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De Havik 
In onze omgeving is de Havik de laatste jaren met enkele 
paren in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in de om
geving van Keukenhof als broedvogel present. Na het 
broedseizoen en in de trektijd worden er steeds vaker Havi
ken gesignaleerd, omdat dan de jongen gaan zwerven.  
Landelijk  gezien gaat het weer wat beter met de roofvo
gels, zo broedt ook de Sperwer steeds vaker rond Noord
wijk. De Havik ziet eruit als een grote Sperwer, met een 
zwaarder gebouwd lichaam en puntiger vleugels. 
De soort is erg geliefd onder valkeniers, vooral vanwege 
z'n snelheid en kracht. 
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Van de redactie 
Als dit laatste nummer van 1995 bij u op de mat 
valt zijn we al weer hard op weg naar het eind van 
het jaar. S interklaas is terug naar het zonnige zui
den en de Kerstman staat te popelen om de arbeid 
van zijn voorganger over te nemen. 
De redactie kan terugkijken op een goed "kopij
jaar". Er was voldoende aanbod van, en een grote 
verscheidenheid aan artikelen. We hopen dat deze 
trend zich volgend jaar doorzet. 
De redactie heeft het plan opgevat om in juni 
1996 een speciaal nummer te laten verschijnen 
over roofvogels. I ndien u suggesties heeft, of over 
leuke ervaringen e .d .  beschikt over roofvogels in 
onze regio, dan horen wij dat graag van u. 

Wat vindt u zoal in deze Strandloper? In "Ter ge
dachtenis" staat Wim Baalbergen stil bij het overl ij-

Agenda 

Excursieprogramma 
donderdag 28 december: 
Ganzenexcursie naar Zeeland. Vertrek om 8.00 
uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

zaterdag 27 januari: 
Excursie naar de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. Vertrek om 8.00 vanaf het Jan Verwey 
Natuurcentrum. 

zondag 25 februari: 
Excursie naar de Pier van IJmuiden. Vertrek om 
7.30 vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum.  

zaterdagavond 1 mei: 
Excursie naar het landgoed "Offem" . Start om 
19.00 uur vanaf de hoofdingang aan de Nieuwe Of
femweg. 

zondag 9 juni: 
Excursie naar de Nieuwkaapse Plassen. Vertrek 
om 6.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

Lezingen 
vrijdagavond 26 januari: 
Lezing met dia's over met name de Noordwijkse 
Gierzwaluwen door Hein Verkade. 

vrijdagavond 23 februari: 
Lezing met dia's over het ei land Griend door Mar
tijn de Jonge. 

vrijdagavond 29 maart: 
Jaarvergadering met een aantal boeiende bijdra
gen en beelden van eigen leden. Nadere gege
vens worden in de volgende Strandloper bekend 
gemaakt. 
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den van Mevr. Veefkind en de heer Deelder. Naast 
de gebruikelijke vaste rubrieken treffen we o .a. 
een reisverslag over Falsterbo aan, zijn de dagvlin
derwaarnemingen in Noordwijk genoteerd, en ver
telt Koene Vegter ons waarom Vlieland zo mooi is 
en het "waddenweekend" zo bijzonder. Verder het 
derde deel over de waterplanten in de streek, van 
de hand van Wim Kuyper. En nog veel meer . . .  

De  redactie wenst u prettige feestdagen en een 
voorspoedig 1 996 toe .  

Uiterste inleverdatum kopij Strandloper nr. 1: 15 fe
bruari 1996, bij Rien Sluys, Bremkant 38, 2203 NG 
Noordwijk. 
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Nieuws u it de ledenvergaderi ng 29 
september  
Kees Verweij 

Overlijden van mevrouw Veefkind en 
de heer Deelder 
Op dezelfde dag zijn vorige week overleden me
vrouw Veefkind en de heer Deel der, beiden zeer 
bekende en werkzame leden. De voorzitter schetst 
hun beider arbeid voor onze vereniging. 

Pact van Teylingen 
De voorzitter zet in het kort uiteen dat de Bollen
streek thans onder grote druk staat. Met name van
uit de steden tracht men hier woningbouw te 
realiseren om het tekort aan woonruimte in de ste
delijke gebieden te kunnen opvangen. Van ver
schillende organisaties in de Bollenstreek is 
protest aangetekend tegen deze ontwikkeling en 
men heeft de handen ineen geslagen om een dui
delijk standpunt in de richting van de provincie en 
het Rijk te kunnen innemen. 

Paddestoelencursus 
Zo'n twintig enthousiaste deelnemers hebben deel
genomen aan de paddestoelencursus. Vooral tij
dens de beide excursies in Leeuwenhorst en in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen stond men ver
steld van de grote rijkdom aan paddestoelen in 
onze streek. 

Lezing van de heer Schipperijn over 
de Galapageseilanden 
Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord 
aan de heer Schipperijn ,  die enige jaren geleden 
een boeiende reis heeft gemaakt naar deze afgele
gen eilanden in de Grote Oceaan. 
De heer Schipperijn toont aan de hand van ver
schillende opnamen vele boeiende plekjes op 
deze eilanden,  waarbij de grote leguanen en 
schildpadden sterk opvallen. De toelichting ver
zorgt hij op een aparte en geestige wijze. 

Hierna was er nog tijd om enkele dia's te vertonen 
van de meest recente plantenvondsten en vl inder
waarnemingen in onze omgeving. 

Nieuws u it de ledenvergaderi ng 
van 27 oktober 

Wijziging van statuten 
De voorzitter verwijst in de eerste plaats naar de 
betreffende mededeling hierover in De Strand lo
per. De belangrijkste reden tot het wijzigen van de 
statuten is het openen van de mogelijkheid meer 
bestuursleden te benoemen dan thans het geval 
is. Verder zijn er enkele aanpassingen, die voort
vloeien uit wetswijzigingen, die in de afgelopen ja
ren hebben plaatsgevonden. De statuten worden 
tijdens de pauze ter inzage gelegd, waarbij ieder 
lid ze kan inzien. Voor tussentijdse raadpleging l ig
gen de statuten steeds bij de secretaris en de voor
zitter ter inzage. 

De voorzitter constateert, dat thans niet het vereis
te quorum aanwezig is om de statutenwijziging 
goed te keuren.  Dit betekent, dat binnen vier we
ken dit agendapunt weer ter tafel zal komen. Dan 
is de meerderheid van de dan aanwezige leden 
voldoende om de statutenwijziging goed te keuren. 
Daarna zullen de statuten bij de notaris worden 
aangepast. 

Pact van Teylingen 
Tijdens de vorige ledenvergadering is de voorzitter 
reeds uitvoerig ingegaan op de betekenis en de tot
standkoming van het Pact van Teyl ingen. Het Pact 
van Teyl ingen zou moeten gelden als een conve
nant tussen de verschillende belangrijke belangen
groepen in de Bollenstreek, maar zover is het 
helaas nog niet. De tijd dringt want voor het einde 
van het jaar moet er een duidelijk compromis op ta
fel liggen. Is dit niet het geval dan zal ongetwijfeld 
de verantwoordelijke minister een beslissing ne
men. 

Tentoonstellingen in het Jan Verwey 
Natuurcentrum 
Binnenkort zal de vleermuizententoonstell ing uit 
het Natuurcentrum verdwijnen. Voor het volgend 
jaar staat een expositie over paddestoelen op het 
programma. Ook wordt aandacht besteed aan de 
vlinders ,  die vooral dit jaar wel heel nadrukkelijk 
aanwezig waren. Verder zal het permanente ge
deelte in de grote zaal enkele aanpassingen onder-
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gaan, vooral waar het de knutselhoek betreft. 

Lezing van de heren Wanders en 
Heemskerk over dierengeluiden 
Allereerst zet de heer Heemskerk uiteen hoe en 
waar hij de verschil lende geluiden heeft opgeno
men. Tevens laat hij zien welke apparatuur hij h ier
voor gebruikt. Zijn opnamen zijn voornamelijk 
afkomstig van de Amsterdamse Waterleidingdui
nen, omdat het daar nog relatief rustig is .  De mees
te opnamen betreffen vogels en zijn vaak van 
verbluffend goede kwaliteit. Ook de heer Wanders 

Ter gedachten is 
Willem Baalbergen 

I n  september van dit jaar moesten wij afscheid ne
men van twee van onze leden, Jaap Deelder Sr. 
en Herma Veefkind . 
Beide oudgedienden in onze vereniging .  De heer 
Deel der, ik denk dat weinigen in de vereniging zijn 
voornaam gebruikten, was één van de oprichters 
van de Noordwijkse natuurbescherming. Hij be
heerste in die tijd de penningen, maar was vooral 
onze mentor. 
De door hem geleide zangvogelexcursies, rondom 
zijn huis aan de Duinweg, waren voor veel Noord
wijkers een stimulans om ook naar vogels te gaan 
kijken. Zijn speciale interesse lag echter bij de roof
vogels. Deze groep van vogels boeiden hem zeer. 
Hij zocht ze ook op, samen met zijn vrouw. In Joe
goslavië waar hij vrienden had en op de hoogvlak
ten van Spanje. 
Vogels vormden overigens niet zijn enige interes
seveld. In de beginjaren van de televisie won hij 
eens een quiz over Shakespeare. Engeland en het 
Engels lagen hem na aan het hart. 
Bij ons zal hij in herinnering blijven als de man die 
de stoot gaf om in Noordwijk georganiseerd naar 
vogels te gaan kijken. Maar vooral ook om aan na
tuurbescherming te gaan doen. 

Precies op dezelfde dag ook overleed Herma Veef
kind . In de vorige Strandloper heeft Kees Verweij 
terecht de loftrompet over haar gestoken. Voor al 
die jaren dat zij de ledenadministratie voor de Ver-

laat zijn manier van opnemen van geluiden zien, 
waarbij hij een demonstratie geeft van zijn geluid
sopname-apparatuur. Het merendeel van zijn op
namen is afkomstig van de duinen rond 
Wassenaar. 
Aan het einde van de lezing constateert de voorzit
ter, dat hier voor het eerst een spreekbeurt is 
gehouden, waarbij geen dia's zijn vertoond. Gelet 
op het grote enthousiasme van de aanwezigen 
blijkt dit ook heel goed te kunnen. Hierna dankt hij 
beide sprekers voor hun boeiende bijdrage. 

eniging van Natuur- en Vogelbescherming Noord
wijk deed. 
Herma was niet iemand die op de voorgrond trad, 
maar wel altijd aanwezig was. Op vergaderingen 
en bijeenkomsten. Op de cursussen die werden 
gegeven. Niet alleen aanwezig was, maar er ook 
merkbaar van genoot. 
Ik heb het voorrecht gehad vele jaren met haar in
ventarisatiewerk te doen. I n  de duinen van de 
Amsterdamse Waterleiding. Weer of geen weer, 
we trokken er op uit. Duin op duin af en ik hoefde 
het niet te wagen een stuk van het terrein over te 
slaan. Halverwege, op een bankje langs het Oos
terkanaal, werd dan mijn bruine boterham met 
kaas gegeten en dronken we haar thee. En we 
spraken over alles wat haar interesseerde. En dat 
was veel. 
Ze kon mateloos genieten en er ook later van ver
tellen toen er eens een Zwarte Specht voor ons 
bankje kwam zitten.  Luid roepend en hakkend in 
een boomstam. 
Ze zal in onze gedachten blijven als een sterke 
vrouw met veel belangstel l ing voor anderen. Maar 
vooral met belangstel l ing voor alles wat met de na
tuur te maken heeft. 

Herma Veefkind en de heer Deelder combineer
den beiden het plezier van het zijn in de natuur 
met het inzicht dat deze natuur beschermd diende 
te worden. Zij waren ook bereid zich daarvoor in te 
zetten. 

Hij heeft ons uur niet afgewacht 
voor ons. Hij wilde niemand storen. 
Al hoorden wij de deur wel gaan 
toen hij, heel stil, is opgestaan 
om de eerste vogels, ginds, te horen. 

I .  Gerhardt 
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Excu rs ie  Vogelwerkg roep 
Ab Steenvoorden 

Op 1 6  jul i  zondagochtend vroeg, erg vroeg om 
04.00 uur vertrokken zes leden van de Vogelwerk
groep voor een excursie naar het Amsterdamsche 
Veld, nabij Klazinaveen in Drenthe.  Tijdens de 
heenreis was de eerste stop de Flevo-polder. 
Langs de Tureluurweg en de Schollevaarweg nabij 
Zeewolde werd er op verschi l lende plaatsen ge
tracht roepende Kwartels te lokaliseren. Er riep en 
zong al van alles: Rietgorzen, Kleine Karekieten, 
Merels en een enkele Zanglijster, maar helaas l ie
ten de Kwartels zich niet horen. De eerste koffie
pauze werd gehouden bij het Harderbroek, waar 
de �itgestrekte rietvelden door veel vogels ge
brUikt werden als slaapplaats . Het was een schitte
rend gezicht om tijdens de zonsopgang de vele 
tientallen (mogelijk wel enkele honderden) Gele-
en Witte Kwikstaarten ,  Boerenzwaluwen en Oever
zwaluwen uit het riet te zien opvliegen. Boven het 

Boomvalk 

gebied werden ook verschil lende Bruine Kiekendie
ven waargenomen. 
Nadat iedereen z'n plaats in de auto's weer had 
gevonden, werd de reis voortgezet richting het Am
sterdamsche Veld ,  een gedeelte van het Barger
veen en ongeveer 600 hectare groot. Het Amster
damsche Veld is een voormalig hoogveengebied, 
dat grotendeels afgegraven is ten behoeve van de 
turfwinning. 
Tegenwoordig bestaat het gebied uit droge heide
velden met verschil lende bosschages, houtsingels, 
braamstruwelen en een redelijk groot aantal veen
putten.  Het gebied is vooral bekend om z'n voor 
Nederland (tegenwoordig) ongekend hoge aantal
len Grauwe Klauwieren. 
Bij het Amsterdamsche Veld aangekomen beslo
ten we om een tweetal wandelingen te maken, een 
door het droge gedeelte van het gebied en aanslui
tend een wandeling rond de veenputten, door het 
zogenaamde natte gedeelte van het gebied. 
We waren nog geen vijftig meter het gebied ingelo-

pen toen de eerste Grauwe Klauwier al ontdekt 
werd. Deze kon schitterend bekeken worden ter
wijl ze (en even later ook een h ij) vanaf paaltjes en 
bomen op jacht naar insekten en hagedissen was. 
Even verder langs het pad bevond zich een oude 
niet bewoonde boerderij. Hier konden we mooi 

' 

Zwarte Roodstaarten met uitgevlogen jongen bekij
ken. In de nok van het boerderijtje werd een gat 
ontdekt met daarachter een nestkast voor Kerkui
len. Natuurlijk moest dat even van dichtbij bekeken 
worden, en na enig geklauter kon één van de ex
cursiegangers via een raampje de boerderij binnen 
komen en de deur van binnenuit openen, waarna 
de nestkast gecontroleerd kon worden. De nest
kast was helaas niet bewoond door Kerkuilen, 
maar wel door een paartje Holeduif. Nadat alles 
weer was afgesloten zoals we het aangetroffen 
hadd�n zijn we richting het heideveld gelopen. 
Ook h1er werden een aantal Grauwe Klauwieren 

