


Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Bestuur 
J. van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
J. Veefkind, penningmeester, Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 
Mevr. M. Bos, lid, Branding 46, 2201 WV Noordwijk 
J. Jacobs, lid, Prins Bernhardstraat 7, 2202 LD Noordwijk 
Mevr. N. Nooyen, Joh. Malegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk 
J. de Ridder, lid, Gladiolusstraat 57, 2201 EO Noordwijk 
R. Sluys, lid, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
A. Steenvoorden, lid, Boekerslootlaan 79, 2201 BW Noordwijk 

Contributie f1 0,- per jaar (min.), jeugdleden f6,- per jaar (min.), donatie f5,- per jaar (min.) 
Gironummer: 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro toegestuurd. 

Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden: Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

De Strandloper 
De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk 

De redactie bestaat uit: E. Aartse, W. Kuijper, R. Sluys en C. Verweij 
Redactie-adres: R. Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
Bezorgadres: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel. 071-3610813 
Oplage De Strandloper: 600 exemplaren 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 

A. v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
Mevr. A. Marijnis, penningmeester, Obliehoren 38, Noordwijk 

Donatie minimaal f5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vo
gelasiel Noordwijk. 
Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden 
afgegeven. 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade te Noordwijk. In het centrum bevindt zich 
een uitgebreide natuurbibliotheek, die voor iedereeen toegankelijk is. Ook is een er perma
nente tentoonstellingsruimte waarin de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt ge
bracht. 
Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: Mevr. I. van 
Dijk, Duinkant 20 2203 NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 

Tijdens de maanden mei t/m september is het centrum voor iedereen geopend op 
woensdagen en zondagen van 14.00-16.00 uur. 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 
30e jaargang nummer 1: 1 0 februari 1998 

2 

ISSN:2589-2762 print       ISSN: 2589-2770 online



Inhoudsopgave 

Bij de voorplaat, Ees Aartse 

Agenda 

Nieuws uit de ledenvergadering van september, Kees Verweij 

Nieuws uit de ledenvergadering van oktober, Kees Verweij 

Ons ledenbestand, minstens honderd erbij, Je/Ie van Dijk 

Nieuwe zeetrekpost in de zeereep, Jan Jacobs 

Pagina 

3 

4 

4 

5 

5 
6 

7 

8 

8 
9 

Terugblik op de paddestoelencursus, Kees Verweij 

Lepelaars in Nederland, Je/Ie van Dijk 

De natuur, Luuk van Klinken 

Late Gierzwaluwen, Hein Verkade 

Schotland, weer of geen weer (2), Dick Passchier 

Op zoek naar de Pruikzwam, Kees Verweij 

Aanwinsten voor de Jan Verwey Bibliotheek, Je/Ie van Dijk 

Libellen in de AWD, Luuk Wanders 

1 0  

1 2  

1 2  

1 4  

1 5  

1 5  

1 6  

1 7  

1 7  

1 8  

20 

24 

Veertien jaar Jan Verwey Bibliotheek, Marian Bos 

Invasie op Schier, .Koene Vegter 

Vogelvriend 

Elfjes in het Leeuwernhorstbos, Paul Paumen 

R!ondje Groen, W. Andelaar 

Vogelnieuws, Ab Steenvooralen 

Waarnemingenrubriek, Ab Steenvaanden 

Lijst met commissies 

Bij de voorplaat 
Ees Aartse 

Blal.llwe Zeedistel (Eryngium maritimum), 
Koning varn de zeereep 

Het is een haast ongeschreven wet dat de omslag 
van IDe Strandloper moet zijn voorzien van een vo
gel. Nu doet de Vereniging niet alleen aan vogel
bescherming, maar haar activiteiten strekken zich 
verder ,uit. 
Deze 'Strandi(J)per heeft op de omslag een plant 
staan, zelfs een bij wet beschermde plant: de 
Blauwe zeedistel. Deze wettelijke bescherming 
houdt in dat deze plant niet geplukt of uitgegraven 
mag worden. Ook het bij zich hebben van delen 
van deze plant is strafbaar. 
Koning van de zereep wordt de Blauwe zeedistel 
ook wel genoemd. Inderdaad heeft deze plant iets 
koninklijks. Het is een fiere plp.nt die het barre kli
maat in de zeereep moeiteloos trotseert. Bij storm 
wordt hij gezandstraald en in de hete zomerzon 
geschroeid. het doet hem niet want hij houdt nu 
eenmaal van dat weerbarstige milieu in de 
zeereep. Het is zelfs een voorwaarde om optimaal 
te kunnen groeien en bloeien. In een rustig milieu 
kwijnt hij weg. Als er in de zeereep gegraven wordt 
reageert de Blauwe zeedistel hier direct op. 

