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Lijst met commissies 

Bij de voorplaat 
Arnold Meyer 

De Tapuit is één van o nze meest karakteristieke 
duinvogels. Helaas gaat het niet zo goed met deze 
soort. Door o .a. vergrassing van de du inen ver
dwijnt het favoriete biotoop van de Tapuit. De pre
cieze reden van de achteruitgang is niet bekend. In  
Meyendel is de Tapuit geheel verdwenen uit het 
midden- en b innenduin, terwijl er nog genoeg ge
schikt biotoop te vinden is. De Tapuit broedt bij voor
keur in konijnenholen. 
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Van de redactie 
I n  de afgelopen drie maanden hebben er weer 
veel activiteiten plaatsgevonden binnen de vereni
ging. 
De tentoonstell ingseemmissie heeft een overzichts
tentoonstell ing over paddestoelen ingericht, welke 
u in het Jan Verwey Natuurcentrum kunt bekijken. 
Over deze plantengroep gaat Kees Verweij een 
vervolgcursus organiseren zoals u in dit nummer 
lezen kunt. 
De tuin van het Natuurcentrum is compleet ver
nieuwd. Ab Steenvoorden vertelt u welke beplan
ting er in de "vlindertuin" is aangebracht. 
Vanaf 1 mei is het Natuurcentrum weer geopend 
en de eerste groepen kinderen hebben intussen 
kennis gemaakt met de boeiende natuur in onze 
omgeving. 
Het is verheugend nieuws dat steeds meer voge-

Agenda 
Lezingen 

vrijdagavond 20 september: 
Lezing met dia's van de heer B. van den Brink 
over Boerenzwaluwen 

vrijdagavond 25 oktober: 
Lezing met dia's van de heer F. Koning over roof
vogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen 

laars hun waarnemingen insturen. De waarnemin
genlijst is daardoor fl ink gegroeid. Ga zo door!! 
Dat er niet alleen in onze o mgeving naar planten 
en vogels gekeken wordt, maar ook in het buiten
land,  blijkt u it het verslag van Uesbeth v.d. Velden. 
In dit nummer ook de aanko ndiging van het 
komende waddenweek end. 
Speciale aandacht voor  het artikel van Ab Steen
voorden over de Pestvogels in Noordwij.k. 
De redactie wenst u een prettige, zonnige zomer 
toe en hoopt op veel kopij voor het volgende num
mer. 
Kopij voor  De Strandloper van september moet 
worden ingeleverd voor 1 0  augustus 1996 bij Rien 
Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 

vrijdagavond 29 november: 
Lezing met dia's van de heer C. Camphuysen over 
zeevogels en visserij 

Bovenstaande lez ingen vinden plaats in het Jan 
Verwey Natuurcentrum aan de Weteringkade te 
Noordwijk en beginnen om 20.00 uur. 

Nieuws uit de jaarvergadering van 
29 maart 
Kees Verweij 

Mededelingen bestuur 

Excursie en lezingenprogramma 
De voorz itter wijst op een aantal nog komende ex
cursies en lezingen en l icht deze in het kort toe. Zij 
staan overigens alle in de laatste Strandloper aan
gekondigd. 
Initiatieven Polder Hoogeweg 
Om deze polder nog eens speciaal onder de aan
dacht te brengen is er een extra fietsexcursie 
ingelast op Tweede Paasdag. Om 9.00 uur wordt 
vertro kken vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 
In het kader van het Pact van Teylingen is nog
maals gewezen op het belang van de Po lder 
Hoogeweg, maar een en ander kan s lechts s la
gen, wanneer er ook daadwerkelijk gro nden kun
nen worden verworven. Dit laatste is, gezien de 
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hoge gro ndprijzen in o nze streek, op het ogenblik 
welhaast ondenkbaar. 
Vleermuizenbescherming 
Afgelopen woensdag heeft een delegatie van het 
bestuur een bezoek gebracht aan wethouder Sal
man in de gemeente Noordwijk.  Tijdens dit ge
sprek is overeenstemming bereikt over de aanleg 
van een stevige stalen deur aan de ingang van het 
bunkercomplex in de Noordduinen. Door zo'n deur 
heeft men toegang tot het complex om tell ingen 
e.d. te verrichten. Deze deur moet echter zo stevig 
z ijn, dat vandalisme zoveel mogelijk  moet worden 
uitgesloten. In de deur moeten verder o peningen 
zijn o m  de vleermuizen o ngehinderd in en uit te 
kunnen laten vliegen. 
Paddenbescherming 
Door de lage temperaturen en de aanhoudende 
droogte is de paddentrek tot op heden nog nauwe-



lijks op gang gekomen. Er z ijn tot nu toe slechts 
enkele padden waargenomen. De trek is tot op he
den nog nooit zo lang u itgebleven. 

Jaarverslag van de Secretaris 

Het jaarverslag van de Secretaris stond afgedrukt 
in het laatste nummer van de Strandloper. Geen 
der aanwezigen heeft t .a.v. dit verslag nog iets op 
te merken of toe te voegen. 

Financieel verslag 1995 en begroting 1996 
De financië le stukken stonden in de laatste Strand
loper afgedrukt, zodat ieder lid daarvan t ijdig ken
nis heeft kunnen nemen. De voorz itter geeft nog 
een korte toelicht ing, waarbij hij wijst op een aantal 
bedragen, die in een verkeerde ko lom terecht zijn 
gekomen (pag. 10 van de Strandloper) . Verder 
wijst hij erop,  dat het met de verkoop van de Flora 
goed is gegaan, het geen dan ook uit de cijfers 
blijkt. Geen der aanwezigen heeft nog vragen of 
opmerkingen. 

Verslag kascommissie en benoeming 
nieuwe kascommissie 

De kascommissie heeft de financiële stukken ge
cont roleerd en in orde bevonden. Zij stelt voor de 
penningmeester o p  basis hiervan decharge te ver
lenen. Dit laatste wordt onder applaus van de aan
wezigen aanvaard. Als nieuw lid van de kascom
m issie zal toetreden mevr. Annelies Marijnis, het
geen ook met instemming van de aanwezigen 
wordt aanvaard. 

Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster van aftreden z ijn dit jaar aftre
dend de heren Veefkind en Verkade. Beide be
stuursleden stellen zich herkiesbaar. Met algeme
ne stemmen worden beide bestuursleden herbe
noemd. Verder vo lgt de  benoeming van twee nieu
we bestuursleden te weten de heren A. Steenvoor
den en J. Jacobs. Deze u itbreiding kan plaatsvin
den door de onlangs toegepaste wijziging van de 
statuten. Een nadere toelicht ing op d it benoe
mingsvoorstel stond reeds te lezen in de laatste 
Strandloper. De aanwezigen gaan met de benoe
ming van beide laatstgenoemde heren accoord. 

Presentatie van dia's met begeleidend 
commentaar van ver-schillende leden 

Dit jaar is er voor gekozen de leden zelf eens een 
keer aan het woord te laten en een selectie te la
ten z ien van eigen opnamen. 
Na een korte introductie van de voorzitter volgt 
een keur van de meest uiteenlopende onderwer
pen, zoals een kort reisverhaal u it Mallorca en de 
Donaudelta in Roemenië .  Verder vo lgen bijzonde
re plantenvondsten u it deze streek, paddestoelen 
uit de omgeving en een aantal prachtige vogelop
namen. Juist het gevarieerde karakter van deze 
presentatie en de grote betrokkenheid van leden 
hierbij vallen bij de aanwezigen zeer in de smaak. 
Zo'n initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. 
Na afloop worden de sprekers door de voorz itter 
speciaal voor hun bijdrage bedankt. 

Nieuws uit de ledenvergadering 
van 26 april 
Kees Verweij 

Mededelingen bestuur 

Allereerst maakt de plv. voorzitter melding van de 
succesvolle fietsexcursie door de Elsgeester- en 
Hoogewegpolder, welke op Tweede Paasdag 
werd georganiseerd . Ruim 40 mensen namen aan 
deze excursie deel en z ij werden bepaald niet in 
hun verwachtingen teleurgesteld. Leuke waarne
mingen waren twee Lepelaars, een P ijlstaart ,  ver
schil lende Smienten, een Zomertaling, enkele 
Kemphennetjes en verscheidene Wintertalingen. 
Daarnaast waren er nog verschil lende andere soor
ten te z ien. 
Daarnaast wordt nog even de weidevogelcursus 
gememoreerd, die g isteren officieel is afgesloten. 
Deze cursus werd onder leiding van de organisatie 
Landschapsbeheer Zu id-Ho lland georganiseerd in 
dit Natuurcentrum. Aan deze cursus namen ruim 
30 cursisten deel. 

Speciale vlinderavond 
Mede gezien het grote enthousiasme, waarmee is 
gereageerd op de oproep van de Vlinderst ichting 
de duinen op vlinders te inventariseren, heeft Kars 
Veling van deze st ichting z ich bereid getoond voor 
de vereniging een speciale vlinderavond te organi
seren. Deze zal plaatsvinden in  dit Natuurcentrum 
op woensdag 12 juni a.s. Een ieder is welkom. 
Ledenvergadering In september a.s. 
Gezien het Waddenweekend, dat d it jaar een drie
tal weken later wordt georganiseerd, wordt de le
denvergadering een week naar voren geschoven. 
Dan zal de heer Van den Brink spreken over zwa
luwen. 
Vandalisme In de polder Hoogeweg 
Helaas is het informat iebord in de Polder Hooge
weg voor de tweede keer aan vandalen ten prooi 
geval len. Binnenkort zal een nieuwe voorkant wor
den gemonteerd van een hopelijk vandalisme-be
stendig materiaal. 
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Paddestoelententoonstelli ng 
Aan de zijkant van deze zaal is reeds een groot 
deel te zien van de speci ale paddestoelententoon
stelling ,  die binnenkort te bezichti gen zal zijn .  Be
gin mei gaat het Natuurcentrum weer open voor 
het publiek. Ook de vaste tentoonstelling heeft hier 
en daar een behoorlijke face-lift ondergaan. 

Lezing van mevrouw U. Dijkstra over het 
leven in het zoete water 

Na de rondvraag verleent de heer Verkade aan 
mevrouw Uke Dijkstra het woord. 
Allereerst geeft mevrouw Dijkstra een overzicht 
van de verschillende levensvormen in het zoete 
water, waarbij zij zich vooral richt op de kleinere or
ganismen. Het blijkt hier te gaan om een zeer 
groot aantal diersoorten, die el k hun eigen plekje 
in het zoete water hebben. Vaak zijn zij microsco
pisch klein ,  maar bijzonder gevari eerd en prachtig  
van vorm. Dit l aat zij zien aan de hand van boei en-

de opnamen, die vaak met behulp van een micros
coop gemaakt zijn. Zij vertelt verder, dat zij via 
haar werk belast is met de determinatie  van de ver
schill ende organismen, wel ke tot doel heeft om 
o.a. de waterkwaliteit te bepalen. Ook in de Bol
lenstreek heeft zij veel onderzoek verricht en zij 
onthult hierbij , dat er nog enkele prachti ge sloten 
zijn te vinden, waar een uitgebreide en interessan
te fauna is aan te treffen. 
Na de pauze kunnen de aanwezigen aan de hand 
van een aantal microscopen en binoculai rs zich 
zelf overtuigen van het boeiende leven onder wa
ter en daarbij nog zelf enkele ontdekkingen doen. 
Na afloop dankt de heer Verkade mevrouw Dijk
stra bijzonder voor de levendige wijze,  waarop zij 
dit onderwerp aan het publiek heeft gepresen
teerd. Zij ontvangt daarop een hartelijk applaus. 

Vlindertuin Jan Verwey Natuur
centrum 
Ab Steenvoorden 

Misschien was het al opgevallen,  maar het afgelo
pen voorjaar is de tuin bij het Jan Verwey Natuur
centrum kompleet veranderd. De wilde plantentuin 
was de laatste jaren erg verwaarloosd, en vroeg 
toch wel veel meer onderhoud dan we dachten. 
Vooral de bestrating met oude klinkers was nauwe
lijks schoon te houden, veel van de wilde planten 
die eigenlijk i n  de tuin zouden moeten staan kwa
men tussen de bestrating omhoog , zodat de be
strating vaak niet of nauwelijks te zien was. 
We hebben er dan ook voor gekozen om alle wilde 
planten en oude bestrating uit te tuin te verwijde
ren. 
Het verwijderen van de aanwezige beplanti ng 
moest nogal rigoureus gebeuren omdat het anders 
in de nieuw aan te leggen tuin direct weer zou 
gaan overheersen. De hele  bovenlaag is vrijwel 
kompleet afgegraven en afgevoerd. We hebben in  
totaal zo'n 6 kubieke meter oude grond uit de tuin 
verwijderd. Met een gedeelte van de oude grond 
zijn wat glooiingen in de tuin aangebracht. 
Tot slot is er als bodemverbetering en als voeding 
voor de nieuwe beplanting zo'n 4 kubi eke meter 
zwarte grond (compost) in de tuin opgebracht. 
Als vervanging van de oude klinkerbestrating zijn 
er staptegels in de tuin aangebracht, zo zijn de ra
men bereikbaar en kan er tijdens onderhoudsbeur
ten en tuinbezoek gemakkelijk door de tuin 
gel open worden. We hebben grindtegels als stap
tegel gebruikt. Dit heeft twee voordelen, de lichte 
tegels vall en goed op in de zwarte grond en er kan 
geen onkruid tussen de bestrati ng groeien. 
Het is de bedoeling dat het een echte vlindertuin 
gaat worden, vandaar ook de verschillende glooiin-
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gen (beschutting tegen sterke wind) i n  de tuin. Bij 
de keuze van de beplanti ng is sterk rekening ge
houden met vlinder lokkende beplanti ng. Eigenlijk 
kunnen we wel zeggen dat er alleen maar vli nder 
lokkende beplanti ng in de tuin aanwezig is. Deze 
keuze hebben we gemaakt met behulp  van het 
boekje Uw tuin vol vlinders ,  dat in 1 990 uitgegeven 
is door de Vlinderstichti ng.  I n  dat boekje staat pre
cies omschreven welke planten vlinders aanlokken 
en welke eisen vlinders aan hun leefgebied stellen. 
Er zijn in totaal 6 verschillende soorten heesters 
en 22 verschill ende soorten vaste planten in de 
tuin geplant. De zijkant van het centrum hebben 
we vrijwel dichtgeplant met de verschillende hees
ters, dit om tevens vernieling van het centrum te
gen te gaan. Onder de heesters zijn een groot 



aantal bodembedekkende vaste planten geplant, 
om zo snel mogelij k  van het onderhoud van de zij
tuin af te zijn (onkruidbestrijding).  In de voortuin 
aan de Weteringkade zijn grote groepen vaste 
planten, Bolklimop en Vlinderstruiken geplant. 
In onderstaand overzicht zal ik de planten noemen 
(Latijnse naam met de cu ltu urvariëteit en de Neder
landse naam) die in de nieuwe vli ndertuin te vin
den zijn. 

HEESTERS: 
Amelanchier lamarckii - Krentenboompje 
Berberis  thunbergii - Zuurbes 
Berberis  thunbergii 'Atropurpurea' - Rode Zuurbes 
Buddleia davidii (diversen soorten) - Vlinderstruik 
Hedera helix 'Arborescens' - Bolklimop 
Ribes alpinum - Alpenbes 

VASTE PLANTEN: 
Achil lea filipendulina ' Cioth of Gold' - Duizendblad 
Achillea mil lefolium 'Cerise Queen' - Duizendblad 
Ajuga reptans 'Rainbow' - Bont Zenegroen 
Alyssum saxati le - Rotschildzaad 
Anemone hupehensis ' P rinz Heinrich' - Japanse 
Anemoon 
Anemone tomentosa ' Robusti ssima' - Herfst
anemoon 
Arabis caucasica 'Rosea' - Randjesbloem 
Arabis caucasica 'Piena' - Randjesbloem 
Armeria  maritima 'Aiba' - Engels Gras 
Armeria maritima 'Splendens' - Engels Gras 
Aster novi -belgii 'Crimson Brocade' - Herfstaster 
Aster novi -belgii 'White Ladies' - Herfstaster 
Echinops bannaticus 'Taplow Blue' - Kogeldistel 
Eupatorium purpureurn - Koninginnekruid 
Hesperis matronalis - Damastbloem 
lberis sempervirens - Scheefkelk 
l beris sempervirens 'Snowflake' - Scheefkelk 
Lysimachia clethroides - Wederik 
Lysimachia punctata - Wederik  

Waddenexcursie 
R. Sluys 
Dit jaar vindt de "Waddenexcursie" plaats in  het 
weekei nde van vrijdag 27 Vm zondag 29 septem
ber en gaat naar Terschell ing. 
Het vertrek met de touringcar van de fi rma Brou
wer vindt plaats op vrijdagmiddag uit Noordwijk, 
terwijl de terugkomst zondagavond zal zijn. 
Voor beide dagen zijn er excursies gepland. Zater
dagmorgen g aan we, in groepen vert rekkend van
uit de Wierschuur, de vogels en de flora bekijken. 
Bij terugkomst is een ieder vrij. De zaterdagavond 
zal weer het tijdstip zijn van de enige echte "Wad
denquiz" , welke dit keer verzorgd zal worden door 
het damesduo Els Löhr  en Dineke Bruin. 

