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Bij de voorplaat 

De Noordse Stormvogel  
De Noordse Stormvogel is een echte zeevogel die alleen 
aan land komt om te broeden. Honderdduizenden paren 
broeden op steile rotskusten bij Schotland, IJsland en de 
Faeröër. In Het Kanaal en langs de Engelse oostkust broe
den ze ook, maar in kleinere aantallen. Volwassen dieren 
blijven vrijwel het hele jaar in het zeegebied in de buurt 
van de kolonie. De eerstejaars vogels trekken na het 
broedseizoen vooral naar het NW van de Atlantische Oce
aan. Het uitzwermen van de broedvogels in de weken voor
afgaande aan de broedtijd is een boeiend verschijnsel. 
Hierbij bestrijken ze het hele Noordzeegebied. Tijdens het 
broedseizoen worden soms voedselvluchten over honder
den kilometers gemaakt. 
In ons land verschijnen Noordse Stormvogels uitsluitend 
langs de Noordzeekust. De grootste aantallen worden jaar
lijks waargenomen langs de kust ten noorden van IJmui
den. Ook voor de kust van Noordwijk kan men de soort in 
alle maanden van het jaar tegenkomen. De grootste aantal
len worden waargenomen in september bij een stevige 
wind uit het NW. Op zondagmorgen 14 september jl. woei 
er een stevige noordwesten wind en passeerden in twee 
uur tijd 90 Noordse Stormvogels de zeetrekpost bij het Zui
derbad. Toch zijn ideale omstandigheden in de juiste tijd 
van het jaar nog geen garantie voor het verschijnen van 
deze soort. Tijdens stormperioden worden er soms slechts 
enkelen en soms honderden tot duizenden gezien. Deze 
echte zeevogel blijft steeds voor verrassingen zorgen. Dit 
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Agenda 

Lezingen 
vrijdagavond 26 september 
Lezing met dia's over het natuurleven in Spanje 
door Willem Pompert.. Aanvang 210.00 uur. 
vrijdagavond 31 oktober 
Lezing over het zeehondenopvangcentrum in Pie
terburen door Lenie 't Hart. Aanvang 20.00 uur 
vrijdagavond 28 november 
Lezing met dia's over vleermuizen door Kees Mos
tert. Aanvang 20.00 uur. 

Excursie 
miaandag 29 december 
Ganzenexcursie.: 
Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat 
deze excursie naar Zeeland of Friesland. Start om 
8.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

Schotland: Weer of geen weer 
Oick Passchier 

Zondag 18 mei 18.30 uur. De laaddeuren van de 
North Sea Ferries M. S. Norsea sluiten en de tou
wen gaan los. Over iets meer dan 12 uur komen 
we in Huil aan zo zeker als wat. Alle waarschuwin
gen ten spijt, zoals: Het regent er altijd, peperduur 
en het link(s)e rijden, is toch Schotland ons reis
doel. 
De pessimisten zouden nog bijna gelijk krijgen 
ook. Het allereerste wat we van Engeland kregen 
te zien waren de sluisdeuren van het St. George 
Doek, omdat we er bijna doorheen voeren. Zelden 
een dichtere of zeg je dikkere mist gezien. Om 
even over achten maandagochtend reden we in
derdaad wat onwennig aan de linkerzijde van de 
weg, noordwaarts richting New-Castle. Onze doch
ter had ons bezworen in die omgeving de Hadri
ans Wall te bezoeken. De camping in Haltwhistle 
leek ons een goede basis voor dit doel en dinsdag
ochtend met een gesloten wolkendek, maar zon
der nevel, daarvoor op pad. Het voert wat te ver 
om de Wall te vergelijken met de Chinese Muur, 
maar het Romeinse bouwwerk had wel hetzelfde 
doel nl. de Pieten en Schotten ten noorden van de 
lijn New-Castle -Carlisle te houden. Niet alles is er 
van over, maar in het midden tussen beide kusten 
is nog een groot gedeelte in het landschap terug te 
vinden. Zo'n 12 km hebben we langs de muur gelo
pen en met eigen ogen gezien dat 2000 jaar gele
den de Romeinen iedere natuurlijke hindernis 
hebben benut om elke ongewenste passage onmo
gelijk te maken. 
Northumberland is nogal heuvelachtig en de Wall 
buigt mee in elke bocht van het landschap. Aan 
weerskanten uitgestrekte weiden begrenst door ge
stapelde muurtjes, zo ver het oog reikt. Op de laag
ste plaatsen hebben zich plassen of meertjes 
gevormd of zie je water door het groen heen "sche
meren". Kortom een paradijs voor Wulp, Water
snip, Veldleeuwerik en Graspieper. Zelfs hoorden 
we het "kwik me vit" van de Kwartel. Toevallig ston
den we daar nogal hoog om de vogel te traceren. 
De bron van het geluid stelden we vanuit verschil-
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lende posities op de meter nauwkeurig vast, maar 
nog niet een veertje .. . ! 
Ook de woensdag brachten we in de omgeving 
door. Regelmatig vlogen groepen Sijzen van klei
ne bosjes naar kleine bosjes (bomen zijn hier dun 
gezaaid), overal Rouwkwikstaarten en een vrouw
tje Middelste Zaagbek. Het landschap nog steeds 
glooiend, vaak ingezaaid met koolzaad, de gesta
pelde muurtjes soms onderbroken door brede heg-
gen. Ennnnn ...... gaten in het wolkendek! 
Donderdag onder nog maar een paar wolkjes door 
naar Edinburg. Nog meer heuvels, heggen en kool
zaadvelden en nog minder bomen. Langs en door 
fraaie, oude stadjes met elk hun eigen kasteel
kerk- of kloosterruïne. Onder een wolkenloze he
mel Edinburg bezocht met z'n befaamde "Royal 
Mile", het bekende Holyrood House, de drukke 
Princes Street en z'n schitterende closes. (hofjes) 

Zaterdag steken we over van het oosten naar het 
westen. Daar waar het stormt als het niet regent 
en als het dat ook niet doet is er mist. Maar de de
pressies lagen bij Portugal dus ... We bereikten 
Glen Coe aan het einde van de middag en zetten 
de caravan op met uitzicht op het Loch. Rondom 
heuse bergen tot zo'n 1000 meter hoog met in de 
schaduw nog wat sneeuw. Ze maken deel uit van 
een rug waarvan de "Ben Nevis" de hoogste is van 
heel Groot-Brittannië met z'n ruim 1300 meter. Te
gen de tijd dat we de caravan hadden opgetuigd, 
het zitje geplaatst en de thee gezet, was het Loch 
leeggestroomd en was er nog een miezerig 
stroompje over. Van verschillende kanten roepen
de Oeverlopers, overvliegende Bonte Kraaien, de 
caravan bijna opgetild door een Rouwkwikstaart 
en in het stroompje twee verbaasde Knobbelzwa
nen op zoek naar al dat water van daarnet. 
's Avonds lezen we in de beschikbare documenta
tie dat Admiraal Nelson voor zijn vloot in Schotland 
en Ierland ongeveer alle bossen om liet zagen. 
Door één van de weinige restanten klommen we 
de zondag omhoog vanuit Kinlochleven. Zowel bo
men als bodem met een dikke laag mos bedekt. 
Aan plantjes veel Maarts viooltje, primula, Vleugel-



tjesbloem, Boshyacint en Vetblad en in het "res
tant" om de honderd meter een Fluiter. 
Een korte pauze langs het water leverde een 
Grote Gele Kwikstaart op en iets wat veel weg had 
van dat slechte Schotse weer. Daar was die maan
dag niets meer van te bespeuren en vinden we, 
weer onder een stralende hemel, het Marken van 
Schotland ofwel Fort William. Op elke straathoek 
werd wel een clanlid door een clanlid vermoord en 
elke oude steen ruikt er naar bloed en whisky. 
Even daarbuiten steekt de Ben Nevis zijn ruim 
1300 meter de lucht in waar drommen toeristen 
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zich verdringen op weg naar de top om daar te ont
dekken dat die juist dan in mist gehuld is. We trok
ken nog een dag uit voor een dagmars boven Glen 
Coe. Hier zoals het hoort, geen boom dus, wel 
veen. Bergschoenen zijn nauwelijks toereikend, 
berglaarzen bijna verplicht. Elke meter is zompen 
geblazen of het terrein nu vlak loopt of helt. Wan
neer er wat rotsen bovenuit staken, sprongen we 
van de een op de ander om steevast te ontdekken 
dat ze niet allemaal stevig vastlagen. waardoor je 
het veenpluis wel van erg dichtbij te zien kreeg. 
Coby ontdekte in het rondom aanwezige groen 
een stukje bruin dat niet bleef waar het daarvoor 
nog lag. Door de kijker bleek het bruin te bestaan 
uit een twintigtal herten. Als op commando snelde 
de kudde onze richting uit. Om op ongeveer 300 
meter van ons

· 
vandaan halt te houden en in een 

paar modderkuilen te verdwijnen. Even later sta
ken beurtelings hoofden. ruggen, konten en poten 
boven de rand uit afgewisseld met een stevige 
schudpartij en een nieuw modderbad. Wanneer ze 
daarna op de rand stonden uit te druipen viel er 
aan dit edel wild weinig edels meer te ontdekken. 
Op de camping terug werden we in vlot Neder
lands aangesproken door een Engelse weten
schapper die met een Poolse getrouwd is, in Dene
marken werkt en woont, maar o.a. in Noordwijk Be
renklauwen onderzocht had naar het voorkomen 
van sluipwespen, die in kevers uit het ei kruipen 
en zich daaraan te goed doen .... 
Woensdag vertrek naar Skye, het eiland van de 
mist, regen en/of storm en vaak alles tezamen. Bij 
aankomst op de camping bij Portree, de grootste 

plaats van het eiland, ontdekten we nog iets van 
dat enge Schotse weer, maar de dag daarop was 
het weer helder en is dat daar zo gebleven. Ge
luk?? 
Portree ligt op het noordelijk deel van Skye en van 
daar uit verkenden we het eiland naar het westen 
toe langs de kust. Hier een schitterend groen, 
glooiend boomloos landschap met op sommige 
plaatsen ruwe bulten tot zelfs stekels (van 50 m. 
hoog) met namen als "The old man of Store", 
"Needles" en "Prison". Overal een overdaad aan 
zompig veen met regelmatig sporen van kleinscha
lige turfwinning. Onder een bruggetje voedde een 
Waterspreeuw zijn of haar jong en in een wat gro
tere plas dreven twee Roodkeelduikers rond. Nog 
verder naar het westen wees de kaart ons de "Kilt 
Rock" aan als een bijzondere plek. Het bleek een 
80 meter hoge basaltwand te zijn die rechtstandig 
uit zee oprijst. Een prima plaats om er de Noordse 
Stormvogels. Aalscholvers en Kuifaalscholvers, en 
Zwarte Zeekoeten te bekijken. Het even verderop 
gelegen plaatsje Staffin bestaat uitsluitend uit witte 
huisjes, op het grijze dak twee of drie kapelletjes, 
een wit kerkje en een wit schooltje waar tien fiets
jes staan geparkeerd en één vuurrode telefooncel. 
Ter hoogte van dit dorp verlieten we de kustweg 
om binnendoor over te steken. Je rijdt dan de "Qui
raing" binnen. Een massief waar of woeste punten 
omhoog steken of het plateau aan één zijde om
hoog is gedrukt en de vorm heeft van schuine stuk
ken kaas van honderden meters hoog. 
Onze voorkeur ging uit naar de woeste punten. De 
eerste "vangst" hier werd een onbekend vogelge
luid. Dat maakt je nu eenmaal altijd nieuwsgierig. 
Wanneer het ook nog door de rotswanden uit alle 
richtingen lijkt te komen wordt je er compleet ge
stoord van. Er moest nog heel wat klauterwerk aan 
te pas komen om er achter te komen dat het een 
Beflijster was. Maar toen hadden we al een hele 
kudde Raven over ons heen zien vliegen en uit het 
echt enige struikje tijdens de wandeling een Win
terkoning gehoord. 

