noordduinen AC 
5 29-04 Coepelduynen AS 
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Beflijster 
Grote Lijster 

Fluiter 
Bonte Vliegenvanger 
Wielewaal 

Daurische Kauw 

Barmsijs 

Goudvink 

Waarnemers 
AC 
JvD 
JGB 
JGW 
JJ 
AnM 
AM 

Arie Cramer 
Jelle van Dijk 
Jan Glasbergen 
Johan Goudzwaard 
Jan Jacobs 
Annelies Marijnis 
Arnold Meijer 

1 07-05 
1 29-04 
1 07-05 
1 1 3-05 
1 05-05 
1 06-05 
1 21 -05 
1 04-05 
1 05-05 
1 06-05 
1 1 6-05 
1 1 2-06 
3 1 6-04 

Coepelduynen 
Coepelduynen 
Coepelduynen 
landgoed Offem 
Noordduinen 
AWD Vogelenveld 
AWD Vogelenveld 
Katwijk Wantveld 
Katwijk Wantveld 
Coepelduynen nabij puinhoop 
Noordduinen watergat 
Noordduinen Oorlogspad 
AWD Achterhaasveld 

Rien Sluys 
Ab Steenvoorden 
Lia Steenvoorden 

AS 
AS 
AS 
HV 
JGW 
RS 
AS 
AM 
HV/AS 
AS 
JGB 
JGB 
AS 

RS 
AS 
LS 
HMS 
HV 
sv 
RZ 

Hr. en Mevr. Steenvoorden 
Hein Verkade 
Siem Vos 
Richard Zonneveld 

Deze 'spoilers · kijken niel naar vliegluigen of de vlootschouw op bevrijdingsdag, maar naar de uiterst zeldzame Daurische 
Kauw. (Foto: Dick Hogewoning). 
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Lijst van werkgroepen en commissies 

Redactie De Strandloper 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 0945 

Ledenad m i n istrat ie 
Jan Veefkind 
Breiaftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 2368 

Planolog ische Com m issie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 22 1 9  

Beheerscom missie Natuu r
centrum 
Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 02 1 0  

Kantin ievoorzien ing Natuu r
centrum 
Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 2461 

Werkg roep tentoonste l l ingen 
Nel Nooyen 
Joh. Malegraafstraat 1 4  
2201 LK Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 1 347 

Vogelwerkg roep 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 BW Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9-491 54 

Plantenwerkgroep 
Ees Aartse 
Joh. Malegraafstraat 6 
2202LK Noordwijk 
Tefefoon: 0 1 79 1 - 1 4268 

Werkgroep b ib l iotheek 
Marian Bos 
Branding 46 
2201 WV Noordwijk 
Telefoon: 1 8636 

Groepen bezoek Natuurcen
tru m 
Toos Bom 
Lijnbaanweg 26 
2201 LE Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 1 285 

Jeugdnatuu rcl u b  
Richard Zonneveld 
Van Struyckstraat 57 
2203 HD Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 5023 

Veldwaarnemi ngen 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 Bw Noordwijk 
Telefoon: 0 1 71 9-491 54 

Excurs ies 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1 0945 
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