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Bij de voorplaat 
De Pestvogel 
Het jaar 1996 is begonnen als een echt pestvogel
jaar. Honderden zijn er in ons land gezien en ook 
Noordwijk kreeg zijn deel. 
Door z'n fraaie uiterlijk en geringe schuwheid wor
den Pestvogels snel geliefd bij buurtbewoners die 
een groep in de wijk krijgen. Dat is weleens anders 
geweest. Vroeger werd de Pest- vogel gezien als 
bode van rampspoed. Vandaar dus z'n eigenaardige 
naam. 
Pestvogels broeden in de taigagordel en komen 
soms massaal naar het zuiden, waarschijnlijk gedre
ven door koude en voedselgebrek. Ze strijken dan 
neer op besdragende struiken zoals de Gelderse 
roos. 
Ze zijn geschapen (geëvolueerd) als vogels met een 
zeer wijde mondopening zodat rozebottels in hun ge
heel kunnen worden doorgeslikt. 
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Van de redactie 
Het was me het wintertje wel! De vogels hebben 
het zwaar te verduren gehad en het wintervoede
ring-comité was weer actief. Op strand lagen begin 
februari nog grote ijsschotsen en er passeerden 
honderden Scholeksters de trektelpost op weg 
naar het zuiden om aan de kost te komen. In de 
tuin waren volop Kramsvogels aanwezig en sinds 
lange tijd waren er weer Pestvogels in Noordwijk. 
In de tuin van mevr. Schrama v.d. Berg was het 
wel heel goed toeven. 
Dat er het afgelopen jaar weer veel werk is verzet 
kunt u lezen in het jaarverslag van de secretaris. 
De rustperiode voor de broedvogelttellers werd ge
bruikt om de gegevens uit te werken. De broedvo
gelverslagen treft u in dit nummer aan. Dat voge
laars niet stilzitten als er geen broedvogels te tel
len zijn blijkt wel uit de lange lijst met waarne
mingen van dit najaar. 
Maar het wordt lente en een nieuwe lente betekent 
aan het werk. Padden beschermen, Broedvogels 
inventariseren, planten karteren, vlinders tellen 
enz. Een groep enthousiaste vogelaars heeft sno
de plannen om de roofvogels welke in onze omge
ving broeden te inventariseren. U ziet, veel werk 

Agenda 
Excursieprogramma 

zaterdagavond 11 mei 
Excursie naar het landgoed "Offem•. Start om 
19.00 uur vanaf de hoofdingang aan de Nieuwe Of
femweg te Noordwijk Binnen. 

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

Lezingen 
vrijdagavond 29 maart 
Jaarvergadering met een aantal boeiende bijdra
gen en beelden van eigen leden. 

vrijdagavond 26 april 
Lezing met dia's van Mevr. U. Dijkstra over het le
ven in het zoete water. Verder wordt ingegaan op 
het belang van een goede kwaliteit van het opper
vlaktewater en hoe men de kwaliteit kan herken
nen. Met behulp van binoculairs kunnen aanwezi
gen zelf watermonsters bekijken en beoordelen. 
Mevr. Dijkstra is in het dagelijks leven werkzaam 
bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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waar overigens best nog plaats is voor meer vrijwil
ligers. De weidevogels in onze omgeving staan ex
tra in de belangstelling. 25 cursisten nemen deel 
aan de cursus weidevogelbescherming, die plaats
vindt in het Jan Verwey Natuurcentrum en ver
zorgd wordt door Frank Visbeen van Landschaps
beheer Zuid-Holland. In onze omgeving zijn niet 
veel graslandpolders meer over en op wat er nog 
rest moeten we zuinig zijn. Het standpunt van de 
Vereniging t.a.v. een golfbaan in Polder Hoog
eweg is heel duidelijk. Geen golfbaan. 
Dat er in onze vereniging nijvere lieden rondlopen, 
die naast de natuur nog in tal van andere organisa
ties actief zijn, blijkt uit de verkiezing van Wiltem 
Baalbergen tot Noordwijker van het Jaar. 
De redactie wenst u veel Jeesplezier en hoopt ook 
in 1996 weer veel kopij te mogen ontvangen 

Wilt u zo vriendelijk zijn de kopij voor de volgende 
Strandloper uiterlijk op 10 mei in te leveren. lnle
veradres: Rien Sluys, Bremkant 38, 2203 NG 
Noordwijk. 

Pikzwarte watertor 



Uitnod ig ing voor de jaarvergaderi ng  
Kees Verweij 

De Jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 29 
maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, Wete
ringkade 27 te Noordwijk. Na de behandeling van 
enkele punten van huishoudelijke aard volgt de 
verkiezing van het bestuur. Volgens het rooster 
van aftreden zijn dit jaar aftredend de heren Veef
kind en Verkade. Beide bestuursleden stellen zich 
herkiesbaar. Verder volgt de benoeming van twee 
nieuwe bestuursleden te weten de heren A. Steen
voorden en J. Jacobs. Beide heren draaien al een 
poosje mee, maar tot een officiële benoeming kan 
pas worden overgegaan, nadat de statuten hiertoe 
de mogelijkheid openen. Dankzij de onlangs ge
pleegde wijziging der statuten is dit inderdaad mo
gelijk geworden. Vandaar dat thans wordt 
voorgesteld beide genoemde heren te benoemen. 
Andere agendapunten op deze Jaarvergadering 

zijn het jaarverslag van de secretaris en het financi
eel verslag van de penningmeester, welke u beide 
in deze Strandloper kunt vinden. Verder doet de 
kascommissie verslag van haar bevindingen. Te
vens zal er een nieuwe Kascommissie worden be� 
noemd. 
Deze Jaarvergadering kent geen specifiek onder
werp, maar aan de leden is verzocht enkele van 
hun mooiste dia's te laten zien en ook van com
mentaar te voorzien. De leden bepalen nu zelf, 
wat aan de aanwezigen gepresenteerd zal wor
den. Dit kan heel verrassend en interessant wor
den. 
Het bestuur wenst u een prettige Jaarvergadering 
toe en hoopt, dat vele leden weer de weg naar het 
Jan Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden. 

Nieuws uit de ledenvergadering van 26 
I I 

Januan 
Opening 
De voorzitter opent deze ledenvergadering en heet 
de aanwezigen op deze eerste vergadering van 
het nieuwe jaar van harte welkom. 

Mededel ingen bestuur 
Jacht op watervogels 
De voorzitter maakt allereerst melding van het feit, 
dat ook binnen jagerskringen het advies gegeven 
is onder deze winterse omstandigheden de jacht 
op watervogels te staken. Vele watervogels zijn al 
behoorlijk verzwakt en door het opjagen moeten zij 
nogmaals een extra beroep op hun vetreserve 
doen. Vervolgens maakt de voorziter melding van 
het feit, dat een begin is gemaakt met de winter
voedering. Gelukkig is er op verschillende plekken 
nog open water, maar wanneer er zoveel vogels 
daar geconcentreerd zitten, is het de vraag of zij 
ook daar nog voldoende voedsel kunnen vinden. 
Paddenbescherming 
De voorbereiding van de paddenbescherming ver
loopt thans naar wens. Er zijn echter nog wel een 
paar mensen nodig om het team beschermers te 
versterken. Hij doet een beroep op de aanwezigen 
om bij interesse zich hiervoor bij de secretaris te 
melden. 
Polder Hoogeweg 
De Polder Hoogeweg staat op het ogenblik op
nieuw onder druk. De huidige eigenaar van het 
Golfcentrum aan de Noordwijkerhoek heeft bij de 
gemeente Noordwijk een plan ingediend om het 
huidige golfterrein uit te breiden in de richting van 
de Polder Hoogeweg Het betreft evenwel geen ge 

ringe uitbreiding, maar een uitbreiding, die een 
groot gedeelte van deze polder omvat. Gelet op de 
huidige bestemming kan zo'n plan niet gereali
seerd worden, maar er wordt wel behoorijk gelob
byed. Het vervelende is, dat bij de gemeente 
Noordwijk toch wel op een zekere medewerking 
kan worden gerekend, zij het in een veel beschei
dener vorm, maar dat het laatste woord toch in 
handen van de natuurorganisaties is gelegd. Daar
mee wordt dan de "zwarte piet" bij de Vereniging 
gelegd. Inmiddels zijn zowel met de gemeente 
Noordwijk als met de intiatiefnemer, de heer Beuk, 
gesprekken gevoerd. Het standpunt van de Vereni
ging luidt, dat de Polder Hoogeweg in zijn huidige 
vorm gehandhaafd moet blijven. Ook is er al met 
de Provincie kontakt opgenomen en ook daar is 
men van mening, dat aan de huidige beschermde 
status niet getornd mag worden. Het vreemde is, 
dat de gemeente Noordwijk een tweeslachtig be
leid voert. Enerzijds onderschrijft men het Pact van 
Teylingen, waarin de Polder Hoogeweg wordt be
schermd, maar aan de andere kant geeft men toch 
weer openingen. In ieder geval zal op dit punt ze
ker in de komende tijd veel gedaan moeten wor
den. 
Rondvraag 
Allereerst wordt melding gemaakt van verschillen
de waarnemingen van Pestvogels, die in het 
Vinkenveld, het Duinpark en in de Grashoek zijn 
gezien. Verdere bijzondere waarnemingen zijn een 
Roze Pelikaan bij het Oosterduinsemeer te Noord
wijkerhout en een Flamingo bij het Bejaardencen
trum Hoogwaak te Noordwijk. 
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Lezing van Hein Verkade over Gier
zwaluwen 
Hein Verkade heeft over verschillende jaren in 
Noordwijk-Binnen de Gierzwaluwen geïnventari
seerd. De plaatsen, waar hij broedgevallen heeft 
geconstateerd, heeft hij nauwkeurig in kaart ge
bracht. Hij laat zien hoe hij inventariseert en waar 
hij in het dorp de belangrijkste concentraties heeft 
aangetroffen. Daarnaast geeft hij een verslag van 
het verloop van een dakrestauratie aan de Bronck
horststraat, waarbij rekening werd gehouden met 
de aanwezigheid van diverse broedpaartjes. Via 
speciale dakpannen heeft men getracht de Gier
zwaluwen weer terug te krijgen, hetgeen niet ge
heel gelukte. Achteraf bleek, dat de Gierzwaluwen 
reeds materiaal moeten aantreffen om te kunnen 

Jaarverslag van de 
secretaris 
Kees Verweij 

Ook het jaar 1995 was een jaar, waarin onze Ver
eniging met een groot aantal activiteiten en ontwik
kelingen naar voren is gekomen. Zowel leden, 
belangstellenden, sprekers enz. hebben bijgedra
gen aan ons doel n.l. de bescherming en instand
houding van onze natuur en het milieu in onze 
nabije omgeving. Op zich lijkt dit een vanzelfspre
kende zaak, maar uit het volgende verslag blijkt, 
dat hiervoor zeer veel gedaan moet worden. Zeker 
waar veel mensen bijeen wonen, zoals in onze 
streek, moeten er keuzen worden gemaakt, die on
getwijfeld zonder onze activiteiten soms in het na
deel van de natuur uitvallen. Het bestaansrecht 
van onze Vereniging wordt hiermee ook ruim
schoots bewezen. 

Jan Verwey N atuurcentrum 
De jaarlijkse tentoonstelling was ditmaal gewijd 
aan het thema "Vleermuizen". Dit was niet zomaar 
een toevallig gekozen onderwerp, want het is be
kend, dat onze Vereniging sedert geruime tijd ijvert 
voor een geschikt winterverblijf in de bunkers in de 
Noordduinen te Noordwijk aan Zee. Door middel 
van deze tentoonstelling werd getracht wat meer 
bekendheid te geven aan het boeiende, doch ook 
niet onbedreigde leven van deze interessante 
groep zoogdieren. De belangstelling voor deze ten
toonstelling van uit het publiek viel tegen. Daaren
tegen hebben toch vele scholen met dit onderwerp 
kennis kunnen maken. 
Daarnaast onderging het Natuurcentrum weer zijn 
jaarlijkse opknapbeurt. Vele vrijwilligers hebben 
hier weer hun steentje aan bijgedragen. Naast de 
bilbliotheekruimte (de kleine zaal) was ditmaal de 
grote zaal aan de beurt. Zij werd geheel opnieuw 
geschilderd en bovendien van verschillende leuke 
attributen voorzien. Ook de inventaris van de keu
ken werd gedeeltelijk vernieuwd. 
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nestelen (bijv. oude spreeuwennesten). Bij de 
restauratie was dit materiaal verdwenen. 
De lezing wordt zeer gewaardeerd, hetgeen bleek 
uit het enthousiaste applaus van de aanwezigen 
na afloop van de lezing. De voorzitter dankt tot slot 
de spreker voor zijn boeiende betoog. 

Datum volgende vergadering en 
s lu it ing 
De datum van de eerstvolgende ledenvergadering 
is vrijdag 23 februari a.s. Dan spreekt Martijn de 
Jonge over het vogelleven op het eiland Griend. 
Hierna sluit de voorzitter deze vergadering en 
wenst een ieder wel thuis. 

Een laatste aanwinst is de overhead-projector, die 
vooral bij cursussen een belangrijke hulp kan zijn. 

Acties 
De vele taken, die de laatste tijd op het bestuur af
kwamen, noopten tot herbezinning omtrent de sa
menstelling c.q. uitbreiding van het bestuur. Tot dit 
laatste is ook inderdaad besloten. Daartoe werden 
de nodige stappen via de notaris gezet, hetgeen 
resulteerde in een wijziging van de statuten. Hierin 
werd ondermeer de mogelijkheid tot uitbreiding 
van het bestuur opgenomen. Dit betekent, dat Jan 
Jacobs en Ab Steenvoorden, die reeds informeel 
meedraaiden, thans ook officieel bestuurslid kon
den worden. In dit verband werden ook de taken 
van ieder bestuurslid nog eens duidelijk onder de 
loupe genomen en zonodig gewijzigd. 