Thuis op de camping hoorden we iedere avond 
veel Wulpen en een aantal baltsende Watersnip
pen. Meer indrukken van Skye wilden we opdoen 
door van het Noord-Westelijke deel over te steken 
naar het uiterste Zuidwesten. Vanaf de Cape Neist 
zou je een fantastisch uitzicht hebben. Heel wat vo
gels kunnen zien. En kans op kleine walvissen 
hebben. 

In deel twee leest u of we daarin geslaagd zijn. 

Aan Me. Oick (clan der drukkers) 

Een prima "weer"gegeven reisverslag. Van mij 
geen "storm van kritiek", maar het "regent" louter 
complimenten. Oe geschreven tekst is vaker 
Schots dan scheef. Een enkele keer is het niet 
echt leesbaar, maar toen was je waarschijnlijk "be
neveld" door de Drambouie. Deze kleine onvolko
menheden verdwijnen echter als "sneeuw voor de 
zon" bij het lezen van zo'n "glad"geschreven ver
haal. 

Me. Rien (clan der tikkers) 

5 



Weidevogelbescherming in Noordwijk 
Dick Pekelharing 

Zoals al zijdelings gesignaleerd in De Strandloper 
van 1996, werd er in het voorjaar van 1996 een 
cursus weidevogelbescherming gegeven door 
Landschapsbeheer Zuid-Holland in het Jan Ver
wey Natuurcentrum. 
Hiervoor hadden zich 28 personen uit de omge
ving aangemeld, waarvan 22 zich bereid verklaar
den om nog datzelfde jaar deel te nemen aan be
schermingsactiviteiten. 
Na alle theorie die op de drie avondbijeenkomsten 
over de cursisten was uitgestrooid, werd op 20 
april het een en ander in de praktijk toegelicht op 
het veehoudersbedrijf Duineveld in de Roovers
broekpolder in Lisse. 
Waarom zo maar opeens een cursus weidevogel
bescherming in Noordwijk? 
Dit is het rechtstreeks gevolg van een in 1993 op
gesteld "Plan van Aanpak" (zo heet dat nu 
eenmaal tegenwoordig), om landelijk het vrijwillige 
weidevogelbeheer sterk uit te breiden. 
Dit was zuiver een kwestie van uitbreiden, want al 
vanaf 1982 vinder in Zuid-Holland door vogelwei
degroepen of individuele boeren en vrijwilligers be
schermingsactiviteiten plaats. 
Tussen 1982 en 1992 was echter nauwelijks groei 
te bespeuren en gezien de steeds grotere aanslag 
die in allerlei plannen wordt gepleegd op het are
aal grasland en het steeds intensiever gebruik van 
de grond, waardoor een aantal specifieke weidevo
gels sterk in aantal afnam, was het tijd voor actie. 
De uitgangssituatie in 1993 was als volgt: 240 
vrijwilligers en 240 veehouders, een beschermd 
areaal van 5000 ha en 4400 gevonden legsels. 
Middels het vijfjarenplan 1994-1998 moest dit wor
den opgevoerd tot 650 vrijwilligers, 600 veehou
ders en een totale oppervlakte van 15.000 ha. 
Op diverse plaatsen ontstonden nieuwe groepen 
die door middel van cursussen door Landschaps
beheer Zuid-Holland de nodige kennis kregen aan
gereikt. 

Overzicht van de jaren 1993 t/m 
1998 (doe lste l l i ng) 

Jaar Aantal Aantal Aantal. Aantal 
vrijwilli- vee hou- Ha gev.leg-
gers ders seis 

1993 240 240 5000 4400 

1994 318 320 7000 6000 

1995 483 43 1 9800 7400 

1996 5 17 474 11500 8300 

1997 --- --- --- ---

1998 650 600 15000 ---
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Het "Plan van Aanpak" had reeds in 1994 duidelij
ke resultaten en dat geldt ook voor de jaren 1995 
en 1996. Het ziet er dus naar uit, dat de gewenste 
doelstelling in 1998 gehaald zal worden. 

In het streven naar uitbreiding van het bescherm
de areaal en het aantal beschermde nesten, werd 
dus de reeds genoemde cursus in Noordwijk gege
ven door Frank Visbeen. 
Ondertussen was een veldmedewerker, Onno 
Steenkamp, bezig in onze streek rond te kijken 
naar interessante weidevogelgebieden en met de 
betrokken boeren gesprekken te voeren. 
Zoals te verwachten stonden beslist niet alle boe
ren te trappelen om voortdurend een aantal 
vreemde pottenkijkers op hun weilanden te heb
ben rondstappen. 
Niettemin kon de nieuwe groep, niet in het minst 
door de aanmelding van het vliegveld Valkenburg, 
beginnen met een areaal van zo'n 470 ha. 
Tijdens deze activiteiten werd door Onne Steen
kamp aan verschillende leden van de groep verde
re ondersteuning gegeven. U zult begrijpen dat het 
opsporen en ook verder in de gaten houden van 
de nesten een zeer tijdrovende bezigheid is, maar 
als door dit werk weer een aantal nesten zijn ge
spaard en je later de Kievit, Grutto, Tureluur enz. 
met hun pullen door de weilanden ziet scharrelen, 
dan geeft dat toch een groots gevoel. 
Voorop staat in ieder geval dat de betrokken boe
ren eveneens vrijwillig meedoen en dat de huidige 
bedrijfsvoering dus onaangetast blijft, hoe graag je 
dat in sommige gevallen ook zou willen verande
ren. 
Tot slot van dit artikel geef ik u nog even de cijfers 
van de Vogelweidegroep Noordwijk over het jaar 
1996 

Soort Aantal Uit Niet uit 
nesten 

Grutto 50 45 5 

Kievit 138 103 35 

Knobbelzwaan 2 2 -

Meerkoet 3 2 1 

Patrijs 2 - 2 

Scholekster 19 15 4 

Tureluur 12 7 5 

Wilde Eend 8 6 2 

Wulp 1 1 -

Totaal 235 181 54 

De oorzaken voor niet uitkomen waren onder 
meer: predatie (5,5%), beweiding (1 ,3%), werk
zaamheden (8, 1 %), verlating (0,4%) en overige 
oorzaken (7,7%). 



Nieuws uit de Amsterdamse Waterleiding
duinen 
Wim Kuijper 

Na het AWD-nieuws van december 1997 valt er nu 
weer heel wat te melden uit het duingebied tussen 
Noordwijk en Zandvoort. 
In het kader van een groot oeco-hydrologisch on
derzoek is een deelrapport van de Gemeentewa
terleidingen Amsterdam verschenen over de fauna 
in het noordoostelijke deel van de AWD. In dit ge
deelte liggen enkele grote kanalen die voor vogels 
tijdens de trek en in de winter belangrijk zijn. Zo 
zien we o.a. nogal wat kuifeenden en dodaarzen in 
de Oranjekom, ook zijn er mandarijneend, kra
keend, wilde eend, wintertaling, tafeleend en meer
koet te zien. Brilduiker, nonnetje, grote zaagbek en 
ijsvogel zijn er minder algemeen. Veel dieren on
dervinden echter hinder van bezoekers die vlak 
naast de kanalen kunnen lopen. Voor broedvogels 
zijn de kanalen niet zo waardevol. Verder wordt er 
een overzicht gegeven van de vogelbevolking van 
het open terrein en de bossen. De reeën in het ge
bied komen in alle landschapstypen voor, de dam
herten hebben een voorkeur voor het bosgebied in 
de binnenduinrand en het middenduin. De andere 
dieren die (kort) behandel worden zijn vos, eek
hoorn, marterachtigen, konijn, muizen, kikkers, 
padden, hagedis en insecten. 

Veel mensen zijn benieuwd naar de aantallen van 
sommige diersoorten die in de AWD rondlopen. Uit 
onderzoek weten we dat er ongeveer 200 vossen 
zijn (circa 35 nesten), 500 reeen, 150 damherten 
en 35.000 hagedissen. Een geheel ander onder
zoek is het projekt monitoring dagactieve nachtvlin
ders. Tot half september van dit jaar kunnen 
bezoekers (dus ook u) vastleggen welke rupsen 
en vlinders (Sint Jansvlinder, Sint Jacobsvlinder, 
Gamma-uiltje, Stippelmot) er te zien waren op een 
bepaalde "vlinderroute". Bij de ingangen Zand
voortselaan, Oase, Panneland en de Zilk vindt u 
een kastje met de informatie. Pen zelf meenemen! 

Fred Koning kreeg een overlijdensbericht van een 
scholekster. Geringd in de AWD langs het Ooster-

kanaal als nestjong op 20 juni 1965 en dood ge
vonden in januari 1997 op het schor Rattekaai in 
Zeeland. Dus 31 1/2 jaar oud ! 
In de onderstaande tijdschriften komen naast het 
bovenstaande ook andere onderwerpen ter spra
ke. Misschien is er iets voor u bij. Een keuze: 
sinds kort staat er een bijenkast langs de Dokters
drift (noordpunt AWD); vleermuizen in de winter in 
de AWD; vangsten van huisspitsmuis, bosmuis, 
rosse woelmuis en veldmuis; de vegetatie wordt in 
twee artikelen beschreven van het middenduin en 
de binnenduinrand; larvenvondsten van veenmol
len op het Eiland van Rolvers; het projekt Ronde 
Vlak in 1996 (maaien en inventariseren van een 
duinvalleitje): plantenresten uit een veenlaag 
(beuk en jeneverbes groeiden vroeger ten zuiden 
van Zandvoort); aardsterren en stuifballen; akker
tjes in 't Panneland weer in gebruik genomen; 
maaien en plaggen in proefvlakken bij het Tilanu
s pad. 
In het bezoekerscentrum zijn tegenwoordig an
sichtkaarten van het duin te koop (1 0 voor fl 1 0,-). 
Ze zijn gemaakt door Henk Verdonk, een mede
werker van Gemeentewaterleidingen die het ge
bied zeer goed kent. Binnenkort (na de zomer) zijn 
er ook nieuwe wandelkaarten verkrijgbaar. Geen 
herdruk meer van de bekende kaart van Frans van 
den Berg maar een nieuwe op een ondergrond 
van de Topografische Dienst met de bekende 
plaatsaanduidingen. 
In hetzelfde bezoekerscentrum is tot 12 oktober 
een expositie van natuurfotos van Henk Verdonk. 