N ieuwe voedingsstoffen komen beschikbaar. 
Een aantal jaren geleden werd de zeereep langs 
het zuidelijk deel van de Katwijkse boulevard 
afgeschoven en met helm ingeplant. Het jaar 
daarop was de gehele zeereep ter plaatse blauw 
van de zeedistels. Ook in de zeereep voor de Ko
ningin Wilhelmina boulevard in noordwijk zijn 
werkzaamheden verricht. Gaat de Blauwe 
zeedistel ook hiervan profiteren? We zullen 1 998 
moeten afwachten. 
Uiteraard heeft zo'n plant, die zich aan dat ex
treme mil ieu heeft aangepast, ook zijn magische 
krachten. Eertijds was de Blauwe zeedistel het zin
nebeeld van trouw en trouwe l iefde. De plant op 
de hoge zeereep moet, om zoet water te bereiken, 
met zijn wortels diepde grond in. De volksnaam 
Duivelsnaaigaren wijst naar deze lange wortels. 
De duivel zou deze wortels gebruikt hebben als 
naaigerei. 
We hebben het steeds over een distel, maar de 
Blauwe zedistel is geen distel. Hij behoort tot de fa
milie van de schermbloemigen, waartoe bijv. ook 
Fluitekruid en Berenklauw behoren. De echte 
distels behoren tot de grote familie van de com
posieten met als bekendste vertegenwoordiger de 
Paardebloem. 



Agenda 
Excursie: 
maandag 29 december a.s.: 
Ganzenexcursie. Start om 8.00 uur vanaf het Jan 
Verwey Natuurcentrum. 

Lezingen: 
- vrijdagavond 30 januari 1998: 
Lezing over Lepelaars in Nederland door Berend 
Voslamber 

- vrijdagavond 27 februari 1998: 
Lezing over het dierenleven in het hoge noorden, 
van Alaska tot Siberië, door de gebroeders De 
Knijff 
- vrijdagavond 27 maart 1998: 
Jaarvergadering met een aantal heel verschillende 
beelden en bijdragen van eigen leden. 

Nieuws uit de ledenvergadering van 26 september 
Mededelingen bestuur 
Laatste ontwikkelingen rond het geplande golf
baancomplex in Polder Hoogeweg: 
Onlangs is via de gemeente Noordwijk wederom 
een uitnodiging ontvangen om met de heer Beuk, 
overleg te plegen. Oe voorzitter heeft mondeling 
laten weten, dat verder overleg op dit moment 
geen zin heeft. Het afwijzende standpunt van onze 
Vereniging is inmiddels genoegzaam bekend. 
Ontwikkelingen in het tussengebied Katwijk/Noord
wijk: 
In het kader van de invulling van het tussengebied 
tussen Katwijk en Noordwijk (industrieterrein en 
huizenbouw voor Katwijk) is met de Provincie 
overeengekomen, dat er een ecologische verbin
dingszone tussen de duinen en Polder Hoogeweg 
zal worden aangelegd, Middels het nieuwe 

ontwerp-bestemmingsplan "Landelijk Gebied" is 
door de gemeente Noordwijk is gepoogd hieraan 
invulling gegeven. Met de betreffende wethouder 
heeft onlangs overleg plaatsgevonden, waarbij wij 
benadrukt hebben, dat het plan nog op enkele pun
ten verbetering behoeft. Tevens is hierbij door ons 
nog eens het bezwaar benadrukt tegen het ge
bruik van hardhout voor waterkanten in en rond 
het toekomstige industrieterrein. Binnenkort komt 
over dit plan nog een inspraakavond. 
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IVN-afdeling Noordwijk: 
Oe IVN-afdeling Noordwijk houdt binnenkort op te 
bestaan als een zelfstandige afdeling. Om een 
aantal praktische redenen is besloten tot het op
gaan als aparte werkgroep binnen onze vereni
ging. Deze afdeling behartigt met name de opvang 
van de scholen in het Natuurcentrum, organiseert 
het herfstnatuurspel en verzorgt de openstelling in 
het Natuurcentrum. 
Programma: 
Oe volgende maand spreekt Lenie 't Hart van het 
Zeehondenopvangcentrum te Pieterburen. In de 
maand november spreekt Kees Mostert over vleer
muizen. In januari 1998 wordt gesproken over het 
voorkomen en het gedrag van Lepelaars in Neder
land. Voor februari wordt nog een spreker gezocht. 
Tijdens de Jaarvergadering in maart 1998 zullen 
weer verschillende onderwerpen van leden te zien 
zijn. 
Oe ganzenexcursie vindt dit jaar plaats op maan
dag 29 december a.s. 
Rondvraag en waarnemingen 