�aargenomen, verder werden er nog verschil lende 
z1ngende Geelgorzen gehoord en gezien, een 
paartje Paapjes met uitgevlogen jongen, een aan
tal overvliegende Grote Lijsters , verschil lende 
Sperwers en Buizerden en een tweetal Haviken, 
een mannetje en een vrouwtje konden schitterend 
bekeken worden terwijl ze verschil lende keren 
over kwamen vliegen. 
Na een korte aanvaring met een boswachter (ver
b?den terr�in? we zijn verdwaald!)  werd er terug 
bij de auto s nogmaals een koffiepauze genomen 
waarna we begonnen aan de tweede, iets langere 
wandeling door het natte gedeelte langs de veen
putten. 
We liepen over een soort d ijk  met aan weerszijden 
veenputten, een soort ruig moerasgebied met hier 
en daar groepjes bomen en verruigde stukken. I n  
het gebied bevond zich een kolonie Zwarte Sterns 
waarvan zowel de oude als de jonge vogels schit-

' 

terend bekeken konden worden. Hier werden ook 
verschil lende soorten steltlopers waargenomen, 
een Kemphaan, Groenpootruiters, Tureluurs rede
lijk wat Bosruiters, Witgatjes, Oeverlopers e� een 
Kleine Strandloper. Boven het gebied waren een 
�
.
root aantal Boomvalken aan het jagen ,  vermoede

lijk twee paartjes met uitgevlogen jongen. Op een 
gegeven moment zaten een achttal exemplaren in 
enkele dode bomen en konden door de telescoop 
schitterend bekeken worden. 
Na een wandeling van verschil lende ki lometers 
zijn we over een pad, dat tevens de grens tussen 
Nederland en Duitsland was weer terug richting de 
auto's gelopen. Onderweg zagen we op een akker 
in Duits land nog een aantal Grote Lijsters en in ver
schillende bosschages Grauwe Klauwieren. Tij
dens deze excursie op en rond het Amsterdam
sche Veld hebben we zo'n 22 Grauwe Klauwieren 
gezien. 
Bij de auto's aangekomen besloten we om op de 
terugweg nogmaals even in de Flevo-polder te 
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gaan kijken. Deze beslissing leverde na toch al 
een geslaagde dag nog een aantal leuke waarne
mingen op. Op de Torenvalkweg stak een Wezel 
vlak voor de auto de weg over en werden verschil
lende Buizerden gezien. Omdat we n iet zo heel 
veel tijd meer hadden, het liep al tegen het einde 
van de m iddag besloten we om alleen nog maar 
even bij de Lepelaars-plassen te kijken. Hier wer-

den een Kleine Zilverreiger, een Regenwulp, vrij 
veel Zwarte Ruiters, een Bosruiter, een Waterral, 
Lepelaars, een tweetal Zomertalingen en erg veel 
Smienten gezien. 
Na een kleine 1 5  uur vogelen door half Nederland 
kwamen we moe maar voldaan en een geslaagde 
excursie rijker weer in Noordwijk aan. 

Dagvlinders in Noordwij k 
Hein Verkade 

Toen de KNNV het jaar 1 995 uitriep tot "vlinder
jaar" kon zij niet bevroeden dat deze zomer dank
zij het vele mooie weer werkelijk een topjaar voor 
vlinders zou gaan worden. 
Zo was er begin augustus een ware explosie van 
Dagpauwogen die maar weinigen ontgaan zal zijn. 
Vrijwel iedere bloementuin kreeg een invasie te 
verwerken. Wanneer je in de lucht keek zag je, 
soms tot op grote hoogte, overal de zwarte si lhou
etten langs trekken. Ook andere soorten zoals Dis
telvlinders waren talrijker dan in voorgaande jaren. 
Op 4 augustus werd gemeld dat de zeldzame 
Rouwmantel in Katwijk was gesignaleerd . Deze 
grote onmiskenbare vlindersoort werd tot voor kort 
in Nederland als uitgestorven beschouwd. 
Er kwamen echter meerdere meldingen uit ver
schil lende delen van ons land. Zo gebeurde het 
dat ik op 24 augustus door de tuin in de Van Lim
burg Stirumstraat l iep en daar een Rouwmantel 
van de bramenstruik opjoeg. Gelukkig verdween 
de vlinder niet direct en konden velen het dier aan-

schouwen. Opvallend was dat zowel de Rouwman
tel als de vle Atalanta's de bloeiende Vlinderstruik 
l inks lieten liggen en een voorkeur gaven aan de 
overrijpe bramen en val-appeltjes. 
De tuin werd de volgende dagen nauwlettend in  de 
gaten gehouden. Op 26 augustus was het weer 
raak. Naast tientallen Atalanta's bleken twee Ge
hakkelde Aurelia's hun weg naar de appeltjes ge
vonden te hebben .  Deze oranje-zwarte vlinders 
zijn gemakkelijk te herkennen aan hun "gerafelde" 
vleugeltjes. 
De Gehakkelde Aurelia komt in de duinstreek 
voor, maar is door lage dichtheden niet gemakke
lijk waar te nemen. 
Navraag bij de vlinderstichting bracht aan het licht 
dat een aantal soorten dagvlinders inderdaad ver
zot is op rottend fruit. Dit werpt een nieuw licht op 
het bekende lijstervoer in de winter. Ook in andere 
jaargetijden het het tot verrassende waarnemingen 
in uw tuin leiden! 

Nieuw in de Jan Verwey b i b liotheek 
Je/Ie van Dijk 
Henk Blok & Herman ter Stege: De Nederlandse 
Vogelnamen en hun betekenis. 1 995. 308 p. ISBN 
90-9008646-3. Uitgegeven door Blok & ter Stege, 
Leidschendam. Prijs f32,50. 

Een boek waarin je snel kunt opzoeken hoe een 
vogel aan zijn naam is gekomen, bestond in Neder
land nog niet. Het enige boekje in ons taalgebied 
dat inging op de betekenis van de wetenschappelij
ke namen was "Beteekenis en etymologie van de 
wetenschappelijke namen der Nederlandscha vo
gels" uit 1 947. Hierin wordt door de auteurs (L. 
Caomans de Ruiter, W.C. van Heurn en W.K 
Kraak) uitvoerig ingegaan op de betekenis van de 
Griekse en Latijnse g rondwoorden waarop de we
tenschappelijke naamgeving is gebaseerd. 
Het boek dat hier besproken wordt is geheel 
anders van opzet. Na de Nederlandse naam en de 
wetenschappelijke naam volgt de naam in het 
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Duits , het Engels, het Frans en het Fries. De bete
kenis van de wetenschappelijke naam wordt, in
dien bekend, kort genoemd. Veel meer aandacht 
is er voor allerlei volks- en streeknamen. Zo wordt 
vermeld dat Malefijt (voor Stormvogeltje) en Duin
stag (voor Tapuit) Katwijkse volksnamen zijn. Het 
aardige is dat bij al die volksnamen ook wordt 
meegedeeld hoe die namen ontstaan zouden kun
nen zijn. Vooral bij bekende soorten is het verbluf
fend hoeveel namen de auteurs hebben weten op 
te duiken. Zo worden van de Grutto maar liefst 35 
volksnamen opgesomd! 
Dat er heel wat boeken zijn geraadpleegd om al 
die namen boven water te halen, moge duidelijk 
zijn. Ook een aantal deskundigen is aangeschre
ven. Zo werd de classicus W.K Kraak (van het bo
vengenoemde boekje!) gevraagd voor een 
toelichting op de wetenschappelijke namen. Ook 
komen we Gijsbart van der Bent uit Katwijk tegen 
als adviseur. 



I n  een boekje over namen van vogels mag je ver
wachten dat de auteurs zelf duidelijk aangeven 
door welke publikaties zij zich hebben laten leiden 
bij de keuze en de schrijfwijze van 'hun' vogelna
men. Is de naamgeving van Arnoud van den Berg 
gebruikt of is de naamgeving van Voous gehan
teerd? Zo komen we Sprinkhaanzanger tegen, 
naast Goudhaantje, Holeduif, Slangenarend en 
Zwarte Zee-eend. Echt storend is dit natuurlijk 
niet. Een onbegrijpelijke misser is evenwel de volg
orde waarin de vogelsoorten worden behandeld. 
De auteurs hebben veel, vooral oude vogelboeken 
geraadpleegd. Daarin zijn immers de meeste volks
namen te vinden . Het was een kleine moeite ge
weest om een moderne vogelgids te pakken en de 
daarin gebruikte volgorde (en wetenschappelijke 
naamgeving!) over te nemen. Vooral bij de grotere 
families is het gewoon een puinhoop. Zo is de Gro
te Zaagbek niet bij de Middelste Zaagbek te vin
den, maar tussen Eidereend en Grote Zee-eend. 
De Tafeleend is beland tussen Smient en Wilde 
Eend en de Brilduiker is ingeklemd tussen Berg
eend en Casarca. Hetzelfde euvel doet zich voor 
bij de zangvogels: Goudhaantje tussen Fluiter en 
Grasmus, maar Vuurgoudhaantje 1 1  pagina's ver
der tussen Tuinfluiter en Waterrietzanger. Geluk
kig is er achterin een register van alle namen 
opgenomen, waardoor het toch nog zonder veel 
zoeken mogelijk is de gezochte vogelsoort te vin
den. 
Voor de leden van onze vereniging is het wel leuk 
om te vermelden dat op een van de eerste pagi
na's een gedicht van Albert Verwey staat afge
drukt, getiteld: "Ode op de ornithologische ambitie 
van zoon Jan" ,  geschreven op 5 december 1 9 1 6. 
Hierin wemelt het van de volksnamen voor vogels. 
Een hoogstaand dichtwerk lijkt het mij niet, want 

het vertoont sterke overeenkomsten met s inter
klaas-rijmelarij. Dat was vermoedelijk ook de be
doel ing, gelet op de datum die bij het gedicht staat 
afgedrukt. 

Hier is een kolfje naar mijn hand. 
Ik was juist uitgeput van dichten. 

Toen ging 'k met Jan langs land en strand. 
En vond wat ik hier zal berichten. 
Ik was juist uitgeput van rijmen. 

En WISt geen woord meer om te lijmen 
Aan 't andre woord: toen toonde Jan 
Me een land vol vogels en die dieren 
Zo fraai en ook zo vreemd benaamd, 

Dat ik. om jullie te plezieren. 
Zoals 'I een goed poëet betaamJ, 

Wel zeven weken rijmen kan. 
Ik zag daar niet enkel de leeuwerik. 

Maar de heirnourik en de doverik. 
En de gril en de grit en de kwid en de krik 

En de tuut en de fuut en de tureluur 
En de duut en het vogeltje schiet-in-het-vuur. 

En de tjuut en de schrieveriJc 
En één vogel heette de kiekendief. 

En een andere noemde zich zoetelief. 
En een kliet en een knot en een ak en een gust 
En een alk en een erk tm een krak en een krust 

Gezelsten verheugd met een ko/celevi 
Een dominee. een deen en een krie! 

En dat vrien<felijke vogeltje Levendigheid 
Dat vnJde zowaar met Lijzetijd. 

En het zag om een hoekje een kale kadotier 
Met zijn vrienden, de sprotter en de pratter. 

Ik kan je verzekeren. er kwam geen end 
Aan het rare gedoe: waar dat 'k me wend. 

Overal vond ik het vreemdste concilie. 
Een Noorman en een wille non 

Zongen sopraan en bariton. 
Een grijze lummel liep als familie 

Met een gele hofzanger en een swel. 
't Is waarlijk te zot dat ik het vertel. 

Maar één meneer noemde zich Staring -
Je weet wel. de dichter. - en toen kwam dwaaske 

. En vroeg waarachtig ook om een plaaske. 
En etndelyk als de baas van het spul. kleine Jannetje 

Arm in arm_met 't ovenbakkermo.nnetje. 
Dat was mt]n allerlaatste openbaring. 

_Ik zette alles trouw op papier 
En ltet het dragen door de grote schier. 

[5 december 1916) A1bert Yerwey 

Deze 'Ode op de ornithologische ambitie van zoon Jan' van AJbert Yerwey werd 
over�;enomen uit de hundel 'Dichtwerk' (1983), met toestemming van Uitgeverij De 
Arbe1derspers. Amsterdam. 

· 

Aalscho lvers op zee 
Hein Verkade 

I n  de jaren zeventig waren af en toe enkele Aal
scholvers boven zee waar te nemen, zeldzaam ge
noeg om er een aparte aantekening van te maken 
in je opschrijfboekje. 
De jaren daarna is de soort echter spectaculair in 
aantal toegenomen dankzij stopzetting van de 
jacht en de ingebruikname van nieuwe broedgebie
den als de Oostvaardersplassen in Flevoland. Ook 
bij het zeetrek-tellen is deze toename niet onopge
merkt gebleven. De laatste jaren is het opmerkelijk 
wanneer je na een uur zeetrek-tellen geen Aal
scholvers waargenomen hebt. 
De aard van de waarnemingen verandert ook lang
zaam maar zeker. Twintig jaar gelden werden al
leen langsvliegende vogels gezien. Geleidelijk 
werd met rustig weer, steeds vaker een foerage
rende vogel in zee waargenomen. Meer en meer 
Aalscholvers volgden, waardoor groepjes vissende 
vogels een gewoon verschijnsel werden. 

Onlangs kon een n ieuwe dimensie aan het veran
derende gedrag worden toegevoegd.  21 augustus 
jl . voer een viskotter dicht langs de kust met daar
achter de gebruikelijke sl iert foeragerende meeu
wen en sterns. Plots kregen zij gezelschap van 
een groepje van vijf Aalscholvers die vlak achter 
de boot in het water ploften. Zij doken naar harte
lust en raakten steeds verder van de varende boot 
verwijderd. Na enkele minuten vlogen zij op om 
weer plaats te nemen in het schroefwater. Even la
ter kregen zij gezelschap van acht soortgenoten 
die hetzelfde gedrag vertoonden. 
Van meeuwen,  sterns en Jan van Genten is het 
foerageren achter vissersboten al heel lang be
kend. Bij Aalscholvers had ik dit gedrag nog nooit 
waargenomen. 
Niet alleen de aantallen maar ook de gewoonten 
van deze vogels zijn opvallend gewijzigd de afgelo
pen jaren 

Vogels kijken bl ijft boeiend, zeker boven zee! !  
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Kij ken naar de vogeltrek te Falster
bo i n  Zweden 
Kees Verweij 

Een van de meest bekende plaatsen in Europa om 
naar vogels te kijken is Falsterbo in Zuid-Zweden. 
Het gaat hier om de uiterste zuidwestelijke land
tong, vlak tegenover de stad Kopenhagen in Dene
marken. De meeste noordelijke vogels uit 
Noord-Scandinavië en Siberië, die tijdens de trek
tijd naar het zuiden trekken, komen hier langs en 
verzamelen zich ,  voordat ze de overtocht over de 
Oostzee wagen. Het meest spectaculair zijn hier 
de verschillende soorten roofvogels, die in de loop 
van de dag soms met honderden tegelijk de juiste 
hoogte zoeken om vanuit deze positie koers te 
kunnen zetten naar het zuiden. 