Zondagwandelingen o.l.v. Siem Langeveld en Tom 
Puts: 5 en 19 oktober. Start bezoekerscentrum De 
Oranjekom om 13.00 uur. 

Vroege-vogelwandeling: 12 oktober 8.00 uur. De 
Zilk. 

Met een toegangsbewijs kunt u zo meelopen. 

Geraadpleegde bronnen: 
Nieuwsbrief Natuuronderzoek Amsterdamse Wa
terleidingduinen 7e jrg nr. 1 en 2 (1997). 
Struinen, Nieuwsbrief Amsterdamse Waterleiding
duinen 13 en 14 (1997). 
B.W.J. Oosterbaan, L. van Breukelen, G. Baey
ens, 1997. Fauna in het Noordoostelijke deel van 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Rapport Ge
meentewaterleidingen Amsterdam, 34 blz. 
In te zien in het Jan Verwey Natuurcentrum 
(Noordwijk) en bezoekerscentrum De Oranjekom 
(Vogelenzang). 
Tot slot; als u leuke waarnemingen of vondsten 
van de AWD heeft dan kunt u ze via deze rubriek 
doorgeven. Ook vragen over de AWD kunt u bij mij 
kwijt (Westerbaan 20, 2201 EV Noordwijk, 071-
3611956). 
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Verslag paddenbescherming 1997 

Jan Jacobs 

De voorjaarstrek van de Gewone Pad in Noordwijk 
heeft in 1997 een betrekkelijk rustig verloop ge
had. Zoals inmiddels wel algemeen bekend is, trek
ken deze padden in het voorjaar massaal uit de 
duinen naar de sloten in de polder om zich daarin 
voort te planten. De Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk speelt hierop in door 
de padden bescherming te bieden als ze de druk 
bereden Kapelleboslaan en Vogelaardreef moeten 
oversteken. 
Nadat de dienst Gemeentewerken eind februari in 
het Langeveld langs de Kapelleboslaan en de Vo
gelaardreef de draaihekken en de verlichting had 
geplaatst, hebben onze medewerkers aan de pad
denbescherming weer hun jaarlijkse taak op zich 
genomen. Dagelijks werd direct na zonsondergang 
het beschermingstraject geïnspecteerd en werden, 
bij gunstige omstandigheden voor de padden, de 
wegen afgezet. Ook op weg naar het Langeveld 
werd al op de Duinweg gekeken of er paddentrek 
was, en werden de doodgereden padden geteld. 
Op 7 en 8 maart werden de eerste padden gesig
naleerd. 

Vanaf 13 maart kwam de trek goed op gang, en in 
de periode van 13 maart tot 2 april werden de we
gen bijna dagelijks afgezet, Totaal is dit op 23 da
gen gebeurd. Dit is aanzienlijk vaker dan in de 
voorgaande jaren. Maar wij hadden besloten om 
de padden dit jaar minder risico's te laten lopen. 
Bij constatering van geringe hoeveelheden padden 
werden de wegen afgezet. 
Normaal gesproken lopen de padden wel tot 20 
april, zij het dat in die laatste weken de trek voorna
melijk weer terug gaat naar de duinen. Maar dit 
jaar is het in die laatste weken wel erg stil geble
ven en dachten we dat de trek wel over was. Maar 
bij stijgende temperaturen en regen op 25 april en 
de daarop volgen de week werden er toch weer 
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veel padden geteld en is de controle met een 
week verlengd. Er zijn in die week toch nog veel 
padden doodgereden, ondanks dat de wegen nog 
extra afgezet werden. Ook dit jaar zorgden de pad
den dus weer voor een verrassing. 

We kunnen niet aan de indruk ontkomen, dat dit 
seizoen minder padden zijn overgetrokken dan in 
andere jaren. Mogelijk heeft de trek zich meer ge
leidelijk voltrokken en hebben we er daardoor min
der van gemerkt. Maar er was geen sprake van 
topnachten met duizenden trekkende padden, zo-. 
als in voorgaande jaren altijd wel het geval is ge
weest. Ook van nachten waarin honderden dieren 
doodgereden werden, was dit jaar geen sprake. 
De hoogste aantallen waren dit jaar 165 stuks op 
woensdag 26 maart en 90 stuks op woensdag 2 
april. In 1996 en ook in voorgaande jaren is het 
meerdere malen voorgekomen dat tussen de 200 
en 500 dieren in één nacht omkwamen. 
Enkele technische mankementen zoals uitgevallen 
lampen, een afgebroken vergrendeling door een 
aanrijding, en enkele defecte knipperbollen wer
den weer snel door Gemeentewerken gerepareerd. 

De groep paddenbeschermers bestond dit jaar uit 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Jelle van Dijk, 
Kees Verweij, Leen Bedijn, Jan de Ridder, Wim 
Breukers, Richard Zonneveld, Kees Erkelens, Piet 
van de Luyt, Rien Sluijs, Merijn van Leeuwen, Wim 
van Capellen, Stef van Nes, Robert Erents en Jan 
Jacobs. Voor volgend jaar wordt weer op hun me
dewerking gerekend. 
Maar ook nieuwe medewerkers zijn volgend jaar 
welkom om gedurende de maanden maart en april 
een keer per week het traject in het Langeveld te 
controleren. Indien je hiervoor belangstelling hebt, 
dan graag even een berichtje naar Jan Jacobs, tel. 
071-3610396. 



Over stoppen en starten 
Oick Passchier 

Per 31 december a.s. houdt de Noordwijkse afde
ling van de Vereniging voor Natuur- en Milieuedu
catie IVN op te bestaan. Er is veel over te doen 
geweest, maar uiteindelijk hebben de actieve IVN
Ieden zelf de knoop door gehakt met als hoofdmo
tief: het zeker stellen van natuureducatie in 
Noordwijk. 
Dit klinkt tegenstrijdig maar even doorlezen kan 
veel verklaren. Door het noodlottig ongeluk dat Jo
anne van Sambeek, één van de enthousiaste en 
altijd beschikbare leden, overkwam werd eens te 
meer duidelijk hoe kwetsbaar de IVN-groep in de 
loop der jaren is geworden. 
Een aantal leden heeft de 70 ruim overschreden of 
zelfs de 80 reeds gehaald en het laat zich denken 
dat voor hen wat druk van de ketel moet worden 
genomen. 
Zij hebben echter nog zo'n grote inbreng in het 
IVN-pakket dat dit aandeel of zelfs een deel hier
van overbrengen naar de resterende leden weer 
een te grote belasting voor hèn oplevert. " Nieuw 
bloed" is niet voorhanden wat o.a. wordt toege
schreven aan de onbekendheid van deze tweede 
natuurpoot onder het Jan-Verweydak. 
Het oprichten van de IVN-afdeling was destijds 
een logische stap van de Noordwijkse Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming (VNV) die 
naast o.a. inventarisaties en excursies ook natuu
reducatie aan de Noordwijkse gemeenschap wilde 
presenteren. Daarvoor werden een tweetai iVN-na
tuurgidsencursussen gestart, waaruit het grootste 
deel van het huidige ledenbestand afkomstig is. 
Daarbij de aantekening dat van de eerste cursus 
bijna uitsluitend die gidsen overbleven die al actief 
binnen de VNV waren en van de tweede het over
grote deel van de geslaagden niets meer van zich 
liet horen. In het organiseren van een derde cur
sus werd dan ook geen heil gezien. 

Oud Nieuws 
Kees Verweij 

Een wande l i ng door het duin rond 
1870 
De grote belangstelling voor allerlei planten en die
ren in onze natuur werd pas rond de eeuwwisse
ling gewekt door Heimans en Thijsse. O.a. via hun 
"Verkade-albums" wisten zij een breed publiek 
voor de natuur te interesseren. 
Toch waren er al voorlopers, die probeerden op 
een eenvoudige manier het brede publiek met hun 
kennis en belevenissen in aanraking te brengen. 
Zo leefde er rond het midden van de vorige eeuw 
een onderzoeker, die zich speciaal bezighield met 
insecten. Het gaat hier om Dr. S.C. Snellen van 

Voor het uitvoeren van de meeste activiteiten die 
zich hoofdzakelijk binnen het "Jan Verwey" afspe
len is natuurkennis zeker welkom, maar niet ver
eist. 
Met een gezonde dosis enthousiasme is het uitste
kend te doen om de schooljeugd te begeleiden tij
dens het uitvoeren van speuropdrachten in de 
vaste expositie en bij allerlei onderzoekjes in de bi
bliotheekruimte zoals het uitpluizen van uilenballen. 
Enkele IVN-Ieden van dit moment die zonder 
gidsencursus en zonder gedegen natuurkennis, 
maar met veel enthousiasme een onmisbare bijdra
ge leveren, zijn het beste bewijs van deze stelling. 
Door nu als groep de IVN-vlag te strijken en in de 
grote natuurvereniging op te gaan verwachten wij 
een drempel te hebben weggenomen om geïnte
resseerden te laten kennismaken met een heel ple
zierig en gevarieerd tijdverdrijf. 
Ook het feit dat alle huidige Noordwijkse IVN-Ie
den toch al lid zijn van de VNV maakt deze ophef
fing een stuk eenvoudiger. 
Hoe ziet de "educatiegroep" de toekomst voor 
ogen? 
De meer dan 1000 schoolkinderen die jaarlijks het 
Jan Verwey Natuurcentrum bezoeken en de hon
derden kinderen die iedere herfst aan het natuur
spel in het bos van Nieuw-Leeuwenhorst meedoen 
maken duidelijk dat er behoefte is aan natuuredu
catie in welke vorm dan ook. 
Het Jan Verwey Natuurcentrum en Nieuw-Leeu
wenhorst zijn hiervoor uitstekende locaties. 
Wij denken door een directe benadering van de 
leden van de VNV meerdere mensen geïnteres
seerd te maken voor het begeleiden van de jeugd. 
Mede gevoed door de grote voldoening die dit 
werk biedt, heeft de nu nog IVN-groep het volste 
vertrouwen dat met deze overstap de natuureduca
tie in de naaste toekomst veilig wordt gesteld. 