Oe meest opzienbarende vogelwaarneming is wel 
die van een tweetal Roze Spreeuwen op de zo
genaamde Trimbaan, direct ten noorden van 
Noordwijk aan Zee. Verder zijn er tijdens de zomer 
verschillende Kruisbekken in de Noordduinen ge
zien. Daarnaast wordt melding gemaakt van Patrij
zen in zowel de Coepelduynen als in de Noord
duinen. 
Voor wat betreft de vlinders wordt melding ge
maakt van Gehakkelde Aurelia's in de Coepel
duynen en een Keizermantel op de Zanderij te 
Katwijk. 

Lezing van de heer Willem Pompert over de vo
gels van Spanje 

Na de rondvraag wordt het woord verleend aan de 
heer Pompert, die bekend staat als een bijzondere 
Spanjekenner. Niet minder dan 20 maal heeft hij 
verschillende natuurgebieden in Spanje bezocht 
en wist daarbij tal van vogels op dia vast te leg
gen. Uit het geheel heeft hij een prachtige keuze 
gemaakt, die hij met enthousiasme toelicht. Opval
lend is het grote aantal roofvogels, dat hij laat zien. 
Daarnaast wordt zijn lezing afgewisseld met mooie 
landschapsopnamen. 
Na zijn lezing ontvangt de heer Pompert een 
hartelijk applaus. Daarbij wordt hij door de voorzit
ter bedankt voor zijn bijdrage. 



Nieuws uit de ledenvergadering van 31 oktober 
Mededelingen bestuur 
Ontwerp-bestemmingsplan "Landelijk Gebied": 
Tijdens de vorige ledenvergadering is al over dit 
ontwerp-bestemmingsplan gesproken. Binnenkort 
zal worden nagegaan of de gemeente Noordwijk 
inderdaad onze wensen en aanvullingen in dit plan 
heeft gehonoreerd. Is dit niet het geval dan zal 
alsnog bezwaar worden gemaakt. 
Aanplant rond de vogelobservatietoren in de 
Polder Hoogeweg: 
Helaas hebben we onlangs moeten constateren, 
dat de jonge aanplant rond de genoemde toren 
reeds voor de tweede maal tot op de grond toe is 
afgemaaid. Het spreekt voor zich, dat wederom 
met de gemeente Noordwijk een hartig woordje 
hierover zal worden gesproken. 

Strandestafette op 9 november a.s. in het teken 
van de bestrijding van de plannen tot aanleg van 
een vliegveldeiland voor de kust: 
Op 9 november a.s. zal mede op initiJ.tief van de 
Stichting Duinbehoud een strandestafette worden 
georganiseerd als protest tegen de eventuele aan
leg van een vliegveldeiland voor de kust. Een 
ieder wordt opgeroepen zondagmorgen om 9.00 
uur, wanneer de estafetteploeg Noordwijk 
passeert, acte de présence te geven. 

Rondvraag en waarnemingen 

Er is de laatste tijd nauwelijks vogeltrek waargeno
men. Dit is te wijten aan het ongunstige weer, 

zoals noordelijke en noordoostelijke winden, regen 
e.d. Daardoor trekken vogels op andere tijden en 
in andere banen. 

Opvallend is wel dat de laatste tijd weer Bonte 
Kraaien zijn gezien. Verder wordt een Wijde Man
tel getoond (schelp), die op het Noordwijkse strand 
is gevonden. 

Lezing van Lenie 't Hart over de opvang en ver
zorging van zeehonden in haar centrum te 
Pieterburen 

De voorzitter verleent thans het woord aan de 
bekende Lenie 't Hart , die enthousiast vertelt over 
haar werk in het zeehondenopvangcentrum te 
Pieterburen. Zij laat daarbij een groot aantal dia's 
zien, die het werk van dit centrum duidelijk illustre
ren. Verder zet zij uiteen, dat zij inmiddels wordt 
ingeschakeld bij een groot aantal projecten in de 
hele wereld, die op enigerlei wijze te maken heb
ben met zeehonden en zeeleeuwen. Het geheel is 
inmiddels uitgegroeid tot een centrum, waar ruim 
35 mensen dagelijks werkzaam zijn. Tevens wordt 
in dit centrum veel onderzoek verricht. 

Tijdens de pauze kunnen de aanwezigen zich op 
de hoogte stellen bij de informatiestand, waar 
tevens allerlei boeken en brochures te koop wor
den aangeboden. 
Na afloop van haar lezing dankt de voorzitter haar 
bijzonder voor haar boeiende bijdrage en wenst 
haar veel succes met haar werk. 