Op zaterdagmorgen 30 september jl . vertrokken 
we met z'n vieren richting Noord-Duitsland, waar 
we in de loop van de middag bij het plaatsje Putt
garden op de veerpont gingen. Na een uur varen 
bereikten we Denemarken. Vandaar was het onge
veer twee uur rijden naar Kopenhagen. Aldaar 
wachtte ons 's-avonds weer een pont, die ons 
overzette naar Malmö in Zweden. Daarna was het 
nog maar een klein uurtje rijden naar ons huisje bij 
het strand ,  ongeveer 8 kilometer ten oosten van 
Trelleborg . 

De volgende morgen gingen we direkt kijken bij 
het beroemde vogeltrekpunt Falsterbo. De vogel
trek was al behoorlijk op gang gekomen. Tal van 
Vinken, Kepen, S ijzen,  Putters , mezen, gorzen 
e.d .  trokken in grote getale langs ons heen. Daar
tussen vlogen geregeld Sperwers en zo nu en dan 
een Torenvalk. Vlak bij het bosje bij de oude vuur
toren troffen we de eerste Notekrakers aan, die 
zich daar te goed deden aan de Lijsterbessen. Bij 
de eerste tien raakten we zowaar in extase, niet te 
weten, dat er naderhand nog zo'n tweehonderd 
zouden volgen. Er was daar dus inderdaad sprake 
van een invasie. Een opvallende waarneming op 
een stukje grasland van het naastliggende golf
terrein was een Appelvink. Later zouden we er nog 
een zien. In de kleine plasjes bij de vuurtoren trof
fen we diverse Zwarte Ruiters , Groenpootruiters, 
een Zilverplevier en een Strandplevier aan. 

In de tweede helft van de morgen togen we naar 
het beroemde "heitje" bij de camping. Daar kregen 
we bijna de dag van ons leven, want in lucht krin
gelden al tientallen Buizerds en Rode Wouwen. 
Daartussen zagen we nog verschil lende Ruigpoot
buizerden, enkele Wespendieven en Sperwers. Dit 
duurde zo enkele uren, waarbij telkens nieuwe 
groepen roofvogels hoogte zochten in de lucht en 
tenslotte overtrokken. Een grote verrassing vorm
den twee Bastaardarenden, die ook voor deze om
geving bepaald geen alledaagse verschijning zijn. 
Om het geheel nog compleet te maken gingen er 
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ook nog twee Schreeuwarenden en een Visarend 
aan ons voorbij . Vooral de Bastaardarenden ver
oorzaakten grote opschudding onder de verschi l
lende vogel kijkers. Met mobiele telefoonappara
tuur was er druk verkeer met het "thuisfront" en en
kele Zweden g ingen bijna geheel "uit hun dak". Wij 
begonnen ons zelfs zorgen te maken om hun 
gezondheid, want je kunt het ook wel een beetje te 
gek maken. Het was een vermakelijk gezicht te 
constateren, dat zelfs nuchtere Zweden in extase 
kunnen geraken. Wij hadden inderdaad het geluk, 
dat wij daar direct de eerste mooie dag troffen na 
twee weken van slecht weer met veel regen. Vele 
vogels hadden zich inmiddels in de buurt verza
meld, maar waren door het slechte weer nog niet 
in staat de oversteek te wagen. De daaropvolgen
de dagen waren eveneens prachtig ,  maar we za
gen toch niet meer die indrukwekkende aantallen 
als op deze eerste zondag. 

Rode Wouw 

Ook de omgeving van Falsterbo biedt vele verras
singen, vooral rond de kleine meertjes in het bin
nenland. Het landschap is er nogal glooiend, 
afgewisseld met mooie bospartijen, landhuizen, 
meren en graslanden. Hier en daar doet het een 
beetje aan Zuid-Limburg denken. Bij de meren 
Vombsjön en Krankesjön troffen we diverse groe
pen eenden aan en een groep Kraanvogels in de 
lucht. Tussen Falsterbo en Malmö zagen we langs 
grasland en slikken vele Smienten, Krakeenden, 
enkele Middelste Zaagbekken, vele Wintertalingen 
en Aalscholvers. Op de draden waren verder veel 
Paapjes te vinden. 



Boven Ystad l iggen twee mooie valleien n . l .  Eriks
dalen en Fyledalen. Bij de eerste vallei zagen we 
een Slechtvalk op een schuurtje zitten.  Vlak daar
voor vloog nog een Zwarte Specht langs. De grote 
verrassing kregen we in het Fyledalen te zien. Op 
een gegeven moment kregen we versch illende 
Hollandse auto's in  de gaten, die langs de kant 
stonden. Op een nabijgelegen stukje grasland za
ten verschil lende vogelaars met telescopen. Daar 
kregen we te horen, dat er twee Steenarenden za
ten, hetgeen ook inderdaad het geval bleek te zijn. 
Het g ing hierbij om twee jonge exemplaren. Even 

later streek ook een van de ouders bij hen neer 
zodat we in één kijkerbeeld d rie  Steenarenden te 
zien kregen. Naderhand begrepen we, dat het hier 
om Steenarenden gaat, die ook in het Fyledalen 
broeden. 

Het zou te ver voeren al de vogels te vermelden 
die we in deze paar dagen te zien kregen. U ku�t 
van ons aannemen, dat het er behoorlijk wat wa
ren. Gezegend door prachtig en zacht weer maak
ten "!e hier enkele fantastische dagen mee, die 
beshst voor herhaling vatbaar zijn.  

Het Pact van Teyl i ngen 
Je/Ie van Dijk 

Bezoekers van de bijeenkomsten in het Jan Ver
wey Natuurcentrum weten zo langzamerhand wel 
wat er met dat Pact van Teylingen wordt bedoeld. 
Op vrijwel elke laatste vrijdag van de maand wordt 
bij de mededelingen, voorafgaand aan de lezing, 
de stand van zake aangaande dit Pact toegelicht. 
Nu de onderhandelingen over het Pact in een be
sl issend stadium zijn gekomen, lijkt het goed alle 
leden van onze vereniging via De Strandloper over 
deze problematiek te informeren. 
Eerst iets over de voorgeschiedenis. In 1993 publi
ceerde het provinciaal bestuur van Zuid-Holland 
de nota "Keuzevarianten en Keuzebepal ingen voor 
de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Reg io." I n  
deze nota koos de provincie, kort samengevat, 
voor een sterke inkrimping van het bollenareaal 
ten gunste van huizenbouw. Deze huizenbouw 
was niet in de eerste plaats bedoeld voor de eigen 
aanwas vanuit de Duin- en Bollenstreek, maar 
vooral voor de woningzoekenden uit de Leidse Re
gio. Een storm van protest was het gevolg. Door 
toedoen van het Samenwerkingsorgaan Duin- en 
Bollenstreek (SDB) ,  onder aanvoering van burge
meester Jonkman van Rijnsburg ,  werd nog in het
zelfde jaar een "onaanvaardbaar" uitgesproken, 
neergelegd in de nota "ZO KAN HET NIET!" 
Het provinciebestuur besloot hierop tot instell ing 
van een werkgroep waarin diverse overheden en 
belangenorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek 
vertegenwoordigd zouden zijn. Deze werkgroep, 
"Projectgroep Toekomst Duin- en Bollenstreek" ge
heten, ging in de zomer van 1994 aan de slag . Het 
doel was te komen tot een afsprakenset die in
houd moet geven aan een lange termijn toekomst
perspectief van de Duin- en Bollenstreek . Die 
afsprakenset hebben de deelnemende partijen het 
Pact van Teylingen genoemd. 
Wie praten er eigenlijk mee in die projectgroep? 
Onze plaatsgenoot, gedeputeerde Ted Jansen, 
heeft na de provinciale verkiezingen het voorzitter
schap van mevr. Stalker overgenomen . Hij wordt 
bijgestaan door de Dienst Ruimte en Groen en an
dere functionarissen. Natuurlijk zijn de colleges 
van B&W uit de streek vertegenwoordigd, evenals 

de col leges uit de Leidse Regio. Verder maken ver
tegenwoordigers van de Bloembo llen- en de 
Bloementeelt deel uit van de projectgroep. Ook de 
Keukenhof als toeristische organisatie is verte
gen�oordigd . Het Hoogheemraadschap van Rijn
land IS ook gesprekspartner in dit overleg. De 
groene sector is vertegenwoordigd door de Stich
ting Duinbehoud en het M il ieu Overleg Duin- en 
Bollenstreek (MO DB) . In laatstgenoemde club is 
ook onze vereniging vertegenwoordigd. Namens 
het MODB nemen Udo Hassefras uit Lisse (tegen
woordig Gouda) en Jacques Warmerdam uit 
Noord:-"ijkerhout aan de onderhandel ingen deel. 
De Zuidhollandse Milieufederatie liet vanaf het be
gin weten weinig te zien in de opzet van het Pact 
van Teylingen, daar de afspraken op convenanten 
gebaseerd zullen zijn .  Verder was en is de Zuidhol
landse Mi l ieufederatie van mening dat een groot 
deel van de bollengronden juist geschikt is voor 
een beheerste verstedelijking. Beter uitbreiding 
van de bebouwing op deze sterk bemeste en ver
vuilde bodems dan het 'beschermen' van een be
drijfstak die nog ver verwijderd is van de landelijk 
na te streven mi l ieukwaliteitseisen. Onze vereni
ging heeft zich evenals vrijwel alle bij het MODB 
aangesloten verenigingen van deze zienswijze 
gedistantieerd . Het lijkt ons beter ons in te zetten 
voor het behoud van het typische landschap van 
de Bollenstreek met daarin een bollenteelt die 
str�eft naar een sterke vermindering van het ge
brUik van mest en bestrijdingsmiddelen . 
Het verdwijnen van de bollenteelt u it de Bollen
stree�

. 
zal de deur naar sterke verstedelijking wa

genWIJd open zetten. De druk op de Bollenstreek is 
wat dat betreft het laatste half jaar alleen nog maar 
toegenomen . Minister De Boer heeft na enige te
genslagen in het kabinet zich nu sterk gemaakt 
voor het behoud van het Groene Hart. Als het aan 
haar l igt vindt de gewenste woningbouw niet 
plaats langs de (zachte) randen van het Groene 
Hart maar (onder andere) in de Bollenstreek. Ook 
minister Jorritsma sprak laatst over "enkele nieuwe 
woonkernen langs die stille spoorlijn door de Bol
lenstreek". Het moge du idelijk zijn dat als de deel
nemers in het Pact van Teylingen het n iet met 
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elkaar eens worden, de landelijke overheid niet zal 
aarzelen de  verstedelijking van de Bollenstreek in 
een stroomversnell ing te brengen. 

Wat is er na al die gespreksronden en raadplegin
gen van achterbannen op papier gezet? Voor mij 
l igt nu de vierde versie van het Pact, gedateerd 7 
november 1 995. Het is natuurlijk n iet mogelijk om 
gedetailleerd in te gaan op alles wat er op zo'n 50 
pagina's is verwoord. I n  de inleiding wordt gezegd 
dat dit Pact als een manifest gezien moet worden. 
De deelnemende partijen willen zich inspannen de 
afspraken in daden om te zetten. De samenwer
king die gestalte gekregen heeft in dit Pact, moet 
in de komende jaren in het beleid tot uitdrukking 
worden gebracht. 
Het Pact is duidelijk over de toekomst van de bol
lenteelt. De Bollenstreek als bakermat van de 
bloembollencu ltuur zal voor een belangrijk deel ge
reserveerd blijven voor de bollenteelt. In een nade
re uitwerking van het Pact zal nauwkeurig het 
zogenaamde kerngebied worden aangegeven. Ge
specialiseerde glastuinbouw zal binnen dit gebied 
niet worden toegestaan. Ook uitbreiding van het 
zogenaamde ondersteunend glas op bol lenbedrij
ven zal binnen bepaalde delen van het gebied (om
geving Keukenhof) sterk aan banden worden 
gelegd. De bollensector zegt toe te streven naar 
een mil ieuvriendelijke vorm van bollenteelt. Bedrij
ven die met bollen te maken hebben, zullen zich in 
de toekomst op bedrijventerreinen moeten vesti
gen. 
De nog te realiseren woningbouw zal u itsluitend 
bedoeld zijn voor de woningzoekenden uit de ei
gen gemeente. Alleen in Voorhout mag verder ge
bouwd worden voor woningzoekenden uit de 
Leidse reg io. Elke gemeente krijgt met zogenaam
de contouren te maken waarbinnen nog woning
bouw mag plaatsvinden. Dit punt geeft nogal wat 
wrijving tussen de verschi l lende gemeenten. Een 
gemeente als Noordwijk met al vergevorderde 
plannen voor een flinke uitbreiding (Bronsgeest) 
mag dit uitvoeren, terwij l de pril le plannen van 
Noordwijkerhout voor een uitbreiding bij het Mos
sennest (nog) niet in het Pact werden opgenomen. 

Veel van wat in het hoofdstuk "Natuur en Ecolo
gie" wordt genoemd,  was ook al te vinden in al ler
lei provinciale en landelijke beleidsstukken. De 
winst voor de natuurbescherming zit vooral in het 
feit dat deze zaken nu breed gedragen worden. Zo 
erkennen de deelnemende partijen in het Pact het 
belang van de graslandgebieden (Polder Hoog
eweg, Polder Elsgeest, Boekhorstpolder) en zeg
gen toe mee te werken aan het realiseren van 
ecologische verbindingzones. Hiermee wil men de 
geïsoleerd l iggende landgoederen (Offem, Leeu
wenhorst en Keukenhof) verbinden met het duinge
bied. Verder zal langs de Leidse Vaart gestreefd 
worden naar bredere oeverzones waardoor hier 
van een zogenaamde natte verbindingszone spra
ke zal zijn. 

Een punt waar lang over gediscussieerd is, betreft 
de natuurontwikkeling langs de binnenduinrand. 
Binnenkort wordt de waterwinning in het zuidelijke 
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deel van de AWD gestaakt en zal een deel van het 
regenwater via kwel afvloeien naar de laaggelegen 
bol lenvelden bij Ruigenhoek en De Zilk. De provin
cie Zuid-Holland was voornemens bij Ruigenhoek 
een groot, nat natuurgebied te ontwikkelen, waar
bij het ontstaan van duinrel len bevorderd zou wor
den. Onder zware druk  vanu it de agrarische sector 
is dit plan teruggetrokken. Nu wordt gesproken 
over een hydrologische bufferzone bij Ruigenhoek 
(oppervlakte nader te bepalen) . Wel zal bij Lente
vreugd (Wassenaar) een stuk bollenland bestemd 
worden voor natuurontwikkeling, omdat ook in 
Berkheide door veranderde winmethoden water 
naar het achterland zal afvloeien. Hoewel de verte
genwoordigers van de agrarische sector zich bij dit 
voorstel hebben neergelegd, brengt het woord Len
tevreugd de gemoederen bij de achterban nog 
steeds in grote beroering. 