Vollenhoven, die in het kader van zijn werk voor 
de Leidse Universiteit veel inventarisatiewerk ver
richtte. Verder schreef hij o.a. het toenmalige stan
daardwerk over insecten, getiteld "De Gelede 
Dieren" in de reeks "Natuurlijke Historie van Neder
land". 
Voor het bredere publiek schreef hij het boekje 
"Vijf Entomologische Wandelingen", waarin hij zijn 
belevenissen op insectengebied in vijf geheel ver
schillende terreinen in Nederland beschreef. Een 
van de wandelingen maakte hij hier in de buurt en 
het is de moeite waard te lezen hoe hij bijvoor
beeld een tweetal libellensoorten in de duinen be
schreef. Deze passage uit zijn boekje wordt hierbij 
afgedrukt. Het boekje verscheen in 1872. 
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Korenbout 

Al voortwandelende valt het ons in het oog, dat vele korenbouten of glazenmakers 
ons over het hoofd vliegen. Hun getal schijnt toe te nemen, en het is ons duidelijk 
dat zij allen eene en dezelfde richting volgen. Laat ons zien of wij er niet een magtig 
kunnen worden, om de soort te bepalen. Na eenige vergeefsche pogingen hebben wij 
er een in handen. Het is de breedlijvige korenbout (Libellula depressa L.). Met welk 
een gemak vliegen al die dieren! Van waar komen zij en waar gaan zij heen? Met vol
komen zekerheid weten wij dat zij uit het water zijn te voorschijn gekomen, want 
hunne larven of maskers, roofdieren die zich met kleine insecten voeden, leven in 
het water. Op een anderen tijd zullen wij die maskers wel een aantreffen, als wij in 
April of Mei eene wandeling langs een onzer veelvuldige waterplassen gaan doen. 

De breedllijvige Korenbout (Libellula depressa L.) 

Niu moeten wij ons vergenoegen met het dier te beschouwen. Met groot gemak on
derscheiden wij hier de drie gToote ligchaamsdeleelen, den kop, het borststuk en het 
achterlijf. De kop, die verwonderlijk los schijnt te zitten en gemakkelijk naar de zij
den en bijna geheel ondersteboven te draaijen is, vertoont ons twee verbazend groote 
oogen met zeer duidelijke facetten of vakjes, twee kleine sprietjes en geweldige ka
ken. De zeer groote platte vleugels, die aan den wortel zwarte vlekken hebben, waar
op de roodgeele aderen sterk uitkomen, zijn uitnemend geschikt voor langdurige 
vlugt, daar zij de geringe zwaarte van het ligchaam gemakkelijk ondersteunen. Het 
geheel duidt een dier aan, dat zijn voedsel al vliegende moet vermeesteren. Aan de 
blaauwe kleur van het achterlijf bespeuren wij dat dit voorwerp een mannetje is; 
want bij deze soort hebben de mannetjes blaauwe, de wijfjes gele achterlijven. 
Het voorbij-trekken der korenbouten houdt echter niet aan; het is dan ook niet deze 
soort, Depressa, die deswege berucht is, maar wel de viervlekkige (Libellula quadri
maculata L.). Van deze is het meermalen opgeteekend dat zij in ontelbare zwermen, 
welke bepaaldelijk ééne rigting hielden, waargenomen is. Zoo heeft Marcel de Serres 
geboekt, dat in het zuiden van Frankrijk in September 1837 een zwerm wargeno
men is, zoo digt, dat hij het licht eenigermate verduisterde, en toen hij eindelijk neer
gevallen was, alle boomen en planten bedekte. Cornelius, leeraar aan de hoogere 
burgerschool te Elberfeld, zag op den 19den Mei 1862, bij Mettman tusschen Elber
feld en Dusseldorp, een zwerm, welke 50 minuten duurde en 200 pas breed was. Hij 
berekende dat die zwerm 60 millioen kubieke voeten besloeg, 'tgeen, zoo men 40 voor
werpen op een kubieken voet aanneemt, het aantal der individuen van dien zwerm 
op 2400 millioen brengt. 
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Bulgarije, vogelparadijs (deel 2) 
Rien S/uys 

11 mei: Varna - Sabla - Durankulak - Varna 

Het bezoek aan Sabla, een drietal kustmeertjes 
omzoomd met rietvegetaties, gelegen op zo'n 8 
km. van de Roemeense grens, is een bezoek 
meer dan waard. Direct al bij de parkeerplaats wer
den we begroet door de zang van de Sperwergras
mus en Kleine Klapekster, terwijl we, op de 
telefoondraden boven ons, prachtig het verschil 
konden zien tussen mannetjes en vrouwtjes Rood
pootvalken. In het aangrenzende weiland verble
ven nog vier late Roodhalsganzen, waarvan de 
grote groep al had koers gezet naar het hoge noor
den. In de winter verblijven hier 1 O.OOOden exem
plaren. Ook vlogen er twee Patrijzen voor ons uit. 

Grote Karekiet 

Verder troffen we hier weer een nieuwe soort aan 
nl. de Poelsnip. In het meer zwommen Witoogeen
den, Grauwe Ganzen, Zomertalingen, Kuifeenden 
en Wilde Eenden. Op de stukjes zandige oever 
broedden Dwergsterns en overal liepen Kempha
nen, Krombekstrandlopers en Bosruiters te foera
geren. In de bosjes tussen het meer en het strand 
zong de Vale Spotvogel zijn uitbundige lied. De 
plotselinge onrust onder de verschillende zangvo
gels werd veroorzaakt door een jagende Boomvalk. 
Op weg naar Durankulak zagen we in het akker
land overal Zwartkopgorzen en Kalanderleeuweri
ken. In de hogere struiken en bomen langs de kant 
van de weg hebben we een tiental Kleine Klapek
sters en twee Roodkopklauwieren waargenomen. 

...... En dan Durankulak. Wat een magnifiek ge
bied. Zo'n 7 kilometer strand, duinen, kustmeertjes 
en rietvelden met een verbluffende hoeveelheid 

soorten in soms ongelofelijke aantallen. Direct bij 
aankomst, we waren de auto amper uit, werden 
we welkom geheten door zo'n 20 rondvliegende 
Bijeneters. Wat een prachtig gezicht. Boven de riet
velden cirkelden 2 Bruine Kiekendieven. Een aan
tal oude vervallen vissershuisjes herbergde een 
kolonie Spaanse Mussen, een kwetterend gezel
schap dat soms met vier tegelijk aan een zwaar 
doorbuigende rietstengel hing. Wat verderop von
den we een dode Rose Pelikaan. Toen we de vleu
gels uitgespreid hielden kwamen we op een 
spanwijdte van ruim 3 meter. Je komt hier trou
wens ogen en oren te kort. Witvleugelsterns, Zwar
te Ibissen, Ralreigers, Kleine Zilverreigers, Kleine
en Grote Karekieten, Paapjes, Tapuiten, Balkan 
Gele Kwikstaarten, Zwartkopgorzen etc. Wat een 
overweldigende ervaring. 
Omdat de temperatuur inmiddels flink was opgelo
pen tot zo'n 25 graden, besloten we tot een 
verkoelende duik in de Zwarte Zee. Van dit voorne
men kwam echter niets terecht, want er naderde 
een jeep met twee bewakers van het terrein. Ge
lukkig sprak een van de twee Duits. Ze vonden het 
prachtig dat er 2 Hollanders op eigen houtje hier 
aan het vogelen waren. Op mijn vraag of ze wisten 
waar er hier ergens Vorkstaartplevieren te vinden 
waren, lieten ze ons instappen en leverden ons 
zo'n 4 kilometer verder af bij een groep van 14 
exemplaren. Ook vertelden ze ons waar we het be
ste de Veldrietzanger konden waarnemen. Toen 
we heel enthousiast vertelde dat we vier Roodhals
ganzen gezien hadden moesten ze hartelijk la
chen. Nee echt spectaculair volgens hen was de 
waarneming van 2 Brandganzen afgelopen winter. 
Nadat we ze verteld hadden over de 1 O.OOOden 
exemplaren die in Nederland overwinteren, was 
het onze beurt. Grappig die verschillen. 
Tijdens de wandeling op de terugweg vloog er plot
seling een Nachtzwaluw langs die even verderop 
op het zand ging zitten zonnen. Ook dit buitenkans
je hebben we ten volle benut en het beest van 
dichtbij uitgebreid bekenen. 

Verder hebben we hier nog een Poelruiter, Visa
rend, Woudaapje en last but not least de soort 
waarvoor we dit gebied speciaal gingen bezoeken 
de Veldrietzanger waargenomen. Het aantal waar
genomen soorten bedroeg 123. Voor ons is dit vo
gelgebied de absolute nummer 1 van Bulgarije. 

12. 13 en 14 mei: Varna - Krumovgrad - Attanosso
vo - Varna 

De bergen in de omgeving van de griekse grens, 
met name de omgeving van Krumovgrad hebben 
we bezocht om de roofvogels en wel speciaal de 
gieren. Ook hier hebben we midden in de "bush" 
overnacht. De reis was lang, maar dubbel en 
dwars de moeite waard. Naast vele ons inmiddels 
bekende soorten zagen we hier aan roofvogels: 
Aasgier, Vale Gier, Schreeuwarend, Dwergarend, 
Slangenarend, Arendbuizerd, Wespendief, Bui-
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zerd, Sperwer, Roodpootvalk, Boomvalk en Toren
valk . Tevens zagen we hier als n ieuwe soort de 
Rotszwaluw. Zo'n 6 paren waren bezig met het 
voeren van de jongen in gaten en spleten in  de 
rotswand. Helaas hebben we de Manniksgier hier 
gem ist. Het wandelen door deze ruige bergen met 
de bijna uitged roogde beddingen van de Arda en 
de Krumovica is een geweldige ervaring .  Een bijna 
vol ledige stilte, af en toe onderbroken door een 
paar geite n of een kudde schapen . En van de 
nachtelijke sterrenhemel in een verder volledige 
duisternis wordt je helemaal sti l  en besef je pas 
hoe n ietig je bent. 
Op de terugweg hebben we het Atanassovomeer 
en Pomorie weer bezocht. Wat een ve rschi l  met 
de eerste keer. Het wemelde werk elijk van de stelt
lopers. Werkelijk du izenden. Een nieuwe soort d ie 
we ontdekten was de Breedbekstrandl oper. Verder 
zeer veel Krombekstrandlopers en Kemphanen. 
Ook ontdekten we enkele Bonte Strandlopers tus
sen het gewriem el .  Verbaasd waren we al lebei 
over de 5 Drieteenstrandlopers, die we hier  hele
maal n iet hadden verwacht. Als k lap op de vuurpijl 
vonden we in een half onder water staande zout
pan i n  de omgeving van Pom orie 16 Dunbekmeeu
wen. 
Dit was tevens onze 200ste soort .  
Dit  leek ons een mooi moment om, na een laatste 
bli k op deze steltloper-oase ,  de verrek ijkers en te
lescopen op te bergen , de auto in te leveren bij het 

verhuurad res en m et weemoed te gaan pakken 
voor de terugreis .  
We komen hier  ze ker terug!!! 

Boomvalk 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Albert van der Werf 

Verslag 1 e halfjaar 1997] 
Een wat ongewoon verslag ditmaal en geen l i jst 
van behandelde vogels .  Zoals de meeste mensen, 
die reg elmatig een ommetje over het Dom pad m a
ken,  g ezien hebben is het vogelasiel gedure nde 
het laatste halfjaar grondig gerenoveerd en u itge
breid met een speciaal gedeelte voor de opvang 
van roofvogels . In verband met deze renovatie zijn 
een g root aantal vogels overg ebracht naar het vo
gelasiel  in Haarlem en daar verder verzorgd. 
Slecht een kle in aantal vogels kon in  het asiel in 
Noordwijk behandeld worden.  