Nepeta faassenii 'Six Hil ls Giant' - Kattenkruid 
Stokesia laevis 
Vinca minor - Maagdenpalm 

De meeste van de bovenstaande planten zijn ge
woon te krijgen op tuincentra met een redelijk uit
gebreid plantenassorti ment, en goed te gebruiken 
in vaste plantenborders. 
Het is inmiddels juni ,  en het lijkt erop dat de mees
te planten goed zijn aangeslagen. Het duurt 
natuurlijk nog wel  even voordat het gewenste resul
taat bereikt wordt. Het is de bedoeling dat de be
planting de tuin compleet dichtgroeit, zodat er 
minimaal onderhoud in gepleegd hoeft te worden. 
Vooral onkruidbestrijding is altijd een tijdrovende 
bezigheid, iets wat nauwelijks meer nodig zal z ijn 
zodra de beplanting fli nk is  uitgegroeid en er nau
welijks meer stukken kale grond z ichtbaar zijn. 
Er blijft natuurlij k altijd wel wat werk zoals bijvoor
beeld het terugsnoeien van de vaste planten na de 
winter en het verwijderen van zwerfvui l en afgeval
len blad. 
Het wachten is nu op het verschijnen van de eer
ste vlindersoorten. Het is de bedoeling dat in één 
van de komende Strandlopers (winter 1 996 -
1 997) een overz icht komt van alle in onze eigen 
vlindertuin waargenomen dagvlinders .  Vandaar 
ook deze oproep om alle vlindersoorten die u ziet 
tijdens uw bezoek aan de vlindertuin te noteren en 
door te geven. 
Ik wil dit stukje afsluiten met een woord van dank 
aan hen die hebben meegeholpen om van een 
woestenij een echte vlindertuin te maken. Aller
eerst Hoveniersbedrijf Ron van den Berg uit Noord
wijkerhout voor het belangenloos beschikbaar 
stellen van gereedschap en bedrijfswagen met 
aanhangwagen. Verder iedereen die heeft meege
holpen met kruien, graven, spitten, planten, water 
geven, koffie zetten en koek uitdelen. In het bijzon
der Rien, Robert en Martin  Sluys, Jan Jacobs en 
Richard Zonneveld. 
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's Zondags heeft u de keuze: Op eigen gelegen
heid de nat uur en cu ltuur van het ei land te verken
nen, of in groepjes,  o . l .v. een excursieleider, de 
vogel- en/of plantenbevolking van het eiland te ont
dekken. 
Voor iedereen is er voor het gehele weekeinde 
een fiets gehuurd,  maar op zaterdagmorgen vindt 
de excursie voor� deelnemers te voet plaats. 
De kosten bedragen ongeveer f1 1 5,- .  Leden kun
nen z ich opgeven door f1 1 5,- over te maken op re
kening nr. 82.26.22.092 t .n .v. Vogelbescherming 
Noordwijk onder vermelding van Waddenweek-

end. Het gironummer van de VSB-bank is 3946. U 
kunt zich tot 1 september opgeven, waarbij wordt 
vermeld dat het maximum aantal deelnemers 50 
bedraagt en dat de inschrijving plaatsvindt bij volg
orde van aanmelding. 
Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere infor
matie, waaronder de exacte tijd en plaats van ver
t rek. Indien u nog vragen heeft kunt u z ich in 
verbinding stellen met Rien Sluys . Telefoon: 071 -
361 0945 

Voorkomen en determinatie van de 
Pestvogel in Noordwijk 
Ab Steenvoorden 
Het voorkomen van Pestvogels in onze omgeving 
is vooraf niet of nauwlijks te voorspellen. Het heeft 
in grote mate te maken met de aanwezigheid van 
voldoende voedsel in de broedgebieden in het 
hoge noorden. Pestvogels z ijn  in de winter voor 
een groot deel afhankelijk van besdragende plan
ten, is het aanbod van bessen niet voldoende dan 
z ijn  de vogels genoodzaakt om de broedgebieden 
te verlaten. Het wegtrekken van de vogels vanuit 
de broedgebieden neemt soms zulke gigant ische 
vormen aan, dat vele duizenden exemplaren tege
l ijk  in de zuidelijker gelegen landen opduiken . Men 
kan dan spreken van een invasie of influx. Een en
kele keer bereikt dan zo'n omvangrijke invasie van 
Pestvogels ons land en worden er ook in onze re
gio Pestvogels waargenomen. 
Afgelopen winter was het dan eindelijk na vele 
jaren weer zover, voor het eerst sinds de winter 
van 1 98 1 - 1 982 vond er een omvangrijke pestvo
gel invasie in Nederland plaats. Ook in onze omge
ving z ijn op verschi llende plaatsen Pestvogels 
waargenomen. 
Het broedgebied van de Pestvogel l igt in  Noord
Oost Europa, de subarct ische naaldbossen van 
Scandinavië , Rusland en Siberië . De soort komt 
ook in Noord-Amerika als broedvogel voor, daar 
broedt h ij in Canada en Alaska. 
Tijdens de broedtijd (zomerhalfjaar) bestaat het 
voedsel van de Pestvogel uit insecten, voor een 
groot deel muggen. Als er vanwege de weersom
standigheden (winterhalfjaar) geen insecten meer 
te vinden z ijn ,  gaan de vogels over op fruit en bes
sen. In het najaar gaan de vogels z ich ,  net als 
Spreeuwen, in groepen verzamelen en zwerven 
dan door de broedgebieden. Als het voedselaan
bod (o.a. Lijsterbessen) daar groot genoeg is, ko
men ze  niet zuidelijker dan Zuid-Scandinavië en 
het noordoosten van Duits land. 
Groepjes vogels wil len ook nog wel eens buiten de 
grote invasie-jaren in zuidelijker gelegen landen 
Qaarlijks in Nederland) opduiken. 
Bij grote invasies (vele duizenden exemplaren) 
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wordt ook vaak Zuid-Europa (de landen rond de 
Middelandse Zee) bereikt. Pestvogels z ijn zelfs in 
Noord-Afrika waargenomen. 
Sinds de eeuwwisseling zijn er buiten de invasie 
van de afgelopen winter in ons land 21 min of 
meer omvangrijke Pestvogel-invasies waargeno
men. De invasie die in de winter van 1 965 - 1 966 
ons land bereikte was daarvan de grootste, er wer
den toen meer dan 1 1 .000 Pestvogels waargeno
men. Bij een invasie bereiken de eerste vogels 
meestal in oktober Noord-Nederland, in november 
worden de vogels ook in de z uidel ijkere delen van 
ons land waargenomen, en nemen de aantallen al 
duidelijk toe. In december worden dan vaak de 
hoogste aantallen geteld, en vanaf begin januari 
nemen de aantallen weer af en is de soort op veel 
plaatsen al weer verdwenen. Een enkele keer wor
den er nog laat in het jaar Pestvogels in ons land 
waargenomen, vooral na een omvangrijke invasie, 
zo werden er na de invasie van '65 - '66 tot in de  
zomer exemplaren waargenomen. In  me i  een 
exemplaar in  Meijendel en in juli een exemplaar bij 
Burgh-Haamstede en Leeuwarden. 
Ook in het verleden z ijn er in onze omgeving Pest
vogels waargenomen, meestal ging het hierbij om 
vogels die maar kortstondig aanwez ig waren, bui
ten de grote invasiejaren.  

Oude Pestvogelwaarnemingen in Noord
wijk en Omgeving 

(waarnemingenarchief Vogelwerkgroep Noordwijk) 

Datum Aantal Plaats 

21 -02-57 1 5  omg. Noordwijk aan zee 

03-02-65 ? Vinkenlaan Noordwijk 

08- 1 1 -70 1 v.d. Berghstichting 

1 2- 1 1 -70 2 v.d. Berghstichting 

02- 1 0-74 2 zeereep Coepelduynen 



29-1 1 -74 3 Zwarteweg Noordwijk 

30- 1 1 -74 2 Zwarteweg Noordwijk (1 
ex. tegen raam doodge-
vlogen) 

23- 1 1 -75 1 Duinpark Noordwijk 

30-1 1 -75 1 Vinkenlaan Noordwijk 

20- 1 2-78 1 H. van Neslaan Noord-
wijk 

23-1 2-78 1 H. van Neslaan Noord-
wijk 

27- 1 1 -80 1 Noordduinen 

02-1 1 -8 1  3 H. van Neslaan Noord-
wijk ( twee weken aan-
wezig) 

1 5- 1 1 -8 1  4 overvliegend Coepelduy-
nen 

1 7-0 1 -85 1 Duinpark Noordwijk 

20-01 -86 1 Rijnsoever 

1 9-01 -87 1 Duinpark Noordwijk 

25-01 -87 2 Rozenburg/Kruid hof 
Noordwijk 

1 4- 1 0-88 1 overvliegend Noorddui-
nen 

07-1 1 -88 1 overvliegend Coepelduy-
nen 

16-1 1 -88 2 Duinpark Noordwijk 

0 1 - 1 1 -90 1 Noordwijkerweg 't Heen 

24-1 1 -9 1  1 H. van Neslaan Noord-
wijk 

Als je bovenstaande waarnemingen uit het archief 
vergelijkt met de waarnemingen van de afgelopen 
winter , valt het op dat de vogels veel op dezelfde 
plaatsen worden waargenomen.  Natuurlijk heeft 
het aanbod van het ju iste en voldoende voedsel 
daar voor een groot deel mee te maken, maar het 
is van Pestvogels ook bekend dat zij geregeld te
rugkeren naar plaatsen waar zij in het verleden vol
doende voedsel hebben kunnen vinden. Het 
mooiste voorbeeld daarvan is wel de tuin met de 
Gelderse Roos in de H. van Neslaan in Noordwijk
Binnen. Tijdens versch illende jaren werden o p  die 
ene struik steeds weer Pestvogels waargenomen. 
Natuur lijk worden de plaatsen waarvan bekend is 
dat er geregeld Pestvogels opduiken veel vaker 
door vogelaars afgezocht naar Pestvogels dan an
dere gebieden in de streek. 
Tijdens de invasie van afgelopen winter werden 
vr ijwel overal in Noordwijk waar vo ldoende besdra
gende bomen en heesters aanwezig waren (vooral 
in de 'nieuwe' w ijken) Pestvogels gezien. 
Ook het grote publiek heeft kunnen genieten van 
de vogels , er werden relatief grote groepen waar-

genomen, de vogels bleven redelijk lang aanwezig 
en er was vo lop belangstell ing vanuit de regio nale 
media (o .a. Leidsch Dagblad 26-01 -96, Witte 
Weekblad 4e jaarg. nummer 5). Veel waarnem in
gen werden telefonisch doorgegeven door enthou
siaste bewoners van de Grashoek en het 
Vinkenveld. 

Pestvogelwaarnemingen (per wijk) winter 
1995 - 1996 

Duinpark Noordwijk. Atlasbloknummer: 
30-17- 21 

datum aantal str aat 

04-01 1 W . H. van Konijnenburg-
straat 

07-01 5 Jan eramerhof (1 ex. 
dood gevlogen) 

08-01 4 W.H .  van Konijnenburg-
straat 

1 0-0 1 2 W .H .  van Konijnenburg-
straat 

Grashoek Noordwijk atlasbloknummer: 
30-17- 21 

datum aantal straat 

20-01 3 Weerskant 

2 1 -01  8 Dreefkant 

22-01 8 Weerskant 

24-01 1 2  Zonnekant 

27-01 1 3  Zonnekant 

28-01 8 Duinkant 

29-01 2 Zonnekant 

30-01 2 Zonnekant 

Beeklaankwartier Noordwijk atlasbloknum-
mer:30-17-41 

datum aantal straat 

26- 1 2  4 H. van Neslaan 

27-01 2 Boekerslootlaan 

29-01 2 Boekerslootlaan 

30-01 2 Boekers lootlaan 

31 -01 2 Boekers lootlaan 

01 -02 21  Boekerslootlaan 

02-02 3 Boekerslootlaan 
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03-02 5 Boekerslootlaan 

05-02 1 5  Bekerslootlaan 

06-02 30-35 Boekers lootlaan 

07-02 8 Sluispad I H. van Nes-
laan 

09-02 9 Boekers lootlaan 

09-02 4 Beeklaan 

09-02 1 0  Tu lpstraat 

1 0-02 2 Boekers lootlaan 

1 0-02 1 Tu lpstraat 

1 1 -02 1 Boekers lootlaan 

1 2-02 1 3  Tu lpstraat 

1 2-02 1 3  Rano nkelstraat 

Vinkenveld Noordwijk atlasbloknummer: 
30-17-41 

datum aantal straat 

03-02 30 Zilvermeeuw 

04-02 3 Zilvermeeuw 

06-02 2 Hoogtij 

07-02 1 Zilvermeeuw 

09-02 9 Branding I Spoelhoren 

1 0-02 1 Springtij 

1 0-02 2 Rosser I Kokkel 

1 1 -02 2 Rosser I Kokkel 

Rijnsoever Katwijk atlasbloknummer: 
30- 26-14 

datum aantal straat 

27-01 23 Herculus I Rijnsoever 

28-01 54 Herculus 

29-01 9 Hercu lus 

01 -02 54 Hercu lus 

04-02 8 Mercur ius 

05-02 8 Biltlaan 

1 0-02 2 Biltlaan 

Naast bovenstaande waarnemingen kwamen er 
ook nog meldingen binnen van Pestvogels vanuit 
het Middengebied. Helaas zij n dit waarnemingen 
waarvan n iet bekend is door wie ze gedaan zijn, 
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om hoeveel exemplaren het ging en op welke da
tum ze zijn gezien. 
Er zijn nog wel een aantal waarnemingen doorge
geven van Pestvogels, die gezien zijn in onze om
geving bu iten de bovengenoemde w ijken. Zo werd 
er een groep van 39 exemplaren waargenomen in 
de Pickéstraat in  Noordwijk-Binnen op 5 februari, 
3 overvliegende Pestvogels waargenomen nabij 
de Uitwater ing in Katwijk op 9 februar i  en een 
groep van 40 exemplaren, overvliegend over de 
Polder Hoogeweg op 1 9  februari .  
Tot s lot nog een vr ij laat exemplaar dat werd waar
genomen op 1 2  apr il in de Holbeekstraat in 
Noordwijk-Binnen. 
Het is moeil ij k om te bepalen hoeveel Pestvo gels 
er in totaal gezien zijn. Er heeft natuurlijk u itwisse
ling tussen de wijken plaatsgevonden. Dit was 
goed te zien op de Boekerslootlaan, toen er gere
geld groepjes vogels de Beeklaan overvlogen en 
verdwenen in het Vinkenveld. De mogelijkheid be
staat zelfs dat de vogels vanuit het Duinpark naar 
de Grashoek zijn getrokken, zo verder r ichting 
Beeklaankwartier en Vinkenveld en zelfs m is
schien oo k wel in R ijnsoever zijn terecht gekomen. 
De aantallen van de vogels zeggen wat dat betreft 
erg weinig, want het is goed mogelijk dat overvlie
gende vogels door roepende, foeragerende soort
genoten aangelokt worden, even aanwezig zijn om 
vervolgens weer door te vliegen. 
Er is ook regelmatig waargenomen dat een groep 
Pestvogels zich spl itste in kleinere groepjes, die 
vervolgens al len hun eigen weg gingen. Maar na 
ver loop van tijd verzamelde de hele groep zich 
weer en was de complete groep weer aanwezig. 
Door dit regelmatig verspreiden van de vogels was 
het af en toe moeilijk om de vogels te lokaliseren 
(Vinkenveld en Beeklaankwartier) en te tellen. 
Het is een bekend gegeven dat veel vogels tijdens 
een invasie omkomen; verkeerss lachtoffers, preda
tie door roofdieren en roofvogels, aanvar ingen met 
gebouwen en hoogspanningskabels en in een aan
tal landen wordt er ook nog volop o p  de vogels ge
schoten. 
U it onderzoek is echter gebleken dat al deze facto
ren (nog) geen negatieve invloed hebben o p  de po
pulat ie. Ook al zouden de vogels niet u it de 
broedgebieden wegtrekken, en daar de w inter 
doorbrengen, vallen er veel s lachtoffers o nder de 
vogels . 
Zo zijn er tijdens de invasie van de afgelopen w in
ter een drietal Pestvogels gevonden in o nze 
omgeving. 
Tijdens het bekijken van de Pestvogels in  het Du in
park op 7 januar i  werd waargenomen dat de vo
gels verjaagd werden vanuit de boomtoppen door 
een aantal Huismussen. Als gevolg hiervan vloog 
één van de vogels zich dood tegen een groot raam 
in het Jan Cramerhof. 
I n  Noordwij kerhout werd op de hoek van de Duin
doornstraat en de Helmstraat op 9 januari 
waargenomen dat een Pestvogel achterna geze
ten werd door een Kokmeeuw, waar na ook deze 
vogel zichzelf dood vloog tegen een raam. 