Wat de directe omgeving van Noordwijk betreft zal 
de Duinweg en het verlengde daarvan als grens 
gaan gelden voor het duingebied. Alle percelen 
aan de westzijde van deze weg, met uitzondering 
van twee percelen bollenland, zullen een andere 

bestemming krijgen. Dit houdt in dat er op termijn 
enkele campings naar een andere locatie moeten 
uitzien. Of het zweefvl iegveld gehandhaafd kan blij
ven, valt nog te bezien. Er wordt al gesuggereerd 
dat door de andere waterhuishouding in de AWD 
dit veld binnen enkele jaren toch te drassig zal zijn 
geworden om hier nog met zweetvliegtuigen te 
kunnen opstijgen en landen. 
In het kader van het Pact van Teylingen is een 
enorm stuk werk verzet. De werkgroepen en de 
projectgroep waren vrijwel uitsluitend bemensd 
door ambtenaren van gemeenten en provincie die 
voor dit werk waren vrijgesteld van andere bezig
heden. Zoals gebru ikelijk moesten de vertegen
woordigers vanuit het Milieu Overleg Duin- en 
Bollenstreek al deze werkzaamheden er maar 
even bij doen naast hun normale dagelijke werk. 
Wij mogen Udo Hassefras en Jacques Warmer
dam dan ook bijzonder erkentelijk zijn voor de wij
ze waarop zij zich hebben ingezet voor deze zaak. 
In de tweede plaats moet ook Marc Janssen van 
Stichting Du inbehoud worden genoemd, die hoe
wel hij beroepshalve dit soort zaken ook behartigt, 
veel gedaan heeft voor "de groene paragraaf" in 
het Pact van Teyl ingen. 



��Beestenbende i n  het bosll 
Paul Paumen 

Schrik niet, dit is alleen maar de slogan waarmee 
het "Herfstnatuurspel1995" door IVN afdeling 
Noordwijk ,  alweer voor de twaalfde keer, werd ge
organiseerd. 
Het thema "beestenbende", geleend van de kin
derboekenweek, bracht 275 kinderen meestal on
der de hoede van enkele ouders naar het herfst
bos van Leeuwenhorst 
Hoe dieren in het bos wonen, eten, geluiden ma
ken en afval creëren waren dit jaar de onderwer
pen waarmee werd geprobeerd de aandacht van 
de kinderen voor de natuur te vangen. 
Je zag dan ook hoe kinderen , die in groepjes door 
het bos trokken, met onstu imig enthousiasme ho
pen van konijnekeutels en molshopen telden, daar
bij ontstonden ook meningsversch il len vooral over 
het aantal appartementen in een spechtenflat 
Het meten van een dikke beuk en het bekrassen 
van een abeel voor een schorsafdruk om zowel let
terlijk als figuurl ijk een dropje te bemachtigen was 
een makkie en gebeurde met veel inzet. Moeilijker 
waren de opdrachten waar keuzes moesten wor
den gemaakt zoals bij de vogelgeluiden, soorten 
gallen en het bij elkaar zoeken van ledematen van 
dieren m .b .v. foto's. 
De rebus: "beesten geven planten namen" waar
voor zowel de plant als het dier waren afgebeeld 

kreeg veel aandacht. De gevonden combinaties zo
als: "paardebloem, kattestaart, zwanebloem, mui
zenoor en hanekam" werden meestal luidkeels 
rondgebazuind. 
Voor het ontdekken van bodemdiertjes ('n bende 
beesten) werd door de kinderen enkele vierkante 
meters bosgrond omgewoeld en bij het antwoord 
op de fantasievraag: "ontdek in de vorm van een 
boomstronk een bepaald dier" werden 'fabel'achti
ge grenzen overschreden. Ten slotte werd hard ge
werkt om van een denneappel een eigen 
vochtmeter te maken. 
Alle vragen goed leverde de s lagzin: "Beestenben
de in het bos" Met een natuurdiploma op zak en 
een flinke hersftboswandeling in de benen ,  gingen 
vele kinderen en ouders tevreden naar huis.  Voor 
de IVN-medewerkers een dag om met plezier op 
terug te kijken en een reden om nog een jaartje bij 
te tekenen. 

De verspre id i ng van waterp lanten 
i n  de Du i n- en Bo l lenstreek (deel  3) 
Wim Kuyper 

Aarvederkruid 

Fonteinkruidfamilie 
Glanzig fonteinkruid - Potamogeton lucens 
(8 waarnemingen, zie kaart) 

De groeiplaatsen l iggen in het Van Limburg Stirum
kanaal (Amsterdamse Waterleidingduinen) en en
kele sloten noord van Noordwijkerhout. Vooral in 
enkele sloottrajekten tussen de westkant van de 
provinciale weg en de bollenvelden is Glanzig fon
teinkruid volop aanwezig .  In 1982 talrijk in een 
sloot op Klein-Leeuwenhorst 

Zannichellia - Zannichellia palustris 
(80 waarnemingen, zie kaart) 

Verspreid over de gehele streek. Zannicheli ia lijkt 
op de smalbladige fonteinkruidsoorten,  maar voor
al de vruchten zijn karakteristiek voor deze soort. 

De tekst behorende bij de overige zes versprei
dingskaarten staat afgedrukt in De Strandloper 
27e jaargang nr. 3 september 1995. 

13 



..
....... 

�
 

D
r

i
j

v
e

n
d

 
f

o
n

t
e

i
n

k
r

u
i

d
 

48
0 

475
 

. .
... .. � 

N
 o

e
 r

d
 z

e
e

 

.. · ,-Çl
 

..
..

 
. 

. 
Cl

 

o
o

 
. · 

.· · 
.. ·

 ..
. ei 

.. . · 
· .. :

.· 
.. 

.
. ·

.··
 

'· 
ó 

��
� 

�
·:DW�K 

·w .t
� ��; 

0
 

0
 

-
�

 
C

D
 

OdJ
 o

 

0
 Cl

 0
 

6>
 0 

0
 

Cl
 

0 

. ·o
 

0
 

•
 0 

0
 95

 

.I
 

c} J$
 

·.-:
:·::

.·
-. 

. :�
· 

I
 

I
 

g 
121 

0 
o

 
o

 
90 

De
 

I 

o
 o

 
I

 
D

 

o
qg 

I'�
 

'b
 

Cl
 

0 
'60

 •
 0

 
r 

0 

t
 

}" 

u _
 _.

"
__,

 ..
. ,., ..

 ,,
 ..

.. ,,
�,

 
1 

km
 

._
_______, 

0 
m

o
ns

te
r;>

u
nt

 p
ro

v.
 Z

.-H
. 

e
n

 h
o

o
gh

. 
R

ij
n

la
n

d
 

c
 

m
o

ns
te

rp
u

nt
 

e
ig

e
n

 
o

n
d

e
rz

o
e

k 

A 
m

o
ns

te
rp

un
t 
G.W.A. 

g
re

ns
 o

nd
e

rz
o

c
h

te
 

g
e

b
ie

d
 

d
u

in
e

n
 

zw
ar

t 
sy

m
b

oo
l: 

so
o

rt
 a

a
n

g
e

tr
o

ff
e

n 

10
0 

""
 

Z
a

n
n

i
c

h
e

l
l

i
a

 

48
0 

. .
. ·

 ..
 0 

.. �
 

0 

. 
. 'i§

 
•

 

475
 

N
o

o
r

d
z

e
e

 
· .:

: .·
.: .·.· · e

o
 

. : . ei
 

:o 

�
�

 

�
�

c
 

. .. 
�

 
. Cl

 0
 

�
 0 

Cl
 

Cl
 

Cl
 

•
 

0 

0 

95
 

,I
 

c} !:§
 

I 

I
 

I
 

� 
121 

0 
0 

9 .
 De

 0 

o
e

 
I

 

0 �
 )�

 
•

 
'(,0

 o
 Cl

 
r 

f 
•

•
 

?0
' 

0 c
 A 

zw
ar

t 
sy

m
b

oo
l:

 

Cl
 

..
 

Cl
 

0 

1 
km

 

m
on

st
e

r;>
u

n
t 

p
ro

v.
 Z

.-
H

. 
e

n
 h

o
o

g
h

. 
R

ij
n

la
n

d
 

m
o

n
st

e
rp

u
n

t 
e

ig
e

n
 o

nd
e

rZ
O

I!
k 

m
o

ns
te

r;>
u

nt
 
G.W.A. 

gr
e

ns
 o

n
de

rz
o

ch
te

 
g

e
b

ie
d

 

d
u

in
e

n
 

s
o

o
r

t 
a

a
n

g
e

tr
o

ff
e

n
 

10
0

 
""

 



�
 

CJl
 

G
l

a
n

z
i

g
 

f
o

n
t

e
i

n
k

r
u

i
d

 

4
8
0 

.I
 

J 
�Qo:.::.�

 

0
· 

0 
D

D
 

.i'> 
0 

·.�
 0 0
 

D
 

·�
 

0 

I 
I 

g 
IZI 

o 
o 

o 
9'0

 Do
 

o 
o 

I 
o 

O,._p
 

[5 
'0

 
'0

 Jl
 
D
 

o 

I 

N
O

O
R�

//
 

'i;,
o 

o 
D
 

D
 1j

�
W

:J
K

E
RH

O
UT

 �
 �: 

0 
•

 

t
 

:r� 
V 

0 
V

 0
 � 

//
 

<.
 

V
 

o 
/

 
4'&t§

 r 
<f' 

ól
O

 

o 
e'

<�
 

o 
o 

. 'l§'
 

,,e'g
 

r 
o

o 
o 

1 
km
 

..
....____. 

0 
m

on
st

erp
un

t 
pr

ov
. Z

.-H
. 

en
 h

oo
gh

. 
Ri

jn
la

nd
 

c
 

m
on

st
er

pu
nt

 
ei

ge
n 

on
de

rz
oe

k 

A 
m

o
ns

te
rp

un
t 

G
.W

.A
. 

gr
en

s 
o

nd
er

zo
ch

te
 

ge
bi

ed
 

du
in

en
 

zw
ar

t 
sy

m
boo

l: 
so

or
t 

aa
ng

et
ro

ff
en

 

95
 

10
0
 

""
 

s
m

a
l

b
l

a
d

i
g

e
 

f
o

n
t

e
i

n
k

r
u

i
d

e
n

·�
 

'I
 

J 
",cf

:.::�
 

4
8
0
 

4
7
5 

N
o

o
rd

z
ee

 
. .

..
 

ei 

· ·.o
 

�
@?
 

�
�

0
 

· D
O
 

ó>
 

0
 

·o
 

i'> 
0 

0 
··

.'l!
 
0
 

D
 

0 
o

o 
0 //

 

' llb
. 

I 
I 

g 
IZI 

o 
o 

o 
9'0

 Do
 

o
e

 
I 

o 

O
,._p

 
[5 

'0
 

'0
 Jl

 
D

 
o 

0 
'i:J0

 o
 o

 
V 

I 

%
N

O
O

RD
W

:J
KE

RH
O

U T
 �

 
0 0

 
0 

r//
 

v�
i 

# 
, �

<.
V

 
0 

0 ')/
 ;#�

 �0
 

I
 

....... 
0.

 
•

 
?/' •

 
... i-' 

g 
0 

V 
o 

0 

95
 

0 c
 A 

zw
ar

t 
sy

m
boo

l: 

� 1 
km
 

m
on

st
erp

un
t 

pr
ov

. Z
.-

H
. 

en
 h

oo
gh

. 
Ri

jn
la

nd
 

m
on

st
er

pu
nt

 
ei

ge
n 

o
nd

er
zo

ek
 

m
on

st
er

pu
nt

 G
.W

.A
. 

gr
en

s 
o

nd
er

zo
ch

te
 

ge
bi

ed
 

du
in

en
 

so
o

rt
 a

an
ge

tr
of

fe
n 

10
0
 

""
 



..
...... 

0'\
 

S
c

h
e

d
e

f
o

n
t

e
i

n
k

r
u

i
d

 

48
0 

N
o

o
r

d
 z

ee
 

·.
· 

.· .
.

 

··�
 

. l § 
. .

 
c 

o
e

 

0 c
 •

 
•.

. ti 

475
 

8:.
.
�

'�
 

�. /.' 
��� 

c 
.. 

�
 

c
c 

t6
 0 

c 
c 

0 

0 

•
•

 

c 95
 

� 

•
 

��:
-

:� 0 
0 .

 

f 
•

 0 
Q c �

 

I 

..
.. _

 �
-

�
�;. 

..
..

 -
....

 

0 c
 t:.
 

zw
a

rt
 s

y
m

b
oo

l:
 

.I
 

�
 

�0�� 
I 

c 

c t
 

� 

1 
k

m
 

..
....._____. 

m
o

ns
te

rp
u

nt
 p

ro
v.

 Z
.-H

. 
e

n
 h

o
o

gh
. 

R
ij

n
la

n
d

 

m
o

ns
te

rp
u

nt
 

e
ig

e
n 

o
n

d
e

rz
o

e
k 

m
o

ns
te

rp
un

t 
G

.W
.A

. 

g
re

n
s 

o
nd

e
rz

o
ch

te
 

g
e

b
ie

d
 

d
u

in
e

n
 

s
o

o
rt

 a
a

n
g

e
tr

o
ff

e
n

 

10
0

 
""

 

P
u

n
t

i
g

 
f

o
n

t
e

i
n

k
r

u
i

d
 

48
0 

. 
. .

.  
:

:
 .

. : 
·o

 

:·�
 0 

. 
· .. 

·. 
t§c 

c
 

l-4
75 

N
o

o
r

d
z

e
e

 

'ti
 

. 
. . 

. . 
·

···
6 

�:.
� 

�
�

'
 

. c
c 

e
o

 
•

 

c
c 

0 95
 

,I
 

�
 

�0$
 

I
 

I
 

I
 

I
 

0 
IZl 

o00 
t 0

Cc
0 

O
o

 
I

 
C

 

o
_,.,

 
g 

'b
 

�
 I'

 
c 

0 
'6°

 
o

 c 
'I 

f 
•

 0 

I 

I 
� c 

1 
k

m
 

..
....._____, 

0 
m

o
ns

te
rp

u
n

t 
pr

ov
. Z

.-H
. 

e
n 

ho
o

gh
. 