Met het reeds genoemde "VIeermuizenproject" 
gaat het langzaam maar zeker de goede kant uit 
Het bunkercomplex werd eind februari bezocht en 
die situatie aldaar werd hoopgevend bevonden. Er 
werden zelfs nog 15 vleermuizen aangetroffen, of
schoon dit complex geheel afgesloten was. Verder 
werd in augustus jl. het vleermuizenproject te Was
senaar bezocht, waarbij men kon zien, wat hier al
lemaal bij komt kijken (schoonmaken gangen, het 
aanbrengen van een stevige toegangsdeur e.d.). 
Inmiddels is aan de gemeente Noordwijk verzocht 
om overleg teneinde in ieder geval op korte termijn 
tot een stevige toegangsdeur te komen, waarbij de 
vleermuizen vrijelijk in en uit kunnen vliegen. 
De paddenbescherming is een jaarlijks terugke
rend ritueel, maar wie denkt, dat het hier gaat om 
een simpel draaiboek, dat gewoon maar uitge
voerd moet worden, vergist zich. Steeds blijkt, dat 

Visarend 

op onderdelen weer verbeteringen nodig zijn. Ver
der heeft men te maken met het steeds drukker 
wordende verkeer en de helaas niet beter worden
de mentaliteit van de gemiddelde weggebruiker. 
Naast de voorbereiding van de gebruikelijke pad
denbescherming (afzetten van de wegen met hek
ken) werd gedacht aan de eventuele aanleg van 
paddenpoelen aan de binnenzijde van de traject 
op het terrein van het Zuidhollands Landschap. In
middels is deze organisatie gevraagd om over dit 
plan overtag te voeren. 
De afgelopen tijd is geconstateerd, dat voor be-

paalde activiteiten de belangstelling wat minder 
wordt zoals bijvoorbeeld voor sommige excursies 
en ledenvergaderingen. Kritisch werd het program
ma nog eens doorgenomen, waarbij bepaalde 
onderwerpen of vaste excursies werden geschrapt 
en door andere activiteiten werden vervangen. 
Wederom kwam de Polder Hoogeweg weer volop 
in de belangstelling, doordat de huidige eigenaar 
van het daaraan grenzende golfterrein nabij de 
Noordwijkerhoek plannen naar buiten bracht om in 
de Polder Hoogeweg een aanzienlijke uitbreiding 
te creëren. Het behoeft geen betoog, dat wij, na 
onze eerdere strijd voor het behoud van de Polder 
Hoogeweg, ook ditmaal op de bres staan voor het 
behoud van deze polder. Met de gemeente Noord
wijk en de initiatiefnemer werden al verschillende 
contacten gelegd. 
Ook De Strandloper kwam uitgebreid ter sprake. 
De huidige uitvoering en de presentatie van de in
houd zijn al weer enkele jaren oud. Dan is het 
goed zich eens af te vragen of de huidige vorm 
wel bevredigend is. Na een vrij uitvoerige discus
sie kwam men toch tot de slotsom de huidige op
zet in grote lijnen te handhaven. Verder werd 
besloten om in oktober een themanummer over 
roofvogels uit te brengen. 
De gemeente Noordwijk bracht het Milieu Beleids
plan uit, dat ook aan onze Vereniging ter beoorde
ling werd voorgelegd. Op dit rapport is een vrij 
uitvoerig kommentaar geleverd, waarbij o.a. nog 
eens grote aandacht werd gevraagd voor de "over
stortproblematiek". 
Ook t.a.v. het landgoed "Offem" waren er weer 
nieuwe ontwikkelingen. Bij het gemeentebestuur 
van Noordwijk was een voorstel ingediend om in 
de zuidwesthoek van dit landgoed een 16-tal villa's 
op te richten i.p.v. het oorspronkelijk overeengeko
men aantal van acht. Daartoe was de eigenaar, de 
Graaf van Urnburg Stirum, bereid een bouwlokatie 
in de noordwesthoek te laten vallen. Het bestuur 
heeft met de architect en de heer van Urnburg Sti
rum op 12 november jl. een rondgang op het land
goed gemaakt en daarbij is overeengekomen 
bezwaren tegen deze uitbreiding te laten vallen, 
mits t.a.v. de bouwmogelijkheid op het voormalige 
landhuis in het hart van het landgoed duidelijke ga
ranties zouden worden geboden, dat nieuwbouw 
slechts voor particuliere bewoning gerealiseerd 
mag worden. Dus geen verzekeringskantoor of 
iets dergelijks. Dit laatste werd toegezegd. 
Om het kontakt met de jeugd te versterken werd 
kontakt gelegd met de Northgo-Scholengemeen
schap om leerlingen te interesseren voor activitei
ten binnen onze Vereniging. Een eerste plan is 
een excursie voor de leerlingen naar een gebied, 
waar behoorlijk wat vogels te zien zijn. Deze excur
sie vond plaats op zaterdag 17 februari jl. 

Overleg met andere instellingen 
Onze Vereniging participeerde in de gemeentelijke 
Werkgroep Natuurschets. Tezamen werd o.a. ge
werkt aan een plan om een ecologische verbin
dingszone te creëren tussen de Noordduinen en 
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het landgoed Leeuwenhorst Dit voorstel wacht 
thans bij de gemeente Noordwijk op een nadere 
uitwerking. 
Onze Vereniging participeert verder in het Milieu 
Overleg Duin- en Bollenstreek. Een der belangrijk
ste agengapunten van het afgelopen jaar was de 
totstandkoming van het zogenaamde Pact van 
Teylingen, een convenant tussen diverse belan
gengroeperingen in de Bollenstreek. In dit pact 
heeft men getracht tot een gezamenlijke ruimtelij
ke indeling van de Bollenstreek te komen. Daarbij 
is gepoogd de verschillende belangen zoveel mo
gelijk tot elkaar te brengen. Hoewel niet iedere par
ticipant even gelukkig is met het resultaat, is dit 
pact toch een duidelijk antwoord in de richting van 
de Provincie. De ondertoon van dit pact is het zo
veel mogelijk open en leefbaar houden van onze 
streek. 
Zowel op 1 0 januari als op 11 december jl. vond 
overleg plaats met het plaatselijke vertegenwoordi
gers van het Staatsbosbeheer. Daarbij kwamen on
derwerpen ter sprake als de jaarlijkse vogelinven
tarisaties, het dunnen van het naaldhout, de aan
leg van paden e.d. 
Naar aanleiding van een artikel van de Wildbeheer
eenheid van de Bollenstreek over o.a. het teveel 
aan vossen en inventarisaties van vogels, die niet 
bepaald juist waren, vroeg ons bestuur een ge
sprek met deze jagersorganisatie aan. Dit gesprek 
vond plaats op 11 juni jl. Daarbij werd o.a. een toe
lichting gegeven op onze wijze van inventariseren 
en werd bovendien een aantal gepubliceerde gege
vens gecorrigeerd. Van onze kant werd aangebo
den ook in de toekomst aanvullende gegevens te 
vertrekken en eventueel te corrigeren. Tevens 
werd gewezen op onze uitgave over de vogels in 
de Bollenstreek. 

Diverse activiteiten 
De verkoop van de Flora van de Duin- en Bollen
streek verloopt voorspoedig, maar desondanks 
werden plannen gemaakt om hier en daar deze 
verkoop wat te versnellen. In aansluiting op deze 
uitgave kwam het plan naar voren een plantenar
chief op te bouwen aan de hand van speciaal daar
toe ontworpen kaartjes. Daarmee bereikt men 
eenduidigheid in de opslag van gegevens. 
De Vogelwerkgroep kwam enkele malen bijeen. Al
lereerst werd gesproken over de planning van de 
inventarisaties. Daarnaast kwamen onderwerpen 
aan bod als vogelherkenning, de verspreiding van 
een aantal soorten en werd er een avond georgani
seerd over ganzen. Tevens werd er een aantal ma
len op excursie gegaan o.a. naar de Korhoenders. 
Het bestuur is een weekend met elkaar op stap ge
weest, om in een informele sfeer ook over andere, 
dan alleen bestuurszaken met elkaar te praten. Dit 
weekend vond plaats op 21 en 22 januari 1995 in 
Stavoren. 
Een nieuw initiatief was het inventariseren van vlin-
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ders, dat het afgelopen jaar voor het eerst in de 
Noordduinen en de Coepelduynen heeft plaatsge
vonden. Na een instructieavond trokken verschil
lende leden van ons er enthousiast op uit. 

Een volgend nieuw intiatief was de paddenstoelen
cursus. Na een theorieavond eind augustus toog 
een enthousiast gezelschap van ongeveer 15 le
den er nog driemaal in het veld op uit Men was zo 
enthousiast, dat men het plan opvatte in het vol
gend jaar weer zo'n initiatief te ondernemen. 
Ab Steenvoorden maakte het begin met het verza
melen van zoogdiergegevens. Hij deed daarbij een 
oproep gegevens over zoogdieren bij hem in te le
veren. 

Excursies 
19 februari: excursie naar de Pier van IJmuiden. 
26 april: nachtegalenexcursie in de Noorduinen. 
13 mei: vogel- en plantenexcursie naar het 
landgoed "Offem•. 
10 juni: grassenexcursie rond de oevers van het 
Oosterduinsemeer te Noordwijkerhout. 
17 juni: vleermuizenexcursie naar Nieuw-Leeuwen
horst. 
1 juli: slootjesexcursie achter het landgoed "Of
tem". 
15 t/m 17 september: waddenweekend. 
28 december: ganzenexcursie naar Zeeland. 

Lezingen 
27 januari: lezing met dia's van de heer Veldkamp 
over walvissen. 
24 februari: lezing met dia's over stinzenplanten 
van Jelle van Dijk. 
31 maart: jaarvergadering met terugblik op de ver
schillende waddenexcursies. 
21 april: lezing met dia's van Dick Passchier over 
de natuur in Normandië en Bretagne. 
29 september: lezing van de heer Schipperijn over 
de Galapagoseilanden. 
27 oktober: lezing van de heren Wanders en 
Heemskerk over vogelgeluiden. 
24 november: lezing met dia's van de heer J. Vink 
over het arctisch gebied rond de Beringstraat 

Slotwoord 
Naast de vele vreugdevolle gebeurtenissen en initi
atieven werden we in het najaar opgeschikt door 
het overlijden van een tweetal zeer gewaardeerde 
leden en medewerkers nl. mevrouw Veefkind en 
de heer Deelder. 
Naast de vele activiteiten, die in dit verslag be
schreven staan, is er nog heel veel meer werk ver
richt. Vele vrijwilligers hebben hieraan hun steentje 
bijgedragen. Daarvoor past zeker in dit verband 
een extra woord van dank. 



Financieel overzicht 1995 
J. Veefkind 

Staat van Baten en Lasten 

in  uit saldo 

Baten 

Contributies en donaties 11093 
Rente 1239 
Batig saldo verkoop 94 

12426 
Saldo baten 12426 

Lasten 

Jan Verwey Natuurcentrum 
Ontvangen entreegelden 729 
Giften 115 
Batig saldo kantine 339 
Bijdrage Stivono 500 
Exploitatie en onderhoud 4997 
Bibliotheek 141 
Expositie � 

1683 5612 
Nadelig saldo -3929 

Strandloper 
Advertenties 750 
Drukkosten 4545 
Portokosten 537 
Diversen 75 

750 5157 
Nadelig saldo -4407 

Diverse lasten 
Bestuur, vergaderingen, activiteiten 2954 
Jeugdclub 154 
Contributies en giften ....B.aQ 

3988 
Saldo diverse lasten -3988 

Jaarresultaat 102 

Verkoop Flora 7732 

VOORDELIG EXPLOITATIE SALDO 7834 
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Balans per 1 januari 1995 

Activa Passiva 

Kas, Bank, Giro 25477 Vooruitbetaalde contributie 50 
Te ontvangen rente 1272 Te betalen rekeningen en deel 1082 
Te ontvangen subsidie Flora 1000 Reserve Onderhoud 10000 
Te ontvangen advertentiegelden 2000 Vermogen 18617 
Overige voorraad pm 
Overige bezittingen pm 

Totaal 29749 Totaal 29749 

100 

• 

Balans per 31 december 1995 

Activa Passiva 
Kas, Bank, Giro 33928 Vooruitbetaalde contributie 145 
Te ontvangen rente 1168 Reserve Onderhoud 10000 
Te ontvangen advertentiegelden 1500 Vermogen 
Overige voorraad p.m. per 1 januari 18617 
Overige bezittingen p.m. exploitatiesaldo 7834 

26451 

Totaal 36596 Totaal 36596 
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Begroti ng 1996 

Ontvangsten 

Contributies/Donaties 
Rente 
Strandloper advertenties 
Verkoop 
Verkoop Flora 
JVNC entree 
JVNC consumpties 
JVNC giften 
JVNC Stivono 
Exploitatietekort 

Toelichting 

11000 
1000 
1250 

100 
1000 

750 
300 

50 
500 

1060 

17010 

Uitgaven 

JVNC exploit. en onderh. 
JVNC energie 
JVNC verzekering 
JVNC belasting 
JVNC permanente tentoonst. 
JVNC wisseltentoonst. 
JVNC bibliotheek 
Strandloper druk 
Strandloper porto 
Strandloper diversen 
Bestuur 
Verzekering 
Vergaderen, Activiteiten 
Jeugdclub 
Contributie en giften 
Diversen 

2500 
2500 

200 
300 
500 
500 
500 

5700 
550 

50 
1000 

110 
850 
500 

1000 
250 

17010 

Het jaar 1995 is financieel heel gunstig geweest. Zelfs als de verkoop van de Flora van de Duin- en Bollenstreek 
buiten beschouwing wordt gelaten resteert nog een positief saldo. De zeer goede verkoop van de Flora maakt dat 
een deel van het geld dat de vereniging in de uitgave gestoken heeft, weer terug verdient wordt. 
De nog aanwezige voorraad van de Flora's is evenals de overige verkoop voorraad niet op de balans opgeno
men. Het is niet te voorspellen of en hoeveel er verkocht zal worden. Alle verkoop zal als batig saldo op de desbe
treffende exploitatierekening verschijnen. 
De overige bezittingen van de vereniging, te weten de bibliotheek, de inventaris, schrijfmachines, geluidsappara
tuur, een dia-apparaat en een binoculair, zijn evenzo p.m. opgenomen. Dit omdat verkoop niet in de bedoeling ligt 
De begroting voor 1996 vertoont een tekort van f1000,-. Dit komt voornamelijk door de verhoging van de drukkos
ten van de Strandloper. Dit i.v.m. het uitbrengen van een extra 'roofvogelnummer'. 

Torenvalk 
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Overzicht ledenbestand per 1 januari 
1996 

Jaar 
84 85 86 87 88 89 90 91  92 93 94 95 

Noordwijk 279 303 328 370 387 397 403 404 395 384 376 361 

N'HouVDe Zilk 21 23 25 25 27 30 30 35 39 35 32 31  

Katwijk 15 16 18 21 22 31 29 17 16 1 5  1 5  1 5  

R'burgN'Burg 13 15 16 16 14 1 4  18 17 1 6  1 6  14 1 4  

Leiden e . o .  1 4  1 7  20 23 26 28 25 29 37 31 32 35 

Bollenstreek 26 33 40 54 59 60 64 63 69 66 60 60 

Elders 27 25 23 26 29 31  34 40 40 38 45 36 

Totaal 395 432 470 535 564 591 603 605 6 1 2  585 574 552 

-

Bezoekersaantallen Jan Verwey Natuur
centrum 
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Broedvogelinventarisatie i n  de duinen en  
landgoederen rond Noordwijk  i n  1995 
samenstelling Rien S/uys 
In dit artikel worden de resultaten van vijf, jaarlijks 
geïnventariseerde, gebieden beschreven. 

1 Coepelduynen 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar werd dit 
duingebied in z'n geheel geïnventariseerd. Het 
deel dat grotendeels in de gemeente Katwijk ligt, 
werd ook dit jaar weer onderzocht door Bram 
Schoenenberg (in 23 uren), terwijl Kees Verweij 
(14 uren) en Jelle van Dijk (13 uren) het Noordwijk
se deel voor hun rekening namen. De gegevens 
op de veldkaarten werden volgens de richtlijnen 
van de "Handleiding SOVON Broedvogel Onder
zoek" (uitgave 1993) uitgewerkt. Het onderzochte 
gebied omvatte ook dit jaar weer het terrein van 
camping "de Noordduinen". 

Broedvogels van de Coepelduynen: 
1 990 t/m 1 995 Als de aantallen op het campingterrein in alle jaren 

niet worden meegeteld zijn de jaartotalen voor de 
periode 1990-95: 284-231-175-174-181-208. 
De stabilisatie van het totaal aantal broedparen, 
na de dramatische teruggang na het seizoen . 
1991 , is in 1995 gevolgd door een kleine stijging 
van het totaal aantal broedvogels. Om te kijken of 
deze lichte stijging voor alle groepenbroedvogels 
geldt, zijn de cijfers voor bodembroeders en stru
weelbroeders op een rij�e gezet Voor de bodem
broeders tellen we de aantallen van de volgende 
soorten bij elkaar: Patrijs, Veldleeuwerik, Graspie
per, Tapuit en Fitis. Voor de struweelbroeders ne
men we de aantallen van de volgende soorten bij 
elkaar: Heggemus, Merel, Grasmus en Kneu. De 
aantallen van de camping zijn hierbij niet meege
teld. 
Het aantal bodembroeders lijkt zich nu licht te her
stellen, al zijn we nog ver verwijderd van de aantal
len van vijf jaar geleden. Ook aan de licht dalende 
tendens bij de struweelbroeders lijkt nu een einde 
gekomen te zijn. 