Via het Vogelasiel in Noordwijk werd ee n Pestvo
gel binnengebracht op 24 januar i .  Deze voge l is 
he laas overleden op 26 januar i .  Het is niet bekend 
waar de voge l werd gevonde n  en wat de oorzaken 
van z'n verwondingen waren. 
Naast het bekijken en te llen van de vogels heb ik 
ook geprobeerd om vast te stel len waarop door de 
vogels gefoerageerd werd. 
Van de Gelderse Roos is bekend dat h ij een grote 
aantrekkings kracht u itoefent op de Pestvogel. 
Veelal worde n  de vogels in Nederland waargeno
men, foeragerend op de bessen van deze struik. 
Afge lopen w inter w as dit schijnbaar niet het geval, 
in het Vinkenve ld langs de v ijver aan het Bonnike
ple in staan ee n aantal Ge lderse Rozen waar toen 
nog volop bessen in aanwezig waren. Tijdens de 
per iode dat er Pestvogels in het Vinkenveld aanwe
zig waren is n iet eenmaal waarge nomen dat de vo
gels deze struiken bezochten ,  terwijl ik er toch 
goed e n  rege lmatig op gelet hebt. Eind februari, 
toen de Pestvoge ls verdwe nen waren uit de regio, 
waren er nog steeds besse n in de struiken aanwe
zig. 
Naast bessen worden er in de winter ook wel ee ns 
insecten gegeten,  deze worde n op dezelfde ma
nier gevangen als ee n vl iegenvanger dat doet, zit
tend op een uitkijkpost en dan in v lucht 
langsvl iege nde insecten pakken .  
I k  heb niet waargenomen dat de vogels insecten 
probeerden te vangen,  maar dat lee k mij ook niet 
echt mogel ijk met temperaturen ver beneden het 
vr iespunt. Wel is m ij opgevallen dat de vogels re
gelmatig gaan drinken bij open water , vanuit nog 
niet bevroren s lote n  langs de Boekers lootlaan en 
in Rijnsoever , e n  vanaf een garagedak waar water 
op bleef staan. In het Vinkenveld werd een groepje 
Pestvogels waargenomen die één voor één vanuit 
een hoge boom in een betonnen vogelbad gingen 
dr inken. 
B ij het ontbreken van open water wordt er waar
schijnlijk sneeuw geconsumeerd om zo vocht 
binnen te krijgen.  Zo werden er op 9 februar i  v ier 
Pestvoge ls waargenomen die op ee n grasve ld 
langs de Bee klaan in de daar aanwezige snee uw 
zaten te pikke n. Deze voge ls waren ook kortston
dig onder een Meidoorn tussen het oude blad aan
wezig, mogel ijk opzoek naar insecten of afgevallen 
bessen. 

Beplanting waarop foeragerende Pestvo
gels werden waargenomen 

Duinpark Noordwijk 
- Malus hybr ide (Sierappel) 
- Ligustr um ovalifol ium (L iguster) 

Grashoek  Noordwijk 
- Ligustr um ovalifo l ium 
- Rosa r ubiginosa (Egelantier) 

Beeklaankwartier 
- Malus hybride 
- Cotoneaster w aterer i (Dwergmispel) 
- Chamaecyparis lawsoniana (Schijncipres) 

Vinkenve ld Noordwijk 
- Malus hybride 
- Ligustrum vulgare (W ilde Liguster) 
- Ligustrum ovalifo lium 
- Sarbus aucupar ia (L ijsterbes) 
- Pyracantha coccinea (Vuurdoorn) 

Rijnsoever Katwijk 
- Rosa canina (Hondsroos) 
- Rosa rubiginosa 
- Rosa rugosa (Botte lroos) 

Opvallend was dat tijdens het foerageren de Pest
vogels vaak te vinden waren in besdragende bo
men en heesters die op vr ij drukke punte n  ston
den, zoals bijvoorbeeld direct langs de openbare 
weg of langs ee n druk betreden stoep. Veelal wer
den die plaatsen vanwege de drukte vermeden 
door de in grote getale aanwezige Koperwieken en 
Kramsvogels. Naarmate de besse n en vruchten in 
de omgeving minder werden, werden ook de lijster
achtige n minder schuw e n  verdrongen zij de Pest
vogels van de laatste besdrage nde struiken. 
Vandaar waarschijnlijk ook dat de Pestvogels 
(vooral in de Beeklaankwartier) nogal vlieger ig wa
ren en af en toe slecht te localiseren. 

Het determineren van Pestvogels (leeftijd
en geslachtsbepaling) 

Op zich is de Pestvogel een vr ij gemakkelijk te de
termineren soort, e igenlijk is de e nige soort waar
mee hij verward kan worde n  de Spreeuw, e n  dan 
nog alleen vanaf grote afstand of in vlucht. 
Opvallend aan de Pestvogel zijn de kuif, de zwarte 
oogstreep en keelv lek,  de ge le e indband aan de 
zwarte staart, de roodbruine onderstaart e n  de op
val lend getekende en gekleurde vleugels. Een bij
komend voordeel bij het determineren van 
Pestvogels is dat de vogels nauwelijks schuw zijn 
en meestal tot op zeer korte afstand te benaderen 
zijn. 
Ook het verschil tussen adulte en onvolwassen vo
gels is nog wel goed te zien,  maar het wordt een 
stuk moei l ijker als je gaat proberen om het ge
slacht van de vogels vast te stellen. In tegenstel
l ing tot wat veel  'kenners' zeggen is het bepalen 
van de ges lachten bij vee l Pestvoge ls toch wel vrij 
specialistisch werk. De grootste moeil ijkheid is dat 
vee l  kenmerken van mannetjes en vrouwtjes in e l
kaar over lopen ,  zodat men moet zoe ke n naar een 
combinatie van kenmerken die bepalend is voor 
het ges lacht. 

Juveniele Pestvogels 

Dit is het eerste uit echte veren bestaande kleed 
waarmee een vogel v liegt, en wordt in een per iode 
van een maand tot een jaar geruid naar het onvol
wassen vere nkleed. 
Het juvenie le kleed wordt al in de per iode van 
augustus tot november gedeelte lijk vervangen, vo
gels in dit kleed worden dan ook maar ze lden in 
West-Europa waargenomen. 
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Een juveniele vogel is op de rug vr ij bruin en heeft 
een crèmekleurige keel, borst en buik met in de 
lengter ichting lopende bruine streepjes .  De kuif is 
zeer kort, en vaak niet of nauwlijks waar te nemen. 
De rode lakpuntjes op de vleugels zijn nog nauwe
lijks ontwikkeld en over de voorhoofd loopt een 
dunne zwarte streep door het oog naar achteren. 

Onvolwassen Pestvogels 

Veel van de vogels die gedurende de laatste inva
s ie in o nze omgeving waargenomen werden wa
ren nog o nvolwassen. Dit kleed is vrij makkelijk te 
herkennen, het meest opvallende kenmer k van on
volwassen vogels is de smalle witte tot lichtgele 
vlekken op het einde van de grote slagpennen. 
Deze l ichte vlekken vormen een lange smalle 
streep in de lengter ichting van de vleugel als deze 
dicht gevouwen is (in zittende houding) . 
Bij onvolwassen mannetjes zijn de lakpuntjes al 
goed zichtbaar ,  een onvo lwassen mannetje heeft 
vijf tot zeven lakpuntjes . Een onvo lwassen vrouw
tje heeft, als ze al lakpuntjes heeft, maximaal 4 lak
puntjes aan de vleugels en deze zijn vaak niet of 
nauwelijks zichtbaar. Bij onvolwassen vogels is de 
kleur van de staarteindband erg variabel (vooral bij 
jonge mannetjes) en is nauwelijks te gebr uiken bij 
de geslachtsbepaling, �el is de eindband vaak 
smaller dan bij volwassen vogels . 

Volwassen Pestvogels 

Het belangrijkste kenmerk van een volwassen of 
adulte Pestvogel is het zogenaamde haakjespa
troon,  dat zichtbaar is op de vleugel in gevouwen 
houding. 
Een volwassen mannetje heeft meestal zes tot 
acht du idelijk zichtbare, goed ontwikkelde lakpunt
jes aan de vleugel, terwijl een vo lwassen vrouwtje 
er vr ijwel altijd minder heeft en deze zijn dan ook 
minder o ntwikkeld . De gele band aan h et einde 
van de staart is bij een mannetje vaak breder en 
donkerder van kleur dan bij een vrouwtje, hoewel 
de kleur bij vrouwtjes erg var iabel kan zijn .  Bij een 
mannetje is de lichte rand op de vleugels vaak dui
delijk geel met witte haakjes , terwijl het bij een 
vro uwtje meestal heel lichtgeel is . Bij mannetjes is 
de kleur van de stuit meestal gelijk aan de kleur 
van de rug,  terwijl bij vrouwtjes de stuit meestal 
duidelijk l ichter is dan de r ug .  
Ook de roodbruine onderstaartdekveren kunnen 
bij mannetjes en vrouwtjes van kleur verschi l len. 
Bij een mannetje is de kleur vaak meer bruin dan 
rood, terwijl bij een vrouwtje meestal de rode kleur 
overheerst. 
De keelvlek kan, in tegenstelling tot wat in veel 
boeken gemeld wordt, niet als betrouwbaar ken
merk gebruikt worden. Veelal hebben de manne
tjes een zwart glanzende keelvlek, met een 
scherpe begrenzing, terwijl de vro uwtjes veelal 
een mat zwarte keelvlek hebben met een onduide
lijke begrenzing .  Het omgekeerde komt echter ook 
voor , dus moet men met di t kenmerk uitkijken om 
tot het bepalen van het geslacht te komen. 
De m annetjes hebben altijd wel een langere kuif 
dan de vro uwtjes. 
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Uit bovenstaande blijkt wel dat het bepalen van 
leeftijden bij Pestvogels nog wel te doen is , maar 
dat men bij het bepalen van het geslacht toch wel 
een groot aantal kenmerken goed gezien moet 
hebben. 
Zo is het van belang om op de volgende kenmer
ken goed te letten: 
- het aantal en de lengte van de rode lakpuntjes 
aan de kleine s lagpennen 
- de breedte en de kleur van de staarteindband 
- kleur en begrenzing van de keelvlek 
- kleur van de stuit en o nderstaartdekveren 

Met behulp van de bovenstaande gegevens heb ik 
geprobeerd om de leeftijd en het geslacht van de 
doodgevonden Pestvogels vast te ste llen. 
Pestvogel gevonden in Noordwijk op 7 januari 

1996: 

Slechts 3 lakpuntjes van 2 en 3 millimeter aan de 
kleine slagpennen, l ichte (witte) rand in de lengte
r ichting langs de vleugel (geen haakjespatroon). 
Dof zwarte keelvlek met een onduidelijke begren
zing op de borst. Duidelijk rode onderstaartdekve
ren. Smalle (4 mil l imeter) lichtgele eindband aan 
de staart. Stuit iets l ichter dan de rug.  
Conclusie: Onvolwassen vrouwtje. 

Pestvogel gevonden in Noordwijkerhout op 9 
januarl1996: 

Helaas is deze vogel redelijk beschadigd (veel ve
ren kwijt) en kan bijvoorbeeld de lengte van de kuif 
slecht bepaald worden. 
Aan beide vleugels 6 lakpuntjes tussen de 3 en 6 
millimeter lang, duidelijk zichtbaar. Een duidelijk 
helder gele band langs de vleugels met witte haak
jes (haakjespatroon).  De keelvlek is h elder zwart, 
maar niet overal scherp begrensd. Helder donker 
gele eindband aan de staart (8 mi llimeter) ,  o nder
staartdekveren erg donker .  Stuit en rug gelijk van 
kleur .  
Conclusie: Vo lwassen mannetje. 

Pestvogel b in nengebrach t in het Vogelasiel op 
24 januarl1996: 

Beide vl eugels met 6 lakpuntjes tussen de 3 en 5 
millimeter , een duidelijk wit tot l ichtgeel haakjespa
troon op de vleugels .  Een doffe zwarte keelvlek 
met een abso luut onduidelijke begrenzing op de 
borst. Fletsgele eindband op de staart (4-5 mil lime
ter) ,  en licht roodbr uine onderstaartdekveren.  De 
stuit is iets lichter gekleurd dan de rug.  De kuif is 
vr ijwel net zo lang als breed. 
Conclusie: Vo lwassen vrouwtje. 

Als je het volwassen mannetje en het volwassen 
vrouwtje naast elkaar bekijkt, zijn er nog een aan
tal versch illen die opvallen. Ik weet niet of het ken
merken voor beide geslachten zijn ,  (en gebruikt 
kunnen worden bij het bepalen van de geslachten) 
of dat het gewoon kleurvar iaties zijn.  
Het mannetje heeft bi j  de snavel (teugel) een op
vallende en duidelijk grotere witte vlek dan het 



vrouwtje en ook is het voorhoofd en de kuif bij het 
mannetje iets donkerder van kleur dan bij het 
vrouwtje. 
Tot zover dit artikel over Pestvogels . Dit stukje 
kwam mede tot stand dankzij de vele waarnemers 
die hun Pestvogel-waarnemingen inleverden. 
Deze mensen w ilde ik dan ook hartelij k danken 
voor hun medew erking. Allereerst Prof. D.  de Jon
ge die de eerste Pestvogel in het Duinpark ontdek
te, verder Job de Ridder, Annelies Marijnis, Rien 
Sluys ,  Jelle van Dijk ,  Marjan Bos ,  Arie Cramer, Mi
chel Nederpel, R ichard Zonneveld, Hein Verkade, 
Peter van den Berg, Pieter de Jong en Wil Heems
kerk. 
En natuurlij k iedereen die telefonisch en via soms 
lange omwegen waarnemingen van Pestvogels 
aan mij heeft doorgegeven. 

Bijzondere dank gaat uit naar Albert van der Werf 
en R ichard Zonneveld voor het beschikbaar stellen 
van de doodgevonden Pestvogels .  
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Excursie naar de zuidpier bij IJmui
den 
Je/Ie van Dijk 
Op zondag 25 februari 1 996 waren in het halfduis
ter acht personen naar het Jan Verwey Natuurcen
trum gekomen om zich op te maken voor de 
excursie naar IJmuiden. Een w interexcursie naar 
deze locatie bl ijft altijd een gok. Het weer kan zo 
vreselij k  tegen zitten,  dat je het zelfs niet waagt de 
pier een eindje op te lopen. Vandaag viel het geluk
kig erg mee. De lange winter had zijn scherpste 
kantjes reeds verloren. De temperatuur was zelfs 
zes graden boven nul  en de w ind (ZW 5) was zo
danig, dat een wandeling op de pier verantwoord 
was.  
Bij aankomst stonden sommigen raar te kijken. Als 
je  een paar jaar n iet bij de zuidpier bent geweest, 
dan herken j e  de huidige s ituatie nauwelijks meer. 
De oude pier is doorgestoken en op de vroegere 
strandvlakte is een grote jachthaven aangelegd. 
Verder zuidwaarts is een strandmeer ontstaan dat 
vooral als surfplas wordt gebruikt. 
De korte wandeling tot de jachthaven leverde leu
ke waarnemingen op: 1 Kuifduiker, tiental len 
Eider- en Toppereenden en enkele Middelste 
Zaagbekken. I n  de jachthaven ontdekten we tus
sen de drijvende kaden enkele Futen en Dodaar
zen. Voorbij de plaats waar vroeger een zwaar hek 
de verdere voortzetting probeerde te verhinderen, 
ontdekten we enkele groepjes Zwarte Zeeëenden. 
Op de grote rotsblokken werden zoals altij d de vol
gende drie soorten gezien: Oeverpieper, Paarse 
Strandloper en Steenloper. Vooral de eerste twee 
zijn in het w interhalfjaar echt soorten van rotskus
ten. Overal in ons land waar kunstmatige rotskus
ten zijn aangelegd (bijv. bij Westkapelle, de 
Brouwersdam , Hondsbossche Zeewering en Huis
duinen) zijn deze soorten aan te treffen. 