R
ij

n
la

n
d

 

C
 

m
o

ns
te

rp
u

nt
 

e
ig

e
n 

o
nd

e
rz

o
e

k
 

t:. 
m

o
ns

te
rp

un
t 

G
.W

.A
. 

gr
e

ns
 o

n
de

rz
o

ch
te

 
g

e
b

ie
d

 

d
u

in
e

n
 

zwart
 s

y
m

boo
l:

 
s

o
o

r
t 

a
a

n
g

e
tr

o
ff

e
n

 

10
0

 
""

 



H
a

a
r

f
o

n
t

e
i

n
k

r
u

i
d

 

4
B

O 

475 

N
 co r d z

ee 

.0 
:c

 
ó>

 

���
� 

�
�

a
 

c
c 

c 

0 

·o 

·.<
·.·� 

c
c 

0 
0 

•
 

·.·.·� 
c 

0 0 0 
oe

 
oqgy

� 
o

o
 

0 c 

c 

0 // 

0 0 
'Q o 

r 

C
 �

� KERHOU/ 0 0 
;;r;P:: 

//c � 
( .. !7

 
// 

•"'
r

 
•

 /
 

:;,..Ji 
ó'

o
 

..
._<� 

0 0 
0 

./§',� 
J7

 0 0 
V 

o 

,I
 

cl
� 0$ 

/ 
/ 

/ 
0 

Jll 
0 

9o Cc
 

/ 
c 

�
 

c 
0 

0 c 
' 

t
 1 km

 
'-

-----' 

I 

0 
m

onsterp
unt prov. Z.-H. 

en hoogh
. Rijnland 

0
 

m
onsterpunt 

eigen onderzoek 

1!.
 

m
onsterpunt G

.W
.A

. 

grens onderzochte 
gebied 

duinen 

zw
art sym

bool: 
so

o
rt aangetroffen 

95 
100 

"'
 

T
e

n
g

e
r

 
f

o
n

t
e

i
n

k
r

u
i

d
 

4
B

O
 

475 

N
o

o
r

d
z

ee 

o 

·c
 

�� �
� 

w
�

a
 

.. 
. 

·�
 

0 
•

 

. :<
 �je 

c 

00  
0 �

 
:��:�--�> ... . ��� 

ti 
i 

" 
' 

. >V�/-%� 
/O:�LK / I 

0 0 

1:0
 

I 
I 

I 

! 
Jll 

0 
o 

•
 

90 Cc
 

0 0 
/ 

c 

0� � 
�

 
"ó

i'
 

c
o 

.. 0 0 c 
r 

0 

1:'-.
 

,.
..-4 

.I
 

cl
'? Q o��

 

I 

0 0 
;-t

 
c 

"-' ........ � ...... ,..,. . .._ ... , 
1 k

m
 

'-
----' 

0 
m

onsterp
unt prov. Z.-H. 

en hoogh. Rijnland 

0
 

m
onsterpunt 

eigen onderzoek 

1!.
 

m
onsterpunt G

.W
.A

. 

grens onderzochte 
gebied 

du
inen 

zw
art sym

bool• 
soort aangetroffen 

95 
100 

"'
 



Bijzonderheden op Vl ie land 
Koene Vegter 

Zwarte oksels , vrouwenborsten, de eerste Neder
lands havikarend - u heeft weer heel wat gemist 
als u n iet van de partij was op het afgelopen wad
denweekend van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk. 
Niet in het minst omdat dit het 1 0-jarig jubileum be
tekende van organisator Rien S luys ,  die ons 
ondanks een lichte ongesteldheid enkele schitte
rende en spraakmakende dagen voorschotelde. 
Plaats van handeling was het mooiste wadden
ei land Vlieland. Op de achtergrond een strakblau
we lucht en op de voorgrond de meest exquise 
waarnemingen, die niet alleen de Noordwijkse vo
gelaars maar ook een aanwezig contingent Dutch
birders het hoofd op hol brachten. 

Havikarend 

Sinds mijn maidentrip vorig jaar naar Schiermon
nikoog heb ik mij degelijk voorbereid via wandelin
gen in de waterleidingduinen, bestudering van de 
Jonsson en de aanschaf van een professionele 
Swarovski 7x42. 
Een kijker voor het leven naar ik dacht, tot ik de 
eerste avond al van Jelle van Dijk vernam, dat hij 
er al zo'n 6 versleten had , terwijl hij toch zo'n dege
lijke indruk op mij maakte . Een score die ik zeker 
niet hoop te evenaren. 

Vanuit het fraai gelegen vakantiehuis 'Twest Endt' 
in Oost-Vlie land aan het einde van de Dorpsstraat 
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zwermen wij het hele weekend al fietswandelend 
over het eiland uit, langs polders en kwelders, over 
strand en duinen, door bos en hei . Een voorkeurs
plek is de omgeving van het Posthuis - en niet al
leen om zijn koffie met cranberriegebak. Aan de 
ene kant het wad en aan de andere kant de 
Kroon's polders . Ongetwijfeld eén van de mooiste 
vogelplekken van Europa, waar je moeiteloos uren 
kunt vertoeven, van de ene in de nog prachtiger 
andere waarneming overgaand. 
In totaal kwam de club in 2 dagen op zo'n 1 1 5 
waarnemingen, waarvan ik er voor me zelf een 60 
kon noteren, niet alleen geholpen door de kleine 
Hayman vogelzakgids, maar tevens ondersteund 
door professionele waarnemers als een Hein Ver
kade, Jaap Deelder en al die andere cracks die de 
Vereniging kent. I k  dacht altijd - en vind eigenl ijk 
nog steeds - dat je een vogel echt gezien moet 
hebben voor je hem kunt noteren, maar volgens 
de kenners staat een auditieve waarneming gelijk 
met een visuele .  Niet dat het er hier veel toe deed, 
want er viel van alles te zien. Zo werden wij de eer
ste ochtend al dankzij de attentheid van Jaap 
Deelder temidden van een groep opstuivende 
smienten verrast door een visarend, die langzaam 
wiekend overvloog. Een prachtig gezicht in de zon. 
Overvliegen was trouwens aan de orde  van de 
dag. Was het geen gestrekte formatie lepelaars, 
dan wel weer een kolonie pijlstaarten, bergeenden 
of talingen. Voor de afwisseling onderbroken door 
de nodige bruine kiekendieven - ook sch itterend te 
zien in het zonlicht - een s lechtvalk aan de hori
zon (weer Jaap Deelder, nu in combinatie met Ri
chard Zonneveld) , een jagende sperwer, toren- of 
boomvalk. 
Ook op het wad is veel te bewonderen, hoewel 
voor mij althans moeil ijk uit elkaar te houden, maar 
gelukkig is steeds een omgeving aanwezig met 
nuttige tips. Zo leer ik dat bij oranje poten sprake 
is van een tureluur, zwarte ruiter of kemphaan; dat 
zilverplevieren in de vlucht aan hun zwarte oksels 
zijn te onderscheiden, dat de grootste steltloper 
een wulp is en dat een vogel die nijver steentjes 
omkeert eenvoudig een steenloper heet. 
Na bijna in de war te raken van alle typen strandlo
pers strijken wij uiteindelijk vermoeid neer bij een 
door riet omzoomd plasje en ontwaren daar zo
waar een waterral (Koos Verkade met Pieter de 
Jong) , dat wil zeggen: nee, toch weer in het riet en 
ja daar is tie weer; zie je die grote pluk gras en 
daar naar links en dan net even rechts van die klei
ne pluk. 

Gelukkig kunnen we 's avonds na de voortreffelijke 
macaroni van Ees Aartse en Wim Meyers even bij
komen bij de traditionele waddenquiz, dit keer on
der leiding van het artsenduo Pieter de Jong en 
George Hageman. Trouwens wat heet bijkomen. 
Eerst wordt een veelcouplettig l ied gezongen en 
daarna komen de meest scherpe vragen aan bod, 



waarbij de heren ook de sexuele eilandfolklore -
het zogenaamde queesten - n iet u it de weg gaan. 
Een lichte smet is het louter mannelijk gehalte van 
de teamleiders bij het quizgebeuren, maar de aan
wezige dames stellen dit uiteraard snel aan de 
kaak en worden beloond met de organisatie van 
de volgende waddenquiz in de personen van Dine
ke Bruin en Els Löhr. 

Waterrietzanger 

Als ik zondag in de vroege ochtend tegen de 45 
meter hoge vuurtorenheuvel opjog richting bloedro
de zonsopgang kan ik nog niet vermoeden dat dit 
een enerverende dag gaat worden. Een dag eer
der was al duidelijk geworden dat het eiland ook 
bezocht wordt door een ploegje van de Dutch Sir
ding Association, dat o.a. een hop en een sperwer
grasmus gespot had (beide niet door ons 
waargenomen) . Wel is een waterrietzanger ont
dekt door Kees de Mooy, nadat enige Dutchbir
ders het beestje op tamelijk ruwe wijze uit het 
struikgewas hadden opgejaagd. Hij werd natuurlijk 
wel gelijk op onze lijst gezet, maar de manier waar
op ontmoette toch een zekere verontwaardiging bij 
het Noordwijkse gezelschap, dat de natuur in haar 
waarde wil laten. 

's Anderendaags revancheren de Dutchbirders 
zich door een havikarend te signaleren op het uiter
ste puntje van de Vliehors .  Aanvankelijk wordt er 
nog weinig geloof gehecht aan deze melding - per 
s lot van rekening is de enige vermelding van de 
havikarend in Nederland een vondst in 1 958 -
maar uiteindelijk  wordt hij na een barre tocht van 
bijna 5 km door mul  zand toch persoonlijk beves
tigd door Vogel-Noordwijk voorzitter Jel le van Dijk 
en seniorleden Wim Meyers en Frank van Duiven
voorde. Het blijkt om een 1 jarige juveniel te gaan 
die gedetermineerd wordt op basis van de afbeel
ding in de Jonsson op blz 1 20. Rustig bl ijft hij op 
een paal zitten tot iedereen gearriveerd is om ver
volgens majestueus op te stijgen en zich aan alle 
kanten te laten bewonderen en fotograferen. Een 
van de later gearriveerden is Hein Verkade die zo 
in extase raakt, dat hij op de terugweg alleen nog 
maar roofvogels ziet: buizerds, kiekendieven, al ler
lei soorten valken, waaronder de smelleken; het 
kan niet op. Hier past slechts een bescheiden, 
maar onmiskenbare jaloezie. 

Na al dit moois wordt het duidelijk tijd weer eens 
huiswaarts te gaan. Met enige moeite wordt de 
boot bereikt, daar enkele tientallen fanatieke bir
ders zich op het e iland storten op weg naar hun ha
vikarend. Eenmaal aan boord toont Jel le van Dijk 
zich een tevreden man. Na enkele jaren van afwe
zigheid omdat het gezel l igheidsgehalte de over
hand dreigde te krijgen kan hij nu constateren dat 
het vogelgehalte van deze waddenexcursie weer 
prominent aanwezig is en dat doet de voorzitter ui
teraard deugd. Gaat het dan alleen om vogels. 
Nee, er zijn ook deelnemers die zich op vlinders, 
planten of paddestoelen storten .  Het weinige dat 
mij hiervan bijgebleven is zijn het vele lamsoor en 
diverse paddestoelen waaronder de klein/ fijne 
vrouwenborst. Niet bekend wel herkenbaaar. 

Bij het aanleggen ontstaat opnieuw grote opwin
ding onder het ploegje Dutchbirders. Tussen de tal
loze meeuwen, sterns en visdiefjes wordt een 
witwangstern (aduiVwinter) gesignaleerd : naar 
rechts, naar rechts boven de dijk ,  naar l inks bij het 
rode l icht enz, enz. Het wordt mij wel zwart en wit 
voor de ogen maar een witwangstern wil er maar 
niet uit ontstaan. Anderen zijn gelukkiger. 

Tot slot vraagt u zich misschien af wat voor men
sen aan zo'n waddenexcursie deelnemen. Nu dat 
is eenvoudig aan te geven met het refrein uit het 
quizlied van Pieter de Jong: 

Nou, dat zijn dus wij 
Aartse tot Verwey 
wij weten wad de moeite loont, 
waar wind en wulp en water woont 
doe daar dan macaroni bij . .  
Nou, dat zijn wijf 

Tot volgend jaar op Terschelling in  de Wierschuur. 
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Waargenomen voge ls op Vl ie land 
1 6  en 1 7  september 1 995 
Rien S/uys 

Tijdens het waddenweekend werden er veel vogels 
waargenomen. Het was een spectaculai r  vogelweek
end met vele aansprekende soorten, waarvan de Ha
vikarend het meest tot de verbeelding sprak . Het 
totaal aantal waargenomen soorten is hoog (117) , 
maar of het er minder of meer zijn in vergelijking met 

Fuut Waterral 

Jan van Gent Meerkoet 

Aalscholver Scholekster 

Blauwe Reiger Kluut 

Lepelaar Bontbekplevier 

Grauwe Gans Goudplevier 

Rotgans Zilverplevier 

Bergeend Kievit 

Smient Kanoetstrandloper 

Krakeend Drieteenstrandloper 

Wintertal ing Kleine Strandloper 

Wilde Eend Krom bekstrandloper 

Pijlstaart Bonte Strandloper 

S lobeend Kemphaan 

Kuifeend Watersnip 

Eidereend Rosse Grutto 

Zwarte Zeeëend Regenwulp 

Bruine Kiekendief Wulp 

Blauwe Kiekendief Zwarte Ruiter 

Grauwe Kiekendief Tureluur 

Sperwer,Groenpootru iter Winterkon ing 

Buizerd Witgatje 

Havikarend Bosruiter 

Visarend Oeverloper 

Torenvalk Steenloper 

Smelleken . Kleine Jager 

Boomvalk Grote Jager 

S lechtvalk Kokmeeuw 

Havikarend Stormmeeuw 

Fazant Kleine Mantelmeeuw 
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vorige vlielandexcursies, is onbekend. Van de vorige 
weekends op Vlieland zijn voor zover ik weet geen 
totaalgegevens bewaard gebleven.  In onderstaande 
tabel staan alle waargenomen soorten vermeld. Hier
door wordt een vergelijking met volgende wadden
weekends naar Vlieland mogelijk. 