De renovatie betrof de gehele om bouw rond het 
bass i n .  De oude ombouw stond op instorten en 
het dak was zo lek als een mandje, dus moest er 
iets gebe u re n .  Het res ultaat van de renovatie is 
een ge heel n ieuwe, uit hardhout en glas opgetrok
ken constructie die ons zeker tot dit in  de 21 eeuw 
van dienst zal kunnen zi jn . tevens werde n er drie 
opvangkasten geplaatst waarin mensen vogels 
kunnen deponeren als er geen vrijw i lligers aamve
zig zijn . Daarnaast werd het bassin opgek napt en 
de overige revali datiehokken van een nieuwe laag 
verf voorzien .  Het wachten is nu nog op de aanslui
t ing van wat extra radiatoren , de installatie  van de 
buitenverlichti ng en wat nieuwe opvanghok ken in  
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d e  keuken.  I k  schat dat begin september al les 
k laar zal zijn, zodat we goed voorbereid aan het 
winterseizoen kunnen beginnen.  
Naast het bestaande asie l  is ook een aparte op
vang voor roofvogels bijgebouwd. Dit is al  ru im
schoots aan de orde gekomen in het speciale 
roofvogelnummer van De Strandloper. Er zij n d rie 
speciale, grote met riet bedekte k ooien gebo uwd 
voor de opvang van roofvogels , waaro nder een 
aparte ruimte voo r  u i len.  Het geheel ziet er prach
tig uit en is gebouwd volgen de laatste richtlijnen 
van Vogelbesc herming. Het s preekt voor zich dat 
roofvogels in al le rust moeten kunnen revalideren; 
om deze reden is de roofvogelo pvang daarom ook 
al leen toegan kel ijk voor de mensen, die zich wer
kel i jk met de roofvogels bezighouden. Onze eerste 
gast plukt inmiddels de vruchten van deze nieuwe 
opvang . Een Torenvalk met een beschadigde vleu
gel (tegen een ruit  opg evlogen) kan weer redel ijk 
vliegen en hope l i jk op korte termijn weer worden 
gelost .  
Tot slot wil ik  nog vermelden , dat we h et gereno
veerde asiel en de ni euwe roofvogelopvang feeste
l i jk, officieel wi l len opene n .  Een nadere aankon
diging omtrent de datum zal i n  de plaatselijk pers 
worden gedaan. Een ieder, die het vogelasie l  een 
warm hart toedraagt, i s  welkom bij deze gelegen
heid.  



Aankomstdata zomergasten 
Ab Steenvoorden 

Er zijn in totaal 10 formul ieren ingeleverd en daar
naast zijn er een aantal waarnemin gen telefonisch 
doorgegeven . 
Er is dit jaar één soort vroeger dan ooit waargeno
men, de Fitis. Het scheelt slechts één dag , want 
de vroegste waarnem ing was 18 maart 1990 en is 
nu 17 maart 1997. 
Voor de tweede maal werd er al op 17 apri l een 
Grasm us in onze omgevi ng waargenomen .  Ook 
vorig jaar werd de eerste Grasm us op die datum 

Soort eerste da- 1992 
tum 

Zo mertal ing 04-03-1973 13-03 

Boomvalk 22-03-1983 18-04 

Grutto 15-01-1995 14-02 

Visdief 26-03-1979 24-04 

Zomertortel 06-04-1968 25-04 

Koekoek 06-04-1977 21-04 

Gierzwaluw 13-04-1991 22-04 

Huiszwaluw 09-04-1995 22-04 
-· 

Boerenzwal uw 19-03-1996 10-04 
·-�� 1--

Gele Kwikstaart 17-03-1977 19-04 

Boompieper 01-04-1926 18-04 

Tapuit 08-03-1988 10-04 

Roodborsttapuit o.w. 07-03 

Paapje 14-03-1991 04-05 

Gekr. Roodstaart 23-03-1996 11-04 

Zwarte Roodstaart o .w.  05-04 

Nachtegaal 01-04-1985 21-04 

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 22-04 

Bosrietzanger 01-05-1996 n . b .  

Klei ne Karekiet 15-04-1979 25-04 

S potvogel 28-04-1977 n . b .  

Tu infl uiter 15-04-1958 n . b .  

Grasm us 17-04-1996 23-04 

Braamsluiper 27-03-1975 18-04 

Fitis 17-03-1997 05-04 

Tjiftjaf O.W. 03-03 

Wielewaal 26-04-1969 n . b .  
·-*· 

o.w.  = overwi nterend (waargenomen in decem
ber, januari of februari) 

gezien. Deze twee waarnemi ngen zijn tevens de 
vroegste waarnem ingen van een Grasm us in 
Noordwijk en om gevi n g .  

Waarnemers die het form ul ier in leverden: 
Jelle van Dijk , Johan Goudzwaard, WJP Heems
kerk, An nel ies Marijn is, Jan J acobs, Job de R id
der, R ien Sl uys, Ab Steenvoord en, Koene Vegter 
en Richard Zonneveld. 

1993 1994 1995 1996 1997 

20-03 15-03 14-03 10-03 12-03 

24-04 24-04 15-04 29-03 16-04 

21-02 22-02 15-01 17-02 08-02 

09-04 03-04 08-04 29-03 03-04 

09-04 24-04 20-04 20-04 26-04 

19-04 23-04 22-04 20-04 15-04 

21-04 23-04 22-04 13-04 24-04 

19-04 16-04 09-04 10-04 18-04 

28-03 16-04 26-03 19-03 04-04 

30-03 09-04 09-04 06-04 08-04 

04-04 06-04 08-04 06-04 06-04 

20-03 27-03 18-03 18-03 19-03 

26-03 O.W. 15-03 15-03 01-03 

24-04 16-04 06-05 01-05 27-04 

13-04 16-04 05-04 23-03 13-04 

21-03 14-03 04-04 17-03 20-03 

08-04 06-04 21-04 14-04 10-04 

02-04 16-04 09-04 15-04 20-04 

20-05 24-04 13-05 01-05 16-05 

04-05 30-04 05-05 27-04 30-04 

16-05 13-05 13-05 20-05 02-05 

25-04 24-04 24-04 27-04 30-04 

18-04 24-04 19-04 17-04 17-04 

21-04 16-04 25-04 20-04 24-04 

27-03 29-03 05-04 31-03 17-03 

13-03 27-02 01-03 o .w 06-03 

16-05 30-04 06-05 26-05 ? 

n . b. =niet bekend 

13 



Op vogelavontuur in Tjechië 
Kees Verweij 

Begin ju l i  j l .  togen we met z'n vieren naar de zuid
westhoek van Tjechië, een gebied, dat grenst aan 
het Duitse Bohemerwoud. Voor de val van het 
communisme,  was deze streek mi l itair te rre in en 

Drieteenspecht 

dus verboden voor het publ iek.  Dit had in e lk  geval 
het grote voordeel, dat het gedu rende de afgelo
pen tijd betrekk el i jk rustig en ongeschonden is ge
bleve n .  Het gebied bestaat uit  een behoo rl i jk hoog 
oprijzend heuvel land, rijk getooid met naald- en 
loofhout. Daartussen l iggen grote stukken we ide
en graanakk ers. 
Wij logeerden de eerste week in een gerieflijk huis
je met een prachtig uitzicht op het ons om ringe nde 
heuvel landschap . Het meest nabijgelegen dorpje 
heette Malsin, een gehucht van ong eveer een 
paar honderd inwoners. 
De eerste verrassing was een G rauwe Klauwier, 
die vlak voo r  ons huisje tem idden van enkele strui
ken broedde. In de loop van de week verschenen 
de eerste j ongen, die dapper door het ouderpaar 
verdedi gd werden. Naderhand kwamen wij nog 
vele G rauwe Klauwieren tegen en dan den k  je met 
enige weemoed terug aan de tijd, dat er in  de dui
nen rond Noordwijk nog verschi l lende paartjes van 
deze prac htige opvallende vogel aanwezig waren.  
Ditzelfde geldt in  feite ook voor de Geelgors, die 
tot voor enkele jaren nog i n  het Langeveld broed
de . Helaas is ook deze vogel geheel uit ons ge
bied verdwenen. Gel ukkig kwam je hem hier op 
vele plaatsen tegen, waarbij hi j  zijn melanchol ieke 
gel u id, te vergelijken met de strofe " Het regent, dat 
het giet", regelmatig l iet horen. 

In het nabijgelegen Nationale Park Sum ava, dat 
bekend staat o m  zijn vele oeroude bomen, we rden 
wij opgeschrikt door een vreemd s pechtengeluid. 
Tot onze grote verrassing zagen wij een Drieteen
s pecht op een dode, l igge nde stam zitten.  Hij was 
druk bezig met het verzamelen van insecten voor 
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zijn jongen, die even verderop o p  dezelfde stam 
zaten. Geregeld kwam hij deze jongen voere n .  Het 
m eest o pval lende van deze s pecht is,  dat hij een 
duidelij ke gele streep over zijn kop heeft. Hoog in 
het naaldbos zagen we ve rscheidene Zwarte M e
zen. Tegen de oude stammen zaten op versch ei
dene plaatsen re usachti ge Tonderzwammen, 
afgewisseld door Roodgerande Houtzwam men. 
Ongeveer 40 km. ten oosten van dit gebied l iggen 
rond het stadje Trebon een aantal g rote visvijvers, 
die reeds in  het begin van de 1 6e eeuw zijn aange
legd. Aan de randen van deze vijvers staan op 
vele plaatsen prachtige oude Eiken bossen.  Het 
aantal zangvogels was hier overweldig end. Zo wa
ren de Boomk levers niet te tellen .  Daartussen za
ten verscheidene Kortsnavelboo mk ruipers. Een 
andere verrassing was een M iddelste Bonte 
S pecht. Wij k onden deze s pecht gelukkig dadel i jk  
herkennen, omdat we nog n iet zo lang geleden 
deze voge l  ook in  het bos van H uize Vogele nzang 
hadden gezien,  hetgeen voor deze plaats i ets zeer 
u itzonderl ijks is. Een mooie waarneming was de 
Withalsvl iegenvanger. Met zijn opvallende witte 
band in de nek is het niet moei l i jk te raden, waar
aan deze vogel zijn n aam te danken heeft. Een 
uurtje later werd ons een Kleine Vl iegenvanger ge
presenteerd, een klein vogeltje, dat een beetje aan 
een Roodborst doet den ken.  Al leen zij n rug is veel 
lichter en bovendien is ook zijn gedrag "onrusti
ger" . Hij vertoonde ook het typische vlieg ervanger-