Het lichte herstel bij de bodembroeders is vrijwel 
geheel toe te schrijven aan de Fitis die weer terug 
is op het niveau van voor het rampjaar 1991. Het 
onderzoek van Reijnen en Foppen heeft uitgewe
zen dat de lage aantallen van dat jaar niet zijn toe 
te schrijven aan slechte broedresultaten in voor
gaande jaren, maar aan het lage aantal dat in 
1991 uit Afrika terugkeerde. Naast de Fitis heeft 
ook de Nachtegaal zich goed hersteld. Voor een 
flinke aanwas van het aantal bodembroeders zorg
de dit jaar de Graspieper. Na enkele magere jaren 
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is ook deze soort weer terug op het niveau van vijf 
jaar geleden. 
Dat kan helaas niet gezegd worden van eertijds zo 
karakteristieke broedvogels van het zeedorpen
landschap zoals Tapuit, Veldleeuwerik en Patrijs. 
Vermoedelijk zullen deze soorten voor het jaar 
2000 hier zijn uitgestorven. 
Zo werd er wel zang en balts van Tapuiten waarge
nomen, maar uitgevlogen jongen werden ook dit 
jaar niet opgemerkt. Hetzelfde kan van Patrijs en 

Wulp worden gezegd: nog wel balts, maar geen 
jongen. 
Wel lukte het de Bergeenden om hier hun legsel 
uit te broeden. Eind mei werd door Dick de Jonge 
een paar met jongen in de duinen bij de gemeente
grens gezien. Twee uur later kon hij dit gezelschap 
fotograferen in de Katwijkse Binnenwatering! Ook 
succes had het paartje Meerkoeten in de Guyte
deL Door het natte en koude voorjaar bleef er tot 
in juli water in deze vallei staan. Of de Kievit suc
cesvol is geweest, blijft onduidelijk. Vermoedelijk is 
het legsel wel uitgebroed, maar zijn de jongen niet 
vliegvlug geworden. 
De aanplant rond de camping blijft rijk aan zangvo
gels. Vooral voor Fitis (3), Heggemus (3) en Merel 
(4) is dit een aantrekkelijk terrein. Bovendien wer
den hier nog leuke soorten als Nachtegaal, Braam
sluiper en Tjiftjaf gevonden. De Spotvogel en de 
Zwartkop werden wel waargenomen, maar toon
den geen plaatstrouw. Langs het Zwartepad is drie 
jaar geleden een sloot gegraven waarlangs zich 
nu een strook moerasbegroeiing ontwikkeld heeft. 
Hoewel dit gebied niet tot de Coepelduynen be
hoort, is het toch wel aardig om te vermelden dat 
hier in 1995 Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Wa
terhoen hebben gebroed. 

2 Noordduinen-west 
Grootte: 53 ha. Onderzoekers: Arie Cramer en Jan 
Glasbergen. Voor het elfde achtereenvolgende sei
zoen werd dit kavel onderzocht. Er werden tien in
ventarisatie-rondes gelopen welke tezamen 30 
uren in beslag namen. Het terrein bestaat voorna
melijk uit duin-graslanden, struwelen en laag aan
geplant hout. Daarnaast zijn enkele restanten 
dennenbos aanwezig. 
De zeereep wordt beheerd door Hoogheemraad
schap Rijnland en is niet voor het publiek toegan
kelijk. De oostgrens van het terrein wordt 
begrensd door het fietspad midden in het duin. 
Het overige gebied wordt beheerd door Staatsbos
beheer en is wel toegankelijk voor iedereen. Het 
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kan hier erg druk zijn met wandelaars, trimmers 
enz. 
Net als in 1994 ontbrak de Veldleeuwerik dit jaar 
als broedvogel en lijkt nu definitief uit het gebied 
verdwenen te zijn. 
Met de Roodborsttapuit lijkt het daarentegen iets 
beter te gaan. Na afwezigheid vorig jaar was er dit 
jaar weer een paartje aanwezig. De Patrijs werd 
(1x één paartje) in het terrein waargenomen, maar 
is daarna (bijv. met uitlopende jongen) niet meer 
terug gezien. De Zomertortel was met twee broed
gevallen gelukkig weer terug. Het aantal broeden
de Eksters is met 10 paartjes nog immer aan de 
hoge kant in dit gebied. 
Regelmatig werden reeën in het terrein gezien, de 
Vos liet echter, op een enkele waarneming na, dit 
jaar verstek gaan. 
Voor verdere gegevens zie onderstaande tabel. 

Broedvogels van de Noordduinen
west 1 990-1 995 



3. Noordduinen-Oost 
Grootte: ca. 32 ha. SOVON-nr. 721. Inventarisatie: 
Jelle van Dijk. Er werden in totaal negen inventari
satierondes gelopen, die bij elkaar twaalf uren in 
beslag namen. 
Het gebied bestaat grotendeels uit dennenbos. Al
leen langs de binnenduinrand en langs de Weide
weg is loofhout aanwezig. Langs de 
binnenduinrand loopt een verkeersweg die inten
sief wordt gebruikt. Het gebied werd voor het ze
vende achtereenvolgende jaar onderzocht 
Terugziend op de afgelopen zeven jaar, kan aller
eerst worden geconcludeerd dat het aantal broed
vogels in dit gebied sterk is teruggelopen. In de 
verslagen van de voorgaande jaren werd reeds op
gemerkt dat deze teruggang hoogstwaarschijnlijk 
veroorzaakt werd door de toenemende verkeersin
tensiteit op de Randweg. Ook de negatieve in
vloed van de recreatie moet niet worden 
onderschat. Het terrein wordt tegenwoordig het ge
hele jaar intensief benut door wandelaars met kin
deren en honden die beslist niet op de paden 
blijven. Staatsbosbeer heeft enkele jaren geleden 
enkele paden afgezet, maar dit heeft slechts ge
leid tot het ontstaan van een waar netwerk van 
sluip paden. 
De vogelstand in dit deel van de Noordduinen zou 
een positieve stimulans kunnen krijgen door een 
ander bosbeheer. Waar blijft de uitvoering van het 
Beheersplan Hollands Duin waar we zoveel jaren 
op hebben zitten wachten? De binnenduinrand zal 
volgens dit plan worden omgevormd tot "een struc
tuurrijk loofbos". Door selectieve kap gevolgd door 
de aanplant van dicht, laagblijvend loofhout kan 
meer structuur in het bos worden aangebracht. 
Van zulke maatregelen zullen soorten als Fitis, 
Heggemus, Boompieper en Nachtegaal ongetwij
feld profiteren. 

Broedvogels van de Noordduinen
oost in 1 990 t/m 1 995 

4 N ieuw-Leeuwenhorst 
Inventarisatie: Marian Bos en Dick Hoek. Groot- te 
ca. 15 ha. Reeds twaalf jaar wordt een gedeelte 
van dit

_ 
landgoed geïnventariseerd op broedvogels. 

Somm1ge soorten blijven al die jaren opvallend 
konstant in aantal, zoals de Groene Specht, Grote 
Bonte Specht, Bosuil, Tjiftjaf, Glanskop, Boomkrui
per en Vlaamse Gaai. Spreeuw en Ringmus dalen 
echter dramatisch in aantal en verdwijnen zelfs uit 
het terrein. Een beelje tegen de algehele trend in 
doet de Zanglijster het in Nieuw-Leeuwenhorst vrij 
goed. De roofvogels lijken niet echt vaste voet op 
het landgoed te kunnen krijgen. Opvallend is dat al
leen in de jaren dat er in Offem grote aantallen 
B�auwe Reigers nestelen er ook broedpogingen in 
Nieuw-Leeuwenhorst worden ondernomen. Mis
schien was er in Offem van overbevolking sprake. 

Broedvogels van een gedeelte van 
N ieuw-Leeuwenhorst 1 990-1 995 
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5 Offem 
Inventarisatie: Hein Verkade Grootte: ca. 32 ha. 
Voor het 24e achtereenvolgende jaar werd Offem 
geïnventariseerd op broedvogels. Er gingen in 
1995 veel meer soorten in aantal achteruit dan 
vooruit. Vooral de kleine zangvogels zaten duide
lijk in de min. Deze negatieve tendens zette rond 
1990 in. Juist toen vestigde de Sperwer zich als 
broedvogel op het landgoed. Zij voeden zich voor-
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namelijk met kleine zangvogels. Interessant is om 
te zien wanneer het evenwicht tussen die twee be
reikt zal worden. 
Zal de Gierzwaluw voor het laatst op Offem ge
broed hebben dit jaar? De oude schuur waarin zij 
al jaren onderdak vinden staat op de nominatie ge
sloopt te worden t.b.v. nieuw te bouwen villa's. 
De Buizerd overzomerde op het landgoed maar 
kon niet op territorium-gedrag betrapt worden. 
De Fitis zal binnenkort verdwijnen uit Offem als 
broedvogel. De kaalslag in de tachtiger jaren 
bracht veel laag struikgewas en dus ook Fitissen 
met zich mee. Het steeds hoger wordende ge
boomte maakt het voor de Fitis nu steeds moeilij
ker zich te handhaven. 

Broedvogels van Offem: 1 990-1 995 

Koolmees 36 I 39 I 30 I 29 I 25 



6. Kle in-Leeuwenhorst 
Inventarisatie: Ab Steenvoorden en Richard Zonna
veld 
Na ruim tien jaar werd het landgoed Klein-Leeu
wenhorst weer op broedvogels geïnventariseerd. 
Het is gelegen tussen de Gooweg in het westen, 
de Geversijsbaan in het zuiden, de provinciale 
weg in het oosten en de picknickplaats in het noor
den. Het bestaat uit gevarieerd opgaand loofbos 
met hier en daar een redelijke onderbegroeiing. 
Vooral in de noordwesthoek is tamelijk veel naald
bos te vinden. Verder zijn er enkele percelen wei
land welke vrij intensief gebruikt worden. Naast 
enkele hoekjes tuinbouwgrond zijn er achter het 
landhuis enkele waterpartijen en een rustige tuin 
aanwezig. 
Tijdens 9 bezoekrondes werd 18 uur in het inventa
risatieterrein doorgebracht. Er werd zowel s'mor
gens als s'avonds geïnventariseerd onder vaak 
slechte weersomstandigheden. 

Broedvogels Klein-Leeuwenhorst 
1 995 

Groenli 1 

Daar er in 1984 een groter gebied werd geïnventa
riseerd dan in 1995 is vergelijking niet altijd even 
gemakkelijk. 
De Boomvalk, in 1984 nog in de Sparrelaan broe
dend, bleek verhuisd naar het nabijgelegen Oud
Leeuwenhorst Vermoedelijk wisselen zij wel vaker 
van broedplaats, zelfs richting Offem. 
De twee paartjes Bosuilen zijn waarschijnlijk na 
het verdwijnen van hun nestkasten uit het gebied 
verdwenen. Ook van de toenmaals regelmatig 
waargenomen Zwarte- en Kleine Bonte Spechten 
werd niets meer teruggevonden. Na het dicht groei
en van de kapvlakte werden ook geen Boompie
pers meer gesignaleerd (in 1984 3 paarljesl). Net 
als in de gehele streek verdwenen de Grote Ujs
ters uit Klein-Leeuwenhorst 
Van de Fitis werden in 1995 nog maar 2 territoria 
vastgesteld. 
In 1984 lag dit aantal beduidend hoger. Deze ach
teruitgang werd ook op Nieuw-Leeuwenhorst en 
Offem gesignaleerd. Misschien is een oorzaak hier
voor in de verdichting van de begroeiing te vinden. 
In 1984 werden met zekerheid de Grauwe Vliegen
vanger en mogelijk zelfs de Bonte Vliegenvanger 
vastgesteld. Ook deze soorten zijn beide verdwe
nen. 
Als zekere nieuwe broedvogel werd de Sperwer 
genoteerd. Het nest, met zes eieren lag slechts 3 
meter van het wandelpad! 
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Stamgast van de Kabbelaarsbank 
Rien Sluys 
Op 28 december vond weer de zo langzamerhand 
traditionele ganzenexcursie plaats. 's Morgens 
acht uur stond het vertrek gepland vanaf het Jan 
Verwey Natuurcentrum. Het was koud, maar het 
beloofde een prachtige dag te worden. 
Na enig krabwerk en wat improviseren, de auto
deur van Willem Baalbergen wilde wel open, maar 
niet meer dicht, zodat een stuk touw tijdelijk uit
komst moest bieden, gingen 18 personen in 5 
auto's op weg. 
De eerste stop in Stellendam leverde een aantal 
mooie waarnemingen op. Ver weg werd er een 
Slechtvalk op een paal ontdekt, die zich ook nog 
vliegend liet bewonderen. Langs de waterlijn lie
pen verschillende soorten steltlopers, waarbij voor
al de kleur van de Kieviten, grijs op de rug 
vanwege de rijp, onwezenlijk overkwam. Tussen 
de vele soorten eenden werden ook Nonnetjes ont
dekt. 
Na wat te zijn opgewarmd, met een hete kop koffie 
in de auto, werd koers gezet naar de Scheelhoek. 
Op deze plek kun je er bijna zeker van zijn dat er 
zich ganzen bevinden. Ook dit keer werden we op 
ons wenken bediend. Er liep een grote groep 
Brandganzen te grazen en al snel werd er in die 
groep een Sneeuwgans ontdekt. De ontdekking 
van een Roodhalsgans zorgde voor een lichte pa
niek. "Waar? Wie heeft hem in de kijker? Hij zit 
midden in het beeld. Ik zie niets. Ja ik geloof dat ik 
'm heb. Kan niet want hij is nu niet zichtbaar. • Uit 
het voorgaande blijkt wel, dat, ondanks dat de ver
schillen tussen de Brandgans en Roodhalsgans 
heel duidelijk zijn, het in de praktijk behoorlijk lastig 
is om een Roodhalsgans tussen de Brandganzen 
te ontdekken. Uiteindelijk heeft iedereen dit prachti
ge beest waargenomen. 
Voordat we aan de koffie gingen in Goedereede 
bezochten we wat poldertjes in de omgeving, waar 
een aantal Kolganzen werd waargenomen. Binnen 
de kortste keren waren we 3 auto's uit de colonne 
kwijtgeraakt, maar de aantrekkingskracht van een 
warm café met koffie en appeltaart zorgde, na enig 
bijsturen, voor een complete hergroepering. 
Na dit 'gezelligheids-oponthoud' werd koers gezet 
naar de Brouwersdam, maar niet eerder dan dat 
de voorzitter door een plaatselijke verslaggever uit
gebreid werd geïnterviewd over naar ik meen onze 
ornithologische escapades. Het was de man niet 
geheel duidelijk wat we met kijkers om de nek in 
de kroeg te zoeken hadden. De zeekant van de 
Brouwersdam leverde niet de IJseenden op waar
op gehoopt werd en ook de Roodhalsfuten lieten 
het afweten. Wel werden er drie Roodkeelduikers 
waargenomen, duidelijk minder dan voorgaande ja
ren. 
Diverse soorten steltlopers, zoals Kanoet, Paarse 
Strandloper, Steenloper, Goud- en Zilverplevier, 
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Bonte Strandloper en Steenloper waren prachtig te 
zien. Evenals een grqep Rotganzen die op de dam 
hun kostje opscharrelden tussen wier en algen. 
Aan de binnenzijde van de Brouwersdam, nabij de 
Kabbelaarsbank, konden we de Grote Burgemees
ter van heel dichtbij bekijken, zo dichtbij dat enke
len hem letterlijk over het hoofd zagen. Deze vogel 
is daar inmiddels al voor het 12e jaar aanwezig. 
Vervolgens werd op Schouwen-Duiveland in wei
en akkerland, via allerlei polderwaggeljes gezocht 
naar ganzen en wel speciaal Rietganzen, die, zij 
het in geen grote aantallen, gevonden werden. Tij
dens deze zoekactie werden ook Sperwer en Blau
we Kiekendief waargenomen. 