Zilvermeeuw Zanglijster 

Grote Mantelmeeuw Waterrietzanger 

Lachstern Braamsluiper 

Grote Stern Grasmus 

Grote Stern Tuinfluiter 

Visdief Zwartkop 

Zwarte Stern Tjiftjaf 

Holenduif Fitis 

Houtduif Goudhaantje 

Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger 

Zomertortel Bonte Vliegenvanger 

Grote Bonte Specht Staartmees 

Veldleeuwerik Pimpelmees 

Boerenzwaluw Koolmees 

Boompieper Boomkruiper 

Graspieper Grauwe Klauwier 

Oeverpieper Vlaamse Gaai 

Gele Kwikstaart Ekster 

Grote Gele Kwikstaart Kauw 

Witte Kwikstaart Roek 

Zwarte Kraai Spreeuw 

Heggemus Huismus 

Roodborst Vink 

Zwarte Roodstaart Groenling 

Gekraagde Roodstaart Kneu 

Paapje Ortolaan 

Roodborsttapuit Rietgors 

Tapuit 

Merel 

Kramsvogel 
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Dagvl i nders van Noordwij k en om-
• 

gev1 ng  
Ab Steenvoorden 

Er is nog niet veel onderzoek verricht naar de dag
vlinders in onze omgeving. I n  oude jaargangen 
van de Strandloper zijn ook maar enkele artikeltjes 
te vinden over dagvlinders, en deze gaan alleen 
nog maar over een enkele soort, of er wordt mel
ding gemaakt van de soorten die tijdens een bui
tenlandse vakantiereis zijn waargenomen . .  Een 
overzicht van de soorten en een globale weergave 
van de verspreiding en de aantallen dagvlinders in 
onze omgeving is nog nooit gepubliceerd. 
Sinds 1 983 is in Nederland De Vlinderstichting ac
tief. Deze stichting werkt aan het behoud en 
herstel van de vlinderstand in Nederland, tevens 
coördineren ze het onderzoek naar de versprei
ding van vlinders in ons land, geeft adviezen en 
voorlichting.  
Deze stichting wil proberen om binnen enkele ja
ren een vlinderatlas van de Nederlandse duinen 
uit te geven. Helaas zijn er langs de Nederlandse 
kust nog enkele du ingebieden die nog niet of nau
welijks onderzocht zijn .  De duinen bij Noordwijk 
zijn nog een witte vlek op de kaart, waarvan nog to
taal geen gegevens bekend zijn. 
Een aantal mensen vanuit onze vereniging is de af
gelopen zomer begonnen met het i nventariseren 
van de dagvlinders in onze duinen, (zie ook het ar
tikel van Jel le van Dijk in de Strand loper nummer 
1 ,  maart 1 995) . 
De manier van inventariseren is vrij eenvoudig, het 
duingebied is ingedeeld in kilometerhokken die 
staan aangegeven op vrijwel iedere topografische 
kaart. Het is de bedoel ing dat elk kilometerhok on
derzocht word op het aantal soorten dat er aanwe
zig is. Elk ki lometerhok moet minimaal drie keer 
per jaar bezocht worden , in de periode mei tot en 
met augustus. 

Na dit in itiatief van enkele van onze (actieve) le
den leek het mij een aardig idee om aan het inven
tariseren van de dagvlinders in de duinen direct 
een eenvoudige vlinderinventarisatie te koppelen 
van onze hele omgeving,  om zo tot een overzicht 
te komen van het aantal soorten en een globaal 
overzicht te krijgen van het voorkomen van dagvlin
ders in onze omgeving. 
In onderstaand overzicht worden de versch i l lende 
soorten genoemd die tot nu toe in onze regio zijn 
waargenomen. De mooie zomer van het afgelopen 
jaar heeft ongetwijfeld een grote positieve invloed 
gehad op de soorten en het aantal dagvlinders dat 
in onze omgeving is waargenomen. 
Langs deze weg wilde ik ook de waarnemers be
danken, die hun vlinderwaarnemingen hebben 
doorgegeven en iedereen die heeft bijgedragen 
aan het tot stand komen van de dagvlinders in 
Noordwijk en Omgeving. 

1 .  Zwartsprietdikkopje - Thymelicus 
/in eo/a 
Vrij algemeen in de duingebieden, waargenomen 
in de Coepelduynen, de Noordduinen en het zuide
lijk gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingdui
nen. 

2. Groot Koolwitje - Pieris brassicae 
Twee waarnemingen van enkele exemplaren. 
Dompad, rond de groentetuinen achter het Bollen
bad en rond de Domeinenweg, onder aan de Coe
pelduynen. 

3. Klein Koolwitje - Pieris rapae 
Zeer algemeen, vrijwel overal waargenomen. 

4. Klein Geaderd Witje - Pieris napi 
Drie waarnemingen, enkele exemplaren op de 
speelvelden nabij de grote vijver in Nieuw-Leeu
wenhorst, een exemplaar in  een tuin langs de van 
Berckelweg, en enkele exemplaren in de Coepel
duynen. 

5. Oranje Luzernevlinder - Colias cro
cea 
Eenmaal waargenomen, een langstrekkend exem
plaar in de Noordduinen nabij de Duindamseslag 
(Oorlogspad) op 1 8  september. 

6. Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni 
Versch il lende waarnemingen van meerdere exem
plaren, vanuit landgoed Offem,  Noordwijk-Binnen 
en de Coepelduynen.  Opvallend zijn de  waarne
mingen van een tweetal exemplaren eind oktober, 
een exemplaar in Noordwijk aan zee en een exem
plaar in het Mossenest in Noordwijkerhout. 

7. Kleine VuuNiinder - Lycaena phla
eas 
Redelijk algemeen in het zuidelijk gedeelte van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 

8. Boomblauwtje - Ce/astrina argiolus 
Versch il lende waarnemingen, Noordwijk-Binnen, 
zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse Waterlei
dingduinen en in de Coepelduynen. 

9. Bruin Blauwtje - Aricia agestis 
Enkele exemplaren waargenomen. In  de Coepel
duynen en in het zuidelijk gedeelte van de Amster
damse Waterleidingduinen. 

1 0. lcarusblauwtje - Polymmatus icarus 
Erg algemeen in het zu idelijk gedeelte van de Am
sterdamse Waterleidingduinen . Redelijk algemeen 
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in de Noordduinen, de Coepelduynen en op land
goed Offem. Enkele exemplaren waargenomen in 
Nieuw-Leeuwenhorst 

1 1 .  Rouwmantel - Nymphalis antiopa 
Vier waarnemingen. Een exemplaar langs het Gos
terkanaal in de Amsterdamse Waterleiding duinen 
op 21 augustus, een exemplaar in de tuin  van de 
famil ie Verkade aan de van Limburg Stirumstraat 
op 24 augustus,  een exemplaar in de Coepelduy
nen (zeereep) op 2 september en een exemplaar 
vliegend door de Boekerslootlaan op 18 septem
ber. 
(Dit jaar vond er een invasie van Rouwmantels in 
Nederland plaats , er zijn naar schatting meer dan 
duizend exemplaren waargenomen.) 

1 2. Dagpauwoog - /nachis ia 
Erg algemeen, vrij veel exemplaren waargenomen 
in het hele gebied. 

1 3 . Distelvlinder - Cynthia cardui 
Verschil lende waarnemingen . Noordwijk-Binnen 
(zelfs enkele tientallen langs de Beeklaan) , langs 
de Leidse Vaart, Polder Hoogeweg en in de Coe
pelduynen. 

Distelvlinder 

1 4. Atalanta - Vanessa atalanta 
Redel ijk algemeen, vrijwel in het hele gebied waar
genomen, maar niet in hoge aantallen. Alleen op 
18 september, toen werden er enkele tientallen 
exemplaren waargenomen in de Noordduinen alle 
langstrekkend in zuidelijke richting. 

1 5. Kleine Vos - Ag/ais urticae 
Redelijk algemeen. Vooral in augustus vrij veel 
waargenomen. 
Waarnemingen vanuit vrijwel het hele gebied. 

1 6 . Gehakkelde aurelia - Polygonia 
c-album 

Enkele waarnemingen, vanuit tuinen nin Noord
wijk.  Een exemplaar in de Leendert Hellenberghof, 
twee in de Van Limburg Stirumstraat en een in de 
Douzastraat 

1 7 . Landkaartje - Araschina levana 

Alleen waargenomen in het zu idelijk gedeelte van 
de Amsterdamse Waterleidingduinen, daar redelijk 
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algemeen. Er zijn alleen exemplaren van de zo
mergeneratie (A. I .  prorsa) waargenomen. 

1 8 . Kleine Parelmoervlinder - l ssoria 
lathonia 
Redelijk algemeen in de duingebieden, gevonden 
in de Coepelduynen, de Noordduinen en in het zui
delijk gedeelte van de Amsterdamse Waterleid ing
duinen (enkele tiental len exemplaren) . 

1 9 . Heivlinder - Hipparchia semele 
Vrij algemeen in het zuidel ijk  gedeelte van de Am
sterdamse Waterleidingduinen, meer dan honderd 
exemplaren waargenomen. 
Enkele exemplaren waargenomen in de Coepel
duynen . 

20. Bruin Zandoogje - Mana/ia jurtina 
Erg veel waargenomen, vooral in de du ingebie
den. Ook op de landgoederen, Nieuw-Leeuwen
horst en Offem erg algemeen. 

21 . Koevinkje - Aphantopus hyperantus 
Een waarneming, op 16 augustus een exemplaar 
in de Coepelduynen. 

22. Hooibeestje - Coenonympha parn
philus 
Enkele exemplaren waargenomen in de Coepel
duynen en in het zuidelijk gedeelte van de Amster
damse Waterleidingduinen. 

23 . Argusvlinder - Lasiommata megera 
Verschil lende exemplaren waargenomen in de 
Coepelduynen en de Noordduinen, enkele tiental
len exemplaren waargenomen in het zuidelijk ge
deelte van de AmsterdamseWaterleiding duinen. 

Tot zover het overzicht van de in Noordwijk en om
geving waargenomen dagvlinders. Er zijn nog 
twee vl inderwaarnemingen die niet zijn opgeno
men in het bovenstaand overzicht, het gaat hierbij 
om waarnemingen van vlinders waarvan (nog) niet 
met zekerheid te zeggen is of het wel om de des
betreffende soort gaat. 
Een Koninginnepage (Papilio machaon) zou in jul i  
of augustus gezien zijn in  de Noordduinen en een 
mogelijke Sleutelbloemvlinder (Hamearis lucina) is 
gezien en gefotografeerd in de omgeving van het 
Oasterkanaal in het zu idelijk gedeelte van de Am
sterdamse Waterleidingduinen. 
Tot slot wil ik de waarnemers bedanken voor het 
inzenden van de vlinderwaarnemingen, zonder 
hen zou het bovenstaande overzicht van dagvlin
ders in Noordwijk en omgeving incompleet ge
weest zijn .  Vlinderwaarnemingen werden doorge
geven door Hein Verkade, Jel le van Dijk en Kees 
Verweij . 
Natuurlijk gaan we ook in 1996 weer achter de vl in
ders aan. Het is dan de bedoeling om in  mei (en 
niet in juli/augustus zoals het afgelopen jaar) te be
ginnen met het inventariseren van vlinders. Belang
stellenden zijn ook dan weer van harte welkom om 
mee te lopen tijdens de inventarisaties. 



Sticht i ng Voge las ie l  Noordwij k 
Albert van der Werf 

Verslag tweede en derde 
kwartaal 1 995 
Het tweede kwartaal van 1995 bracht de gebruike
lijke drukte van jonge vogels . De markantste gast 
was wel een jonge Bosui l .  Na een paar weken te 
gast te zijn geweest bij de familie Launissen in 
Noordwijkerhout werd hij overgebracht naar het 
roofvogelasiel van Herman Wisselink in Doeti
chem. Toen we een maand later nog eens langs 
gingen om een Bruine Kiekendief af te leveren ver
keerde hij in blakende gezondheid en was bijna 
volgroeid. Voor twee volwassen bosuilen liep het 
minder goed af; beiden waren dusdanig verzwakt 
dat ze na een dag in het asiel overleden. 

Een Bruine Kiekendief was wel de meest bijzonde
re vogel die we het derde kwartaal te behandelen 
kregen. Daar het onduidelijk was wat hij mankeer
de, werd hij zo spoedig mogelijk overgebracht 
naar Doetichem. Hij miste wat slagpennen en kon 

dus niet goed jagen. 
Er moet nu gewacht worden met lossen tot na de 
volgende ruiperiode. Drie Torenvalken werden eve
neens naar Doetichem overgebracht en konden na 
verloop van tijd worden gelost. 

Andere min of meer bijzondere gasten die het der
de kwartaal werden afgegeven aan het asiel wa
ren o.a. twee late nesten jonge eenden afkomstig 
uit Leiden (de lente duurt steeds langer!) , een Bon
te Specht die uit een net rond een kersenboom 
moest worden geknipt en een Papegaaiduiker. De 
laatste werd overgebracht naar het vogelasiel in 
Haarlem, waar ze betere faciliteiten hebben om dit 
soort kleine zeevogels te reval ideren. 

Mocht u ons werk wil len steunen,  wordt dan dona
teur - ons gironummer: 3598755. Mocht u zelf 
daadwerkelijk mee willen helpen aan het vogela
siel , neem dan contact op met één van de mede
werkers van het vogelasiel (zie binnenzijde omslag 
van de Strandloper) . 

Aantal len vogels tweede kwartaal 1 995 

�I :Aanwezi� ���t:lra• � "'�>'""' �<>nwJ > < >> · ·· ···· 
Zeekoet 2 2 
Zwarte Zeeëen• 2 1 3 
Jan van Gent 1 1 
Zilvermeeuw 5 4 

Klei nenneeuw 1 1 
Rotgans 1 1 
Eend 18  6 
Fuut 2 2 
Scholekster 2 2 
Meerkoet 1 

Waterhoentje 1 
Bosui l  3 2 
Kauw 1 16 8 
Gierzwaluw 1 1 

rel 18 17 
Zanglijster 2 1 
Spreeuw 7 6 
Huismus 7 5 

Graspieper 1 1 
Duif 1 18 9 

Turkse Tortel 2 2 

1 

6 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
5 

6 

1 

9 

5 

Parkiet 3 1 2 -
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Aantal len vogels derde kwartaal 1 995 
-··A�riW�#rg•••ta)9$ 1 @�btá#ht •••••••••l t?888••••••••••• • •••••• • •••••• • ••• �-

Noordse Stormvogel - 3 2 - 1 

Jan van Gent - 1 - - 1 

Papegaaiduiker - 1 - 1 

Zilvermeeuw - 10 2 4 I 4 

Kleine Mantelmeeuw - 2 1 1 

Kokmeeuw - 4 3 1 

Blauwe Reiger - 1 1 

Meerkoet 1 - 1 

Eend 6 23 5 I 24 

Zomertaling - 1 1 

Scholekster - 2 2 

I Torenvalk - 5 1 I 4 

Bruine Kiekendief - 1 - 1 

Vlaamse Gaai - 2 2 

Kauw 9 5 4 10 

Bonte Specht - 1 - 1 

Gierzwaluw - 2 - 2 

Merel - 8 5 3 

Spreeuw - 8 3 5 

Huismus - 2 2 

Koolmees - 2 1 1 

Houtduif - 1 - 1 

Duif 5 1 2  7 8 I 2 

Turkse Tortel - 5 3 2 

Terugb l i k  op de paddestoe lencu r
sus 
Kees Verweij 

Dit jaar hebben we ons weer aktief in de padde
stoelenwereld bewogen en we dachten hiermee 
vele leden een groot plezier te hebben gedaan. 
Vroeger waren we in dit opzicht verwend, want de 
wat oudere leden zullen ongetwijfeld Frans van 
den Berg herinneren, die eerst in het Buurthuis en 
later in het Jan Verwey Natuurcentrum zijn praat
jes over paddestoelen hield. Deze voordrachten 
gingen vaak vergezeld van excursies naar bijvoor
beeld zijn gel iefde Panneland in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen . Verschil lende excursies heb 
ik met hem meegemaakt en hij raakte daarbij niet 
uitgepraat over zijn paddestoelen. Ik moet ook 
echt bekennen, dat hij hierover een formidabele 
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kennis had verzameld. Dit verdiende eens te meer 
bewondering, daar hij op vele andere terreinen 
een minstens zo grote kennis had. Ook als ik hem 
voor een lezing in Noordwijk moest ophalen vanuit 
De Zi lk praatte hij in de auto honderd u it over zijn 
paddestoelen, die hij bijna als zijn kinderen be
schouwde. 