Ons ledenbestand, minstens honderd erbij! 
Je/Ie van Dijk 

In het maartnummer van de Strandloper was ook 
dit jaar weer een overzicht opgenomen van ons 
ledenbestand. Uit dat overzicht blijkt dat ons leden
tal sinds enkele jaren weliswaar een lichte daling 
vertoont, maar toch nog duidelijk boven de 500 ligt. 
Bij de groei van 400 leden in 1984 naar ruim 600 
m 1992 kunnen een paar aantekeningen worden 
gemaakt. Allereerst moet de opening van het Jan 
Verweij Natuurcentrum in 1985 worden genoemd. 
Veel mensen kwamen in die eerste jaren een kijkje 
nemen, al of niet vergezeld van hun kinderen, en 
besloten lid te worden. In de tweede plaats heeft 
de bemoeienis van onze vereniging met Polder 
Hoogeweg een behoorlijk aantal nieuwe leden op
geleverd. In 1989 besloten de gemeenteraden van 
Rijnsburg en Noordwijk het zuidelijke deel van 
deze polder te bestemmen voor kassenbouw en 
bedrijventerrein. Door de acties van onze ver
eniging werd het provinciebestuur op andere 
gedachten gebracht en gingen de plannen niet 
door. 
De afname van het ledental sinds 1992 heeft een 
aantal oorzaken. Sommige kinderen die door hun 
ouders bij een bezoek aan het Jan Verweij Natuur
centrum lid werden gemaakt, besloten eenmaal 
volwassen geworden dat lidmaatschap op te zeg
gen. Verder zijn nogal wat jongere leden elders 
gaan wonen wat vaak gepaard ging met opzeg-

ging van het l idmaatschap. 
Bij daling van het ledental kan ook gedacht wor
den aan de nieuwe verenigingen in de omgeving. 
In Katwijk werd in 1986 de Vogelwerkgroep Kat
wijk (nu Vogelclub Katwijk) opgericht. Deze club 
trekt vooral de laatste jaren veel jonge leden aan, 
niet alleen binnen Katwijk, maar ook uit andere dor
pen in de streek. In Voorhout heeft de leefbaar
heidsvereniging "Groen en Leefbaar Voorhout" 
reeds het eerste lustrum gevierd. Deze vereniging 
houdt zich vooral met de ruimtelijke ordening in en 
rond Voorhout bezig. De derde nieuwe vereniging 
in de streek is de KNNV-afdeling Bollenstreek in 
Lisse. Het activiteitenspectrum van deze club ver
toont veel overeenkomsten met wat wij in Noord
wijk uitvoeren (natuurstudie in brede zin en 
natuurbescherming met veel aandacht voor 
ruimtelijke ordening). Toch is het opvallend dat 
veel leden uit het 'buitengebied' onze vereniging 
trouw zijn gebleven, ook als dat gepaard ging met 
een dubbel lidmaatschap. Dat zusterverenigingen 
ook verrijkend kunnen werken, blijkt uit het 
groeiende aantal leden uit de Leidse regio. Veel 
van de Leidse aanwas is namelijk ook lid van de 
Leidse afdelingen van IVN en KNNV. 
In deze Strandloper treft u een aanmeldingsfor
mulier voor een nieuw lid aan. Het is de bedoe
ling dat er veel ingevulde formulieren bij Jan Veef
kind (Breloftpark 26) worden bezorgd. Kijk eens in 
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uw kennissenkring rond! Er zijn echt nog steeds 
mensen met belangstelling voor de natuur die 
geen lid zijn. Verder verdient onze vereniging de 
steun van mensen die het belangrijk vinden dat 
een organisatie van vrijwilligers zich inzet voor het 
behoud van natuur en de leefbaarheid van de 

streek. In onze contacten met gemeente(n) en 
provincie blijkt elke keer opnieuw dat het veel uit
maakt of je namens een klein clubje spreekt of dat 
het bestuur opereert namens een brede achterban. 
Het bestuur rekent op uw medewerking! 