Roodhalsgans 

In een werkhaven nabij Duikhuisjes werd tever
geefs gezocht naar de Kleine Zilverreiger die daar 
een week eerder nog gesignaleerd was. Wel wer
den hier prachtige manneljes Brilduiker waargeno
men. De laatste plek die werd bezocht waren de 
Ouwerkerkse Inlagen, waar o.a Zwarte Ruiters, 
Wintertalingen, Slobeenden en verrassenderwijs 5 
Kluten werden gesignaleerd. Dit bracht het totaal 
aantal waargenomen soorten op 75. Na een korte 
stop bij de Grevelingendam, waar zich op een plas 
zeer veel Smienten bevonden, werd koers gezet 
naar het Noordwijkse. Het was zoals ons door de 
weerman voorspeld was, een koude, maar prach
tig zonnige dag geworden. 



Oud N ieuws 
Kees Verweij 
In een van de vorige Strandlopers heb ik een pas
sage laten afdrukken uit het tijdschrift "Het Buiten
verblijf' van mei 1 926. Het ging hierbij om een 
beschrijving van de vogels in de Noordwijkse duin
streek. In hetzelfde artikel staat ook een leuke pas
sage over de flora van de Noordwijkse duinen. 
Gelukkig is veel van hetgeen in dit artikel staat ook 

Noordwijk's Flora. 

De duinflora ! Meen nu niet, dat ge hier te doen 
hebt met geheel andere planten dan ge elders vondt.  
M isschien enkele. Maar 't  is U bekend, dat de 
bodem bijzonderen invloed heeft op den aard, het 
karakter, de groeiwijze der planten. Dit geeft ons 
het recht te spreken van .,duinflora".  
Wij stellen ons voor, U op enkele planten opmerk

zaam te maken, om U zoo 
mogelijk te prikkelen tot 
botaniseeren in deze schoone 
duinen, opdat ze voor U 
niet slechts zijn h o o p e n  
zand, opgeworpen door zee 
en wind, ons land beschut
tend tegen de grimmige 
golven, maar opdat a 1 1  e s  
voor U ga leven e n  ge U 
verlustigen moogt in vallei 
of op heuveltop, luisterend 
naar der bloemen zacht 
gefluister ;  en ge met Guido 
Gezelle kunt zeggen : 
Mij spreekt de blomme een tale, 
Mij Is het kruid beleefd, 
Mij 11roet het altemale, 
Dat God geschapen heeft ! 

L'embarras du choix ! Daar 
komen ze aan in b o n  t e  
rijen, klein en groot, die 

lieve duinkinderen ! Ze verdringen zich om U ,  en 
hoe bescheiden ook, zelfs de kleinsten onder hen 
schijnen U vragend aan te zien : .,denkt ge wel om mij ? ' ' . 
Als ge in September van zee gaat, begint 't groen 
der duinen reeds te verdwijnen. Dat maakt 't heen
gaan gemakkelijk.  Een winter aan de zeekust is voor 
velen een schrikbeeld ! De zee zoo donker en woest, 
het strand zoo doodsch en stil en de duinen, zoo 
kaal en bruin ! Medelijden hebt ge mogelijk met hen 
die achterbleven. Maar ge vergist U, wat zee en 
strand betreft en ook . .  . . omtrent de duinen. Het 
gras verdorde, de bloem viel af, en toch . . . . de 
duinen kregen nieuw en frisch leven. 
We zouden onrecht doen aan een gansche groep 
van planten, de Kryptogamen of Sporeplanten en 
met name aan de klasse der Bladmossen (Musci) als 
we er van zwegen. 
Zij toch zorgen er voor, dat ook in den wintertijd 
de duinen er frisch en groen uitzien. Wat een ver
scheidenheid van kleur en tint ! Licht en donkergroen 
met schitterende zilver- en goudglansen ! 
Uw stadsbloemist levert U zeker tegen Kerstfeest 

nu nog te herkennen. Toch is er ook een stukje ge
schiedenis, want zo wordt er o.a. gesproken over 
de beplanting van de duinen met de bekende den
nen en over de heer Tappenbeck, destijds direc
teur van het Hotel Huis ter Duin, die vele zaden in· 
het duinterrein rond zijn hotel verspreidde. Ik vond 
het zelf een heel genoeglijk stukje om te lezen. 

en N ieuwjaar wel eens een bloemmandje, gevuld 
met .. pepers", of tulpen en hyaclnthen, of Heliebarus 
(Kerstroos) en afgewerkt met mos. Prachtig ! Maar 
wat zou zijn werk aan frischheid en schoonheid 
winnen, als hij een oogenblikje mocht gaan .. mos
duinen" om dan meteen nog een paar takken thuis 
te brengen van duindoorn en liguster. Zonder aan
merking uwerzijds, zou hij gerust enkele guldens 
meer kunnen rekenen. 
Merkwaardige planten, die Kryptogamen ! 
De meeste vertoonen in 't vroege voorjaar gesteelde 
doosjes, voorzien van een dekseltje, dat er bij rijp
heid afspringt. In dit doosje zitten de sporen, die er 
nu uitspringen. Uit zoo'n spore ontstaat eerst een 
klein groen draadje (voorkiem of protonema), waarop 
zich uit knoppen de eigenlijke mosstengeltjes ont
wikkelen. Deze krijgen aan hun top organen, die 
zwermdraden (antheridiën) voortbrengen en andere, 
die een . eicel bevatten (archegoniën). De bevruchte 
eicel ontwikkelt zich tot het gesteelde sporendoosje. 
Deze bladmossen zijn van velerlei nut. Ten eerste 
bewaren ze, in een tijd, als andere planten dit niet 
kunnen doen en het juist 't meest noodig is, de 
duinen voor verstuiving ; dan houden ze den bodem 
vochtig, helpen veen vormen en zijn een goede kiem
bodem voor allerlei zaden, die anders zouden omkomen. 
We willen niet vervallen in een dorre opsomming 
der verschillende soorten. Alleen willen we opmerk
zaam maken op de vaak zoo grillig gevormde korst
mossen en hiervan noemen het bekende ren :i iermos 
(Ciadonia rangiferina), in najaar en winter en voorjaar 
zacht en zeegroen , in den zomertijd grijs, hard en 
droog. Groote oppervlakten zijn er hier en daar mee 
bedekt en onwillekeuris:J waant s:�e U in RusJand's 
steppen en toendra's . . . .  gelukkig buiten het bereik 
van Lenin en zijn trawanten. 
Reeds vroeg in 't voorjaar, als er groeikracht in den 
bodem komt, maken de mossen, zich bewust, niet 
meer zoo noodig te zijn, plaats voor allerlei planten. 
Wat een verscheidenheid van grassen en kruiden , 
te veel om op te noemen. Reeds in April vertoaoen 
zich de vriendelijke lenteboden in grooten getale en 
zeer veelsoortig. Cruciferen en Caryophillaceën ver-. 
oorloven 't ons, van de bevriende familie der Saxi
fragaceën te noemen de Kandelaartjes (Saxifraga 
tridactylites), een karakteristiek duinplantje, eigenlijk 
thuishoorend op de rotsige bergen, zooals heel de 
Steenbreekfamilie. Wat parmantig staan ze daar I 
Prachtige vormen en tinten vertoonen die Lilliputters, 
vaak slechts een paar c .M. groot ; 't is hun aan te 
zien, dat ze familie zijn van de bekende moederplant. 
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Het duurt niet lang of ook andere tinten vertoonen 
zich. Het rood van de ooievaarsbekken (Geranium) 
krijgt op sommige duinen de overhand, totdat aan
stonds de lichtviolette tot roode kleuren van de 
wikken (Vicia) meer ons oog bekoren. 
Aanstonds tooien vele duinen zich in 't  geel. als de 
verschillende klaversoorten zich vertoonen. Dan wordt 
het een geweldige strijd tusschen het hemelsblauw 
van de ePreprijzen, het purper van de geurige, dich
terlijke Thymus Serpyllum·. (later verschijnt de Steen
tijm met lilakleuren). het rood van de Kegelsilene 
(Silene conica), hier .. hongersnood" genoemd, het 
geel van mumpeper of scherpe look (Sedum acre), 
het wit en rose der akkerwinders (Convolvolus arven
sis). die zich brutaal om en over alles heenslingeren ; 
het geel en wit der twee walstroo-variteiten, die de 
lucht met honinggeur vervullen. 

't  Is niet mogelijk met het oog op de beschikbare 
ruimte op alle bijzonderheden te wijzen. Daarom 
slechts hier en daar een greep. 

Al de grassoorten In de duinen hebben iets eigen
aardigs, maar bijzondere vermelding verdienen de 
helm (Ammophilo Arenaria) en de zandhaver (Elymus 
Arenarius), die met de zandzegge (Carex Arenaria) 
veel bijdragen tot 't  vasthouden der zandgronden. 
Van helm en zandhaver zijn de bladen bij droog 
weer opgerold, om de verdamping tegen te gaan , 
en worden daardoor dikwijls voor biezen aangezien. 

Houtgewas wordt in de Noordwijksche duinen weinig 
aangetroffen . Aan de oostzijde, aan den voet en tegen 
de duinen, groeit graag de kurkiep. Verder vinden 
we overal In de duinen de kruipwilg (Salix repens). 
een dwergvorm van onze wilgen. die reeds vroeg in 
't voorjaar prijkt met prachtkatjes (vooral de manlijke) 
en die alweer onze duinen voor verstuiven behoedt. 
Een merkwaardig houtgewas is de duindoorn, (Hip
pophaë rhammoïdes). een echte steppenplant met zijn 
dorens. dikke, grijs metaalkleurige blaadjes met eigen
aardige ster- en schubharen, alle middelen tot beper
king van de verdamping. Bloeit met zeer nietige. 
eigenaardige bloempjes. Maar een pracht is het, als 
hij zich tooit met zijn geel-oranje bessen. 
Geheele duinpannen en hellingen zijn er mee bedekt, 
tot blijdschap van de konijnen, die er gemakkelijk 
een veilige schuilplaats vinden; en van de vogels, 
die de bessen graag nuttigen. Ze kunnen een hoogte 
bereiken van 3 à 4 M .  
In stadsparken treft men vaak d e  olijfwilgen aan, 
nauw aan den duindoorn verwant. 
De boksdoorn (Lycium halimifolium) van de familie 
der nachtschaden (aardappel. tomaat), is oorspronkelijk 
een Chineesche . klimplant, hier veel aangeplant als 
heggen en daarna verwilderd. Prachtig rood-paars
achtige bloempjes en als vrucht roode besjes. 

We kunnen niet nalaten in dit verband een woord 
van hulde te brengen aan den heer Tappenbeek die 
veel,  buitengewoon veel heeft gedaan, om onze 
duinflora te beschermen en te verrijken. Hoeveel 
boksdoorns worden nog jaarlijks door hem aange
plant I 't Is dan ook niet gewaagd, te veronderstellen, 
dat we 't aan dezen pionier danken, dat deze plant 
thans vrij algemeen hier verspreid is. Prachtmengsels 
van allerlei zaden werden - vooral vroeger - door 
hem uitgezaaid en vele hebben zich hier weten te 
handhaven. 
We moeten enkele noemen : Kochia, Phacelia tana
cefolia, Teunisbloem (Oenothera) in verschillende 
vormen en tinten, honingklaver (Melilotus). ook ge
droogd. heerlijk ruikend. En vele andere, die zich 
zelfs buiten de terreinen van Huis ter Duin hebben 
verspreid. Hij was ook de eerste, die op de gedachte 
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kwam niet alleen, om de duinen te bebosschen, maar 
die ook de daad bij het woord voegde, en zich niet 
liet ontmoedigen door allerlei teleurstellingen. Echt 
pionierswerk I 
Heb daarom eerbied voor bloemen en hoornen en 
verwoest niet in een oogenblik het werk van vele 
jaren. 
Ook de heer Ammeraat (Dirk} maakt zich ver
dienstelijk door het verspreiden van zaden der duin
planten en o.a. ook door het overbrengen van de 
bremstruik (Sarothamus vulgaris}. hier vrij zeldzaam 
in de duinen, met hare schitterend gele bloemen, 
het beeld van trouw en vriendschap, het symbool 
van Saint Louis, onder de zinspreuk : .. exaltas humiles'', 
het veldteeken van Godfried van Anjou, de naam
geefster van het geslacht der Plantagenets. 
En als . .  Dritter im Bunde",  noemen we den heer 
Rusch. in d ienst van 't Staatsboschbeheer en belast 
met de beplanting der Noordduinen. Reeds 80 H.A. 
zijn beplant met dennen en ander houtgewas en -
ondanks de pessimistische beweringen van .. ondes
kundigen" leeft en groeit het houtgewas en zullen 
zich binnen afzienbaren tijd bosschen bevinden ten 
Noorden van het dorp. 

,. 

We kunnen niet nalaten hier te wijzen op nog een 
eigenaardige verwildering van planten. 
Noordwijk is bekend door de teelt en het drogen 
van geneeskundige kruiden, speciaal Noordwijk-Binnen. 
Verschillende zijn verdwaald tot in de duinen : mie
rikswortel, dragon, mentha belladonna, bilzenkruid, 
doornappel. Deze verspreiding nu is te verklaren, 
doordat men in de duinen, vooral langs de wegen, 
wel eens aard- en onkruidhoopen. afkomstig van 
kruidentuinen, aanvoert, om zekerder te zijn van het 
opkomen der uitgezaaide duinplanten-zaden, of om 
verstuiven tegen te gaan. 

Onze edelste, meestgeliefde bloemen hebben familie 
wonen in de duinen . 
De " Koningin der bloemen", de roos. behoeft zich 
hemch niet te schamen voor hare minder voorname 
verwanten : Rosa pimpinellifolia (witte duinroos), 
Rosa rubiginosa (roode egelantier). Ro�a Canina 
(hondsroo�) en Rosa Cinnamomea (kaneelroos). Op 
haar geur kan ze zelfs jaloersch zijn . 
De liliaceeën, de trots der lage landen aan den voet 
der duinen, worden vertegenwoordigd door : Endy
mion nutans (wilde hyacint) aan den voet der duinen 
tusschen het bovengenoemde iepenhout, in gezelschap 
van Convallaria majalis of Lelietje van dalen ; hier 
treffen we ook aan dat prachtige voorjaarsplantje 
(Corydalis solida). En verschillende duinhellingen zijn 
als bezaaid met Convallaria Polygonatum Officinale 
(Salomonszegel), die zich goed laat vervroegen en 
dan een der sierlijkste gewassen is ; ook in den herfst. 
als 't blad geelachtig wordt en de groote blauw
zwarte bessen er zoo schitterend tegen afsteken. 

Maar genoeg. - Zoek een rustig plekje op een 
bloemrijk duin en tel eens, hoeveel soorten van planten 
ge op een tiental M !. vindt. En zoo vertoonen de 
duinen zich telkens In een ander gewaad ; dat gaat 
zoo door tot laat in den herfst. Aardig. om eens aan 
te teekenen de wisseling van kleuren gedurende heel 
den zomer. 



Broedvogelinventarisaties i n  de Amster
damse Waterleidingduinen i n  1995 
samenstelling Rien S/uys 

1 G ijs Kokkieshoek 
geïnventariseerd door E. Aartse 

Roodborsttapuit 

Terrelnomschrijvlng: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 
begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 
door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevel
derslag en in het westen door de Houtweg. Het 
terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. 
waarvan: 
circa 7 ha. duinberkenbos 
circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel 
circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 
circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en 
Helm. 
Volgens het beheersplan wordt een beperkte ver
stuiving toegelaten. 
Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de 
Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein 
glooiend af naar de Langevelderslag en de Half
wegseslag. Paden komen in het terrein niet meer 
voor. De oude voerbanen zijn thans geheel dicht
gegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer begaan
baar. 

Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 
1 990 Vm 1 995 

Toelichting 
Het was een koud en nat voorjaar na een zeer nat
te winter. Het Natte Bos op de hoek Houtweg/Half
wegseslag was een echt nat bos. Begin maart 
stond er ongeveer 20 centimeter water op sommi
ge plaatsen. 
Wat de invloed is van het dempen van het Van 
Urnburg Stirumkanaal is (nog) onbekend. Mis
schien dat in de toekomst in de diepe stuifkuilen 
eerder grondwater komt te staan. 
Spectaculaire veranderingen in aantal hebben zich 
in 1995 niet voorgedaan. De Gekraagde Rood
staart is "verhuisd" van de overkant van de Half
wegsaslag naar het Natte Bos. 
Wel een flinke toename van de Roodborsttapuit. 
Zou dit toeval zijn, of is hier sprake van een trend? 
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2 Boeveld-West 
geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. Veef
kind 

Terrelnomschrijvlng: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noor
den begrensd door het Finnlayweggetje, in het 
oosten door de Houtweg en een stukje onverhard 
wandelpad, in het zuiden door het raster langs de 
Langevelders lag en in het westen door het voorma
lige Van Urnburg Stirumkanaal. 
Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee 
delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt groten
deels bepaald door een vrij kaal duinenplateau 
met toppen van 1 8  m. Het noordelijke deel is be
groeid met struweel. De oppervlakte bedraagt cir
ca 28 ha. 
De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de 
dichtbij gelegen ingang, erg groot. 

Broedvogels van Boeveld-West 
1 986 t/m 1 995 
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Toel ichting 
In  1994 en  in het vroege voorjaar van 1995 is het 
Van Urnburg Stirumkanaal gedicht. Het terrein 
heeft daardoor een ander karakter gekregen. Als 
gevolg van deze ingreep en het kappen van een 
groot deel van het Verbraride Vlak heeft de vogel
stand het flink te verduren gehad. Het aantal soor
ten is teruggelopen tot 21 en het aantal 
broedgevallen was nog nooit zo laag. Ondanks al
les is de terugloop toch minder dan verwacht. 
Door verhoging van de waterstand zullen de lage 
delen in het terrein een geheel eigen begroeiing 
krijgen. Juist in deze delen mogen we soorten als 
Rietgors, Bosrietzanger e.d. gaan verwachten. Dit 
zal echter nog wel enkele jaren vergen. 

3 Wolfsveld-West 
geïnventariseerd door 8. Heethuis en J. Jacobs 

Terreinomschrijvlng: 
Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 
Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten door het 
Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door 
een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde 
Vlak en rechts langs het Spejendel, in het zuiden 
door het Finnlayweggelje en in het westen door de 
stuivende zandvlakte van het voormalige Van Urn
burg Stirumkanaal. 
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha., 
waarin 5 delen n.l. Lange Vlak, Spejendel, Abelen
del, Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels be
staan uit Meidoorn, Uguster, Berk, Zomereik, 
Kardinaalsmuts, Vlier en Duindoorn. 

Broedvogels Wolfsveld-West 1 986 
t/m 1 995 



Het aantal broedgevallen is in 1 995 flink afgeno
men, van 1 28 naar 1 07. Dit is ruim 1 6%. Er heb
ben zich in het terrein flinke veranderingen 
voorgedaan. Het Van Urnburg Stirumkanaal is 
voor het broedseizoen gedempt en veranderd in 
een stuivende zandvlakte van 1 00 meter breed. 
Ook is er dwars door het terrein een nieuwe sur
veillanceweg aangelegd. Wellicht verklaren deze 
verstoringen de achteruitgang. Het zijn vooral de 
algemeen voorkomende soorten zoals Fazant, 
Houtduif, Heggemus, Nachtegaal, Grasmus en Fi
tis die in aantal achteruit gegaan zijn. 

4 Westhoek/Haasvelderbeken 
geïnventariseerd door J. van Saase en W. van 
Leeuwen 

Terrelnomschrijvlng: 
Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 
Nieuwe Haasverderweg of Heiweg, in het oosten 
door de slag van de Westhoek, in het zuiden door 
de Starrenbroekerweg en in het westen door de 
Haasvelder Klugtweg. 

Midden door het gebied loopt de Scheidingsbaan, 
een smal voetpad langs een voormalige eigen
doms- en jachtgrens waarop nog oude grensste
nen voorkomen met het monogram van mr. Jan 
Six (1 668-1 750) , een van de eerste eigenaren van 
dit gebied na de grote verkoop van domeingron
den. Ten oosten van de scheidingsbaan ligt de 
Westhoek, vroeger behorend tot het jachtveld 
• Paardenkerkhof". 
Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trap- · 
jesberg is met ruim 1 6  meter + NAP de hoogste 
duintop. ln de omgeving van het Haasveld (oors
pronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen aanwe
zig van een vroegere landbouwvestiging, zoals 
oude teelthoeken (=duinkrochten) en weitjes, dro
ge wateringen, greppels en oude beekbeddingen. 

Broedvogels van Westhoek/Haas
velderbeken: 1 986 t/m 1 995 



5 Hoekgatterduin 
geïnventariseerd door S. Vos 

Zwartkop 

Terrelnomschrljvlng: 
Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het 
noorden en oosten wordt het terrein begrensd 
door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de ZiJ
kerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oos
terkanaal. Door het gebied lopen enkele 
zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een 
rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten. 
We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes 
van voornamelijk eikehakhout zoals b.v. het Ameri
kaanse Bosje. Langs het Oasterkanaal vinden we 
enkele bosjes van de Oostenrijkse den. 

Broedvogels van Hoekgatterduin:  
1 986 t/m 1 995 
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Totaal van de kave ls 1 t/m 5 
Vastgesteld aantal broedgeval len 
per soort: Kavels 1 t/m 5 1 986 t/m 
1 995 

l $69ft . I  �9\l �i ••• ••n�?iml�··· ·• r·• <?·"'•·•·• 
I Bergeend 1 1 1 - 1 

!Wilde Eend 2 3 3 1(/ 5 1 

Kuifeend - 1 1 2 - -
I Patrijs - -
Fazant 32 29 28 24 27 27 

Waterhoen - - - 1 - -

Meerkoet - 2? 1 2 - -

I Schuu:�K::>l�r 1? 1 

Kievit - - - - -

Houtsnip - - - - - -

IWuJp 1 1 - 1 - -
!Houtduif 36 42 28 28 29 21 

I Zmn�rtort�l 1 0  7 7 4 5 5 
11<. 7 7 7 9 7 8 

Bosuil - - - - - -
IRansuil 1 - -
I Groene Specht 4 4 2 4 2 3 

I Grote Bonte Specht 2 1 - 1 

Boomleeuwerik 1 1 1 - - -

lv�ld'��uwerik - - - - - -

I BOOIIlfJI�fJ�I 31 23 1 9  21 20 17 

I Graspieper 4 6 4 3 4 6 

I Witte Kwikstaart 

I Winterkoning 53 21 26 43 39 40 

I Heggemus 76 68 70 66 80 61 

Roodborst 7 1 0  12 3 10 8 

I Nactnegaal 53 57 51 62 67 64 

I Zwarte Roodstaart 1 

Gekraagde Rood- 9 14 1 2  7 8 1 0  
staart 

1 0aapje 4 4 1 4 -
Rood oorsttapuit 9 8 15 1 4  11 12 

Grasmus 
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6. Haasveld 1 995 
Geïnventariseerd door R. Sluys 
Terreinomschrijving 
Het terrein is 75 ha groot en wordt in het noorden 
begrensd door een denkbeeldige lijn van de Starre
bergen naar de noordrand van het Achterhaas
veld, in het oosten door de Oude Haasvelderweg 
en Haasvelder Klugtweg, in het zuiden door de 
Ruigenhoeker Schulpweg en in het westen door 
de duinen van de Starrenbergen. Het is een gevari
eerd duinterrein met hoge droge duinen, waarvan 
de begroeiing voornamelijk bestaat uit Duindoorn, 
Uguster en Kruipwilg. Ten westen van de Haasvel
der Kijkberg bevinden zich grote stuifplekken met 
een prachtige helm vegetatie. In het terrein komt 
plaatselijk een zeer dichte duindoornbegroeiing 
voor, met daartussen enkele Vlieren en Mei
doorns. In het gebeid liggen twee dennenbossen, 
nl het Haasveld en het Achterhaasveld. Verder be
vinden zich in het terrein een aantal duinbosjes 
met wat loofhout, waarvan het Watervlak het be
langrijkste is. Dit bosje heeft een goed gevarieerde 
begroeiing met o.a. Berk, Meidoorn, Vlier, Duin
doorn, Uguster, Gelderse roos en verschillende 
soorten wilgen. Doordat er ook een goede onder
begroeiing aanwezig is, broeden er veel verschil
lende soorten vogels. 

Broedvogels van het Haasveld 
:::::1\::::''''"'''"'"''""''''''''''''L:::::::::i:;:;:::;;:::;;;:::::::::::J::::::: 
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Toelichting: 
Ten opzichte van de vorige twee inventarisaties in 
1979 en 1983 vallen een paar dingen direct op. 
Alle grote grondbroeders zijn verdwenen en de Fa
zant is sterk achteruit gegaan. Oe Houtduif is zeer 
sterk afgenomen, bij deze soort zou predatie van 
de Havik weleens een belangrijke factor kunnen 
zijn, in het Achterhaasveld en het Haasveld wer
den vele prooiresten van de Houtduif gevonden. 
lets wat overigens ook gezegd kan worden van de 
Ekster. 
Verdwenen zijn verder Boom- en Veldleeuwerik, 
soorten die evenals de grotere grondbroeders in 
het gehele zuidelijk duin verdwenen zijn. Ongetwij
feld spelen veranderende terreinomstandigheden 
en predatie van de Vos een rol, Beide soorten 
doen het overigens landelijk ook slecht. Dat het ter
rein ruiger is geworden in de tussenliggende perio
de laat zich aflezen aan het aantal struweelvogels 
dat toegenomen is. Waar vroeger Veldleeuweriken 
rondscharrelden, lopen nu Graspiepers lijkt het 
wel. Deze soort heeft minder problemen met wat 
hoger gras. Ook de Tapuit vinden we niet meer te
rug, op drie paar na in Gijs Kokkieshoek is de 
soort in het zuidelijk duingebied verdwenen. Bij het 
Paapje is de situatie nog zorgelijker. Deze soort is 
helemaal uit het zuidelijk duin verdwenen. 
Echt spectaculair is de toename van de Grasmus 



van 1 paar in 1979 naar 34 paar in 1995. Bij de ko
lonisatie van het terrein door deze soort spelen vol
gens mij meerdere factoren een rol. De vraag is 
alleen welke? 
Verder is het opvallend dat de Roodborsttapuit zo 
sterk vooruit gegaan is. De sterke toename van de 
Tjiftjaf valt te verklaren uit het hoger geworden loof
hout. Het zelfde zou gezegd kunnen worden van 
de Pimpelmees. Je zou verwachten dat de Ge
kraagde Roodstaart ook zou profiteren van het ou
der wordende loofhout, maar hier valt juist de 
sterke afname op. De oorzaak hiervan is mij onbe
kend, in Hoekgattarduin bv. is de stand in vergelij
king met 1980 niet veranderd. 
De Boompieper is als nieuweling in het terrein ver
schenen. Hier lijkt sprake van een steeds westelij
ker opdringen van deze soort in de AW-duinen. 
Ten opzichte van 1983 zijn er elf soorten verdwe
nen en hebben dertien soorten hun intrede ge
daan. 

7. De Vel len 1 995 
Geïnventariseerd door W. Baalbergen, B. Heet
huis, J. Jacobs en J. Veefkind 
Terreinomschrijving 
De kavel grenst in het noorden aan de provincie
grens, in het oosten aan de Scheidingsbaan, in het 
zuiden aan de Vogelenvelderweg en Nieuwe Haas
velderweg en in het westen aan de duinenrij van 
de Marelberg. De kavel heeft een groottte van cir
ca 88 ha. 
Het terrein wordt voor een groot deel gevormd 
door de Vellen, een ruig, dichtbegroeid duinge
bied. De duindoorn is daar een veel voorkomende 
struik. Het terrein wordt in tweeën gesplitst door 
het noord-zuid lopende Vellepad. Direkt ten wes
ten van het Veilepad ligt het "Weitje van de blauwe 
paal". Sinds enkele jaren is er 's winters en in het 
voorjaar van het weitje niet veel meer over, het 
staat dan geheel onder water. Marelberg en het 
Meeuwenduin zijn de hoge punten in het landschap 

Toel ichting :  
De Vellen zijn dit jaar opnieuw geïnventariseerd. 
De vorige twee keren vonden de tellingen plaats in 
1981 en 1985. Het perceel is in twee gedeelten on
derzocht. W. Baalbergen en J. Veefkind namen 
het gedeelte ten westen van het Veilepad voor hun 
rekening, terwijl B. Heethuis en J. Jacobs de ooste
lijke helft inventariseerden. 

In de 1 0  jaar na de laatste inventarisatie in 1985 is 
het aantal soorten met 5 gedaald, Er verdwenen 9 
soorten, nl. Scholekster, Wulp, Boomleeuwerik, 
Veldleeuwerik, Tapuit, Paapje, Zwartkop, Barmsijs 
en Ringmus. Nieuwkomers waren Tjiftjaf, Glans
kop, Roodborsttapuit en Nijlgans. Het totaal aantal 
broedgevallen ligt tussen het aantal van 1981 en 
1985. 
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De verruiging van het terrein wordt geïllustreerd 
door de sterke toename van de Grasmus en Rood
borsttapuit. Ook de Graspieper voelt zich blijkbaar 
goed thuis op de meer vergrasta bodem. De Tjiftjaf 
profiteert duideli jk van de toename van hoger hout. 

8. Marelvlak 1 995 
Geïnventariseerd door E. Aartse 
Terrelnomschrljvlng: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 
begrensd door het Van Urnburg Stirumkanaal, in 
het oosten door de Oude Haasvelderweg, in het 
zuiden door de hoge duinen van de Middelbergen 
en in het westen door de duinenrij van de Planken
berg. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 
35 ha. 
Tegen de Oude Haasvelderweg ligt het bos van 
het Marelvlak. Dit bos bestaat plaatselijk uit hoge 
berken en meidoorns met ondoordringbare struwe
len van duindoorn, liguster, egelantier en honds
roos. 
De vele voerbanen, die het bos in de jaren zeven
tig een parkachtig karakter gaven, zijn volledig 
overwoekerd en niet meer in het terrein terug tê 
vinden. Hierdoor is het bosje soms moeilijk op 
broedvogels te inventariseren omdat "stille" vogels 
makkelijk over het hoofd gezien worden. 
Het bijenvlakje heeft een klein bosje met een be
perkt aantal broedvogels zowel in soort als in · 
aantal. 

Ingeklemd tussen de duinen van de Plankenberg 
en het Van Urnburg Stirumkanaal ligt een gebiedje 
met veel stuifplekken en -kuilen en wat lichte be
groeiing. 
De Stort van het Marelvlak is een afwisselend 
duinlandschap met duintjes, bosjes en struwelen 
met voornamelijk duindoorn, liguster en wat kruip
wilg. 