::askv Krumlov 

vlucht, snel le uitvallen naar insecten en daarna 
steeds terugkerend naar zijn oude uitk ij kpost. Ge
durende onze wandel ing langs de visvijvers wer
den wij reg elmatig begeleid door het jodelend 
gezang van de Wiel ewaal .  
Tijdens onze bezoeken aan de oml iggende stadjes 
in de omgeving zoals aan Cesky Krum lov vielen 



ons de vele Zwarte R oodstaarten op, die vaak 
langs de M oldau tussen al lerlei oude schuren en 
gebouwen huisden. Vlak bij Cesky Krumlov brach
ten we nog een bezoek aan het Nationale Park 
Blansky Les, dat vermaard is om zijn prachtige 
kalkm innende flora. De hel l ingen stonden prachtig 
in bloei en werden door vele soorten vli nders be
zocht als het Dambord je, het Koevinkje e .d .  
Op een avond zagen we vanuit het huisje al lemaal 
k le ine l ichtjes dansen. Het bleken enige tiental len 
Vuurvliegjes te zijn,  d ie rondom het huisje op en 
neervlogen.  
De daaropvolgende week trokken wij  i n  de richting 
van Praag, waar wij ons intrek namen in een ander 
huisje in  de do rpje Zh aborna Lota. I n  het dorpje 
hoorden wij op verschi l lende daken de Eu ropese 
Kanarie, afgewisseld door het geluid van vele Put
ters en G roenl ingen. Langs de wegen zag en we 
een paar keer een Klapekster op het d raad zitten.  
I n  de aang renzende korenvelden werden we 
steeds opgesch rikt door het geluid van de Kwartel, 
een i jl en snel "kwik-me-dit" . Naar ons idee zaten 
er wel t iental len.  De korenvelden waren bovendien 

Rondje Groen 
W. Andelaar 

Als geen dorp leent Noordwijk zich voor een rond
je groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets op
pikken van wat de natuur te bieden heeft 

Jan van Genten kom je op een strandwandeling 
niet zo veel tegen. Het zijn vogels van de open 
zee. De kust wordt m eestal gemeden, te nzij ze 
iets man keren. Bijvoorbeeld als ze met stook ol ie in 
aanraking zi jn g eweest. I n  dat geval is e r  van de 
machtige zeiler boven de golven niet veel meer 
over. Een hoopje el lende op het strand . Het enige 
dat dan nog g oed functioneert is  d e  forse snavel. 
Ik heb daar eens op een minder leuke wijze kennis 
gemaakt. 
Het is alweer een aantal jaren geleden dat er ie
mand belde met de mededeling dat er een grote 
vogel op het strand zat en of ik  die maar even wil
de ophale n .  Het beest was niet in orde en moest 
naar de menin·g van de bel ler naar het asie l .  Gewa
pend met een kartonnen doos toog ik  naar het 
strand. Het beest, omringd door een aantal men
sen, was inderdaad met teer besmeurd maar 
m aakte toch een al lerminst zielige indru k .  Een ie
der d i e  hem te na kwam werd met forse uithalen 
van de snave l  uit de weg gehouden. I n  zo'n geval 
moet je je n iet l aten kennen en met een plotsel in
ge g reep had i k  het dier te pakken en in de doos 
gestopt. Tot bewo ndering van de mensen om m ij 
hee n .  Echt een professional werd er gemom peld. 
Een greep in  de doos om de deksel er wat beter 
op te doen werd me echter fataal . De Gent zag 
een kans met als gevolg een b loedende hand die 
e r  niet om loog . Weg was de professionele indruk 
die ik had gemaakt. 
Om Jan van Genten te zien m oet je dus n iet op 

heel fraai en prachtig getooid met diepblauwe Ko
renbloemen en rode Klaprozen.  Daartussen sl in
gerden zich vel e  oude hol le weggetjes, waar we 
veie soms ook vertrouwde zangvogels zagen als 
Gras m ussen, Vinken enz. 's -Avonds kwamen op 
de korenvelden verschi l lende R eeën grazen .  Ver
der waren de avonden vervu ld van het i nd ringende 
geluid van de vele Geelbuik Vuurpadden, die in 
een naburig meertje lage n .  Tem idden van d i t  m eer
tje troffen we ook Dodaarzen aan . 
Roofvogels he bben we niet veel gezien. O nze 
waarnemingen bleve n  beperkt tot de Buizerd, de 
Torenvalk en een G rauwe Kiekendief. 
Juli is  wel iswaar niet de m eest gunstige m aand om 
vogels waar te nemen, m aar n iettemin  kregen we 
nog h eel wat waar voor ons geld .  Afgewisseld met 
boeiende landschappen, eeuwenoude steden, 
planten,  insecten enz. was dit  stukj e  E uropa toch 
onvergetelijk en beslist voor een volgend bezoek 
aan te bevelen.  

- -
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het strand , maar over zee k ijken .  Even gaan zitten 
op een p lekj e  uit de wind en met de k i jker de zee 
afturen. Het zal je dan verbazen hoe vaak zo 'n 
dier i n  je k i jkerbeeld komt.  Vooral i n  het najaar ko
men ze vlak onder de kust.  De helder wit en zwar
te volwassen mannetjes va l len daarbij het meest 
in h et oog.  Net als de albatrossen zijn het goede 
vliegers. Tegenwind m aakt daarbij n iet zoveel uit .  
Een aantal slagen met de vleugels en dan weer 
een gl ijvlucht. 
Vissers kennen de genten goed , ze noemen ze 
zeezotten .  Als er wordt gevist hangen er steeds 
een aantal van deze vogels om de boot. Kijk end of 
e r  bij het ophalen van het net een haring valt te 
verschalken.  Op een reisje dat ik op de kotter van 
een vrie nd maakte zag ik ze vaak op h et net dui
ken.  Soms met het gevolg dat ze daarin verward 
raakten. Dat dui ken naar vis gebeurt vanaf een fl in
ke hoogte e n  het k omt weleens voor dat ze zo ook 
op een vis duiken die op het dek l igt .  Uiteraard met 
fatale gevolgen voor de vogel .  
Een al leraard igste ontmoeting met ge nten hadden 
we eens op de Galapagosei landen.  We kwamen 

op een tochtje i n  een kolonie Blauwvoet Genten te
recht. Er werd daar g ebroed op een vlak stuk rots 
waarbij vrijwel e lk  geschikt p le kj e  was bezet. Ook 
het pad was dan kbaar in bezit  genomen. E r  zat 
dus voor ons wein ig  anders op om er zo goed als 
dat mogelij k  was om heen te gaan. Maar niet voor
dat we van de balts van de vogels h adden geno
ten. Met stijve poten paradeert daarbij het 
mannetje op het vrouwtj e .  De felbl auwe poten wor
den steeds op mi l itaire w ijze op de grond gezet, de 
kop in de lucht geheven. Vanzelfs prekend leg je 
zulke momenten vast op dia's,  maar dit was een 
van de weinige keren dat ik s pijt h ad geen videoca
m era bij me te hebben. 
Voor onze "gewone" Jan van Genten echter 
hoeven we n iet naar de Galapagos.  Daarvan kun
nen we,  met wat opl etten ,  geniete n  op o nze wan
del ing langs het Noordwijkse strand.  Zo' n  aantal 
zeezotten voorbij zien gaan m aakt je dag weer 
goed . Het bl ijft trouwens de vraag wie e r  zotter is: 
die vogel boven zee of die tweevoeter op het 
strand.  

Vogelnieuws, tweede kwartaal 1997 

Ab Steenvoorden 

De waarnemingsru br iek 
De laatste tijd worden e r  steeds va ker waarnemin
gen i ngezonden van vogels die ver bu iten ons ge
bied zi jn waargenomen.  Om een "schoon" 
overzicht te houden worden die waarnemin gen 
dan ook niet in de Strand loper en in het archief op
genomen. I n  principe kunnen waarnem ingen van 
al le vog elsoorten ingezonden worden m its ze ge
zien zijn in het gebied waarbinnen onze vereniging 
werkzaam i s .  
De grenzen van het gebied zijn grofweg de Uitwa
tering en het Oegstgeesterkanaal in  het zu iden,  de 
A44, Haarlemmer Trekvaart en Leidse Vaart in  het 
oosten ,  de provinciegrens in  de AWD i n  het noor
den e n  de Noordzee (zover als zichtbaar vanaf de 
kust) in het westen. 
Deze g renze n  zijn destijds bij het maken van De 
Vogels van Noordwijk en O mstrek en in  1989 vast
gesteld .  Het is dan ook erg belangrijk om b ij de in
gezonden waarnemingen een duidel ijke en zo 'n 
vol ledig mogel ij ke plaatsaanduid ing neer te zetten. 

De m eeste van de ingezonden waarnemingen zijn 
terug te vinden in de waarnem i ngenrubrieken ach
ter in e lke Strandloper. Een deel van de niet ge
noemde waarnemingen wordt gebruikt bij het 
maken van het Vogelnieuws en ied ere waarne
ming (m its waargenomen in het boven genoemd 
gebied) wordt opgenomen in  het archief van de 
vereniging.  

I n leveren van de waarnemingen 
I n  i edere Strandloper wordt een overzicht gegeven 
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van d e  i n  d e  regio waargenomen vogels .  Deze 
waarne mingen worden telkens per kwartaal ver
werkt. Het is dan ook erg jammer dat er nog 
steeds waarnemi ngen veel te laat worden ingele
verd . O m  h et en igzins overzichte l ijk en verwerk
baar te houden worden geen nagekomen 
waarne m i ngen i n  de waarne m i ngenrubriek opge
nomen. 
Waarnem ingen dienen b ij voorkeur telkens aan 
het einde van de maand en u iterl i jk aan het einde 
van het kwartaal i ngezonden te worden. 

leder jaar is in  steeds dezelfde Stranloper hetzelf
de kwartaal terug te vinden: 
Strandloper num mer 1 ,  maart . Waarnemi ngen van 
oktober, novem ber en dece m ber.  I nsturen u ite rl i jk 
half januari . 
Strandloper n u m mer 2, j u n i .  Waarnemingen van ja
nuari , februari en maart. I nsturen u iterl i jk half apri l .  
Strandloper n u m mer 3, septem ber. Waarnemin
gen van apri l ,  mei  en jun i .  I nsturen uiterlij k h alf j ul i .  

Stran dloper n u m mer 4, d ecember.  Waarnem ingen 
van j u l i ,  aug ustus en septem ber. I nsturen u iterl i jk 
half  o ktober. 