Onze aandacht werd ondertussen getrokken door 
de massale trek van ganzen in noordelijke richting. 
Helaas vlogen vrijwel alle groepen zo ver uit de 
kust dat niet kon worden gezien om welke 
soort(en) het ging. Alleen een groep van zo'n 1 50 
Brandganzen vloog pal over ons heen, zodat ieder
een de vogels prima kon waarnemen. 
Bij het einde van de  zuidpier zwommen opvallend 
veel Eidereenden en ook een paar flinke groepen 
Toppereenden. Deze eenden overwinteren norma
liter met enkele honderdduizenden in  de Neder
landse Waddenzee. Door de ijsvorming in de 
Waddenzee werden deze eenden gedw ongen hun 
favoriete stek te verlaten. Dat dit gedw ongen ver
trek van de goede voedselgronden een hoge tol 
had geëist, bleek later toen we een eindje langs de 
vloedlijn van het strand naast de zuidpier l iepen. 
Hier lagen zo'n tiental dode Toppereenden. D it 
aantal viel echter in het niet bij de tientallen dode 
Scholeksters op dit strandgedeelte. Ook Scholek
sters waren door de ijsvorming in  de Waddenzee 
gedwongen zuidwaarts te trekken. Bij deze soort 
moet de sterfte in de duizenden hebben belopen. 
Na de traditionele koff ie met appelpunt in het (ver
plaatste) paviljoen Zuidpier liepen we nog even 
een stukje langs het strandmeer. De Ku ifleeuwerik 
was hier gelukkig nog steeds aanwezig en ook ont
dekten we zowaar een fraai groepje Sneeuwgor
zen. In het strandmeer zwommen groepjes 
Brilduikers en enkele Nonnetjes. Tussen de meeu
wen konden we de eerste teruggekeerde Kleine 
Mantelmeeuwen ontdekken. De Zwartkopmeeuw 
waar andere vogelaars het over hadden, bleef 
voor ons onzichtbaar. Omstreeks half twaalf reden 
we weer richting Noordwij k. 
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Vervolg paddenstoelencursus 
Kees Verweij 
Het vorig jaar is met groot succes de eerste padde
stoelencursus georganiseerd. Na afloop werd van 
versch il lende kanten gevraagd of hierop in h et ko
mende jaar een vervolg zou kunnen worden gege
ven. 
Gelet op het enthousiasme, waarop men heeft 
meegedaan, lijkt een vervolg zeker gerechtvaar
digd en vanuit het bestuur is op deze vraag pos i
tief gereageerd. 
Het voorstel is op woensdag 28 augustus a.s . bij
een te komen in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Dan zullen er verschi llende opnamen worden ge
toond van vondsten, die tijdens de excursies zijn 

aangetroffen. Verder zal gesproken worden over 
de nieuwe opzet van de cursus, w aarbij sugges
ties van belangstellenden zeker welkom zijn en zo 
mogelijk zullen worden verwerkt. 
I n  ieder geval zijn welkom de deelnemers van het 
vorig jaar. Zij zullen nog even schriftelijk worden 
herinnerd. Nieuwe belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij het secretar iaat, Vinkenlaan 23, 
2201 BR Noordwijk. 
Te zijner tijd zal ook nog in de pers aan de nieuwe 
cursus aandacht worden besteed. 
Heeft u belangstell ing, noteert dan alvast de da
tum van woensdag 28 augustus a.s. 

Wandelen op de Cycladen 
Liesbeth v.d. Velden 
I n  de week van 6 Vm 1 5  apri l  h eb ik met een groep 
mensen een natuurreis naar de Cycladen ge
maakt, een eilandengroep behorende bij Gr ieken
land. Het voorjaar was net als in Neder land later 
dan anders , maar in tegenstelling tot in Neder land 
stond alles daar al in volle bloei, zoals brem en 
sch itterende mimosa-bomen. Verder hebben w ij 
aan bomen gezien: Steeneik, Oosterse plataan, 
M iddel landse Zee esdoorn en natuur lijk Ol ijfbomen 
en Vijgebomen. 
Op de eilanden Andros en Tinas hebben we mooie 
w andelingen gemaakt over oude mui lezelpaden 
omgeven door muurtjes van schist-gesteente (An
dros) en granietstenen (Tinas) .  Op deze muurtjes 
werden heel veel hagedissen gezien, die zich 
koesterden in het zonnetje oa. de Taur ische hage
dis ,  de Gr iekse muurhagedis en de Egeïsche 
naaktvingergekko. 
Op h et eiland Delos met z'n restanten van antieke 
Griekse steden hebben we veel Agame's gezien. 
We hadden een bioloog als reisbegeleider die veel 
wist over vogels en planten (dat schijnt tegenwoor
dig ook anders te kunnen zijn heb ik horen zeg
gen!) . En ook was er een stapel boeken mee om 
het een en ander op te zoeken. Aan planten heb
ben we o.a. gezien: Spinnenorchis , Orchis papilio
nacea, Blauw gu ichelheil ,  Knikkende vogelmelk, 
Stekelasperge,  Doornige pimpernel ,  Bezemstruik, 
Geel brandkr uid, Bruin pijpkruid,  Cerinte, Eenbloe
mige klaver en verder veel lupines ,  anemonen en 
w ilde crocussen. 
Ook aan vogels hebben we h et een en ander ge
zien en gehoord (zeker op een "vroege vogel" och
tend) . Op Andros en Tinas: Baardgrasmus, 
Draaihals , Snor , Kleine Zwartkop, Buizerd en To
renvalk, Cirlgors , Grauwe Gors , Kuif leeuwerik,  
Nachtegaal , Dwergoor ui l ,  Putter ,  Withalsvliegen
vanger ,  Watersnip, Geelpootmeeuw , pijlstormvo-
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gels, Tapuit, Blauwe Rots lijster , Hop en Europese 
Steenpatr ijs. Op Delos hebben we ook nog de Klei
ne Zilverreiger gezien. 
Maar het mooiste wat ik heb gezien (en zelf 
ontdekt) zat 's ochtends vroeg op de band van een 
auto. De Giant's Peacock Moth, de grootste nacht
vlinder van Europa. 
Mijn eerste ontmoe_ting met Gr iekenland was op 
cultuur- en zeker ook op natuurgebied de moeite 
waard. 



Nieuws uit de Amsterdamse Water
leidingduinen 
Wim Kuijper 
I n  apr il 1 995 sto nd het Weitje van de Blauwe Paal 
in de zuidelijke AWD vol water , in apri l 1 996 was 
het er kurkdroog.  Dit voorbeeld geeft goed aan dat 
het begin vor ig jaar erg nat was en begin 1 996 
zeer droog.  Ook staan er veel ondiepe kwelplas
sen droog.  
Over de resultaten van de broedvogelinventarisa
ties in de zuidelijke AWD is er in de vorige Strand
loper vers lag gedaan. Op het aantal broedparen 
van de Tjiftjaf in de noordelijke A WD wordt in de 
Nieuwsbr ief Natuuronderzoek van februar i  1 996 in
gegaan. Rob van der Valk laat zien dat de to ena
me van de begroeiing (struweel) in het eerste 
infiltratiegebied heeft gezorgd voor een toename 
van het aantal Tjiftjaffen. Van 2 broedparen in 
1 982 tot 63 in 1 995. In  dezelfde Nieuwsbrief enige 
winterwaarnemingen van vogels in het duin. Nog 
even terugdenken aan die koude tijd: Bonte Kraai
en, invasie Barmsijzen, Wilde Zwanen, Krakeen
den, Zeearend, Blauwe Kiekendieven , Witoog
eend, Roerdompen, Lepelaar ,  veel Kramsvogels 
en een vangst van een Dwerggors op het r ingsta
tion .  
Andere o nderwerpen in de Nieuws br ief zijn de 
vondsten van schelpen van zoetwaters lakken in  
s tu ifkuilen. Hierdoor is te zien dat er vroeger op 
die plaatsen duinplasjes waren.  Een andere 
vondst is die van het zeldzame Geelvlekslakje in 
de Zwaneplas .  Het vr ijwill igersprojekt "Ro nde 
Vlak" is van start gegaan op 1 4  oktober 1 995. Een 
deel van een duinvalleitje werd toen gemaaid. Zo
wel het gemaaide als het engemaaide deel wordt 

nu onderzocht op flora en fauna en de gevo lgen 
hierop van een stijgende grondwaterstand in de ko
mende jaren. 
Enkele grondwerken zijn in 1 995 en begin 1 996 
beë indigd. Over deze diverse  groot- en kleinschali
ge werkzaamheden in de AWD zijn twee artikelen 
verschenen in het tijdschr ift Duin van maart 1 996 
(1 9e jrg .  no . 1 ) .  Hierin staat veel informatie. Op af
geplagde stukken komt al een vegetatie tot ontwik
keling met leuke soorten. Zeker lezenswaard voor  
degenen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee 
van de AWD. 
Ook het Staatsbosbeheer is actief geweest. Direct 
aansluitend op de westelijke AWD-rand ten noor
den van Langevelders lag zijn een aantal valleitjes 
ontdaan van hun bovenlaag grond. Door het dich
ten van het van Limburg Stirumkanaal hoopt men 
dat hier de grondwaterstand omhoog komt en er 
vochtige vegetaties ontstaan op een voedselarme, 
kalkrijke ondergrond. 
Sinds kort is het mogelijk een abonnement te ne
men op de Nieuwsbr ief Natuuronderzoek AWD. 
Voor 25 gulden kr ijgt u 3 nummers per jaar o pge
stuurd. Opgave bij het bezoekerscentrum De Oran
jekom (tel .  023-5246781 ) .  Het blaadje is ook in te 
zien in onze bibliotheek in het Jan Verwey Natuur
centrum. 
In  de AWD: ledere 1e en 3e zondag van de 
maand wandeling - 1 3.00 uur bezo ekerscenturn 
De Oranjekom. 

Lepelaars, Kemphanen, Grutto's 
enz. 
Fietsexcursie vol verrassingen in Polder 
Hoogeweg 

Hein Verkade 
Ondanks de lage temperaturen verzamelden enke
le tientallen deelnemers zich op tweede paasdag 
bij het Jan Verwey Natuurcentrum voor de fietsex
cursie door de polders Hoogeweg en Elsgeest Na
dat bij het diorama in het centrum de kennis over 
weidevo gels weer was opgefr ist toog de karavaan 
richting polder. De grootte van de groep maakte 
een splitsing in tweeën noodzakelijk. 
Al snel kwamen de eerste broedvogels in het vi
zier . Buitelende Kieviten, statige Grutto's en 
nerveuze Tureluurs bleken hun broedplaats reeds 

gevonden te hebben. Aalscholvers droogden hun 
vleugels op de wieken van de  mo len. Ook de w in
tervogels waren nog niet allemaal vertrokken naar 
het noorden . Diverse groepjes Smienten, ook wel 
fluiteenden genoemd, graasden het weiland af 
naar een schaars groen spr ietje. 
Plotseling een enthousiaste kreet, Kemphanen ge
signaleerd! Tussen de volkstuinen en de golfbaan 
was een groepje naarstig op zoek naar voedsel .  
Kemphanen zijn in Neder land uiterst zeldzame 
broedvo gels . Dit groepje gebruikte de voedselrijke 
polder Hoogeweg als 'tankstation' o p  weg naar het 
noorden. 
Terwijl iedereen de steltlopertjes met de telescoop 
van zeer nabij bekeek zorgde een overvliegende 
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Buizerd voor de nodige paniek. De grote roofvogel 
kwam vanuit het landgoed Offem en joeg alle vo
gels uit de polder omhoog .  Wintertalingen en Wa
tersnippen kwamen uit de slootkanten tevoorschijn 
en een laat groepje Goudplevieren cirkelde zoe
kend rond. Zwarte Kraaien pestten de Bu izerd de 
polder u it en de rust keerde weer. 

Oud Nieuws 
Kees Verweij 
Onlangs kreeg ik een exemplaar onder o gen van 
"Den Nieuwen Herbar ius" van Leonhard Fuchs 
(1 501 -1 566) , een van de belangr ijkste kru idkundi
gen u it de 1 6e eeuw. Het gaat hierbij om een Ne
derlandse bewerking van het oorspronkelijk in het 
Duits u itgegeven kru idboek van deze grote Du itse 
kru idkundige. Over igens verschenen de Neder
landse en de Latijnse bewerking nagenoeg tegelij
kertijd met h et oorspronkelijke Du itse werk,  nl. in 
1 543. Deze u itgave, die met zeer grote zekerheid 
werd bewerkt door Rembert Dodoens, werd ge
drukt en u itgegeven te Bazel in  Zw itser land. 
Hierbij vindt u een afbeelding van een van de blad
zijden uit dit zeer vroege werk. Beschreven wordt 
de Ogentroost, een bekend plantje u it o nze dui-
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Even verder in de zu id-west hoek w eer paniek, 
maar nu van heel andere  aard.  Er wandelde een 
Lepelaar in het weiland! Helaas, vóór al le deelne
mers de grote witte vogel in de kijker hadden ver
dween h ij in een laaggelegen slootje. Gelukkig 
werd geduldig wachten beloond want na een tijdje 
kwamen zelfs twee exemplaren u it de sloot naar 
boven gelopen. Het waren volwassen vogels in 
prachtkleed met schitterende kuiven en een gele 
borstband. Kennelijk sto nden de Lepelaars vlakbij 
een kievitsnest, want deze vogels vielen hen fana
tiek aan, waarna zij langzaam wegliepen. 
Door het kassengebied van Rijnsburg heen werd 
de polder Elsgeest bereikt waar baltsende Grutto's 
van zeer nabij bewonderd werden. Opmerkelijk 
was de waarneming van een viertal paartjes Pijl
staarten die na de strenge w inter lang w aren blij
ven hangen. Deze eendasoort waarvan het wit
zwarte mannetje een opvallend lange sierstaart 
heeft wordt betrekkelijk weinig rond Noordwijk 
waargenomen. 
Verrassend kwam tenslotte een paartje Zomertalin
gen in beeld .  Dit kleine soort eendje overwintert in 
Midden-Afr ika en keert vanaf maart in onze po lder
slootjes terug. De zeldzame en kieskeurige Zomer
taling neemt slechts genoegen met zeer schone 
slootjes zoals die nog in de polder Hoogeweg en 
Elsgeest te vinden zijn .  Alle excursiegangers wa
ren het er dan ook roerend met elkaar eens dat 
deze unieke po lders het beschermen meer dan 
waard zijn. 
Enthousiast en warm geworden door de vele 
mooie waarnemingen werd afgesproken dergelijke 
tochten in  de toekomst vaker te houden. 

nen, dat vermaard is om zijn hei lzame werking. De 
naam zegt eigenlijk al voldoende. Naast een ver
klar ing van de naam wordt hier een beschrijving 
van het plantje gegeven. Verder wordt aangege
ven, waar het meestal te vinden is. Tot slot wordt 
de geneeskrachtige waarde beschreven. Ook hier 
blijkt, dat het veelvuldig bij oogaandoeningen werd 
toegepast. Daarnaast werd het gebruikt als middel 
om geheugenver lies tegen te gaan of h et geheu
gen weer op te fr issen. Met een beetje inspanning 
is dit oude Nederlands zeker te volgen en kunt u 
genieten van de wijze, waarop vroeger de planten 
werden beschreven. 
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De verspreiding van waterplanten 
in de Duin- en Bollenstreek (deel 4) 
Wim Kuyper 
Eendekroosfamilie. 
De oudste vondsten worden door Molkenboer en 
Kerbert gemeld. Hierdoor kunnen we er van u it
gaan dat in ons gebied Puntkroos , Bu ltkroos , Klein 
kroos en Veelwortelig kroos al algemeen waren. 
Wortelloos kroos wordt "schaarsch" genoemd. 