Broedgevallen Marelvlak 

28 

Toelichting:  

Het Marelvlak is een onderdeel van kavel E, Mid
delbergen, dat in 1979 en 1983 is geïnventariseerd 
door W. Baalbergen, B.C. {Punt en mevr. H. Veef
kind-Ueneman . 
Uit de soortenkaartjes, opgenomen in het rapport 
Broedvogelinventarisatie Amsterdamse Waterlei
dingduinen 1978 t/m 1985 van de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, uitgege
ven in 1986, zijn de soorten uit het Marelvlak over 
1979 en 1983 overgenomen zodat een vergelijking 
met de resultaten (onder de nodige restricties) mo
gelijk is. 
De restricties zijn: 
- Het terrein: 
Vooral het bos van het Marelvlak met omgeving, is 
meer maar vooral ruiger begroeid dan in 1979 en 
1983. 
Het weer 
Winter 1978{79 was een strenge winter, die vooral 
onder de standvogels als Winterkoning en Hegge-· 



mus veel slachtoffers heeft gemaakt. Winter 
1 982/83 was een vrij zachte winter met een zeer 
natte lente. Winter 1 994/95 was een zeer zachte 
winter met veel regen, maar een koud voorjaar. 
In 1 995 is een gedeelte van het Van Umburg Sti
rumkanaal gedempt. De taluds van het resterende 
gedeelte zijn tot in het water ontdaan van de be
groeiing. Meerkoeten en Kuifeenden werden wel 
waargenomen, maar door het ontbreken van nest
gelegenheid hebben ze daar niet gebroed. 
De Rietgors die vanaf 1 983 ieder jaar langs het 
kanaal bij de Stort van het Marelvlak te horen en 
te zien was, keerde ook in 1 995 terug. Toen echter 
kaalslag op de taluds plaatsvond, is de Rietgors 
vertrokken. 
De Winterkoning die in 1 979 door de strenge win
ter nauwelijks nog voorkwam, herstelde zich 
evenals de Heggemus. 
Opvallend was de toename van de Roodborstta
puit. Bekend is dat de aantalsverlopen van deze 
soort zeer wisselend kunnen zijn. Kennelijk is er 

IVN zonder puntjes! 
Pau/ Paumen 
De puntjes in I.V.N. zijn verdwenen! Dat ligt niet 
aan van Dale's nieuwe spelling (hebt u ook zo'n 
moeite met pannenkoek) 
maar aan de gewijzigde landelijke naamgeving 
van IVN met name: Vereniging voor Natuur- en Mi
lieueducatie. 
Bladerend door de notulen om dit jaarverslag over 
1 995 te schrijven, vond ik deze notitie. Hoewel wij, 
als IVN-afdeling Noordwijk, de aandachtspunten 
van de landelijke Vereniging op de voet volgen, lig
gen onze prioriteiten bij de aktiviteiten in - en van
uit het Jan Verwey Natuurcentrum. 
In het centrum was er afgelopen jaar werk genoeg. 
Er werden nieuwe speuropdrachten samenge
steld, een video recorder aangeschaft, die een 
goede en interessante ondersteuning bood bij de 
vleermuizenexpositie (Helaas is de Video-recorder 
intussen ontvreemd!) .  Naast het rondleiden tijdens 
de openingsuren vergde het voorbereiden en bege
leiden van groepen en scholen veel inzet, vooral 
als ter elfde ure bv de braakballen opraakten en 
een dia-serie moest worden geïmproviseerd. In to
taal werden 45 groepen ca 1 1 00 kinderen rondge
leid. 
Binnen onze eigen organisatie veranderde er niet 
veel, automatische incasso van contributie werd 
mogelijk en inkopen voor de JVW-balie worden 
voortaan door Riet Alkemade verzorgd. Bedankt 
Joop de Groot! 
Verder door de notulen bladerend, bedenk ik dat 
het voor IVN-Ieden een prettige bijkomstigheid is, 
dat bij het maken van natuurpaden(boekjes) zo'n 
route meerdere malen moet worden gelopen. Dat 
doen we met veel plezier en daarbij wordt veel ge
discussieerd over de waarnemingen en wat al dan 

nu weer sprake van een pieksituatie. Het aantal 
Roodborsttapuiten is in de duine sinds 1 984 ver
dubbeld. 
De Tapuiten zijn verdwenen, doch dit verschijnsel 
doet zich voor in alle geïnventariseerde gebieden. 
In de duinen is sinds 1 984 het aantal Tapuiten met 
meer dan de helft afgenomen. Deze achteruitgang 
wordt toegeschreven aan de toenemende verrui
ging en vergrassing van de duinen. 
De Barmsijs is eveneens verdwenen. De piek vari 
deze soort lag eind zeventiger jaren en begin tach
tiger jaren. 
Nieuw in het terrein zijn de  Goudvink, de  Boompie
per en de Zwarte Kraai. Soorten komen en soorten 
gaan. In kleine gebieden, zoals het Marelvlak is ui
teraard geen trend aan te geven, omdat het vaak 
om enkele broedgevallen gaat. Daarom is inventa
riseren zo leuk, omdat je ieder jaar toch weer voor 
verrassingen komt te staan. 

niet in de route moet worden opgenomen. 
Dit jaar waren wij veel in de Noordduinen maar 
ook bv in Wassergeest om uilengeluiden te beluis
teren. Ter voorbereiding van het harstnatuurspel 
zijn we vaak op pad geweest in het Leeu
wenhorstbos. De "Beestenbende in het bos" waar 
275 kinderen op af kwamen werd een groot suc
ces. 
Grappig is het om in de notulen terug te zien, de 
staccatoachtige manier waarop waarnemingen zijn 
vastgelegd, die ik u niet wil onthouden zoals: An
nie heeft oranjerode stropaHa en een hazepootje, 
Joop ziet ijsvogel en Jaap hoort een motorbootje 
in de lucht (snip) , bij Verkade zijn gehakkelde Aure
lia en rouwmantels, wijndrinkers zien vleermuizen, 
Paul ontdekt vogelgekte op Vlieland en Annie weet 
alles van het seksuele leven van een slak. 
Het jaar 1 995 is afgerond, verzoeken om IVN-on
dersteuning in het nieuwe jaar zijn alweer binnen: 
VVV Noordwijk vraagt medewerking voor de 
wandelmaand april, Gemeente Noordwijk vraagt of 
we meedoen aan "Ciubwijs", een Camping vraagt 
of we excursie willen leiden . . . . .  
Laat maar komen die nieuwe lente! 
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Sticht ing Vogelas iel Noordwijk 
A/bert v.d. Werf 

Verslag 4e Kwartaal 1 995 
Het vierde kwartaal was zoals gewoonlijk zeer rus
tig en dit jaar ook met weinig bijzondere gasten. 
De meest frappante gasten waren wel een Kleine 
Alk, een Jan van Gent en een Wulp. 
Wat betreft verdere ontwikkelingen rond het Voge
lasiel konden we een gift van Fl. 3000.-
noteren, bijeengebracht door de Saroptimisten 
Club Bollenstreek, bestemd voor het aanbrengen 
van een nieuw dak op het Vogelasiel. 

Het Vogelasiel is danig aan renovatie toe. Mede 
door de lange periode van onzekerheid omtrent 
het voortbestaan van het Vogelasiel op de huidige 
locatie aan het Dompad is er praktisch geen onder
houd gepleegd gedurende de afgelopen vijf jaar. 
Aanstaand voorjaar zullen we echter met deze re
novatie gaan beginnen, en in eerste instantie zal 
dit de buitenbouw rond het bassin en een nieuw 
dak betreffen. We hopen dat een en ander aan het 
eind van de zomer afgerond zal zijn, zodat we met 
een goed geïsoleerd en functionerend asiel de win
ter in kunnen. 
Tot slot wilde ik nogmaals een oproep plaatsen 
voor enkele nieuwe vrijwilligers. We kampen nog 
steeds met een tekort aan vrijwilligers en het gaat 
hierbij voornamelijk om mensen die 's ochtends 
tijd hebben om wat te voeren en schoon te maken. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u mij telefo
nisch bereiken. 071-3612790 

Jaarvers lag Jeugdclub 
Richard Zonneveld 
De jeugdclub (8-12 jaar) telt dit jaar 10 fanatieke le
den en 3 begeleiders. De groep heeft de ene week 
op vrijdagavond een activiteit in het Jan Verwey 
Natuurcentrum en de andere week bevindt ze zich 
in het veld. Op vrijdagavond is er meestal een gast
spreker of een quiz. Zo verzorgde Hein Verkade 
een avond over sterren en planeten en heeft de 
moeder van één van de jeugdleden een tekencur
sus verzorgd, waarvan de resultaten te bewonde
ren zijn in het Jan Verwey Natuurcentrum. Tevens 
hebben we dia's bekeken van vogels die in onze 
omgeving makkelijk waar te nemen zijn. 
Op een zaterdag hebben we, tijdens een rondje 
Prins Hendrikweg-Dompad-Centrum, geprobeerd 
die vogels te vinden, maar wat een rare vogels 
kom je dan ook tegen. Ringmus, Groenling en To
renvalk zijn enkele soorten die we gezien hebben. 
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We hebben een ochtend met boswachter M. Gie
len door de noordduinen gelopen, waar hij ons ver
schillende planljes liet zien en waar we hebben 
geprobeerd om paddestoelen op naam te bren
gen. Verder hebben we een excursie gehad naar 
de AW-duinen en maakten we nestkasten schoon 
in het Leeuwenhorstbos. 
Verder zijn we van plan dit jaar een avond over 
roofvogels te houden, de Polder Hoogeweg te be
zoeken, nestkasten te controleren en natuurlijk 
weer te gaan roeien op de Nieuwkaapse plassen. 
(Hopelijk hebben we dan net zulk mooi weer als 
vorig jaar, toen we nog lekker gezwommen heb
ben). 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons de in 
de gelegenheid stelden om weer een goed jaar te 
maken met de jeugdclub. 



Willein Baalbergen gekozen 
tot Noordwijker van het jaar 

NOORDWIJK - Willem 
Baalbergen werd afgelopen 
dinsdag gekozen tot 
Noordwijker van het jaar. 
Tijdens het traditionele 
nieuwjaarsgala in Hotel Oranje 
maakte burgemeester Van der 
Sloijs bekend dat Baalbergen de 
opvolger is van Joke Rede!, de 
Noordwijker van vorig jaar. 
Ook werden de sportman, 
sportvrouw en sportploeg van 
het jaar bekendgemaakt. Die 
eer viel respectievelijk de beurt 
aan: wielrenner Ton van 
Duijvenbode, schaatster 
.Jnla.nda Grimhergen en het 
eerste team van 
kor0)3Jrereniging Fluks. 

De n i euwbakken Noordwijker van het jaar 
W i l l em Baalbergen was zichtbaar verrast 
met zijn verkiezing.
u Hij was dan ook met een smoes naar het 
hotel aan de Koningin Wi lhelmi n a-
boulevard gelokt .  

Hij zat namelijk met zijn kinderen hij het 
Chinese restaurant op de 
boulevard toen z i jn  dochter het voorstel 
deed om na afloop van het d iner nog even 
op het N i euwjaarsgala te gaan kijken. Daar 
kreeg h ij plotseling te horen dat hij gekozen 
was. Onder grote belangste l l ing kreeg hij 
van burgervader Van der S lu ij s  allerlei bij 
de titel behorende prijzen uitgereikt.  
Baalbergen viel de eer voornamel i jk  te 
beurt vanwege zijn grote inzet voor de 
natuur in Noordwijk .  Hij i s  één van de 
oprichters van de Vereniging voor Natuur 
en Vogelbescherming Noordwijk en 
voorzitter van het bestuur van Groen Links. 
In zijn korte speech bleek nog eens 
duidelij k  zijn inzet voor de natuur. 
Baalbergen l i et blijken tegen een verdere 
uitbreiding te zijn van het Golf  centrum 
aan de Van Berckelweg. Hij pleitte voor 
een behoud van de Hogewegse polder.

Het feest duurde tot in de kleine uurtjes, 
maar toen lag Noordwijker van het jaar, Wil 
lem Baalbergen. a l  lang op één oor.

Rondje Groen
W. Andelaar

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

- -

Jules de Carte was jaren geleden eens in Noord
wijk, het was nog in het oude Casino, en hij zong 
daar een liedje over vogels. Hij had het daarbij 
over de hier-vogel en de daar-vogel en meer van 
zulke mooie benamingen, maar hij noemde ook de 
Pestvogel. Eén van de weinige Europese vogels 
waarbij de naam met vogel eindigt. Met de Storm
vogel en de Spotvogel en nog enkele meer heb
ben we het wel gehad. Van die Pestvogel hebben 
deze winter veel mensen kunnen genieten. Zo 
eens in de 1 0-1 5  jaar komen ze naar zuidelijker 
streken. En dat was dit jaar het geval. We hoefden 
ons rondje niet zo heel veel uit te breiden om ze te 
zien. Er verbleven er een paar een tijdje in het 
Duinpark. Ze deden zich daar te goed aan de 
vruchten van een groepje bomen. Wat later wer
den ze steeds gezien in de Grashoek. Ook daar 
weer op dezelfde vruchten, hoewel ze zich daar de 
vruchten van de Uguster ook goed lieten smaken. 
Toen daar schraalhans echter keukenmeester 
werd, verhuisden ze naar de Boekerslootlaan, om 
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zich daar ook weer tegoed te doen aan allerlei 
vruchten van bomen en struiken. 
Naast de Pestvogel zijn er meer van die zwervers. 
Zo nu en dan zien we ze eens hier en ze komen 
vrijwel allemaal uit het hoge noorden. De Notenkra
ker bijvoorbeeld is er één van. Noordwijkse voge
laars zagen in Zuid-Zweden veel Notenkrakers 
oversteken naar Denemarken in het najaar. De ver
wachting was dat we ze ook hier wel zouden zien. 
Dat is echter niet uitgekomen. Hoewel het al zeker 
20 jaar geleden is dat er een invasie van deze vo
gels werd geconstateerd, zullen we toch nog wat 
langer op dit aardige beest moeten wachten. 
Die invasievogels, zo worden ze wel genoemd, ko
men uit het noorden. Toch kennen we ook zuidelij
ke zwervers. Vogels die bij tijd en wijle hier worden 
gezien en dan ook wel eens tot broeden komen. Ik 
herinner mij nog goed dat mijn broer mij eens bel
de, jaren geleden, dat hij een paartje Steltkluten 
met jongen had gezien, op een toekomstig bouw
terrein op het eiland Voorne. We gingen de volgen
de dag op vakantie maar zijn maar via de Zuid
hollandse eilanden en Zeeland naar Frankrijk ge-

gaan. En natuurlijk even kijken naar die vogels op 
stelten. 
Bijeneters en Hoppen zijn ook van die vogels die 
zich een enkele keer noordelijker verdagen-dan 
normaal. De enige Hop die ik iin Nederland zag, 
was gezeten op de tent van de zeilvereniging. We 
keken naar zeevogels maar zagen een Hop door 
de branding naar het noorden vliegen. 
Je vraagt je natuurlijk af: wat bezielt die beesten 
om zover van hun natuurlijke leefgebied te gera
ken? Zeker als je beseft dat het voor de meeste 
niet zo best afloopt. Er wordt namelijk vanuit ge
gaan dat ze vrijwel nooit meer terugkomen daar 
waar ze horen. Dat ze in den vreemde sterven. 
Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. 
Voedselgebrek en goede broedresultaten zullen 
zeker een rol spelen. Overigens doet het er ons 
niet toe. Wij heten die gasten, die vreemdelingen 
graag welkom. Haast ieder mens heeft ergens wel 
een warm plekje in het hart voor een zwerver. Al 
was het alleen maar omdat je dat zelf ook zou wil
len, maar er nooit toe gekomen bent 

Gewoon een zal ige tuin 
M.C.A. Schrama- v.d. Berg 
Ondanks al het doemdenken van sommige "des
kundigen", genoten van de heerlijke zomer, de tuin 
was weer een feest. In mei en juni een explosie 
van bloemen. Alles groeit hier waar het wil. Er is in
middels al een echt bos ontstaan, op wat bollen
land was, toen wij hier kwamen wonen ongeveer 
16 jaar geleden. 