Hartezwammetje 

Na zijn helaas wat vroege dood is het een poosje 
stil geworden rond de paddestoe len. Zo nu en dan 
kwam Hans Adema in het Natuurcentrum onze 
paddestoelenkennis weer eens opfrissen, maar 
dat was lang niet zo intensief als voorheen. Velen 
binnen onze vereniging vonden het toch een ge
mis. 

Vandaar onze euvele moed om dit jaar te starten 
met een heuse paddestoelencursus. Ik voelde me 
bepaald nog niet op het niveau van Frans van den 
Berg . Ik houd mij per s lot van rekening nog niet zo 
lang in intensieve mate met deze materie bezig. 
Maar wanneer niemand begint, komt er ook niets. 

Ik geloof, dat we inderdaad kunnen terugzien op 
een zeer geslaagde cursus. Het leuke vond ik, dat 
we met z'n allen ook duidelijk van elkaar hebben 
geleerd. ledereen had op z'n minst wel een beetje 
ervaring en alles bij elkaar vormde dat een behoor
lijke hoeveelheid kennis. 

Na de theorieavond op 4 september togen we wel 
driemaal het veld in. Op 9 september gingen we 
eerst naar het landgoed Leeuwenhorst Het zag er 
aanvankelijk naar uit, dat we weinig zouden vin
den, want door de droogte was er in de direkt daar
aan voorafgaande periode nog maar weinig te 
vinden. Gelukkig kwamen er tegen het weekeinde 
enkele fikse buien, waardoor de natuur zich be
hoorlijk kon herstellen. We vonden verschillende 
leuke soorten, die heel representatief waren voor 
de totale paddestoelenflora. Zo troffen we direkt al 
bij het begin enkele Gewimperde Aardsterren, de 
Breedplaatwortelzwam en de indrukwekkende Za
delzwam. Mooie soorten waren verder de Ge
waaierde Buisjeszwam, de Hertezwam en de 

Zwavelzam. Het zou te ver voeren al de gevonden 
soorten te vermelden, want het waren er in zo'n 
twee uurtjes ettel ijke tiental len. 

De excursie naar het Panneland in de Amsterdam
se Waterleidingduinen, twee weken later, was zo 
mogelijk nog meer spectaculair. De Groene Knola
maniet, bekend als de meest g iftige paddestoel, 
die in Europa is te vinden, maakt steeds weer d ie
pe indruk. I ets minder bekend, maar bijna zeker zo 
giftig, was de Weidetrechterzwam. Ook van deze 
soort vonden we verschi l lende exemplaren. Verder 
vonden we de eerste Vliegenzwam. Een leuke ver
rassing was verder een mooi exemplaar van de 
Berkeboleet, die er bijna naast stond. Naast enke
le grote soorten van de Anijschampignon troffen 
we enkele prachtige houtzwammen aan als de 
Vosrode Weerschijnzwam, de Biefstukzwam, de 
Porseleinzwam en de Kardinaalsmutsvuurzwam. 
Alleen al hun namen spraken bijzonder tot onze 
verbeelding. De meeste deelnemers konden er bij
na niet genoeg van krijgen, maar na u iteindelijk 
zo'n vier uur werd het de meest fervente mycoloog 
toch wel wat te veel .  We konden ruim honderd 
soorten op ons lijstje noteren. 

Met deze laatste excursie was het in feite afgelo
pen, maar op verzoek van de deelnemers brach
ten we op zaterdagmorgen 1 4  oktober nog een 
bezoek aan het landgoed De Horsten te Wasse
naar. Ook hier weer een keur van interessante en 
mooie soorten. Naast vele soorten russula's ont
dekten we koraalzwammen en Witte Kluifjeszwam
men. Op houtstronken troffen we ondermeer de 
Witte Bu ltzwam, de Grijze Gaatjeszwam, de Ton
derzwam, de Platte Tonderzwam en de Blauwe 
Kaaszwam. Ook dit laatste is maar een greep uit 
de bonte en kleurrijke verzameling van deze bijzon
dere bosbewoners. 

Berkenboleet 

I n  totaal waren er bijna 20 deelnemers ,  een mooi 
aantal om aan het werk te kunnen gaan. Uit de 
vraag om voor het volgend jaar weer zoiets op te 
zetten,  mag worden gekonkludeerd ,  dat deze cur
sus, die zeker ook zijn beperkingen kende, beslist 
aan zijn doel heeft beantwoord . 
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Nieuws u it de Amsterdamse Water
le id i ngdu i nen 
Wim Kuijper 

I n  januari van dit jaar werden weer de overwinte
rende vleermuizen in de bunkers in de AWD ge
teld. Er waren er meer dan ooit tevoren.  Het 
resultaat was 1 98 watervleermuizen, 21 grootoor
vleermuizen, 4 franjestaarten en 2 niet gedetermi
neerd . Opvallend is dat niet alleen in de AWD veel 
vleermuizen overwinterden maar dat er ook op an
dere plekken in Nederland hoge aantallen geteld 
werden . 
Deze zomer is er een kolonie rosse vleermuizen 
ontdekt. Ze zaten in een boom met een oud speeh
tehoL In totaal werden er 26 dieren geteld die in de 
avondschemering de boom verlieten om insekten 
te gaan vangen. Waarschijnl ijk is dit de eerste 
boombewenende vleermuiskolonie in de AWD. 

Een ander onderzoek in januari betrof het tellen 
van kauwen, eksters en zwarte kraaien in de 
AWD. Hiervoor werden de aantallen op de slaap
plaatsen genoteerd. De ekster is het algemeenst 
(244) , dan volgt de zwarte kraai en de kauw. Van 
de bonte kraai werd 1 dier waargenomen. In verge
lijking met een dergelijk onderzoek in 1 98 1  blijkt 
dat er in de AWD veel minder eksters s lapen, de 
zwarte kraai toegenomen en de bonte kraai vrijwel 
verdwenen is. Ook de kauw is sterk teruggevallen. 
Dit komt vooral door het verdwijnen van de grote 
roestplaats in het Kraaienbos. Deze bevatte soms 
wel 2000 tot 4000 kauwen . Toen de havik en de 
buizerd verschenen werd de plek in 1 990 verlaten. 
Leuke vogelwaarnemingen van de afgelopen zo
mer zijn o.a. dwergstern, zwarte ooievaar, grote 
gele kwikstaart, ijsvogel, wespendief, geoorde 
fuut, draaihals. Op 6 september waren er 's
avonds 1 2  boomvalken boven de Klazewei op l ibel
len aan het jagen. 

De grote duinvlakte het Groot Zwarteveld wordt al 
ruim 20 jaar door Gemeente Waterleidingen ge
maaid. Kort geleden is er een verslag verschenen 
over de ontwikkeling van de plantengroei in dit ge
bied. Er zijn 309 plantensoorten aangetroffen. Van 
een vlakte met veel duinriet is het gebied veran
derd in een soortenrijk duingrasland. Er groeien nu 
o.a. rietorchis en kleine ratelaar. Droge en natte 
plekken wisselen elkaar af. Op de plaatsen waar 
regenwater s lecht weg kan stromen is een zuur mi
l ieu ontstaan met veenmos en varens. 

Wilt u weten welke landslakken er in de duinen 
rondkruipen dan wijs ik u op een artikel in het 
schelpenblad ' De Kreukel' (nr. 1 van 1 994) . R .H .  
de Bruyne doet hierin verslag van zijn onderzoek 
in de AWD. Enige tientallen soorten komen er in 
het duin voor. Weinig dieren in het open, droge 
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duin, veel soorten in de vochtige loofbossen van 
de binnenduinrand. 

Opvallende insektenvondsten in de du inen in dit 
jaar zijn o.a. het Koevinkje en de Neushoornkever. 
Het Koevinkje was al vele jaren n iet meer waarge
nomen in de AWD. Maar in juli was dit dier aanwe
zig op het Vogelenveld. De Neushoornkever is een 

Hangende watervleermuis 
(illustratie: Peter Twisk) 

grote opvallende kever (enkele cm lang) en zeld
zaam . De dieren leven o.a. in rottend hout en war
me bladerhopen. 

I n  het bezoekerscentrum van de AWD bij de Oran
jekom is momenteel de grote versie van de wan
delkaart voor s lechts fl 1 0, - te koop. Deze 
gekleurde kaart van het hele waterwingebied is 
vooral gesch ikt als wandplaat. 
Op 7 en 21  januari en 4 en 1 8  februari vertrekken 
er om 1 3.00 uur natuurwandelingen vanaf het be
zoekerscentrum De Oranjekom. 

bron: Nieuwsbrieven AWD. 



Rondje G roen 
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 

Strand en zee blijven de mens boeien. ledere dag 
geeft weer een ander beeld te zien. Het vennetje 
in Drenthe is mooi, maar is de volgende dag het
zelfde mooi. M isschien is dat wel het wezenlijke 
verschil tussen wonen aan de kust en wonen in 
het binnenland. 
Wonen aan de kust houdt in  dat je ook wandelt 
langs die kust, wandelt langs het strand. Dat is 
goed en zeker aan te bevelen, maar toch is het zit
ten aan de kust ook aardig. Zitten op een uitkijk
post en turen over zee. Kijken naar wat er allemaal 
langs die kust komt vliegen. 
Vooral in  het voor- en najaar is dat heel wat. De 
steltlopers op weg van en naar hun winterverblijf. 
Roofvogels, laag over het water vliegend, in het 
voorjaar op weg naar het noorden . Maar ook de 
echte zeevogels. De meeuwen en sterns trekkend 
maar ook verblijvend voor de kust. De schorre 
roep van de Grote Stern in de zomer kan je een 
kick geven. 
Roofmeeuwen, jagers , zijn ook interessant. Met 
een trage, sterke vlucht gl ijden ze vlak over het wa
ter om ineens een spurt te nemen vaar een over
vliegende stern. En die stern niet meer met rust 
latend totdat die de inhoud van de maag heeft ge
loosd . Dit vormt dan het voedsel van deze groep 
vogels. Jagers, zeelui noemen het elsenaars. Zij 
gebru iken ook een aardig spreekwoord. Als je je 
lekker voelt in een bepaald gezelschap heet dat: 
"Je als een eisenaar onder de meeuwen voelen". 

Kleine Jager 

Toch wil ik het daar deze keer n iet over hebben. 
Eén van de interessantste vogels om te zien vanaf 
zo'n uitkijkpost is de pijlstormvogeL De Grauwe
en de Noordse Pijlstormvogel zijn hier, vooral bij 
stormachtig weer, weleens te zien. Voor een trek
waarnemer betekent zo'n waarneming het sum
mum. Een "pijl" zien dat doet je wat. Het zijn echte 
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zeevogels, komen alleen maar aan wal om er te 
broeden. Al zijn ze hier maar eens een enkele 
keer te zien en moet je er echt voor gaan zitten, el
ders in Europa l igt dat anders. 
Een bijzondere ervaring met pijlstormvogels had
den wij op de Azoren. Het betreft een andere 
soort, de Kuhls Pijlstormvogel ,  die we daar bij hon
derden steeds voor de kust zagen. Vliegend, maar 
ook in g rote groepen op het water drijvend. Een en
kele keer zagen we ook dat een groep om een 
paar Potvissen cirkelde en daar wat te eten oppik
te. Omdat er voor ons geen plaats was in de her
berg van het dorpje s l iepen we in de achterkamer 
van een aardige weduwe. En hoorden de eerste 
nacht vanuit ons bed steeds m urmelende gelui
den. Een soort zacht gesnater dat wat aan een 
nest jonge eenden deed denken. Die l iepen echter 
niet in de tuin van onze hospita, zodat we er niet 
uit kwamen wat het was. 
De volgende avond was dat wel het geval. Terwijl 
we naar wat volksdansers stonden te kijken hoor
den we het geluid weer, boven ons. Het gebabbel 
bleek afkomstig van de pijlstormvogels boven ons 
hoofd, zo nu en dan verlicht door een lantaarnpaal. 
Langs de kust van Wales en op de Middellandse 
Zee is de s laaptrek van pijlstormvogels te zien. 
Groepjes van een tiental of meer vogels van hun 
broedgebied op weg naar de  foerageergronden. 
Even vliegend en dan weer g l ijdend over het water 
met strak gehouden vleugels. 
Toch hoef je niet bedroefd te zijn als je dat alle
maal niet hebt gezien of gehoord. Op het strand 
kijken naar een doodgewone Zilvermeeuw kan je 
ook veel genoegen opleveren. Gewoon op het 
Noordwijkse strand. 
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Voge ln ieuws (derde kwartaal 1 995) 
Ab Steenvoorden 
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Voedselzoekende bontbekplevier in filmbeeldjes (Tiy.,ber�e..,... ''J67 \ 
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Vorkstaartmeeuwen 
Tijdens twee uren zeetrek tel len op vrijdag 29 sep
tember werden er drie onvolwassen Vorkstaart
meeuwen waargenomen. De eerste werd gezien 
tijdens het eerste uur van 06.45 uur tot 07.45 uur, 
de voge l  vloog omstreeks vijf voor zeven langs in 
zuidel ijke richting over het natte strand en kon 
goed bekeken worden. De andere twee, ook onvol
wassen exemplaren vlogen tijdens het tweede uur 
tel len, 1 6.00 uur tot 1 7.00 uur langs. 
Deze vogels vlogen op ongeveer 1 00 meter achter 
de branding ook in zuidelijke richting. Een exem
plaar keerde na te zijn langsgevlogen weer in noor
delijke richting, om korte tijd later nog eenmaal in 
zuidelijke richting langs te vliegen. Niet alleen in 
Noordwijk werden Vorkstaartmeeuwen waargeno
men, ook elders langs de kust werden verschil len
de exemplaren gezien, 1 exemplaar Terschel l ing, 
6 exemplaren Scheveningen, 2 exemplaren Lau
wersoog en 3 exemplaren West-Kapelle. Natuurlijk 
is de harde wind vanuit west en noordwestelijke 
richting in de week van 29 september de oorzaak 
van het verschijnen van de Vorkstaartmeeuwen 
langs de Nederlandse kust. De vogels worden dan 
met de westelijke stroming vanuit arctisch Noord
Amerika in onze richting gevoerd. 
Vorkstaartmeeuwen worden jaarlijks in Nederland 
waargenomen, voornamelijk in het najaar. I n  
Noordwijk waren tot nu toe maar 1 4  waarnemin
gen en een vondst van deze soort bekend. 