Wortelloos kroos - Wolffia arrhiza 
(26 waarnemingen, zie kaart) 
Verspreid over de gehele streek. Ongetwijfeld is 
deze soort veel algemener dan uit de versprei
dingskaart blijkt. De bol- of eivormige plantjes wor
den namelijk maar circa 1 mm groot. Het is het 
kleinste bloeiende plantje van de wereld. De aan
tallen kunnen hoge waarden bereiken. In een s loot 
langs de provinciale weg, 300 meter zu idwest van 
het kru ispunt bij Ru igenhoek, waren er naar schat
ting enkele tiendu izenden plantjes per vierkante 
meter aanwezig. Door stroming en vogels ver
spreidt de soort zich gemakkelijk over de gehele 
streek. 

Puntkroos - Lemna trjsulca 
( 144 waarnemingen, zie kaart) 
Puntkroos is algemeen in de Duin- en Bollen
streek. In tegenstell ing tot de andere kroossoorten 
dr ijft het niet op het water maar komt het op allerlei 
dieptes in het water voo r. Enkele waarnemingen 
betreffen lagen van enkele cm tot 1 dm dikte van 
alleen maar deze soort. 
Bultkroos - Lemna gibba 
(1 1 0 waarnemingen, zie kaart) 
Algemeen in de streek. De platte vorm van Bult
kroos werd bij K lein kroos gevoegd. 

Klein kroos - Lemna minor 
(21 9  waarnem ingen, zie kaart) 
Zeer algemeen in de streek. Omdat de platte vorm 
van Bultkroos niet goed te onderscheiden is van 
K lein kroos zijn deze samengevoegd. 

Dwergkroos - Lemna minuscu la 
1 waarneming) 
I n  1 991  was een enkele popu latie van Dwergkroos 
aanwezig in de omgeving van de Stationsweg te 
Hil legom (meded. G. Baeyens) . Deze kroossoort 
werd in 1 988 voor het eerst in Nederland waarge
nomen. Het plantje is afkomstig uit Amerika. 
Veelwortelig kroos - Spirodela polyrhiza 
(1 48 waarnem ingen, zie kaart) 
Algemeen in de streek. De plantjes zijn wat groter 
(tot 1 cm) dan de andere kroossoorten en vallen 
daardoor goed op tussen het kroos. 

Aronskelkfamilie. 

Waters la - Pistia stratiotes 
(1 waarneming) 
In 1 989 groeide deze tropische waterplant tijdelijk 
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in de Leidse Trekvaart tussen de K alkovenbrug en 
de Bartenbrug. 

Kranswierfamilie. 

kranswier - Chara spec, 
(25 waarnemingen, zie kaart) 
Verspreid over de streek, vooral in het zuidelijk 
deel en in de duinen. Soms groeide er een enkele 
plant in een sloot tussen vele andere waterplan
ten ,  een enkele maal echter waren er grote aantal
len aanwezig. 
Bronmos - Fontinalis antipyretica 
(5 waarnemingen) 
Alle waarnemingen komen van het Van Urnburg 
Stirumkanaal in de Amsterdamse Water leidingdui
nen. In d it water groeit Bronmos algemeen. 
Waternetje - Hydrodictyon retjculata 
(1 waarneming) 
Aangetroffen in een graslandsloot ten oosten van 
Noordwijk (onderzoek prov. Z .H.). Waternetje is 
een groen zoetwaterwier met een netvormige 
structuur. 

darmwier - Enteromorpha spec. 
(46 waarnemingen, zie kaart) 
Regelmatig in s loten aangetroffen, verspreid over 
de streek. Het zijn vele centimeters lange, holle 
darmachtige groene buizen. 
groenwier -Yaucheria spec, 
(39 waarnemingen, zie kaart) 
Verspreid over de streek (vooral rond Voo rhout). 
draadwier 
( 1 43 waarnemingen, zie kaart) 
Draadwier ,  ook wel "flap" genoemd is zeer alge
meen verspreid en soms massaal aanwezig. 

Literatuur. 
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W
o

r
t

e
l

l
o

o
s

 
k

r
o

o
s

 

· -·-·-..
.. ·-

-- ·-- ·· 

-4
8

0
 

:� 
. . ·•

.
 

.. ·r{:l 
. ' ''OS

 
. 

c 
N

o
o

r
d

z
�

�
 

· > .
... � 

. o
o

 

475 
:':·. ::c 

6l 

�

�

0 

�
�

0 
. cc 

c c 
0 

0 

0 0 

c 95 

I 

'I
 

&:. 0:# 
I 

I 
;-

0 • 
11ct.

 
o

 •
 90 

0 

0 
c 

o
 o

 I 
C0 

0� /'f' 
•

 
'60 

o
C

 

V 

f 0 0 
�c � .t

 
u

 - -�--,. ... ·-.. -· 0 

1 
k

m
 

'-
------' 

u
n

t prov. Z.-H. 
m

o
n

st�
rp

 
R

"
n

la
n

d
 

�
n

 h
o

o
g

h
. 

IJ 

m
o

n
st�

rp
u

n
t 

0
 

. 
o

n
d

�
rzo

�
k

 
�

�g
�

n
 

1:1.
 

m
o

ns
t�

 un
t G

.W
.A

. 

g
�

n
s o

n
d

�
o

ch
t�

 
g

�
b

ie
d

 

d
u

in
e

n
 

zw
art

 sy
m

b
oo

l: 
s

o
o

r
t a

a
n

g
�

tro
ff�

n
 

10
0

 
""

 

P
u

n
t

k
r

o
o

s
 

-4
8

0
 

N
o

o
r

d
z

e
e

 

475 

c 

. <.èi 
''·:6 

6l 

;,.-

. _. ... ' . ·o
 

. < :ei 
··!I 
. 

c 
o

o
 

0 c 

0 c
 0 

a.:
HOUT'_ e 0 c •

 

;�-�:.·\ #'
 95 

-..... -ro
--ji

•H
•-

••�• 

0 
//

////// 
0

 1:1. 

.. 

zw
art

 sy
m

boo
l: 

'I
 

&-!:$ 
I 

1 
k

m
 

..
...._____. 

m
o

n
st�

rp
u

n
t prov. Z.-H. 

�
n ho

o
gh. R

ijn
la

n
d

 

m
o

n
st�

rp
u

n
t 

e
ig

e
n

 
o

n
d

e
rzo

e
k 

m
o

ns
t�

unt G.W
.A

. 

g
r�

n
s o

nd
�

rzo
cht�

 
g

�
b

i�
d

 

d
u

in
e

n
 

s
o

o
r

t a
a

n
g

e
tro

ffe
n

 

0'1 T"""4 

10
0

 
""

 



N
 

0
 

B
u

l
t

k
r

o
o

s
 

-4
8

0
 

47
5 

T · l . 

N
o

o
r

d
z

e
e

 

• 

::c
 

.. ·· ·: · · 

<
 :"

 ·!'
 

· .·· .·� c 
c 

o
e

 
• 

cc
 

•
 

95
 

, I
 

á !$
 

• • 

I 
I 

i 
.0

 11
 • c 

l.
IZI
 

o
ol>

 
�

 
�

 
. 

� 
0 

f/ 

I 

� 
.

. 
&l' c 

� 

I
 � 1 

k
m

 
'-

-------' 

0 
m

o
n

st
e

."
u

n
t 

pr
ov

. Z.-
H. 

e
n

 h
o

o
gh

. 
R

ij
n

la
n

d
 

C
 

m
o

n
st

e
rp

u
n

t 
e

ig
e

n
 

o
n

d
e

rz
o

e
k 

A 
m

o
n

st
e

."
un

t 
G.

W
.A

. 

g
re

n
s 

o
nd

e
rz

o
ch

te
 

g
e

b
ie

d
 

d
u

in
e

n
 

zwart
 s

y
m

b
oo

l:
 

s
o

o
rt

 a
a

n
g

e
tr

o
ff

e
n

 

10
0

 
"" 

K
l

e
i

n
 

k
r

o
o

s
 

+
 

-4
8

0
 

47
5 

·····w
··· .. 

. 
. 

. 

N
o

o
r

d
z

e
e

 

B
u

l
t

k
r

o
o

s
 

(pl
"'t)

 . .. . :· .... · 
. ·: . 

.· ... · . l § 
. . 

c 
••

 

• • c • 

cc
 

0 

95
 

,I
 

á ���
 

• • 

I 
I 

� 
••

 11
 c 

?:.
 ..
 

. 

. ..
 

' 
"'

 
. 

i' 
• 

f/ 

I 

� 
.

. 
&I'

 �
 

c 

t
 

1 
k

m
 ._

____. 
0 

m
o

ns
te

."
u

n
t 

pr
o

v.
 Z.-

H. 
e

n
 h

o
o

g
h

. 
R

ij
n

la
n

d
 

C
 

m
o

n
st

e
rp

u
n

t 
e

ig
e

n
 

o
n

d
e

rz
o

e
k

 

A 
m

o
n

st
.,

."
un

t 
G

.W
.A

. 

g
re

n
s 

o
n

d
e

rz
o

ch
t"

 
g

"
b

ie
d

 

d
u

in
e

n
 

zw
a

rt
 s

y
m

boo
l:

 
s

o
o

rt
 a

a
n

g
e

tr
o

ff
"

n
 

10
0

 
"' 



V
e

e
l

w
o

r
t

e
l

i
g

 
k

r
o

o
s

 

-4
8

0
 

475 

vr
· .· · ·.·.· .. ·:�[] 

N
o

o
r

d
z

e
e

 

: . ei 
.. · ·.·· "':Ir 

��
·�
 

�
-:D W �K 

-�wN�
 . 

:· d
[]

 �
 

• 

� 
[] 

oe 

..• 
� 

[] [] 
0 

• c
 • 

95 0 • 

'• ee
• 

. 
[] 

�
IZI
/ 

e 

...... 
'

 
�

 
c

 • 
ft' 0 

1/ 

� • 0 

.I
 

d",t:fi::: � 
I 

I � 
[] 

t
 � 1 

k
m

 
._

____... 
o 

m
o

n
ste

'l'
u

n
t pro

v. Z.-H. 
e

n
 h

o
o

g
h

. 
R

ijn
la

n
d

 

0
 

m
o

n
ste

rp
u

n
t 

zw
art sy

m
b

oo
l: 

�
ig

e
n

 
o

n
d

e
rzo

e
k 

A 
m

o
ns

te
rp

unt G
.W

.A. 

g
re

n
s o

n
d

e
rzo

chte
 

g
e

b
ie

d
 

d
u

in
e

n
 

s
o

o
r

t a
a

n
g

e
tro

ffe
n

 

10
0

 
""

 

k
r

a
n

s
w

i
e

r
 

-4
8

0
 

475 

.· .. · •. 
N

o
o

r
d

z
e

e
 

.• :: : .. ··.ti. 

[] 

�
!%

· 

lf$
�

 
8:

:
�
�
 

�
i

o 
[]

[]
 

. . . . • ·<8> 
.· .· � 
. . 

c
 

oo 

0 
0 0 

c
 0 

c
c

 

95 0 0 
oqgj6 
; / 0 [] 

� 0 0 

c
 

.I 
d",Q o$ 

I 

I � 
[] 

t
 � 1 

k
m

 
._

__. 
0 

m
o

nste
'l'

u
n

t prov. Z.-H. 
e

n
 ho

o
gh. R

ijn
la

n
d

 

0
 

m
o

n
ste

rp
u

n
t 

e
ig

e
n

 
o

n
d

e
rzo

e
k 

A 
m

o
ns

te
rpunt G

.W
.A

. 

g
re

n
s o

nd
e

rzo
chte

 
g

e
b

ie
d

 

d
u

in
e

n
 

zw
a

rt sy
m

b
oo

l: 
s

o
o

rt a
a

n
g

e
tro

ffe
n

 

10
0

 
""

 �
 

N
 



N
 

N
 

d
a

r
m

w
i

e
r

 

4
8

0
 

. . . · . ... 
: ·. <8>

 0 
.

..
. 

. . . ·Ij§ 
IJ 

47
5 

N
o

o
r

d
z

e
e

 
· . .:

 ..
... 

o
e

 
. : 

. · .ei
 

: . 
: :

 :.: 
IJ 

. .
 . . . . . . 

� 

��
�
 

�
R;OW

�K
 

:?:Y
N�

 D 
>.

�[J
 

�
 

-·· 

•
 

IJ 
0 

D
IJ

 
0 

95
 0 0 

I 
o

 
IZI 

o
o

o
 

9'
o

Clc
o

 

0 o 
I 

c
 

0 ""
 �

 
'è 

't>
l'

 
c

o
 

'6.
 

0 IJ
 

'I 

, 
0 0

 

,I
 

c} �0��
 

I 

I 
� D 

t
 

1 
k

m
 ._

_____, 
0 

m
o

n
st

e
rp

u
n

t 
pr

ov
. Z.

-H. 
e

n
 h

o
o

g
h.

 
R

ij
n

la
n

d
 

C
 

m
o

n
st

e
rp

u
n

t 
e

ig
e

n
 

o
n

d
e

rz
o

e
k 

A 
m

o
n

st
e

rp
un

t 
G

.W
.A

. 

g
re

ns
 o

nd
e

rz
o

ch
te

 
g

e
b

ie
d

 

d
u

in
e

n
 

zw
ar

t 
sy

m
bo

o
l:

 
s

o
o

rt
 a

a
n

g
e

tr
o

ff
e

n
 

10
0

 
""

 

g
r

o
e

n
w

i
e

r
 

(
d

r
a

a
d

w
i

e
r

) 

"
f

l
a

p
"

 

4
8

0
 

. .. 
·o

 

·.:
···

 
0 

•
 

·�
 

D
 

IJ 
N

o
o

r
d

 z
e

e
 

•
•

 
•

 

47
5 

·IJ
· 

c
c

 

95
 

'I
 

c} ",tf� �
 

C) •
 

1 
k

m
 

._
_____, 

I 

0 
m

o
n

st
e

rp
u

n
t 

pr
ov

. Z.-
H. 

e
n

 h
o

o
gh

. 
R

ij
n

la
n

d
 

C
 

m
o

n
st

e
rp

u
n

t 
e

ig
e

n
 

o
n

d
e

rz
o

e
k 

A 
m

o
ns

te
rp

u
nt

 
G.