Kraanvogels 
Zo ndagmiddag 1 3  april zag M ichel  Nederpel,  
woonachti g i n  Polder Hoogeweg een drietal Kraan
vogels in de polder landen . 
Het bleken twee adu lte en een onvolwassen vogel 
te zij n ,  waarschijnl i jk een fam i l ie die vanuit het 
overwinter ingsgebied op weg was richting de noor
delijk gelegen bnDedgebieden . Nadat telefonisch 
en semafonisch d e  waarne m i ng van de Kraanvo
gels was doorgeg even verzamelde zich en kele 



tiental len vogelaars zich rond de polder om vanaf 
Noordwijk of Rijns burg de vogels te bekijken. Echt 
s pectaculair werd het toe n de beide oude vogels 
bego nnen te baltsen.  Ook tijdens de vroege och
tenduren op maandag waren de vogels nog i n  de 
polder te vinden , m aar halverwege de ochtend ver
trokken zij weer in noorde l i jke richting .  
Het  is pas de ee rste keer dat  er Kraanvogels in 
Noordwijk aan de grond worden waarge nomen en 
ook in de rest van West-Nederland komt het maar 
zelden voor dat de vogels rustend of touragerend 
gezie n worden. 
E r  zijn uit onze om geving zo'n tien waarnemingen 
bekend van Kraanvogels,  a l len overvliegende 
exem plaren . De meest bijzondere waarneming is 
de groep van 43 exem plaren d ie door veel waarne
mers vanaf verschi l lende plaatsen (noordduinen 
en het dorp) overvliegend werd gezién op 19 okto
ber 1987. 

Ongewone p laatsen ,  aanta l len en 
tijdsti ppen 

Wintertaling 

Een ad ulte Zwarte Zee-eend werd gezien in het 
Van Li mburg Stirum kanaal in  de AWD op 7 apri l .  
E e n  adult Topper werd o p  20 april  waargenomen 
op het Oosterdui nsemeer en op 11 mei i n  de 
AWD. Zo' n  50 Koperwieken waren op 20 april nog 
aanwezig op het terre in van Wil lem v . d .  Bergh, op 
26 april werd daar ook nog een exe m plaar gezien .  
E e n  groepje van 8 Kramsvogels vloog i n  noordelij
ke richting over de AWD op 27 april en op 1 5  mei 
werd er nog een exempl aar waargenomen in de 
Coepeld uyne n .  Een eerstejaars Jan van Gent 
vloog over Sol as i in Noordwijkerhout op 1 0  mei. I n  
april en m e i  werden e r  geregeld groepjes overtrek
kende Gaai en waargenomen,  waarschij nl i jk vogels 
die tijdens de invas ie van de afg elopen wi nter in 
onze regio zi jn terechtgekomen en nu weer terug
keren naar hun broedgebieden . 
De eerste 'echte' vogeltrek in zuidel i jke richti ng 
werd al weer opgemerkt op 29 jun i .  In één uur tijd 
vlogen er toen 1760 Spree uwen over de zuideli jke 
AWD. 

Exoten i n  de omgevi ng 
E r  zij n tijdens het afgelopen kwartaal nauwlijks  
exoten waargenomen. Vrijwel m aandeli jks werden 
één of meerdere Casarca's i n  de g raslandgeb ie
den rond Noordwijk waargenome n .  Op 30 apri l  
vloog e r  een exemplaar langs over zee. 
Naast de Casarca's werd ook de M us kuseend re
gel matig waargenomen langs de Nachtegaalslaan 
achter landgoed Offem .  
O p  7 mei  vlogen twee I ndische- o f  Streepkopgan
zen i n  n oordel i jke richti ng langs over zee. 

Rosse Spreeuwen n ieuw in N oord
wij k? 
Op vrijdag 9 m e i  werden er i n  de vroege avond
u ren twee ad ulte R osse S preeuwen waargenomen 
op de Tri mbaan in  de noordd uinen.  Helaas bleven 
beide vogels niet lang aanwezig en konden ze 
maar door een tweetal waarnem ers gezien wor
den. Ook tijdens verschi l lende zoekacties de da
gen daarna in het dui ngebied werd geen van de 
vogels meer terugg evonden.  
Dit is waarsc hijn l i jk  de eerste echte waarn eming 
van Rosse Spreeuwen i n  onze omgeving.  Het 
exem plaar opgenomen i n  het avifaunistisch over
zicht in De Vogels van Noordwij k en O mstreken,  
waargenomen vl iegend over de Puinhoop in  de 
Coepelduynen op 4 november 1985 is  niet opgeno
men in  de Katwij kse l ijst van waargenomen vogel
soorten . De reden daarvoor is  dat de vogel 
onvoldoende gezien is en een gedeeltel i jk albino 
gewone Spreeuw niet is uit te s luiten. Ze ker bij  
overvl iegende vogels is het vaak moei l ij k  o m  alle 
detai ls goed te bekijken . Het zou in  d it geval om 
een onvolwassen vogel gegaan zij n ,  d ie i n  een 
groep S preeuwen i n  zuidel i jke richting langsvloog. 
J u ist b ij onvolwassen Rosse Spre euwen is het erg 
belangrijk om de ju iste kenm erken goed te zien , 
want zij verschi l len nauweli jks van zeer l ichte juve
niele Spreeuwen.  
Rosse Spreeuwen worde n vrijwel jaarl i jks i n  Neder
land waargenomen,  meestal juveniele vogels in 
het najaar en een enkele keer adulte vogels in het 
voorjaar. 

Vogels i n  de polder 
I n  de Elsgeesterpolder en Polder Hoogeweg was 
het tijdens de maanden apri l ,  mei  en jun i  bu iten de 
broedvogels vrij rusti g .  Op 10 apri l  werde n er nog 
zo'n 200 Goud plevieren en op 19 mei  1 exem
plaar, volledig i n  zomerkleed i n  d e  Elsg eesterpol
der gezien .  Verder werden er eigenl i jk alleen in 
april nog geregeld groepjes Wintertal ingen,  Slob
eenden en Krakeenden waargeno men . Bijzonder 
dit voorjaar was wel het broedgeval van een Vis
dief in  een perceel peen in de Elsgeesterpolder. 
Helaas is het com plete nest tijdens de vele regen 
begi n juni weggespoeld . 

I n  Polder H oogeweg , recht tegenover de uitkij kto
ren werd op 8 juni  een paartje Bergeenden waqr
genomen met 6 jongen.  

17 



Veldwaarnemingen april , 
I I I 

1997 me1 en J Un i  
Roodkeelduiker 1 30-04 in  zee thv zeetrekhut AS 

Kuifdui ker 6 1 0-04 in  zee thv U itwatering Katwijk VWKW 

Geoorde Fuut 1 1 7-06 AWD Wester kanaal Pindabergje AS 

Noordse Stormvogel 1 30-04 over zee noord {08.00 - 09. 00) JGW 

1 03-05 over zee noord {07.00 - 09. 1 5) AS/Jd R 

3 25-05 over zee noord {07.00 - 08. 30) AS 

3 1 -05 over zee noord {06.30 - 07. 30) AS 

0 1 -06 over zee noord {07.30 - 08. 30) AS 

1 5-06 over zee {08. 1 0) JvD 

Ooievaar 1 03-04 overvliegend Elsgeesterpolder AS 

2 1 3-04 overvl iegend Oud-Leeuwenhorst AS 

1 1 4-04 Polder Hoogeweg Noordwijk JJ 

2 04-05 opvliegend vanuit landgoed Offem med. AC 

30-05 c irkelend boven Vinkenveld Noordwijk med . JdR 

Lepelaar 1 1 3-04 overvl iegend Noordwijk aan zee JJ 

1 4-04 Polder Hoogeweg Noordwijk JJ 

2 1 -04 Achterweg Noordwijk AS 

26-04 overvl iegend Boekerslootlaan Noordwijk AS 

03-05 over zee noord {07.00 - 09. 1 5) AS/JdR 

03-05 overvliegend Noordwijk aan zee { 1 5. 00) JJ 

07-05 over zee zuid JdR 

08-06 Polder Hoogeweg Noordwijk AS 

1 6-06 overvl iegend noordduinen Duindamse Slag AS 

Pij lstaart 4 02-04 over zee noord {08.00 - 09. 00) . JGW 

Zomertaling 2 1 2-04 over zee + noord {08. 00 - 09. 00) JGW 

1 8-04 Elsgeesterpolder AS 

1 1 8-04 Polder Hoogeweg AS 

2 20-04 Elsgeesterpolder AS 

24-05 wei l anden Oud-Leeuwenhorst RZ 

1 5-06 Polder Hoogeweg JvD 

27-06 Elsgeesterpolder AS 

Topper 1 20-04 Oosterdui nsemeer AS/RZ 

1 23-04 over zee zuid {08.00 - 09.00) RS 

2 30-04 over zee noord {07.00 - 08.30) AS/JdR 

1 1 -05 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Grote Zee-eend 1 1  02-04 over zee noord (08. 00 - 09. 00) JGW 

2 22-04 over zee noord {09.45 - 1 0. 1 5) JJ 

Bri ldu iker 1 8  07-04 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

6 1 3-04 over zee noord (08 . 1  5 - 09. 1 5) AS 

8 1 3-04 AWD overvl iegend De Vellen AS 

4 27-04 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Middelste Zaagbek 26 02-04 over zee noord (08.00 - 09. 30) JGW 

5 03-04 over zee noord ( 08 . 30 - 09. 30) JJ 

1 9  1 3-04 over zee noord (08. 1 5  - 09. 1 5) AS 

3 1 3-04 over zee noord ( 1 0.  00 - 1 1 . 00) JJ 

2 20-04 Uitwatering Katwijk RZ 

22-04 over zee noord (09.45 - 1 0. 1 5) JJ 

30-04 over zee zuid (07.00 - 08. 30) AS/J d R  

4 03-05 over zee zuid (07.00 - 09. 1 5) AS/J d R  

2 24-05 over zee noord (07.00 - 08. 00) AS 

Wespendief 1 1 3-04 overvl iegend Coepelduynen VWKW 

03-05 overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk AS 

1 3-05 overvl iegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

3 1 -05 overvl iegend Estec Noordwijk AC 

Zwarte Wouw 1 04-05 overvl iegend Coepelduynen Zwarte Pad AS 

1 4-05 overvl iegend Noordwijkerhoek ON 

Wouw spec. 1 07-04 overvl iegend Grashoek Noordwijk ON 

Bruine Kiekendief 1 1 3-04 AWD overvliegend Pindabergje AS 

2 1 7-04 overvl iegend Klein-Leeuwenhorst AS 
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Bru i n e  Kiekendief 2 6-04 overvl iegend Noraweg noordd uinen AS 
1 9-05 AWD overvl iegend Sparrenvlak AS 

09-06 overvliegend Vinkenveld Noordwijk AS 

Blauwe Kiekendief 06-04 jagend Coepelduynen AS 

07-04 Polder Hoogeweg O N  

1 0-04 jagend Coepelduynen AS 

1 4-04 Polder Hoogeweg O N  

20-04 jagend Coepelduynen AS 

22-04 Coepelduynen nabij Pui nhoop jj 
22-04 noordduinen Noordwijk An M 

27-04 jagend Coepelduynen AS 

1 6-05 overvl iegend noorddui nen zuid J GW 

09-06 AWD jagend Sparrenvlak AS 

Grauwe Kiekendief 1 6-05 overvl iegend noordduinen zuid J GW 

Havik 1 07-04 A WO baltsend Westhoek AS 

2 1 3-04 AWD Achterhaasveld AS 

1 9-04 AWD overvl iegend Aardbeiendel J d R/AS 

1 25-04 overvl iegend Zeereep noordduinen AC 

2 27-04 AWD baltsend Haasveld AS 

Visarend 3 1 -05 over zee noord (07.00 - 08. 00) J GW 

Smelleken 1 3-04 over zee noord (08. 1 5 - 09. 1 5) AS/JGW 

Kwartel 04-05 De Krom s 'Gravendijkseweg VWKW 

1 05-05 De Krom s'Gravendijkseweg VWKW 

Waterral 1 07-04 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Kraanvogel 3 1 3-04 Polder Hoogeweg Noordwijk JvD/HV/RS/AS 