VI inde rj acht 
Tijdens het vogelen op een mooie, warme ochtend 
in augustus (1 2-08) werd er op de Algemene Be
graafplaats langs de Oude Zeeweg een groepje 
vliegenvangers waargenomen die gezamenlijk aan 
het foerageren waren. Aan de achterkant van de 
begraafplaats, nabij het Dompad bevinden zich en
kele Vlinderstruiken (Buddleja davidii) met daarom 
heen enkele Lijsterbessen (Sorbus aucuparia) . I n  
de  Vlinderstruiken bevonden zich een groot aantal 
vlinders, Dagpauwogen, Atalanta's en enkele Dis
telvlinders, terwijl er in de Lijsterbessen een zestal 
vliegenvangers, vier Grauwe- en twee Bonte Vlie
genvangers aanwezig waren. Vrijwel continu do
ken er een of twee vliegenvangers omlaag naar de 
Vlinderstruik om direct daarna weer omhoog te ko
men met een gevangen vlinder. Hoog in de Lijster-
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bes werden de vlinders ontdaan van hun vleugels 
en opgegeten. Vervolgens doken de vogels weer 
naar beneden om opnieuw een vlinder te bemachti
gen. Deze 'vlinderjacht' van Grauwe- en Bonte 
Vliegenvangers kon ik ongeveer anderhalf uur van
af een nabij gelegen bankje gadeslaan, totdat de 
vogels verstoord werden door andere bezoekers 
van de begraafplaats. Het was de eerste keer dat 
ik vliegenvangers zo specialistisch vlinders heb 
zien vangen. 

Eerste waarnemingen 
De eerste jager (Stercorarius) van dit najaar werd 
gezien, langsvliegend over zee op 1 3  augustus. 
Helaas kon de exacte soort niet bepaald worden, 
dus bleef het bij een jager 'spec.' .  

De eerste 'wintergasten'  werden al weer vrij vroeg 
waargenomen, een negental Brilduikers werden al 
gezien op 5 augustus (eerste waarneming van Bril
duikers in augustus in onze omgeving) , twee 
groepjes (vier en vijf exemplaren) vlogen langs 
over zee. De eerste Kramsvogels werden waarge
nomen in de Noordduinen, twee exemplaren ook 
op 5 augustus. De eerste Goudplevieren werden 
waargenomen op 29 jul i ,  24 exemplaren in Polder 
Hoogeweg en 6 exemplaren in de Elsgeesterpol
der. Ook werden de eerste Smienten in de polders 
al weer waargenomen, 8 exemplaren in Polder 
Hoogeweg en 6 exemplaren in de Fagelsloot op 
1 7  september. 

Bollenvelden onder water 
Helaas lijkt het onder water zetten van bollenvel
den in de bollenstreek z'n beste tijd gehad te heb
ben. Het afgelopen jaar konden er slechts twee 
gevonden worden, langs de Akervoerderlaan en 
langs de Loosterweg Noord. Het veld langs de 
Akervoerderlaan was erg klein en lag direct langs 
de openbare weg en was erg gevoelig voor versto
ring (verkeer) . Tijdens een viertal bezoeken wer
den er alleen 3 Grutto's en een Oeverloper 
waargenomen. Het veld langs de Loosterweg 
Noord lag ook direct langs de openbare weg, maar 
was zo groot dat de vogels aan de achterzijde van 
het perceel vrij rustig konden foerageren. Helaas 
werd al kort nadat het perceel onder water gezet 
was de helft van het perceel weer droog gelegd. 
Het gedeelte dat toen nog onder water stond was 
vrij onoverzichtelijk en de daarop aanwezige vo
gels konden vanwege de grote afstand n iet goed 
meer gedetermineerd worden. Tijdens de onge
veer zes bezoeken aan dit perceel werden s lechts 
4 Nijlganzen, 2 Oeverlopers en 3 Watersnippen 
waargenomen. Wel werd dit perceel gebruikt door 
meeuwen als slaapplaats . Tegen het einde van de 
avond waren er vaak grote groepen meeuwen op 
het perceel aanwezig,  hoofdzakelijk Kokmeeuwen, 
Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen. 



Veldwaarnemi ngen ju I i ,  augustus en 
september 1 995 
Roodkeelduiker 2 30-09 over zee zuid RS 
Dodaars 2 30-09 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JC 
Roodhalsfuut 1 1 9-08 over zee noord RS 

1 1 7-09 over zee zu id AS 
Geoorde Fuut 1 09-08 over zee noord RS 

1 29-09 over zee zuid JvD 
Vale Pijlstormvogel 1 22-07 over zee noord HV 

1 28-07 over zee noord RS 
Grauwe Pijlstormvogel 2 25-01;! over zee zuid RS 
Vaal Stormvogeltje 1 29-09 over zee noord JvD/RS 
Noordse Stormvogel 1 30-07 over zee zuid RS 

1 1 3-08 over zee noord RS/AS 
1 20-08 over zee JvD 
1 26-08 over zee noord JJ/RS/JvD/AS 
1 29-09 over zee noord RS 
5 29-09 over zee zuid AS 

Zwarte Ooievaar 1 1 9-08 overvliegend Polder Hoogeweg VWKYV 
Ooievaar 1 3 1 -07 overvliegend vuurtoren zuid RbS 

3 1 5-08 overvliegend Noordwijk-Binnen BI 
1 1 6-08 Polder Hoogeweg sv 
1 27-08 overvliegend polder Hoogeweg zu id AS 
1 29-08 overvl iegend Noordwijk-Binnen zu id AS 

Lepelaar 1 26-07 overvl iegend Noordwijk-Binnen HV 
Pijlstaart 5 1 7-09 over zee zu id AS 

1 23-09 over zee noord RS 
Zomertaling 1 23-07 Elsgeester polder AS 
Grote Zeeëend 3 23-09 over zee zuid JvD/AS 

2 30-09 over zee zuid RS 
Brilduiker 9 05-08 over zee noord AS 
Middelste Zaagbek 2 08-08 over zee zuid RS 

1 09-08 over zee zuid RS 
1 24-09 over zee zuid JJ 

1 4  29-09 over zee zuid AS 
9 30-09 over zee zuid AS 

Wespendief 1 1 6-09 overvliegend Noordduinen AC/JGB 
1 1 7-09 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 
1 1 8-09 overvliegend Noordduinen zu id AS 
1 1 8-09 overvl iegend Noordwijk-Binnen AS 

Bruine Kiekendief 1 23-07 overvl iegend Bronsgeest AS 
1 04-08 Elsgeester polder AS 
1 05-08 over zee noord AS 

1 7-09 over zee zu id AS 
Blauwe Kiekendief 1 7-09 overvliegend Coepelduynen AS 

1 8-09 overvliegend Noordduinen zu id AS 
Visarend 1 8-09 overvliegend Noordwijk-Binnen zuid AS 
Havik 1 3-08 Noord-duinen Duindamse Slag AS 

31 -08 overvliegend Duinweg noord JJ 
1 2-09 Noordduinen zeereep AC/JGB 

Smelleken 24-09 over zee foeragerend JvD/JJ 
Bontbekplevier 7 23-07 over zee zuid AS/RS 

3 24-07 over zee zu id RS 
1 0  05-08 over zee noord AS 
5 07-08 over zee noord RS 
4 1 3-08 over zee noord RS/AS 

1 2  03-09 over zee zu id RS 
2 1 8-09 over zee noord AS 
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Bontbekplevier 1 24-09 over zee zuid AS/JJ 
Kanoetstrandloper 1 2  04-08 over zee noord RS 

1 04-08 over zee noord JGW 
Regenwulp 2 1 8-07 over zee zuid RS 

3 29-07 over zee zuid RS 
3 1 2-08 over zee zuid RS 
3 24-08 overvliegend Noordwijk-Binnen zuid HV/AS 

Zwarte Ruiter 1 1 9-09 overvliegend Noordwijk-Binnen RZ 
Groenpootruiter 5 1 1 -07 overvliegend Noordwijk aan zee JJ 

7 05-08 overvliegend Noordduinen JGB/AC 
Witgat 1 3 1 -07 overvliegend Noordwijk-Binnen zuid HV 

5 1 2-08 overvliegend Noordduinen JGB/AC 
1 1 2-09 watergat Noordduinen AC/JGB 

Grote Jager 2 24-09 over zee noord JJ 
Zwartkopmeeuw 1 06-07 over zee zuid AS 

1 20-09 over zee JvD 
Dwergmeeuw 1 29-07 over zee noord RS 

3 1 9-08 over zee noord RS 
20 23-09 over zee noord RS 

6 24-09 over zee zuid AS 
1 24-09 over zee zuid JJ 
1 29-09 over zee noord AS 

Vorkstaartmeeuw 3 29-09 over zee zuid AS 
Geelpootmeeuw 1 30-08 op strand thv zeetrekpost RS/JvD 
Drieteenmeeuw 1 22-07 over zee noord HV 

1 02-09 op strand thv zeetrekpost RS 
Dwergstern 5 27-07 over zee zuid RS 

2 29-07 over zee zu id HV/RS 
3 09-08 over zee zuid RS 
3 1 3-08 over zee zuid RS/AS 
1 24-09 over zee JvD 

Zwarte Stern 1 27-07 over zee zuid RS 
3 29-08 over zee noord RS 
3 03-09 over zee noord RS 
1 09-09 over zee noord RS 
1 1 7-09 over zee zuid AS 

Veldui l  1 1 5-09 (Vm 1 8-09) Coepelduynen VWKW 
IJsvogel 2 1 3-08 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

1 1 0-09 AWD Oesterkanaal sv 
1 1 7-09 AWD Oesterkanaal sv 
1 1 8-09 A WD Oasterkanaal sv 
1 1 8-09 overvliegend Oegstgeestarkanaal JGB 

Kleine Bonte Specht 1 30-08 Noordduinen Piet Florisdal RS 
Boomleeuwerik 2 30-09 overvliegend Coepelduynen RS 
Grote Gele Kwikstaart 1 24-09 overvliegend strand zuid JJ 

2 30-09 Coepelduynen HV/JvD 
Gekraagde Roodstaart 1 05-08 Noordduinen Golfbaan JGB/AC 

2 1 7-09 Coepelduynen AS 
1 1 8-09 Noord-duinen zeereep AS 

Paapje 2 1 2-08 Coepelduynen AS 
4 31 -08 Coepelduynen nabij Puinhoop HV/RS 
2 1 2-09 Noordduinen Duindamse Slag JGB/AC 
5 1 7-09 Vinkenveld Noordwijk AS 

26 1 7-09 Coepelduynen AS 
1 2  1 7-09 teelland Bronsgeesterweg AS 

9 1 7-09 Polder Hoogeweg AS 
1 2  1 7-09 Elsgeester polder AS 

5 1 8-09 Noord-duinen zeereep AS 
Grote Lijster 5 1 2-07 AWD Langeveld JGW 

7 29-07 Noord-duinen JGW 
7 09-08 Noord-duinen JGW 
2 1 2-08 Coepelduynen AS 
6 1 2-09 Noordduinen Duindamseslag AC/JGB 
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Grote Lijster 1 1 7-09 Coepelduynen AS 
Grauwe Fitis 1 03-09 (Vm 07 -09) Coepelduynen zeereep VWKM/ 
Fluiter 2 29-07 Noordduinen JGB/AC 
Vuurgoudhaan 3 1 7-09 Coepelduynen AS 
Grauwe Vliegenvanger 5 09-08 Dompad Noordwijk AS 

1 1 2-08 Coepelduynen AS 
4 1 2-08 Dompad Noordwijk AS 

Bonte Vliegenvanger 5 1 2-08 Coepelduynen AS 
2 1 2-08 Dompad Noordwijk AS 
1 1 2-08 Noordduinen JGB/AC 
1 09-09 Coepelduynen AS 
1 1 7-09 Coepelduynen AS 

Buidelmees 2 29-07 Rioolzuivering 't Heen VWKM/ 
Grauwe Klauwier 1 1 5-08 Duindamseslag zeereep JvD 
Raaf 2 1 2-09 Noordduinen Oorlogspad (1 ex. geringd) AC/JGB 

WAAR NEM ERS: 

BI Berend lke 

AC Arie Cramer 

JGB Jan Glasbergen 

JGW Johan Goudzwaard 

JvD Jelle van Dijk 

JJ Jan Jacobs 

JC Jeugdclub (o . l .v. Richard) 

AS Rien Sluys 

RbS Robert Sluys 

AS Ab Steenvoorden 

HV Hein Verkade 

VWKM/ Vogelwerkgroep Katwijk 

sv Siem Vos 

AZ Richard Zonneveld 

Cu rsus over bescherm i ng van weide
vogels 
Je/Ie van Dijk 

Op veel plaatsen in ons land, met name in Friesland 
en Noord-Holland, zijn veel vrijwi l l igers actief betrok
ken bij het beschermen van weidevogelnesten. I n  
overleg met de  boeren worden maatregelen getrof
fen om de nesten te sparen bij beweiding en maai
en. Zo'n tiental jaren geleden is men vanuit de 
Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland ook in 
onze provincie hiermee begonnen. 

Vooral in de omgeving van Gouda heeft men goede 
resultaten bereikt. 
Frank Visbeen van Landschapsbeheer Zuid-Holland 
zal binnenkort in het Jan Verweij Natuurcentrum een 
cursus verzorgen over weidevogelbescherm ing. De 
volgende dagen zijn gereserveerd: 8 februari, 22 fe
bruari, 7 maart en 25 april. 

I nlichtingen bij Frank Visbeen (tel .  0 1 82-524500) of 
Jelle van Dijk (071 -361 0833) .  
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Lijst van werkg roepen en comm iss ies 

Redactie De Strandloper 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon :  071 -361 0945 

Ledenadministratie 
Jan Veefkind 
Breiaftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon :  071 -36 1 2368 

Planolog ische Commissie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 22 1 9  

Beheerscommissie Natuurcen
trum 
Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 071-36 1 02 1 0  

Werkgroep tentoonste l l ingen 
Nel Nooyen 
Joh. Malegraafstraat 1 4  
2201 LK Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 1 347 

Kantinievoorziening Natuur
centrum 
Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 2461 
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Vogelwerkgroep 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 BW Noordwijk 
Telefoon:  071 -36491 54 

Plantenwerkgroep 
Ees Aartse 
Joh. Malegraafstraat 6 
2202LK Noordwijk 
Tefefoon: 071 -361 4268 

Werkg roep b ib l iotheek 
Marian Bos 
Branding 46 
2201 WV Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 8636 

Groepenbezoek Natuurcen
trum 
Toos Bom 
Lijnbaanweg 26 
2201 LE Noordwijk 
Telefoon:  071 -361 1 285 

Jeugdnatuurclub 
Richard Zonneveld 
Van Struyckstraat 57 
2203 HD Noordwijk 
Telefoon:  071 -361 5023 

Veldwaarnemingen 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 Bw Noordwijk 
Telefoon: 071 -36491 54 

Excursies 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 0945 
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