Waterral 

Volgens echte tuinontwerpers zal het technisch 
wel niet helemaal kloppen, wij genieten ongege
neerd. 
Alles komt hier langs. Van de vlinders die mij op
vielen noem ik het landkaartje op het koninginne-
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kruid, de gehakkelde aurelia op het fruit en ook de 
rouwmantel vereerde ons tweemaal met een be
zoek. In september hebben wij er een onder 'n gla
zen potje, enveloppe er onder, gevangen en goed 
bekeken, daarna natuurlijk weer lekker laten vlie
gen. 
Voor vogels is het hier een lustoord. 4 november 
weer begonnen met regelmatig noteren, kwam ik 
31 december op 42 soorten in de laatste weken 
van 1995. 
Elke dag spitten hier zo'n 100 vogels het blad om. 
De bodem is bruin van al 't gevallen blad. De elzen 
zitten vol putters, vinken, kepen mezen en staart
mezen. In november kwam vier keer de ijsvogel. 
Nieuw op de lijst zijn: houtsnip, witgatje, waterral 
en vuurgoudhaantje. 
Groene en grote bonte spechten en boomkruipers 
zijn veel geziene gasten. We hebben genoten van 
twee dodaarzen die dagenlang duikdemonstraties 
gaven in ons zijslootje. 15 waterhoentjes slapen in 
de bomen. De watersnip wandelde over het ijs. De 
waterral is al enkele dagen in de tuin, soms nijdig 
uitvallend naar vinkjes. 
Deze week stonden we samen te kijken naar de 
wirwar van vogels op de grond: vinken, merels, 
kramsvogels, koperwieken en ineens alles weg in 
de struiken en ja hoor de sperwer deed een po
ging zijn menu wat aan te vullen, tevergeefs deze 
keer. 

Het is hier gewoon een zalige tuin. 



Vogeln ieuws 
Ab steenvoorden 

Aankomstdata zomergasten 1 996 
Achter in deze Strandloper bevindt zich weer het 
waarnemingenformulier waarop de aankomstdata 
van de bij ons in de omgeving broedende zomer
gasten kan worden ingevuld. Evenals in voorgaan
de jaren is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk 
formulieren worden ingevuld en op onderstaand 
adres worden ingeleverd. Alle waarnemingen zijn 
welkom, dus ook formulieren met daarop maar 
een enkele waarneming. Alleen waarnemingen uit 
onze direkte omgeving worden opgenomen in het 
overzicht dat gepubliceerd wordt in Strandloper 
nummer 3, september 1996. 

Ringmus 

Exoten in de omgeving 
Ook het afgelopen kwartaal zijn er weer verschil
lende exoten gezien, 2 mogelijke Grote Textor We
vers werden waargenomen, langsvliegend in 
zuidelijke richting over de zeereep van zowel de 
Noordduinen als de Coepelduynen op 8 oktober. 
Een Rossella Parkiet werd gezien, foeragerend op 
bramenstruiken in Oud-Leeuwenhorst op 4 novem
ber. Casarca's werden nog gezien in de Polder 
Hoogeweg, 2 exemplaren op 4 en 18 november en 
1 exemplaar op 7 december. Op 11 november 
werd een luid roepende Beavean's Builtinch (een 
Goudvink-soort vanuit West-China) waargenomen 
nabij de manege langs de Northgodreef in de 
Noordduinen. Een Bahama Pijlstaart was aanwe
zig nabij de hoofdingang van landgoed Offem 
langs de Nieuwe Offemweg op 21 november. Op 
het Oosterduinsemeer waren op 12 november 2 

Zwarte Zwanen aanwezig en van 8 december tot 
en met 1 5  december waren er op het meer 4 Zwar
te Zwanen en een paartje Chileense Smient te vin
den. Op 26 december was een groep van 86 
Nijlganzen aanwezig in de Elsgeesterpolder (op 30 
december werden er zelfs 1 85 geteld bij de KI in- . 
kenbergerplas). 

Najaarstrek 
Ook het afgelopen najaar is er weer door een 
groot aantal vogelaars in  de streek naar de najaar
strek gekeken. Opvallend was dat een aantal soor
ten (oa Grote Gele Kwikstaart en Boomleeuwerik) 
in redelijk hoge aantallen werd waargenomen, ter
wijl een aantal andere soorten niet of nauwelijks tij
dens de trek gezien is, zoals bijvoorbeeld Zwarte 
Mees, Kruisbek en IJsgors. 
Landelijk werden er dit jaar alleen al in de maand 
oktober meer dan 400 Grote Gele Kwikstaarten ge
teld. Een goed weekend met erg veel vogeltrek 
was het weekend van 21 en 22 oktober. Overal 
langs de Nederlandse kust werden grote groepen 
overtrekkende vogels waargenomen, vooral 
Kramsvogels (1 O.OOOen) , Koperwieken (1 O.OOOen) 
en Kepen (1 .000en) . Ook bij ons werden over de 
Noordduinen op 21 oktober in vier uur tijd 21 .300 
Koperwieken geteld. 
Ook de Ringmus is het afgelopen najaar in redelijk 
grote getale langsgetrokken, zoals op 6 oktober, 
toen in drie uur tijd 350 overvliegende exemplaren 
geteld werden. 

Polder Hoogeweg 
Totdat de sneeuw op Eerste Kerstdag de polder 
onder een witte deken bedekte waren er ondanks 
de strenge vorst toch redelijke aantallen vogels in 
de polder aanwezig. De aantallen begonnen op te 
lopen, ongeveer vanaf de derde week van novem
ber. 
De hoogste aantallen in november waren 400 
Goudplevieren op 24 november en ongeveer 1 50 
Smienten op 25 november. In  december liepen de 
aantallen nog iets op, maximaal 400 Goudplevie
ren, 3 1 4  Smienten en 21 2 Wintertalingen op 26 de
cember. Verder werden er in december in de 
polder nog gezien, een Tureluur, een Rotgans en 
redelijk wat soorten eenden, waaronder Pijlstaar
ten, Krakeenden en Slobeenden. 

Zomervogels 
De laatste zomergasten worden vrijwel altijd tij
dens de najaarstrek waargenomen. Het afgelopen 
jaar werden er geen extreem late waarnemingen 
verricht van zomergasten in onze regio, elders 
was dat wel het geval, zoals een Bonte Vliegen
vanger in de Ganzehoek nabij de Wassenaarse
slag, begin november en de Boerenzwaluw die 
tijdens een tocht naar Zeeland werd waargenomen 
op 3 december nabij West-Kapelle. 
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De laatste zwaluwen 6 Boerenzwaluen en 3 Huis
zwaluwen werden bij ons waargenomen, overvlie
gend over de Coepelduynen op 1 4  oktober. Op 
diezelfde dag werden er ook nog een overvliegen
de Gele Kwikstaart en 2 Tapuiten waargenomen in 
de Coepelduynen. Verder werden er in december 
verschillende overwinterende Witte Kwikstaarten 
in de regio waargenomen, een Zwartkop werd ge
zien in een tuin aan de Douzastraat in Noordwijk
Binnen op 1 5  december en een Tjiftjaf werd 
waargenomen op de oostoever van het Ooster
duinsemeer van 8 tot en met 1 5  december. 

Broedvogels 
Naast de broedvogels die tijdens de vele inventari
saties van het afgelopen voorjaar gevonden zijn, 
en die uitvoerig beschreven worden elders in dit 
nummer zijn er ook nog een aantal leuke soorten 
gevonden buiten de gebieden die geïnventariseerd 
worden. 
Een paartje Ransuilen bracht 3 jongen groot in de 
bossages rond de gebouwtjes van Defensie, langs 
de Voorhouterweg in Polder Hoogeweg. Een paar
tje Krakeenden werd waargenomen met 9 jongen 
in de Maandagse Wetering. Een tweetal Bergeen
den werd waargenomen met jongen in het zuidelijk 
deel van de Polder Hoogeweg. 
In het hakhoutbos nabij de Leidse Vaart, achter 
Oud-Leeuwenhorst werd een nest Boomvalken ge
vonden met 3 jongen erin. Buiten de Blauwe Rei
gers op landgoed Offem, hebben er waarschijnlijk 
nog 3 paar in onze regio gebroed, 1 paar op 
Nieuw-Leeuwenhorst en 2 paar op de picknick-

plaats van het Zuid-Hollands Landschap langs de 
Gooweg. Een paartje Grauwe Vliegenvangers (het 
laatste???) werd gezien met jongen achter het Bol
lenbad in Noordwijk. Tot slot nog een waarneming 
van een Fuut, met jongen nog op de rug meedra
gend, op 1 2  oktober in de Maandagse Wetering. 

Vogeltrek over zee 
De steeds strenger wordende vorst (het dichtvrie
zen van het IJsselmeer) en de sneeuwval eind de
cember zijn waarschijnlijk de oorzaken dat het 
tijdens de laatste week van december leuk zeetrek 
kijken was. Het was wel vreselijk koud, en ook ze
ker niet aan te raden om langer dan enkele uren 
achtereen te kijken. 
Grote groepen vogels, vooral steltlopers en een
den die norrnaliter overwinteren op het IJsselmeer 
en rond de Waddenzee trokken deze dagen in zui
delijke richting langs. Een aantal opvallende waar
nemingen waren de vele, soms wel meer dan 
1 000 Futen die vrijwel elk uur dat er geteld werd 
langskwamen en een grote groep Aalscholvers 
van zo'n 220 exemplaren die cirkelend zoals Ooi
evaars en roofvogels tijdens de trek wel eens doen 
langs vlogen. Op oudejaarsdag kwam er tijdens 
het tellen een zwarte vlek in noordelijke richting t 
laatste???) werd gezien met jongen achter het Bol
lenbad in Noordwijk. Tot slot nog een waarneming 
van een Fuut met jongen nog op de rug meedra
gend op 1 2  oktober in de Maandagse Wetering. 

Waarnemers van het afge lopen kwartaal 
AC 
JvD 
JGB 
JGW 
JJ 
BN 
MN 
OP 
AS 
LS 
RbS 
RS 
HV 
VwKw 
RZ 
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Arie Cramer 
Jelle van Dijk 
Jan Glasbergen 
Johan Goudzwaard 
Jan Jacobs 
Bart Noort 
Michel Nederpel 
Dick Passchier 
Ab Steenvoorden 
Lia Steenvoorden 
Robert Sluys 
Rien Sluys 
Hein Verkade 
Vogelwerkgroep Katwijk 
Richard Zonneveld 

Houtsnip 



Aankomstdata zomergasten in Noord
wijk en Omstreken 
Ab Steenvoorden 

Ingevulde formulieren inleveren voor 1 juli 1 996, alleen waarnemingen, die in  het gebied zijn gedaan dat door de 
vogelwerkgroep van onze vereniging wordt onderzocht, worden in het overzicht opgenomen. I ngevulde formulie
ren kunnen worden ingeleverd bij Ab Steenvoorden, Boekerslootlaan 79, 2201 BW Noordwijk 

Aankomstdata zomergasten Noordwij k en Omstreken 1 996 

Soort Aantal Plaats Datum 

Zomertaling 

Boomvalk 

Grutto 

Visdief 

Tortelduif 

Koekoek 

Gierzwaluw 

Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Gele Kwikstaart 

Boompieper 

Tapuit 

Roodborsttapuit 

Paapje 

Gekraagde Roodstaart 

Zwarte Roodstaart 

Nachtegaal 

Sprinkhaanzanger 

Bosrietzanger 

Kleine Karekiet 

Spotvogel 

Zwartkop 

Tuinfluiter 

Grasmus 

Braamsluiper 

Fitis 

Tjiftjaf 

Wielewaal 

Naamwaarnemer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Veldwaarnemingen oktober, november 
en december 1995 

Dodaars 

Roodhalsfuut 

Geoorde Fuut 
Roerdomp 

Ooievaar 
Kleine Zwaan 

Wilde Zwaan 

Rietgans 

Brandgans 

Pijlstaart 
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2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
3 
4 

1 45 
1 

1 2  
4 

74 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 

07- 1 0  
08- 1 0  
1 4- 1 0  
1 8- 1 0  
04-1 1 
04-1 1 
04-1 1 
05- 1 1 
1 9- 1 1 
1 9- 1 1 
1 9- 1 1 
25- 1 1 
28- 1 1 
03- 1 2 
04-1 2 
06-1 2 
07-1 2 
09-1 2 
1 1 - 1 2 
1 4- 1 2 
1 5- 1 2  
24- 1 2  
26-1 2 
30- 1 2  
07- 1 0  
02- 1 2  
03- 1 2  
04- 1 2  
08-1 2 
24-1 2 
06-1 2 
08- 1 2  
1 5- 1 2  
1 4- 1 0  
04- 1 0  
30- 1 2  
3 1 - 1 0  
05- 1 2  
24-1 2 
28-1 2 
30-1 2 
04- 1 1  
30- 1 2 
08- 1 0  
22- 1 0  
1 9- 1 1 
06- 1 2 
08-1 2 
1 8- 1 2  
24-1 2 
26-1 2 

Nieuwe Vaart Noordwijk 
Fagelsloot Zwelterpolder 
sloot Nieuwe Offemweg 
Leidse Vaart thv Fagelsloot 
Oosterduinsemeer 
Noordzijderpolder achter Santa Maria 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
AWD Van Urnburg Stirumkanaal 
Maandagse Wetering 
slootje Elsgeesterpolder 
Binnenwatering Katwijk 
Maandagse Wetering 
Leidse Vaart thv Fagelsloot 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
Leidse Vaart thv Noordwijkerhoek 
Oosterduinsemeer 
Maandagse Wetering riool-uitlaat 
Maandagse Wetering 
Oosterduinsemeer 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
Maandagse Wetering Kloosterschuur 
gemaaltje Vogelaardreef-Duinschoten 
Maandagse Wetering 
Maandagse Wetering 
over zee zuid 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
Oosterduinsemeer 
over zee zuid 
Oosterduinsemeer 
noordoever Oosterduinsemeer 
oostoever Oosterduinsemeer 
overvliegend Coepelduynen 
Polder Hoogeweg 
over zee zuid 
overvliegend Coepelduynen 
overvliegend Boerenburg Noordwijk 
overvliegend strand Uitwatering 
Oosterduinsemeer 
over strand zuid 
overvliegend Noordduinen 
over zee noord 
overvliegend Coepelduynen 
overvliegend Noordduinen 
over zee zuid 
Oosterduinsemeer 
Oosterduinsemeer 
polder Kloosterschuur 
Oosterduinsemeer 
Polder Hoogeweg 

AS 
AS 
AC 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
HV 
AS 
AS 
HV 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
JvD 
JvD 
AS 
JGB 
JJ/AS 
JvD 
HV 
HV 
AS 
AS 
AS 
AS 
AS 
ASIRZ 
MN 
RS/JvD/AS 
VWKW 
RZ 
HV/AS 
AS 
AS 
JGW 
AS 
AS 
HV/AS 
AS 
AS 
AS 
JvD 
AS 
AS 



Pijlstaart 8 31 - 1 2  over zee zuid RS/AS 

Krooneend 1 06- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
Toppereend 1 1  1 5- 1 2  over zee zuid AS 

37 30-1 2 over zee zuid RS/JvD/AS 
593 31 - 1 2 over zee in twee uur RS/AS 

Grote Zee-eend 1 1 1 - 1 1 over zee noord HV/AS 
2 1 9- 1 1 over zee noord AS 
1 1 5- 1 2  over zee zuid AS 
2 1 6- 1 2  over zee noord HV 
8 3 1 - 1 2  over zee zuid RS/AS 