W
.A

. 

g
re

ns
 o

n
d

e
rz

o
ch

te
 

g
e

b
ie

d
 

d
u

in
e

n
 

zw
ar

t 
sy

m
boo

l:
 

s
o

o
rt

 a
a

n
g

e
tr

o
ff

e
n

 

10
0

 
""

 



Excursie naar de Amsterdamse 
Waterleidingduinen 
Rien Sluys 
Zondagmorgen 1 2  mei om half negen vertrokken 
we, d .w.z. 8 enthousiaste leerlingen en 5 docenten 
van de Northgo Scholengemeenschap, Marian 
Bos, Robert S luys en ondergetekende, richting 
AWD. Deze excursie was een vervolg op de excur
sie van 1 7  februari. Toen werd er voornamelijk 
aandacht besteed aan de wintervogels, nu ston
den de zomervogels op het programma. De route 
die tijdens beide excursies werd gewandeld was 
precies gelijk ,  zodat we mooi de verschil len kon
den waarnemen. I n  het weiland naast de parkeer
plaats bij de Oase waren nog steeds Nijlganzen 
aanwezig. In de struiken zat een Zwartkop te zin
gen en scharrelde een Roodborst onderin de strui
ken haar kostje bij elkaar. 
Wat het begrip wintergasten inhoudt werd duidelijk 
bij de Oranjekom. In februari verbleven hier vele 
Grote Zaagbekken, Brildu ikers , Krakeenden, Kuif
eenden, Smienten en enkele Nonnetjes . Nu was 
het er op een paar Wilde Eenden en Kuifeenden 
na helemaal leeg. Langs het eerste deel van de 
route hoorden we Tjiftjaf, Fitis, Nachtegaal en za
gen we de Boompieper, allemaal zomergasten die 
in Zuid-Europa en Afrika overwinteren. Er was 
niets meer te bekennen van de Kramsvogels en 
Koperwieken. De aanwezigheid van Koolmees en 
Pimpelmees was voor een enkeling aanleiding te 
veronderstellen dat die vogels het hele jaar aanwe
zig zijn,  wat later tijdens de tocht ook gold voor Ek
ster en Zwarte Kraai. 
Langs de grote kanalen, die tijdens de eerste ex
cursie dichtgevroren waren en waar een dode 
Knobbelzwaan de leerlingen voorzag van een gro
te veer, zaten nu Rietgors en Kleine Karekiet te 

Rondje Groen 
W. Andelaar 
Als geen ander dorp leent Noordwijk zich voor een 
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 
oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

De vogeltrek heeft ons mensen altijd geboeid. I n  
d e  oudheid was men e r  al mee bezig .  Aristoteles 
bijvoorbeeld schreef er al over en wist daar al veel 
zinnige zaken van te vertellen. In de Middeleeu
wen werd er ook aandacht aan besteed, zij het dat 
er veel over werd geromantiseerd. I n  die tijd werd 
waarheid en verdichtsel door elkaar te boek ge
steld. Zo ontstonden de fabels van de Rotgans die 
uit de Eendemossel kwam en van de Koekoek die 
in de winter in een Sperwer veranderde. 
Nu weten we veel en veel meer over de verplaat
singen elk jaar weer. Dankzij mensen als Nico 

zingen en zat een Meerkoet in  de onder een afhan
gende wilg op zijn nest. Hier konden we ook de 
drukke zangvlucht van de Grasmus goed waarnè
men. De Zwarte Specht die voorbij kwam vliegen 
was voor de excursieleiders een absoluut hoogte
punt, terwij l de leerl ingen zich vermaakten met het 
voeren van een paar Knobbelzwanen. 
Het bezoek aan de vogelhut, pleisterplaats voor 
hongerige en dorstige excursiegangers, leverde 
een prachtige Mandarijneend en een paar Krak
eenden op (zwarte konten en witte vlekken). 
Bijna aan het eind van de tocht hadden we het ge
luk een paartje baltsende Bri lduikers te zien; wat 
een schitterend gezicht hoe het mannelje zijn kop 
helemaal op zijn rug legt. "Meneer, hoe zat het ook 
al weer met die wintergasten?" .  De sl imme leerl ing 
moest het doen met "Brilduikers wil len nog wel
eens lang in Nederland blijven hangen" en " Mis
schien blijven deze wel h ier, ik weet het n iet". 
Aan het eind van de excursie werd er een Eek
hoorn ontdekt, die, naarmate er meer mensen dich
terbij kwamen, zicht ontpopte als een echte 
struisvogel. Hij probeerde weg te kru ipen in een 
gat in de boom, maar omdat dit gat niet diep ge
noeg was bleef er een achterpoot en zijn staart uit 
het gat steken. In  die houding bleef het beest rus
tig zitten zolang wij er bleven staan. Een vermake
lijk  schouwspel .  Terug bij het bezoekerscentrum 
werd nog de Boomkruiper gehoord, helaas kregen 
we deze "stamgast" niet te zien. 
Het was een leuke en leerzame excursie en een 
vervolg waard . 
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Tinbergen, Jan Verwey en vele anderen. We kun
nen daar ook kennis van nemen uit allerlei boeken 
die er over zijn geschreven. Maar eigenlijk is het 
veel aardiger om het zelf te bekijken. Dat kan hier 
in Noordwijk bijzonder goed. Haast alle vogels mij
den op de trek het water en vliegen langs de kust 
van en naar hun broedgebied. 

ressant om naar te kijken. Maar toch, ik zelf houd 
het meest van de sterns. Ik bl ijf het onvoorstelbaar 
vinden dat met name de Noordse Stern broedt in 
het hoge noorden en overwintert in het diepe zui
den. Dus elk jaar twee maal van pool tot pool 
vliegt. Daar in het noorden net dat voedsel vindt 
om de jongen groot te brengen en in het zuiden 
voldoende om de winter door te komen. 
Die trekkende sterns zijn in het voorjaar een fasci
nerend gezicht. Voor je gevoel soms met moeite 

r -.. tegen de wind in ,  zwoegen ze langs je heen. 
Noordse Sterns en Visdiefjes, door elkaar heen, 

,,../"',..,. 

/ .. · /  

·' 
�'-· 

/ �--

�---

. I' 

--r /" .......... ;�� 

#./' 

I n  het najaar is de  trek van zangvogels het interes
santst. Goed te bekijken op een hoge duintop, 
vooral bij zuidelijke wind. Het voorjaar is echter de 
tijd voor de steltlopers .  Over zee in april en mei, 
dan echter bij een noordelijke wind , is het een ge
noegen om met je kijker over zee te turen. Soms, 
met een binnen-noordenwind , zijn die trekkers 
zelfs met het blote oog te bekijken. Ze kruipen dan 
vlak langs het strand over zee naar het noorden. 
Rosse Grutto's, Zilverplevieren, strandlopertjes en 
nog veel meer van deze waadvogels. Leuk en inte-

Vogelnieuws 
Inleveren aankomstdata zomergasten 

Achter in de vorige Strandloper (nummer 1 ,  1 996) 
bevond zich het formul ier waarop de eerste waar
nemingen van een aantal , in onze omgeving broe
dende zomergasten kon worden ingevuld. Ik hoop 
dat veel mensen het formulier geheel of gedeelte
lijk hebben ingevuld, want ook lijsten met daarop 
maar één of enkele waarnemingen zijn welkom. In  
verband met de verwerking van de gegevens en 
de publ icatie daarvan in de volgende Strandloper 
wil ik iedereen die het formul ier ingevuld heeft op
roepen om het voor 1 juli a.s. bij mij in te leveren 
(Boekerslootlaan 79 in Noordwijk) .  
I nmiddels zijn de eerste waarnemingen al bekend, 
er zijn een aantal vogels overwinterend in de om-
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zo nu en dan wat oppikkend u it het water. Dwerg
sterntjes een enkele keer, meest in een compact 
groepje, laag over het water, in rap tempo naar het 
noorden. Soms Zwarte Sterns, vogels van het bin
nenwater, maar op de trek over zee te zien. 
Mijn favoriet blijft echter de Grote Stern. Je zou het 
een kruising tussen een meeuw en een stern kun-
nen noemen. Het smetteloze wit van de meeuw en 
de gratie van de stern. En dan de roep, het geluid 
dat ze produceren. Een echt zomergeluid. Als je 
het eenmaal kent is het vrijwel dagelijks in de zo
mermaanden te horen. In wezen is je strandwande
ling niet compleet zonder het karakteristieke 
"kariet - kariet" gehoord te hebben. Het aardige 
van het beest is ook dat je het ook in den vreemde 
tegen kan komen. Het is wat je noemt een kosmo
poliet. Als je je wat ontheemd voelt in Amerika of 
aan de Zwarte Zee dan geeft de roep van de Gro
te Stern je weer een vertrouwd gevoel. Zo van: Ik 
hoor hier wel niet thuis, maar een stukje van het 
Noordwijkse strand heb ik toch meegenomen. 
Zittend op de tent van de Zeilvereniging kan ik wel 
eens met jaloezie naar zo'n Grote Stern kijken. Al
les wat wij plompe mensen missen bezit deze vo
gel. De sierlijke, haast gewichtloze wijze van 
voortbewegen. De vrijheid om te gaan en te staan 
waar je wilt. Maar misschien kijk  ik, net als in d ie 
Middeleeuwen, met een te romantische bl ik naar 
de Grote Stern. 

geving waargenomen, zoals bijvoorbeeld de Tjift
jaf, een groepje Boomleeuweriken en de Zwart
kop. De eerste Grutto's werden dit jaar ook al weer 
redelijk vroeg waargenomen, tijdens een korte 
dooiperiode in de Polder Hoogeweg op 1 8  februari. 

Roze Pelikaan over Noordwijk 

Op maandag 22 januari werd er door Hein Verka
de tijdens een wandeling door Noordwijk-Binnen 
een overvl iegende Roze Pelikaan waargenomen. 
De vogel was vrij gemakkelijk te determineren van
wege zijn omvang,  het opvallende vliegbeeld en 
de duidelijke vleugeltekening. Dit was niet de eer
ste waarneming van een Roze Pelikaan in Noord
wijk, in 1 975 werd er ook al een waargenomen, op 



25 mei overvliegend over de zeereep. 
Opvallend was dat er op 1 6  januari ook al een 
waarneming werd gedaan van een tot tweemaal 
toe overvliegende Roze Pelikaan over Krimpen 
aan den IJssel in Zuid-Holland. In Nederland zijn 
verschillende waarnemingen bekend van Roze Pe
likanen, maar het is moeilijk  vast te stellen of het 
hierbij om wilde of om ontsnapte exemplaren gaat. 
Dat er regelmatig Pelikanen uit vogelparken ont
snappen blijkt wel uit het feit dat er vorig jaar 6 
Kleine Pelikanen zijn weggevlogen vanuit Avifauna 
in Alphen aan de Rijn .  Ook deze vogels zijn daar
na nog regelmatig in Nederland waargenomen zo
als bijvoorbeeld overvliegend over de 
Amsterdamse Waterleidingduinen en in Zeeland. 
De meeste van deze vogels zijn inmiddels weer ge
vangen en terug in Avifauna. 

Vogeltrek over zee 

Evenals de laatste maanden van het vorig jaar, wa
ren ook de eerste maanden van dit jaar erg leuk 
om zeetrek te kijken. Er waren vrijwel dagelijks 
trekbewegingen over zee waar te nemen. Opval
lend was dat gedurende een korte dooiperiode de 
trek hoofdzakelijk in noordelijke richting plaats
vond, terwijl zodra het weer ging vriezen, de vo
gels direct weer in zuidelijke richting begonnen te 
vliegen. Enorme aantallen trokken langs toen het 
IJsselmeer en de Waddenzee begonnen dicht te 
vriezen. Vooral eenden en steltlopers waren vaak 
niet te tellen zoveel kwamen er langs. 
De meeste eendensoorten die waargenomen zijn 
worden wel genoemd in het waarnemingenover-. 
zicht, daarom zal ik mij in dit stukje beperken tot 
steltlopers. 
Vooral in februari (in zuidelijke richting) en in maart 
(in noordelijke richting) was er veel geconcentreer
de steltlopertrek langs de kust. In onderstaand 
overzicht zijn van een tweetal soorten de meest op
vallende waarnemingen weergegeven met daarbij 
de tijd en de richting waarin zij langstrokken. 

Soort Datum Aantal Tijd in uren 

Scholekster 07-02 2552 1 

08-02 1 870 1 

09-02 1 960 1 

Wulp 07-02 1 56 2 

09-02 1 24 1 

02-03 1 1 9 2 

09-03 256 2 

1 0-03 1 69 2.5 

Waterpieper nieuw in onze omgeving 

Op zondag 1 7  maart was ik laat in de middag in de 
Elsgeesterpolder op zoek naar voor mij de eerste 
Zomertal ingen. Vanaf de Elsgeesterweg was ik 
met behulp van een telescoop elk slootje aan het 
afzoeken, waarin zich vrij veel Wintertalingen, 
Smienten en Watersnippen bevonden, maar he-

laas nog geen Zomertalingen. Terwijl ik naar een 
paar Watersnippen zat te kijken in een s lootje, 
kwamen er plots twee piepers (Anthus) door het 
beeld heen gevlogen. Gelukkig gingen beide vo
gels vrijwel direct zitten op een modderig stukje 
langs de slootkant, zodat ik ze goed kon bekijken. 
Onmiddellijk vielen de vrijwel zwarte poten, donke
re bovendelen met l ichte veerranden en de 
oogstreep op. Dit waren onmiskenbaar twee Wa7 
terpiepers, een soort die al wel lang verwacht 
maar nog nooit in ons telgebied was waargeno
men. Er waren al wel verschil lende waarnemingen 
van Waterpiepers vanuit het noordelijke gedeelte 
van de Amsterdamse Waterleidi11gduinen ( lnfiltra
tiegebied) , de Klinkenbergseplas bij Warmond en 
het Valkenburgermeer. 
De Waterpieper is in Nederland een overwinteraar, 
die vooral te vinden is langs de grote rivieren en in 
Flevoland. De soort broedt redelijk talrijk in de ber
gen boven de boomgrens in grassig gebied (Alpie
ne weiden) .  

De graslandgebieden in de streek 

Ondanks de strenge vorst werden er de afgelopen 
winter toch nog redelijke aantallen vogels in de pol
ders in de regio waargenomen. Veel steltlopers 
verdwenen zodra het harder ging vriezen en bij 
sneeuwval, maar keerden tijdens de korte dooipe
rioden toch vaak weer terug.  In januari werden er 
nog redelijke aantallen Goudplevieren geteld, 200 
op 7 januari , 330 op 8 januari en 1 40 op 14 janua
ri. Na deze laatste datum werden er geen Goudple
vieren meer in de polder waargenomen totdat er 
tijdens een korte dooiperiode eind februari weer 
1 1  0 werden waargenomen. Ook in  maart werden 
er weer verschil lende groepjes Goudplevieren ge
zien. Andere opvallende steltlopers die waargeno
men werden, zijn een Bonte Strandloper op het ijs 
van de Maandagse Wetering op 3 februari, een 
groepje van 3 exemplaren in Polder Hoogeweg op 
18 februari, op deze dag werden ook de eerste 

Trekrichting 

zuid 

zuid 

zuid 

zuid 

zuid 

noord 

noord 

noord 

Grutto's in de polder waargeno
men. Een g roepje van 7 Steen
lopers werd gezien op 1 7  fe
bruari en op 1 7  maart werd in 
Polder Hoogeweg nabij de mo
len een Zilverplevier waargeno
men. In maart werden er 
regelmatig groepjes foerageren
de Kemphanen gezien en wa
ren er ook weer geregeld 
Goudplevieren in  de polders te 
vinden .  Vanaf e ind februari be
gonnen de Grutto's in grote 
groepen door te trekken, en wer-
den er regelmatig, vaak kort
stondig aardige aantallen in de 

polders geteld, zoals bijvoorbeeld op 29 februari. 
Er werden toen 21 0 exemplaren in de Elsgeester
polder en 1 30 exemplaren i n  de Polder Hoogeweg 
geteld. 
Er waren de afgelopen winter ook vrij veel eenden
en zwanensoorten in de polders aanwezig, vooral 
in de wakken nabij het informatiebord in de Maan-
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dagse Wetering waren veel verschil lende soorten 
eenden te vinden. Doordat deze plaatsen goed 
met de auto te bereiken zijn had men een optimale 
mogelijkheid om veel, anders vrij schuwe soorten 
goed te bekijken. Zo waren er regelmatig in een 
wak Grote Zaagbekken, Nonnetjes , Bri lduikers, 
Kuifeenden, Tafeleenden, Wintertalingen, Krakeen
den, Slobeenden, Smienten en Pijlstaarten aanwe
zig en werden er af en toe ook onverwachte 
soorten waargenomen zoals bijvoorbeeld een Top
pereend op 21 februari en een (ontsnapte) Rosse 
Stekelstaart op 3 februari. Opmerkelijk was de 
groep overwinterende Wilde en Kleine Zwanen, 
die meestal in de Elsgeesterpolder werd waargeno
men. 
Zowel in de Elsgeesterpolder als in Polder Hooge
weg werden geregeld groepjes ganzen aan de 
grond waargenomen, hoofdzakelijk Grauwe Gan
zen (waaronder enkele exemplaren met nekrin
gen) en Kolganzen. Een enkele keer werden er 
Rietganzen, Kleine Rietganzen en een Rotgans 
waargenomen. 