3 1 4-04 Polder Hoogeweg Noordwijk J dR/AC/JJ/AnM 

Kluut 08-04 over zee zuid thv Driehoek jj 
1 7  08-04 over zee noord (07.30 - 08. 30) JGW 

2 03-05 over zee noord (07.00 - 09. 1 5) AS 

Bontbekplevier 7 03-05 over zee noord (07.00 - 09. 1 5) AS/JJ/JdR 

2 24-05 over zee noord (07.00 - 08. 00) AS 

1 3 1 -05 over zee noord (06. 30 - 07. 30) AS 

25 0 1 -06 over zee noord (07.00 - 08. 30) AS/JGW 

Strandplevier 4 0 1 -06 over zee noord (07.30 - 08. 30) AS 

Kanoet 7 24-05 over zee noord (07 . 00 - 08. 00) AS 

Kemphaan 20-04 Polder Hoogeweg Noordwijk AS 

1 30-04 over zee noord (07.00 - 08. 30) AS 

2 03-05 over zee noord (07.00 - 09. 1 5) AS 

1 30-06 ondergelopen wei land Elsgeesterpolder AS 

Bokje 1 1 0-04 opvliegend Coepelduynen AS 

Houtsnip 3 09-06 AWD baltsend Schrama AS 

. �egenwulp 2 24-04 overvl iegend Berghsti chting Noordwijk J d R  

5 26-04 over zee noord (08 . 1  5 - 09. 1 5) AS 

47 27-04 AWD overvl iegend De Vellen AS 

1 7  30-04 over zee noord (07.00 - 08. 30) Jd R/AS 

2 02-05 overvl iegend noordduinen Noraweg AS 

44 03-05 over zee noord (07.00 - 09. 1 5) AS/JdR 

4 1 1 -05 AWD overvl iegend Haasveld AS 

1 1 -05 overvl iegend Coepelduynen - Vinkenveld An M/JdR 

1 7-05 noordduinen nabij Golf AnM 

Zwarte Ruiter 30-06 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 

Groenpootruiter 27-04 overvliegend Coepelduynen AS 

27-04 AWD Van Limburg Sti rum kanaal AS 

03-05 over zee noord (07.00 - 09. 1 5) AS/J d R  

03-05 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

27-06 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 

Witgat 27-06 ondergelopen wei land Oud-Leeuwenhorst AS 

Bosruiter 30-06 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 

Kle ine Jager 30-04 over zee noord (07.00 - 08. 30) AS/J d R  

03-05 over zee zuid (07.00 - 09. 1 5) AS 

Zwartkopmeeuw 1 3-04 over zee noord (07.00 - 08. 00) JGW 

Dwergmeeuw 1 03-04 over zee noord (08.30 - 09. 30) jj 
2 04-04 vijver 't Oor Vinkenveld JdR 

19 



Dwergmeeuw 5 08-04 over zee noord ( 1 1  . 00) JJ 

91 1 3-04 over zee noord {08. 1 5 - 09. 1 5) AS/JJ/JGW 

97 1 9-04 over zee noord {07.00 - 08. 30) J GW 

2 2 1 -04 vijver 't Oor Vinkenveld JdR 

1 7  22-04 over zee noord {09.45 - 1 0. 1 5) JJ 

1 23 23-04 over zee noord {08.00 - 09. 00) RS 

2 8  26-04 over zee noord {08. 1 5  - 09. 1 5) AS 

4 26-04 Oosterduinsemeer AS 

32 03-05 over zee noord {07.00 - 09. 1 5) AS/J d R  

Geelpootmeeuw 2 28-06 Binnenwatering Katwijk VWKW 

Drieteenmeeuw 1 28-06 Binnenwatering Katwijk VWKW 

Noordse Stern 1 3  03-05 over zee noord {08.30 - 09.30) JJ 

Dwergstern 6 2 6-04 over zee noord {08. 1 5  - 09. 1 5) AS 

8 03-05 over zee noord (07.00 - 09. 1 5) AS/J d R  

1 4  04-05 foeragerend Uitwatering Katwijk AS 

1 1 3-04 over zee noord {1 0. 00) JJ 

9 1 9-04 over zee noord {07.00 - 08. 00) JGW 

22-04 over zee noord {09.45 - 1 0. 1 5) JJ 

1 1 5-05 op strand Uitwatering Katwijk AS 

3 24-05 over zee noord {07.00 - 08. 00) AS 

3 25-05 over zee noord {07. 00 - 08. 30) AS 

Zwarte Stern 2 22-04 over zee noord {09.45 - 1 0. 1 5) JJ 

1 26-04 over zee noord {08. 1 5 - 09. 1 5) AS 

2 26-04 Oosterdui nsemeer AS 

2 03-05 over zee noord {07.00 - 09. 1 5) AS/JdR 

6 24-05 over zee noord {07.00 - 08. 00) AS 

1 4  2 5-05 over zee noord (07.00 - 08. 30) AS 

30 3 1 -05 over zee noord {06.30 - 07. 30) AS 

2 8  3 1 -05 over zee noord {07. 00 - 08. 30) JGW 

2 0 1 -06 over zee noord (07.30 - 08. 30) AS 

Bosui l  1 06-04 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

2 07-04 roepend landgoed Offem Noordwijk AS 

2 5-04 N ieuw-Leeuwenhorst RZ 

1 8-05 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

0 1 -06 roepend Boekerslootlaan Noordwijk AS 

Ransui l  1 04-04 Berghsti chting Noordwijk TG 

25-04 jagend Elsgeesterpolder RZ 

Veldui l  1 07-04 AWD jagend Nieuwe Haasveldenweg AS 

05-05 vanuit zee richting Coepelduynen AS 

Hop 1 05-06 opvl iegend Noordwijkerhoek Polder Hoogeweg HrK 

Draaihals 1 04-05 De Krom s 'Gravendijkseweg VWKW 

1 05-05 De Krom s'Gravendijkseweg VWKW 

Boomleeuweri k 3 09-06 AWD Ronde del AS 

Oeverzwaluw 1 1  07-04 AWD overvliegend De Vel len AS 

1 28 1 3-04 AWD overvl iegend Pindabergje AS 

8 2 0-04 Oosterdui nsemeer RZ/AS 

1 6  26-04 Oosterdui nsemeer AS 

3 30-04 Oosterdui nsemeer JdR 

2 03-05 over strand Noordwijk noord JdR 

6 05-05 Oosterdui nsemeer AS/J d R  

6 08-05 Oosterdui nsemeer JdR 

4 1 1 -05 AWD overvl iegend Pindabergje AS 

58 1 2-05 Oosterdui nsemeer AS 

2 1 3-05 overvl iegend noordduinen Duindamse Slag Jd R/AS 

'Engelse ' Gele Kwikstaart 1 27-04 Wantveld Katwijk AS 

juni mogeli jk broedgeval Vinkenveld Noordwijk Jd R/AnM/AS 

'Noordse ' Gele Kwikstaart 1 27-04 Wantveld Katwijk  AS 

3 1 3-05 Wantveld Katwijk VWKW 

Gekraagde Roodstaart 1 1 3-04 AWD Schrama RS 

1 3-04 A WD Haasveld AS 

04-05 Coepelduynen Noordwijk AS 

1 5-05 noordduinen Duindamse Slag JdR 
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Paapje 27-04 Coepelduynen Guytedel AS 

2 02-05 noordduinen Noraweg AS 
1 03-05 A WO Haasveld AS 
2 08-05 Oosterduinsemeer oostoever J d R  
1 1 1 -05 AWD Franse Vlak AS 

2 1 3-05 noordduinen Duindamse Slag Jd R/AS 

Beflijster 1 07-04 AWD Haasveld AS 
5 1 0-04 Coepelduynen Guytedel AS 
1 1 1 -04 Coepelduynen An M 

2 1 2-04 Coepelduynen J d R/AnM 
3 1 7-04 Coepelduynen AnM 

7 20-04 Coepelduynen AS 
3 23-04 Coepelduynen AS 

2 26-04 Coepelduynen An M 

5 27-04 Coepelduynen AS 

2 27-04 AWD Haasvelderduin JGW 

Grote Lijster 2 27-04 tuin Gooweg Noordwijk J d R  
1 03-05 AWD Haasveld AS 

8 1 9-05 AWD Haasveld AS 

Grauwe Vliegenvanger 27-04 Zwarte Pad Coepelduynen VWKW 

1 1 9-05 AWD Trapjesberg Oasterkanaal AS 

2 24-05 Ni euw-Leeuwenhorst ON 

Wielewaal 1 22-06 AWD zi ngend Paarden kerkhof AS 

Rosse Spreeuw 2 09-05 noordduinen Trimbaan WM 

1 09-05 noordduinen Trimbaan JvD 

Europese Kanarie 1 0 1 -05 overvliegend zeereep Coepelduynen VWKW 

Barmsijs 2 07-04 AWD overvl iegend Vogelenveld AS 

1 6-04 overvliegend Klein-Leeuwenhorst R Z/AS 

1 7-06 AWD overvl iegend Nieuwe Haasvelderweg AS 

Krui sbek 1 4  06-06 overvl iegend Dui npark Noordwijk JvD 

80 1 6-06 overvl iegend noordduinen Duindamse Slag AS 

24 22-06 overvl iegend noordduinen Duindamse Slag AS 

4 29-06 noordduinen Weideweg AS 

8 29-06 AWD overvl iegend zuid JGW 

Roodmus 1 3 1 -05 noordduinen zeereep JGW 

2 04-06 noordduinen nabij fietsenstal l ing Driehoek ES 

06-06 noorddu inen zeereep Golfc lub Noordwijk JGW 

Goudvink 07-04 AWD Marelvlak AS 

1 03-05 AWD De Vellen AS 

2 09-06 AWD De Vel len Marelberg AS 

WAA R N E M E R S :  
AC Arie Cramer 

JGB Jan Glasbergen 
J GW Johan Goudzwaard 
TG Tim Gooris 
JvD Jelle van Dijk 

JJ Jan Jacobs 
J C  J eugdclub (o . l .v .  Richard) 
HrK H r. Knappert 
DN Dennis van der N iet 
ES Els Schlatmann 

........... -
RS Rien Sluys 
RbS R obert S luys cJ in  zomerkleed 
AS Ab Steenvoorden 
VWKW Vogelwerkgroep Katwijk 
WM W. Meyers 
RZ Richard Zonneveld � . --. 

" Paapje 

....... · .  
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