Brilduiker 1 04-1 1 Oosterduinsemeer AS 
2 05-1 1 AWD Van Urnburg Stirumkanaal AS 
1 1 8- 1 1 over zee noord AS 
2 1 1 - 1 2  Oosterduinsemeer AS 
1 1 5- 1 2  over zee zuid AS 
1 1 5- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
4 1 7- 1 2  Oosterduinsemeer RbS/AS 
1 24- 1 2  Oosterduinsemeer AS 

1 9  30- 1 2  over zee zuid RS/JvD/AS 
66 3 1 - 1 2  over zee zuid RS/AS 

Nonnetje 1 04-1 1 Oosterduinsemeer AS 
3 06- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
4 1 5- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
1 29- 1 2  Leidse Vaart thv Noordwijkerhout RZ 

20 30- 1 2  over zee zuid RS/JvD/AS 

1 5  3 1 - 1 2  over zee zuid RS/AS 

Middelste Zaagbek 54 0 1 - 10  over zee zuid AS/RS 
2 07- 10  over zee zuid JJ 
5 08-10  over zee zuid RS 

2 08- 10  Oosterduinsemeer JJ 
1 1 4- 10  over zee zuid AS 

23 21 - 10  over zee zuid AS 
4 1 1 - 1 1 over zee zuid AS 

2 1 8- 1 1 over zee zuid AS 
5 1 9- 1 1 over zee zuid AS 
6 1 5- 1 2  over zee zuid AS 
5 30- 1 2  over zee zuid RS/JvD/AS 

1 9  3 1 - 12  over zee RS/AS 

Grote Zaagbek 6 02- 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

4 03- 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 
2 08- 1 2  Oosterduinsemeer AS 

37 30- 1 2  over zee zuid RS/JvD/AS 

1 2  3 1 - 1 2  over zee zuid RS/AS 

Bruine Kiekendief 2 1 4- 10  overvliegend Coepelduynen AS 

3 1 4- 1 0  overvliegend Noordwijk-Binnen HV 

Blauwe Kiekendief 1 04-1 1 jagend Noordduinen JvD 
2 05-1 1 overvliegend Noordwijk aan zee JvD 
1 1 1 - 1 1 overvliegend Noordduinen AS 

1 1 3- 1 1 overvliegend Bronsgeest AC 

08- 1 2  overvliegend Oosterduinsemeer AS 

1 7- 1 2  overvliegend Oosterduinsemeer RbS/AS 

Havik 1 06- 10  juveniel overvliegend Noordduinen JGW 

1 29- 10  overvliegend Noordduinen zuid JGW 

1 1 6- 1 2  Oosterduinsemeer JvD 

Visarend 1 04- 10  overvliegend watertoren Noordwijk JJ 

Smelleken 1 1 8- 10  jagend Polder Hoogeweg AS 

1 22- 10  overvliegend Noordduinen zuid JGW 
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Slechtvalk 1 22- 1 0  overvliegend Northgodreef JGW 
1 1 0- 1 1 overvliegend Polder Hoogeweg MN 

Waterral 08- 1 0  Oosterduinsemeer JJ 
3 04-1 1 Oosterduinsemeer AS 
1 1 2- 1 1 Oosterduinsemeer AS 
1 21 - 1 1 landgoed Offem Noordwijk LS 
2 08- 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 
3 08- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
1 09- 1 2  oever Maandagse Wetering AS 
1 1 4- 1 2  Leidse Vaart thv Delfweg AS 
1 1 4- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
1 1 5- 1 2  oever Maandagse Wetering/Kloosterschuur JvD 
1 1 5- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
1 24- 1 2  Oosterduinsemeer AS 
1 29- 1 2  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg AZ 

Morinelplevier 1 1 7- 10  Coepelduynen Puinhoop ter plaatse VW'r<M/ 
Kanoetstrandloper 1 1 1 - 1 2  Binnenwatering Katwijk AS 

1 1 6- 1 2  Binnenwatering Katwijk HV 
1 29- 1 2  strand Uitwatering Katwijk AS 

Kemphaan 1 25-1 1 Polder Hoogeweg AS 
2 08- 12  westoever Oosterduinsemeer AS 
7 3 1 - 1 2  over zee noord AS/AS 

Bokje 1 07- 1 0  zeereep Coepelduynen invallend VWKW 
1 1 2- 1 0  overvliegend Coepelduynen JGW 
1 1 0- 1 1 Polder Hoogeweg MN 
1 06- 12  oostoever Oosterduinsemeer AS 
1 1 6- 12  Dompad Noordwijk BN 
1 1 9- 1 2  Northgodreef Noordwijk JvD 

Houtsnip 1 26- 10  overvliegend 'De Krom' Noordwijk AZ 
1 29- 10  overvliegend Driehoek Noordduinen AZ 
3 1 5- 1 2  sportterrein W-Noordwijk AS 
4 1 6- 1 2  Dompad Noordwijk BN 
1 26- 1 2  over zee oost HV/JvD/AS 
1 28- 1 2  Dompad Noordwijk AS 

1 2  28- 1 2  omgeving Bollenbad Noordwijk AS 
2 28- 1 2  oostoever Oosterduinsemeer AS 
2 30- 1 2  landgoed Offem Noordwijk AS 

Witgat 2 09- 1 2  slootje Vogelaarsdreef AS 
Middelste Jager 1 07- 10  over zee zuid JJ/AS 
Kleine Jager 1 1 9- 1 0  juveniel op strand Noordwijk JGW 

1 1 9-1 1 over zee zuid AS 
Grote Jager 1 25- 1 2  over zee noord JvD 
ZWartkopmeeuw 1 1 1 - 1 0  Binnenwatering Katwijk VWKW 
Dwergmeeuw 2 07- 1 0  over zee zuid AS/JJ 

2 08- 1 0  over zee zuid AS 
1 1 1 -1 1 over zee zuid AS 
5 1 9-1 1 over zee zuid AS 

Geelpootmeeuw 1 2 1 - 10  strand Uitwatering Katwijk VW'r<M/ 
1 23- 1 0  strand Uitwatering Katwijk VWKW 
1 28- 1 0  strand Duindamse Slag JGW 
1 28- 1 0  Binnenwatering Katwijk VW'r<M/ 
2 23- 1 1 strand Uitwatering Katwijk VW'r<M/ 
1 03- 1 2  Binnenwatering Katwijk HV 

Grote Burgemeester 1 09- 1 2  Binnenwatering Katwijk VW'r<M/ 
Drieteenmeeuw 3 07- 1 0  over zee zuid AS/JJ 

1 1 1 - 1 1 over zee zuid AS/HV 
2 1 8- 1 1 over zee zuid AS 
8 1 9-1 1 over zee zuid AS 
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Drieteenmeeuw 3 25-1 1 over zee zuid AS 
Zwarte Stern 1 0 1 - 10  over zee zuid A SIRS 
Zeekoet 1 1 8- 1 1 in zee thv zeetrekhut AS 

26- 1 2  over branding noord AS 
Alk 4 1 9-1 1 over zee noord AS 
Kleine Alk 2 04-1 1 over zee JvD 

3 1 1 - 1 1 over zee noord HV 
1 8  1 8- 1 1 over zee noord AS 

4 1 8- 1 1 over zee noord HV 
1 9  1 9- 1 1 over zee noord AS 

1 1 9-1 1 opvliegend vanuit sloot Polder Hoogeweg AS 
Papegaaiduiker 2 1 9-1 1 over zee noord AS 
Bosuil 1 27- 1 0  dood Provinciale weg S 1  AS 
Ransuil 6 09- 1 2  roestplaats Noordduinen AS 
Velduil 2 1 5- 1 0  jagend Coepelduynen AS 
IJsvogel 2 08- 10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

1 1 2- 10  achterzijde Oud-Leeuwenhorst sv 
1 04- 1 2  jachthaven 'Fiying Arrow' Noordwijk AS 
1 1 6- 1 2  Ruigenhoek Noordwijkerhout JvD 

Boomleeuwerik 2 08- 10  overvliegend Coepelduynen AS 
2 08- 10  overvliegend Driehoek Noordduinen RZ 

26 1 4- 1 0  overvliegend Coepelduynen AS 
8 1 4- 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 
5 1 5- 1 0  overvliegend Coepelduynen AS 
6 1 5- 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 
8 2 1 - 10  overvliegend Noordduinen JGW 
8 22- 10  overvliegend Kachelduin AS/RZJJGW 
7 28- 10  overvliegend Noordduinen JJ/JGW 
6 29- 10  overvliegend Noordduinen JGW 
4 04-1 1 overvliegend Langevelderslag AS 

30 1 1 - 1 1 overvliegend Noordduinen JvD/AC/JGB 
5 1 8- 1 2 Zweefvliegveld Langeveld JvD 

28 08- 1 2  bollenland Langevelderweg AS 
1 2  29- 1 2  cultuurland Duinweg Noordwijk DP 

Strandleeuwerik 1 22- 10  overvliegend Noordduinen HV/AS 
1 02-1 1 Wantveld Katwijk tp VWKW 
1 05-1 1 overvliegend Langevelderslag AS 

Grote Pieper 1 09- 10  overvliegend Coepelduynen HV 
1 22- 1 0  overvliegend Noordduinen ASIRZJJGW 
1 28- 1 0  overvliegend Noordduinen JJ 

Duinpieper 1 06- 10  overvliegend Noordduinen JGW 

Oeverpieper 1 1 5- 1 0  nabij uitwatering Katwijk RZ 
1 05- 1 1 strand nabij Langevelderslag AS 

Grote Gele Kwikstaart 1 0 1 - 10  foeragerend Dompad AS 
4 06- 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 
2 07- 10  overvliegend strand Noordwijk AS 

23 07- 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 
1 1  08- 10  overvliegend Coepelduynen AS 

2 08- 10  overvliegend Coepelduynen HV 
9 08- 10  overvliegend Noordduinen JGW 
1 1 2- 10  Voorstraat Noordwijk-Binnen HV 
3 1 4- 10  overvliegend Coepelduynen AS 
2 1 5- 10  overvliegend Coepelduynen AS 
4 1 7- 10  overvliegend Noordduinen JGW 
3 21 - 10  overvliegend Coepelduynen AS 
1 22- 10  overvliegend Kachelduin AS 

3 23- 1 0  over Mossenest Noordwijkerhout AS 
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Grote Gele Kwikstaart 1 27- 1 0  foeragerend Fagelsloot AS 
1 28- 1 0  overvliegend Noordduinen JJ 
5 1 1 - 1 1 overvliegend Noordduinen JGB 
1 1 5- 1 1 foeragerend Polder Hoogeweg AS 
1 25- 1 1 foeragerend Polder Hoogeweg AS 
2 28-1 1 foeragerend Boekersloot Noordwijk AS 
1 06- 1 2 foeragerend Boekersloot Noordwijk AS 
1 08- 1 2  foeragerend Boekersloot Noordwijk AS 
1 1 4- 1 2 Leidse Vaart thv Piet Gijzenbrug AS 
1 1 5- 1 2 oever Maandagse Wetering AS 

Pestvogel 4 26- 1 2  Hadriaan van Neslaan Noordwijk med. RZ 
Paapje 1 08- 1 0  Coepelduynen nabij Puinhoop AS 

1 09- 10  Zeereep Coepelduynen HV 
Beflijster 1 1 7- 10  overvliegend Coepelduynen VWKW 

1 29- 10  zeereep Noordduinen JGW 
Grote Ujster 1 1 4- 10  overvliegend Coepelduynen AS 

4 1 7- 10  overvliegend Noordduinen JGW 
2 2 1 - 1 0  overvliegend Coepelduynen AS 
5 2 1 - 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 

36 22- 1 0  overvliegend Noordduinen AS/JGW 
2 22- 1 0  foeragerend Coepelduynen AS 
5 1 1 - 1 1 overvliegend Noordduinen JGB 
1 1 1 - 1 1 Duindamse Slag Noordduinen AS 

Vuurgoudhaan 2 0 1 - 10  Offem Noordwijk AS 
1 05- 1 1 AWD Verbrande Vlak AS 
2 07- 1 1 Sollasi Noordwijkerhout AS 
1 1 0- 1 1 Coepelduynen Zwarte Pad VWKW 
3 1 5- 1 1 dr Nolenslaan Noordwijkerhout AS 
1 25- 1 1 Nieuwe Offemweg Noordwijk LS 
1 1 2- 1 2  Bremkant Grashoek Noordwijk RbS 

Bonte Vliegenvanger 2 08- 1 0  zeereep thv zeetrekhut RS 
Baardman 1 1 8- 1 0  Oosterduinsemeer oostoever JJ 

25 1 4- 1 0  (minimaal) overvliegend Noordduinen JGW 
8 1 8- 1 0  Oosterduinsemeer oostoever AS 
2 23- 10  over Mossenest Noordwijkerhout AS 
8 04- 1 1 Oosterduinsemeer AS 

Klapekster 1 30- 1 0  fietspad Coepelduynen VWKW 
1 05-1 1 AWD Achterhaasveld JGW 

Roek 1 22- 10  overvliegend Noordduinen HV/AS 
1 3  22- 1 0  overvliegend Coepelduynen AS 
1 4  24- 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 

6 04- 1 1 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 
7 04-1 1 overvliegend Nieuw-Leeuwenhorst AS 
6 05-1 1 overvliegend Langevelderslag AS 
2 1 2- 1 1 overvliegend Noordduinen AS 

Europese Kanarie 1 09- 1 0  Coepelduynen Zwarte Pad VWKW 
1 1 2- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Frater 3 28- 1 0  Wantveld Katwijk VWKW 
1 2  1 9- 1 1 nabij Uitwatering Katwijk AS 

Barmsijs 1 1 5- 1 0  overvliegend Coepelduynen AS 
1 8  04-1 1 Oud-Leeuwenhorst AS 
48 05-1 1 overvliegend Langevelderslag AS 
30 05-1 1 AWD Van Stirums-Duinen JGW 

5 1 8- 1 1 overvliegend Noordduinen JvD 
3 1 5- 1 2  zeereep Kon. Astridboulevard Noordwijk AS 
2 1 5- 1 2  nabij Bowlingcentrum van Panhuysstraat RS 

Goudvink 2 1 4- 1 0  overvliegend Noordduinen JGW 
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Goudvink 
IJsgors 

Sneeuwgors 

Geelgors 

1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 

29- 1 0  
22- 10  
05-1 1 
28- 1 0  
02-1 1 
04- 1 1 
26- 1 1 
1 5- 1 0  

overvliegend Noordduinen JGW 
overvliegend Noordduinen JGW 
overvliegend Langevelderslag AS 
Uitwatering Katwijk VW'r<M/ 
Coepelduynen Puinhoop tp VW'r<Y'.J 
Coepelduynen Puinhoop tp VW'r<Y'.J 
Uitwatering Katwijk VW'r<Y'.J 
overvliegend Coepelduynen AS 

Lijst van werkgroepen en commiss 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 -361 2368 

Planologische Commissie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 221 9 

Beheerscommissie Natuurcentrum 
Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 071 -3610210  

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

Kantinievoorziening Natuurcentrum 
Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 2461 

Paddenbescherming 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 7 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071 361 0396 

Vogelwerkgroep 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 BW Noordwijk 
Telefoon: 071 -36491 54 

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

Werkgroep b ibl iotheek 
Marian Bos 
Branding 46 
2201 WV Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 8636 

Groepenbezoek N atuurcentrum 
Toos Bom 
Ujnbaanweg 26 
2201 LE Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 1 285 

Jeugdnatuurclub 
Richard Zonneveld 
Van Struyckstraat 57 
2203 HO 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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