Ganzen, de ondersoorten 

Binnen een bepaalde vogelsoort komen af en toe 
verschillende populaties voor. Deze populaties ko
men dan afzonderlijk van e lkaar in verschil lende 
gebieden voor. Meestal aan de hand van versch il
Jen in het verenkleed of in grootte kunnen de ver
schil lende populaties uit elkaar worden gehouden. 
Dit noemen we dan ondersoorten. Vaak gaan in 
grensgebieden van verschil lende populaties de 
kenmerken van de verschillende ondersoorten in 
elkaar over doordat de verschillende ondersoorten 
van een bepaalde soort gewoon met elkaar kun
nen kruisen. 
Bij de meeste g anzensoorten komen versch il lende 
ondersoorten voor, die in sommige winters nog 
wel eens in Nederland kunnen opduiken. Zo wer
den er de afgelopen winter bijvoorbeeld opvallend 
veel zogenaamde Witbuikrotganzen (Branta berni
cla hrota) waargenomen. Deze ondersoort overwin
tert normaliter in Ierland, noordoost Engeland en in 
Denemarken. Ook in Noordwijk zijn versch illende 
exemplaren waargenomen (zie waarnemingenru
briek) . 
Normaliter wordt er in onze omgeving alleen maar 
de zogenaamde Zwartbuikrotgans (Branta bernicla 
bernicla) waargenomen. 
Ook van de Rietgans komen er twee ondersoorten 
voor, waarvan de Toendrarietgans (Anser fabalis 
rossicus) in Nederland de meest voorkomende on
dersoort is. De andere ondersoort, de Taigariet
gans. (Anser fabalis fabalis) overwintert in een 
klein aantal hoofdzakelijk op stoppelvelden in het 
oosten van het land, en wordt nauwelijks bij ons 
waargenomen. Op 7 januari en op 1 0  februari 
werd er in het Langeveld een groepje Rietganzen 
waargenomen, dat bestond uit 6 Toendrarietgan
zen en 1 Taigarietgans. 
Er zijn verschil lende waarnemingen van Canadese 
Ganzen in de omgeving. Ook bij de Canadese 
Gans komen verschil lende vormen voor, zoals on
der andere de zogenaamde Kleine Canadese 
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Gans en de Grote Canadese Gans. Beide vormen 
zijn het afgelopen kwartaal in de omgeving waarge
nomen (zie waarnemingenrubriek) . Helaas is het 
bij deze soort altijd moeil ijk  om te bepalen of het 
hierbij om ontsnapte exemplaren gaat of om wilde 
exemplaren. Deze soort wordt erg veel gehouden 
in watervogelparken en plegen nogal eens te ont
snappen. 

Opvallende waarnemingen 

Tijdens het tellen van zeetrek werd een groepje 
van 8 Rosse Grutto's waargenomen, langsvlie
gend in zuidelijke richting op 25 januari. Een leucis
tische (licht cremèkleurige) Wulp werd waarge
nomen op 9 maart, eveneens langsvliegend over 
zee. Zo'n 62 Blauwe Reigers werden op de voer
plaats in de Bronsgeest nabij Klein-Leeuwenhorst 
waargenomen op 1 0 februari. Erg veel Veldleeuwe
riken (mogelijk  enkele duizenden exemplaren) wa
ren te vinden in de Elsgeesterpolder en in Polder 
Hoogeweg. Vooral als er een vliegtuig (vanuit Val
kenburg) laag over de polders vloog werd het 
goed duidelijk hoeveel Veldleeuweriken er zaten. 
Ook in het Langeveld was een grote groep (zo'n 
500 exemplaren) te vinden. Een Kleine Mantelmee
uw werd al op 1 8  februari in de Binnenwatering in 
Katwijk waargenomen. Tijdens een strandtelling 
op 22 februari tussen Zandvoort (einde zuidboule
vard) en Noordwijk (politiepost) , dat is een traject 
van ongeveer 1 5  ki lometer werden 990 Drieteen
strandlopers en slechts 9 Bonte Strandlopers ge
teld. Op 28 februari werden ten hoogte van de 
noordduinen op een traject van 1 .5 kilometer 430 
Drieteenstrandlopers geteld. De afgelopen winter 
werden vrijwel dagelijks redelijke aantallen Holen
duiven in de polders geteld. Het hoogste aantal 
dat werd waargenomen is 1 1 4 exemplaren in de 
Elsgeesterpolder op 17 februari. 

Het inleveren van waarnemingen 

Misschien is het al opgevallen dat de waarnemin
genrubriek van ongekende omvang is. Dit is mede 
te danken aan het nog steeds g roeiende aantal 
waarnemers dat hun waarnemingen inlevert. Veel 
van de ingeleverde waarnemingen zijn terug te vin
den in de waarnemingenrubriek, andere worden 
weer gebruikt in de stukjes in het vogelnieuws en 
alle waarnemingen gaan het archief van de vereni
ging in. Vandaar deze oproep aan iedereen die 
wel eens wat ziet. Het maakt n iet uit wat, vogels, 
vlinders ,  zoogdieren enz. Lever ze in, dan kunnen 
we ze gebruiken. 
Als het mogelijk  is, de waarnemingen direct aan 
het einde van elke maand inleveren, d it in verband 
met de verwerking van de waarnemingen voor de 
Strandloper. 



Veldwaarnemingen januari , februari 
en maart 1 996 
Roodkeelduiker 2 05-01 in zee thv zeetrekhut Noordwijk AS 

05-02 strand nabij Uitwatering Katwijk AS 
05-02 over zee noord HV 
23-02 Binnenwatering Katwijk PO/MN 
1 0-03 in zee thv zeetrekhut AS 

Dodaars 4 05-01 Maandagse Wetering AS/RS 
2 06-01 Maandagse Wetering AS 

06-01 Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 
2 07-01 Maandagse Wetering HV 
2 1 1 -01  Maandagse Wetering AS 

22-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
1 22-01 Maandagse Wetering AS 
2 25-01 Leidsevaart thv Sixenburg AS 
6 25-01 Maandagse Wetering AS 

25-01 Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 
1 26-01 Maandagse Wetering JdR 

3 27-01 Maandagse Wetering JdR 
4 28-01 Leidsevaart JdR 
2 31 -01 Maandagse Wetering AS 
3 03-02 Maandagse Wetering AS/JGB 

07-02 Maandagse Wetering JdR 
20-03 Maandagse Wetering (zomerkleed) AS 

Roodhalsfuut 05-02 over zee noord HV 

Kuifduiker 1 4-02 Binnenwatering Katwijk VWKW 
1 6-02 't Heen Katwijk VWKW 

1 24-02 Uitwatering Katwijk VWKW 
2 25-02 Binnenwatering Katwijk VWKW 

1 3-03 Rij nsoever Katwij k  VWKW 

Noordse Stormvogel 1 7-02 over zee noord VWKW 

Roze Pelikaan 22-01 overvliegend Noordwijk-Binnen HV 

Roerdomp 04-01 over zee RS 

Ooievaar 2 1 6-03 overliegend Leidsevaart Noordwijkerhout JdR 
1 1 8-03 overvliegend Noordwijk-Binnen HV 

1 9-03 v.d. Bergstichting Noordwijk JdR 
25-03 overvliegend Polder Hoogeweg AS 

Lepelaar 03-03 Polder Hoogeweg AS/HV 
08-03 De Krom Noordwijk VWKW 

2 09-03 Polder Hoogeweg ? 
4 1 2-03 overvliegend Rijnsoever Katwijk VWKW 

1 7-03 Polder Hoogeweg JvD 

20-03 Polder Hoogeweg AS 
1 22-03 weilanden De Klei Noordwijk WB 

2 23-03 Polder Hoogeweg JdR 
1 24-03 Polder Hoogeweg AS 

8 24-03 Elsgeesterpolder AS 

9 24-03 Elsgeesterpolder RZ 
1 30-03 Elsgeesterpolder AS 

Kleine Zwaan 9 02-01 Polder Hoogeweg MN 
9 06-01 Polder Hoogeweg AS 

9 1 0-01 Polder Hoogeweg M N  
9 1 1 -01  Polder Hoogeweg AS 
9 1 3-01 Polder Hoogeweg JvD 

9 1 4-01 Polder Hoogeweg HV 

5 1 5-02 Elsgeesterpolder AS 
4 1 8-02 Polder Hoogeweg HV/AS 
8 24-02 Elsgeesterpolder AS 
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Kleine Zwaan 32 29-02 overvliegend Coepelduynen JvD 
6 29-02 Elsgeesterpolder JvD 
5 02-03 Elsgeesterpolder PO/MN 
7 03-03 Elsgeesterpolder AS/JvD/HV 

1 3  09-03 over zee noord AS/RS/RbS 
1 25-03 Polder Hoogeweg HV 

Wilde Zwaan 2 05-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
2 06-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
2 07-01 Langeveld JvD 
2 2 1 -0 1  Oosterdu insemeer AS/RZ 
2 26-01 Leidse Vaart JdR 
4 1 5-02 Elsgeesterpolder AS 
3 1 7-02 Elsgeesterpolder JvD 
2 1 8-02 Elsgeesterpolder AS 

1 2  24-02 Elsgeesterpolder AS 
1 0  28-02 Elsgeesterpolder JvD 

2 0  29-02 Elsgeesterpolder JvD 

1 1  02-03 Elsgeesterpolder PO/MN 
1 7  03-03 Elsgeesterpolder AS/JvD 

8 04-03 Elsgeesterpolder MN 
5 08-03 over zee RS 

1 8  09-03 over zee noord AS/RS/RbS 
7 1 0-03 Elsgeesterpolder AS 
2 1 7-03 Elsgeesterpolder AS 
3 20-03 Elsgeesterpolder AS 
5 24-03 Elsgeesterpolder AS 

Rietgans 6 03-01 over zee RS 
7 05-01 over zee RS 

30 06-01 over strand noord AS 
7 07-01 Langeveld JvD 
7 1 6-01 Kappel leboslaan Langeveld RS 

88 20-01 over zee RS/JvD 
6 2 1 -01 overvliegend Grashoek Noordwijk RZ 

3 25-01 Polder Hoogeweg AS 

38 04-02 over zee RS 

6 1 0-02 Langeveld JvD 
4 09-03 over zee noord AS 

Kleine Rietgans 1 0  09-02 over strand noord AS 

30 1 0-01 overvliegend Polder Hoogeweg M N  

1 3  03-03 overvliegend Polder Hoogeweg AS 

Canadese Gans 2 27-03 terras Huis ter Duin Noordwijk WB 

7 20-03 ter plaatse Elsgeesterpolder JGW 

Kleine Canadese Gans 1 24-02 Polder Hoogeweg PO/MN 
03-03 Polder Hoogeweg M N  
09-03 Polder Hoogeweg M N  

09-03 over zee noord AS 

Brandgans 649 02-01 over zee zuid AS/RS 

5 1 5  06-01 over zee noord AS/JvD/HV 

1 08-01 Polder Hoogeweg MN 

1 1 -01  Polder Hoogeweg AS 

40 1 4-01 over zee RS 

65 20-01 over zee RS 
3 22-01 Polder Hoogeweg AS/HV 

3 27-01 Polder Hoogeweg AS 

300 01 -02 overvliegend Noordwijk-Binnen HV 

1 1 2-02 overvliegend Noordwijk-Bi nnen AS 

2 24-02 Elsgeesterpolder AS 

300 25-02 overvliegend noordduinen JGW 

2 26-02 Polder Hoogeweg JvD 

31 30 02-03 over zee (in 2 u ur) JvD 
2570 02-03 over zee (in 2 u ur) JGW 

450 06-03 over zee noord JGW 
1 05 08-03 over zee RS/RbS 
660 09-03 over zee noord JGW 
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Brandgans 1 1 66 09-03 over zee noord AS/RS/RbS 
1 40 1 0-03 over zee noord AS/JGW 
200 20-03 overvliegend Elsgeesterpolder JGW 
240 23-03 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

70 31 -03 over zee noord JJ 

Witbuikrotgans 7 29-01 over zee zuid AS 

7 20-02 over zee RS 
3 1 1 -03 over zee JvD 
4 1 7-03 over zee noord JGW 

Pijlstaart 2 03-01 over zee zuid AS/RS 
1 8  05-01 overvliegend Duinpark Noordwijk AS 

2 06-01 over zee zuid AS 

3 07-01 Polder Hoogeweg HV 
08-0 1 Oosterduinsemeer AS 

2 1 1 -0 1  Polder Hoogeweg AS 
21 -01 Oosterduinsemeer AS 

4 22-01 Polder Hoogeweg AS/HV 

1 25-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 
26-01 Polder Hoogeweg JdR 

1 5  27-01 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

1 29-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

3 3 1 -01 Polder Hoogeweg AS 

03-02 Polder Hoogeweg JdR 

1 0  03-02 Polder Hoogeweg M N  
6 04-02 Polder Hoogeweg RZ 

4 07-02 Polder Hoogeweg MNO 

4 09-02 Maandagse Wetering AS 

3 1 5-02 Polder Hoogeweg AS 

1 1 5-02 Leidsevaart Noordwijkerhout JdR 

3 1 7-02 Polder Hoogeweg JvD 

3 1 8-02 Polder Hoogeweg HV/AS 

2 1 8-02 Elsgeesterpolder AS 

4 24-02 Elsgeesterpolder AS 

1 4  09-03 over zee noord AS 

1 83 1 0-03 over zee noord AS/JGW/HV 

1 1 4-03 Fagelsloot Bronsgeest AS 

3 1 7-03 Elsgeesterpolder AS 

25 1 7-03 over zee noord JGW 

3 23-03 Polder Hoogeweg JdR 

2 25-03 Polder Hoogeweg AS 

2 30-03 Polder Hoogeweg AS 

Zomertaling 2 1 0-03 over zee noord JGW 

3 1 5-03 Maandagse Wetering M N  

1 7-03 over zee noord JGW 

2 20-03 Nieuwe Vaart Noordwijk RS 

3 24-03 Polder Hoogeweg AS 

2 24-03 Elsgeesterpolder AS 

3 25-03 Elsgeesterpolder HV 

2 29-03 over zee JvD 

6 30-03 Polder Hoogeweg AS 

Krooneend 05-01 Vogelaardreef Langeveld BN/AS 

06-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
25-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

29-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

Toppereend 240 01 -01 over zee noord ( 1 uur) AS 

26 02-01 over zee zuid AS/RS 

4 03-01 over zee zuid AS/RS 

1 00 06-01 over zee zuid AS 

1 1 3-01 over zee RS 

1 20 1 3-01 in zee thv paal 72 JGW 

2 20-01 over zee RS 

3 23-01 over zee RS 

65 25-01 over zee zuid AS 

39 06-02 over zee RS 
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Toppereend 37 07-02 over zee RS 
1 3  08-02 over zee RS 

3 09-02 over zee zuid AS 
7 1 0-02 in zee thv zeetrekhut AS 
4 1 1 -02 over zee RS 
7 1 1 -02 Uitwatering Katwijk HV 

1 0  1 3-02 over zee RS 
56 20-02 in zee thv zeetrekhut AS/RS 
68 2 1 -02 Uitwatering Katwijk AS 

2 1 -02 Maandagse Wetering AS 
42 22-02 in zee thv Langevelderslag AS 

430 23-02 in zee thv Uitwatering Katwijk HV 
340 24-02 in zee Uitwatering Katwijk JvD 

22 02-03 Uitwatering Katwijk JdR 
80 02-03 in en over zee JdR 
1 0  03-03 Uitwatering Katwijk HV 

207 05-03 over zee RS 
44 08-03 over zee RS 
37 1 0-03 over zee noord AS 
1 0  1 2-03 over zee RS 

Grote Zee-eend 2 1 7-02 over zee noord VWKW 
6 23-02 over zee noord VWKW 
3 29-02 over zee VWKW 

1 7-03 over zee noord JGW 
3 30-03 over zee noord JvD/AS 
5 31 -03 over zee noord JGW 

Bri lduiker 1 01 -01 over zee zuid AS 
02-01 over zee RS 

2 04-01 over zee RS 
1 4  06-01 over zee zuid AS 

08-0 1 Oosterduinsemeer AS 
1 3-01 over zee RS 
1 4-01 over zee RS 
22-01 Maandagse Wetering AS 

2 23-01 over zee RS 
1 0  25-01 over zee zuid AS 

25-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 
25-01 Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 

5 27-01 over zee zuid AS 
2 29-01 Uitwatering Katwijk AS 
5 29-01 over zee zuid AS 

03-02 Maandagse Wetering AS/JdR/HV 
1 04-02 Maandagse Wetering JdR 

3 05-02 Uitwatering Katwijk AS 
06-02 over zee RS 

5 1 0-02 over zee zuid AS/RS 
1 1 0-02 Maandagse Wetering AC 

2 1 1 -02 over zee RS 
8 1 1 -02 Uitwaetring Katwijk HV 

8 1 7-02 Oegstgeester Kanaal Rijnsburg JGB 

2 22-02 in zee thv Langevelderslag AS 
4 02-03 over zee JdR 

5 03-03 Uitwatering Katwijk HV 

4 09-03 over zee noord AS 

8 1 0-03 over zee noord AS/JdR 
Nonnetje 3 03-01 over zee zuid AS/RS 

1 05-01 Maandagse Wetering AS/RS 
2 05-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
7 05-01 over zee RS 
2 06-01 Maandagse Wetering AS 
4 06-01 Leidse Vaart thv Schippersvaartweg AS 
2 08-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
2 1 3-01 Oosterduinsemeer AS 
2 1 3-01 Leidse Vaart thv Sixenburg AS 
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Nonnetje 5 1 6-01 Oosterduinsemeer AS 
5 2 1 -0 1  Oosterduinsemeer AS/AZ 
3 25-01 Leidse Vaart thv Sixenburg AS 

26-01 Oosterduinsemeer AS 
26-01 Leidsevaart JdR 
03-02 Leidsevaart JdR 

1 04-02 Leidsevaart AZ 
2 06-02 over zee AS 
7 07-02 over zee AS 
8 08-02 over zee AS 
7 09-02 over zee zuid AS 

09-02 Vogelaardreef Langeveld AS 
2 09-02 Maandagse Wetering AS 

1 1 -02 over zee AS 
1 5-02 Maandagse Wetering AS 

1 1 5-02 Leidsevaart Noordwijkerhout JdR 

2 20-02 Leidsevaart thv Delfweg AS 
2 02-03 Oosterduinsemeer JdR 

2 09-03 over zee noord AS 
1 6-03 Oosterduinsemeer JdR 

Middelste Zaagbek 6 01 -01 over zee noord AS 
30 02-01 over zee zuid AS/AS 
1 2  03-01 over zee zuid AS/AS 
1 9  05-01 over zee zuid AS/AS 

30 06-01 over zee zuid AS 
1 1 4-01 over zee AS 

3 25-01 over zee zuid AS 
8 27-01 over zee zuid AS 

1 8  29-01 over zee zuid AS 
31  04-02 over zee AS 
5 1  05-02 over zee zuid HV 

7 06-02 over zee AS 
1 3  07-02 over zee AS 

4 08-02 over zee AS 
7 09-02 over zee zuid AS 

28 1 0-02 over zee zuid AS/AS 
7 1 1 -02 over zee AS 
2 1 3-02 over zee AS 

1 7-02 Oegstgeester Kanaal Rijnsburg JGB 
2 20-02 over zee AS 

8 22-02 in zee thv Langevelderslag AS 

7 02-03 over zee JdR 

2 03-03 over zee AS 

3 03-03 Uitwatering Katwijk HV 

78 05-03 over zee AS 

3 07-03 over zee AS 

5 08-03 over zee AS 

7 09-03 over zee noord AS/RS/RbS 

8 1 0-03 over zee noord AS 

4 30-03 over zee noord AS 

Grote Zaagbek 44 01 -01 over zee noord AS 
5 1 9 02-01 over zee zuid AS/AS 

42 03-01 over zee zuid AS/AS 
1 6  05-01 Maandagse Wetering AS/AS 

85 05-01 over zee zuid AS/AS 
399 06-01 over zee zuid AS/HV 

7 06-01 Maandagse Wetering AS 
2 06-01 Vogelaardreef Langeveld AS 
2 06-01 Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 
4 07-01 Maandagse Wetering RS/HV 

9 08-01 Maandagse Wetering HV 

3 08-01 Oosterduinsemeer AS 
4 1 1 -01  Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 
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Nonnetje 5 1 6-01 Oosterduinsemeer AS 
5 2 1 -01 Oosterduinsemeer AS/AZ 
3 25-01 Leidse Vaart thv Sixenburg AS 

26-01 Oosterduinsemeer AS 
26-01 Leidsevaart JdR 
03-02 Leidsevaart JdR 

1 04-02 Leidsevaart AZ 
2 06-02 over zee AS 
7 07-02 over zee AS 
8 08-02 over zee AS 
7 09-02 over zee zuid AS 
1 09-02 Vogelaardreef Langeveld AS 

2 09-02 Maandagse Wetering AS 
1 1 -02 over zee AS 
1 5-02 Maandagse Wetering AS 

1 1 5-02 Leidsevaart Noordwijkerhout JdR 

2 20-02 Leidsevaart thv Delfweg AS 

2 02-03 Oosterdui nsemeer JdR 

2 09-03 over zee noord AS 

1 6-03 Oosterduinsemeer JdR 

Middelste Zaagbek 6 0 1 -01 over zee noord AS 
30 02-01 over zee zuid AS/AS 
1 2  03-01 over zee zuid AS/AS 
1 9  05-01 over zee zuid AS/AS 

30 06-01 over zee zuid AS 
1 4-01 over zee AS 

3 25-01 over zee zuid AS 

8 27-01 over zee zuid AS 
1 8  29-01 over zee zuid AS 
31 04-02 over zee AS 
51 05-02 over zee zuid HV 

7 06-02 over zee AS 
1 3  07-02 over zee AS 

4 08-02 over zee AS 
7 09-02 over zee zuid AS 

28 1 0-02 over zee zuid AS/AS 
7 1 1 -02 over zee AS 

2 1 3-02 over zee AS 
1 7-02 Oegstgeester Kanaal Rijnsburg JGB 

2 20-02 over zee AS 

8 22-02 in zee thv Langevelderslag AS 

7 02-03 over zee JdR 

2 03-03 over zee AS 

3 03-03 Uitwatering Katwijk HV 
78 05-03 over zee AS 

3 07-03 over zee AS 

5 08-03 over zee AS 

7 09-03 over zee noord AS/RS/RbS 

8 1 0-03 over zee noord AS 
4 30-03 over zee noord AS 

Grote Zaagbek 44 0 1 -01 over zee noord AS 
5 1 9  02-01 over zee zuid AS/AS 

42 03-0 1 over zee zuid AS/AS 

1 6  05-01 Maandagse Wetering AS/AS 

85 05-01 over zee zuid AS/AS 

399 06-01 over zee zuid AS/HV 

7 06-01 Maandagse Wetering AS 

2 06-0 1 Vogelaardreef Langeveld AS 
2 06-0 1 Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 

4 07-01 Maandagse Wetering RS/HV 

9 08-01 Maandagse Wetering HV 

3 08-01 Oosterduinsemeer AS 

4 1 1 -0 1  Leidsevaart Noordwijkerhoek AS 
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Smelleken 1 6-03 overvliegend noordduinen JGW 
1 6-03 overvliegend Ruigenhoek RZ 
1 7-03 over N206 thv Oosterduinsemeer M N  

Waterral 07-01 Polder Hoogeweg JvD 
04-02 Klein-Leeuwenhorst Bronsgeest JdR 

1 1 9-02 Noordwijk-Binnen gepakt door kat JdR 
Kluut 5 1  09-03 over zee noord AS/RS/RbS 

8 1  09-03 over zee noord JGW 
60 1 6-03 over zee M N  
2 0  1 6-03 over zee noord HV 

Bontbekplevier 09-02 over strand zuid JvD 
1 44 09-03 over zee noord AS/JGW/AS/AbS 

1 4  1 0-03 over zee noord AS 
1 0-03 Polder Hoogeweg AS/HV 

2 1 1 -03 over zee JdA 
1 1 0  1 6-03 over zee M N  

1 7-03 Vinkenveld Noordwijk AS/AZ 
1 9-03 Vinkenveld Noordwijk JdA 
30-03 Polder Hoogeweg AS 

Kanoetstrandloper 1 2  01 -01 over strand noord AS 
05-01 over zee zuid AS 

1 6  06-01 over zee noord AS 
1 0-02 op strand thv zeetrekhut AS/JvD 

6 23-02 strand Uitwatering Katwijk HV 
2 03-03 Uitwatering Katwijk HV 

1 1  09-03 over zee JdA 
1 5-03 op strand thv Astridboulevard AC 

Paarse Strandloper 30-01 op strand Noordwijk AC 
Kemphaan 3 03-03 Polder Hoogeweg AS 

70 09-03 over zee noord AS/AS/AbS 
2 1 0-03 Vinkenveld Noordwijk AS 
6 1 0-03 Polder Hoogeweg AS/HV 

1 4-03 Polder Hoogeweg M N  
2 0  1 6-03 over zee zuid M N  
2 1  1 7-03 Vinkenveld Noordwijk AS/RZ/JdA 

8 1 7-03 Weilanden Oud-Leeuwenhorst AS 
7 1 9-03 Vinkenveld Noordwijk JdA 
4 24-03 Polder Hoogeweg AS 
2 27-03 Leidsevaart Noordwijkerhout JdA 
1 31 -03 Vinkenveld Noordwijk JdA 

Bokje 3 01 -01 Vinkenveld Noordwijk AS 
1 06-0 1 omgeving Bollenbad Noordwijk HV 

Houtsnip 6 Vinkenveld Noordwijk AS 
1 01 -01 overvliegend Coepelduynen AS 

1 2  01 -01 omgeving Bollenbad Noordwijk AS 
0 1 -01  Dompad Noordwijk AS 
02-01 Boekerslootlaan Noordwijk AS 
03-01 Boekerslootlaan Noordwijk AS 
05-01 Polder Hoogeweg AS 
06-01 Vogelaardreef Langeveld AS 

6 07-01 omgeving Bollenbad Noordwijk HV 
2 07-01 omgeving Bollenbad Noordwijk AS 

08-01 Polder Hoogeweg M N  
3 1 6-01 Oosterdui nsemeer AS 

2 1 -01 Oosterdui nsemeer AS 
3 25-01 van Nispen terrein De Zilk AS 
3 26-01 Oosterduinsemeer AS 

30-0 1 Oude Zeeweg Noordwijk AC 
07-02 Polder Hoogeweg M N  
05-03 Pr. Hendrikweg Noordwijk LS 
07-03 over zee AS 
1 2-03 Defensiehuisjes Polder Hoogeweg MN 

Witgat 03-01 Q.v. Uffordstraat Noordwijk AV 
05-01 Vinkenveld Noordwijk AS 
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Rosse Franjepoot 1 20-02 Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 
Zwartkopmeeuw 1 2 1 -0 1  Binnenwatering Katwijk WJ'r<JN 

2 1 1 -02 Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 
2 23-02 strand nabij Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 

Zwartkopmeeuw 1 23-02 strand Noordwijk WJ'r<JN 
Dwergmeeuw 2 1 3-01 over zee RS 

2 1 4-02 over zee RS 

4 30-03 over zee noord AS/JGW 

1 3  31 -03 over zee JvD/JJ 

Vorkstaartmeeuw 1 1 3-01 over zee RS 

Geelpootmeeuw 1 1 2-01 zandbank Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 
01 -03 Binnenwateri ng Katwijk WJ'r<JN 

Kleine Burgemeester 1 27-02 strand Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 
Drieteenmeeuw 1 1 8-02 Binnenwatering Katwijk HV 

Zeekoet 1 29-02 in zee thv Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 
Alk 6 22-02 dood op strand Langeveld-Noordwijk AS 

23-02 Binnenwatering Katwijk PO/MN 
02-03 in zee JdR 

Kleine Alk 1 29-02 over zee zuid WJ'r<JN 
02-03 in zee thv Uitwatering Katwijk WJ'r<JN 

Papegaaiduiker 1 1 3-01 over zee zuid JvD 

Kerkuil 1 26-1 1 {1 995) dood langs Prov. weg Nw'hout AdH 
overwinterend v.d.  Berghst - Vinkenveld WJ'r<JN 

Bosuil 1 07-02 roepend Klein-Leeuwenhorst AS 

1 26-02 roepend Boekerslootlaan Noordwijk AS 

2 26-02 Klein-Leeuwenhorst AS 

25-03 roepend Gladiolusstraat Noordwijk JdR 

Ransuil 1 07-0 1 jagend Zwarteweg Noordwijk RZ 

1 9-01 Defensiehuisjes Polder Hoogeweg M N  

1 7-03 Defensiehuisjes Polder Hoogeweg M N  

Velduil 1 23-03 over zee noord WJ'r<JN 
Boomleeuwerik 32 07-01 Langeveld JvD 

20 1 5-01 Langeveld JvO 

20 09-03 overvliegend Herenweg Noordwijk-Binnen AC 

1 03-03 overvliegend Vinkenveld Noordwijk AS 

Strandleeuwerik 1 02-01 Wantveld Katwijk WJ'r<JN 
Waterpieper 2 1 7-03 Elsgeesterpolder AS 

Grote Gele Kwikstaart 1 02-01 Polder Hoogeweg MN 

04-01 Oouzastraat Noordwijk HV 

1 4-01 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

22-01 Delfweg Noordwijkerhout AS 

29-01 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

02-02 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

1 4-02 schoolplein Witte School Noordwijk RS 

1 7-02 Weteringkade Noordwijk AS 

26-02 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

1 0-03 overvliegend strand Noordwijk JdR 

1 6-03 Elsgeesterpolder JGW 

1 8-03 Oompad Noordwijk-Binnen JdR 

20-03 Rioolzuivering Achterweg Noordwijk RS 

Rouwkwikstaart 1 20-03 Polder Hoogeweg AS 

20-03 Elsgeesterpolder JGW 

Pestvogel Zie artikel elders in dit blad, 

Grote Lijster 1 05-01 Duinpark Noordwijk AS 

25-01 Weerskant Grashoek Noordwijk AS 

09-02 Springtij Vinkenveld Noordwijk AS 

1 1 7-02 Polder Hoogeweg JGB 

2 24-02 Elsgeesterpolder AS 

2 08-03 A WO Sasbergen RS 

1 0-03 Polder Hoogeweg AS 

4 1 0-03 Elsgeesterpolder JGW 

1 1 4-03 camping Dijk en Burg Noordwijkerhout RS 

3 1 4-03 Bronsgeest RS 
4 1 7-03 Elsgeesterpolder AS 

34 



Grote Lijster 2 
1 
7 

Roek 
2 

Roek 

2 

Bonte Kraai 3 

Goudvink 1 
5 
3 
1 
2 
3 

Sneeuwgors 3 
2 
2 

WAARN EM ERS: 
WB Willem Baalbergen 
AC Arie Cramer 
JvD Jelle van Dijk 
JGB Jan Glasbergen 
TG Tim Gooris 
JGW Johan Goudzwaard 
ARJ Arjan den Hollander 
JJ Jan Jacobs 
AnM 
MN 
PO 
JdR 
RS 
RbS 
AS 
HV 

Annel ies Marijnis 
Michel Nederpel 

Peter van Oosten 
Job de Ridder 

Rien Sluys 
Robert Sluys 

Ab Steenvoorden 
Hein Verkade 

AV Adriaan Vink 
VW'r<YV Vogelwerkgroep Katwijk 
RZ Richard Zonneveld 

20-03 
24-03 
24-03 
07-01 
03-02 
24-02 
09-03 
1 0-03 

24-03 
22-02 
1 3-03 
1 6-03 
1 8-03 
20-03 
20-03 
23-03 
02-01 
06-01 
25-02 

achter landgoed Offem Noordwijk 
Polder Hoogeweg 
weilanden Klein-Leeuwenhorst 
Polder Hoogeweg 
overvliegend Polder Hoogeweg 
Polder Hoogeweg 
overvliegend Noordwijk-Binnen 
over zee noord 

overvliegend Vinkenveld Noordwijk 
op strand thv provinciegrens 
AWD Verbrande Vlak 
v.d. Berghstichting Noordwijk 
v.d. Berghstichting Noordwijk 
AWD Verbrande Vlak 
v.d. Berghstichting Noordwijk 
AWD Wolfsveld 
strand Uitwatering Katwijk 
strand ten noorden van Noordwijk 
strand Duindamse Slag 

I I 
' / 
", 0 -

I I '  

AS 
AS 
AS 
HV 
M N  

AS 
AS 
JGW 

AS 
AS 
WB 
TG 
TG 
WB 
AS 
JJ 
VWKW 
AS 
JGW 

Ç t M o N S  H o es y : \-lET .N EC?��EN 
VAN ZE L D '2 A ME VoG �LS 
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Lijst van werkg roepen en commiss ies 
Redactie De Strandloper 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 0945 

Ledenadm i n istratie 
Jan Veefkind 
Breiaftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 2368 

Planologische Com missie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 2219  

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

Werkgroep tentoonstellin
gen 
Nel Nooyen 
Joh. Malegraafstraat 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 
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Vogelwerkgroep 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 BW Noordwijk 
Telefoon: 071 -3649 1 54 

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

Werkgroep bibliotheek 
Marian Bos 
Branding 46 
2201 WV Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 8636 

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

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

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

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