Nieuwe zeetrekpost in de zeereep 
Jan Jacobs 

Als u dit leest, staat er in de zeereep aan de Ko
ningin Astridboulevard, beter bekend als de Zuid
boulevard, weer een nieuwe observatiepost voor 
de zeetrekwaarnemingen. 
Onze vorige post zijn we helaas kwijt geraakt. 
Deze moest in juni verplaatst worden, omdat hij in 
de weg stond voor de verbreding van het terras 
van het Zuiderbad. Tijdens het verplaatsen van de 
hut viel deze van de shovel af, en daar kon de 
oude hut niet meer tegen. Wat er overbleef was 
een partij gebroken planken. Gelukkig waren er 
van te voren goede afspraken gemaakt met de 
aannemer en het Zuiderbad. We kregen van hen 
al het nodige hout voor een nieuwe zeetrekpost, 
maar die moesten we dan wel zelf maken. Van-

6 
\ )1 . 

. ,� J l�lJ� .;, \ )\t• , �, 1\ ·�:J�. • 14' I i V . . I \ \ ' ;' 

\ I '. 

: ("�...: 

wege de vakantietijd werd dat uitgesteld tot het na
jaar 
In de tussentijd hebben we ons beholpen met 2 
strandhokjes welke ons door Jan van der Zalm 
van strandtent "De Zeester" belangeloos ter 
beschikking werden gesteld. Het was inderdaad, 
behelpen, want vooral bij een beetje wind moesten 
de waarnemingen van het ene hokje naar het an
dere worden doorgeschreeuwd. Maar we hebben 
wel al die tijd droog en uit de wind gezeten, en 
daar ging het uiteindelijk om. 

De nieuwe hut is inmiddels klaar. Hij is gemaakt 
als bouwpakket en door Rien "ongelooflijk" mooi 
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geschilderd in de schuur van Hein Verkade. De 
bouwers van de hut waren, behalve onder
getekende, Rien en Robert Sluijs en Hein 
Verkade. Dank ook aan Maaike, die ons langdurig 
van koffie heeft voorzien. Voor het vervoer en het 
plaatsen van de hut hebben zich daarbij ook 
ingezet: Willem Baalbergen, Jelle van Dijk, Martin 
Sluijs, Dennis van der Niet en Ab Steenvoorden. 
We hopen dat de zeetrekhut weer een lange tijd 
mee zal gaan. En dat hij weer zoals de oude hut 
een ontmoetingsplaats zal zijn voor de vogel
waarnemers van onze vereniging. 
De zeetrekhut kunt u bereiken vanaf de inrit van 
het laatste parkeerterrein aan de Kon. Astridboule
vard. Loop het pad in naar de surfclub, en ga de 
houten trap op over de zeereep naar het strand. 

Aan de zeezijde van de zeereep staat onze 
nieuwe observatiepost, direct naast de trap. Maar 
u kunt ook vanaf het strand de trap naar de 
surfclub opgaan. Deze vindt u net ten zuiden van 
het Zuiderbad. Vooral in het weekeinde en in de 
vroege ochtenduren zijn er leden van onze ver
eniging, turend over zee, aanwezig. 
Als u meer over de vogeltrek boven zee wil weten, 
dan is hier een uitgelezen kans om ervaring op te 
doen, en vooral ook om te leren van de ervaring 
van andere vogelaars. 



Terugblik op de paddestoelencursus 1 997 
Kees Verweij 

Op het moment, waarop dit artikel in deze Strand
loper verschijnt, is de Paddestoelencursus van dit 
jaar al weer een tijdje achter de rug. 
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde cur
sus met een behoorlijk aantal enthousiaste deelne
mers. 

Prachtvlamhoed 

Op woensdag 27 augustus vond er een introductie
bijeenkomst plaats, waarbij belangstellenden zich 
konden opgeven. In het kort werd verteld, wat 
deze cursus zou inhouden. Een en ander werd ver
lucht met diabeelden van vorige cursusjaren. 
Tevens was er gelegenheid bepaalde wensen 
t.a.v. de cursusinhoud naar voren te brengen. 
Op woensdag 17 september vond er een theorie
avond plaats, waarop een en ander werd verteld 
over de paddestoel zelf. Daarbij werd getracht 
inzicht te geven in de verschillen tussen de diverse 
families, hetgeen van groot belang is om enigszins 
thuis te geraken in de omvangrijke paddestoelen
wereld. Deze verschillen werden nog met dia
beelden nader toegelicht. Na de pauze konden ce 
deelnemers aan de slag met het determineren van 
een aantal echte paddestoelen aan de hand van 
een determinatietabeL 
Op 21  september, 12 oktober en 26 oktober jl. wer
den excursies ondernomen naar respectievelijk de 
landgoederen Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, 
de Horsten te Wassenaar en de Keukenhof te 
Lisse. In het begin liet het zich aanzien, dat weinig 
te vinden zou zijn. Juist de twee laatste zomer
maanden zijn bijzonder droog geweest en droogte 
is een van de grote vijanden van de paddestoel. 
Midden september ging het gelukkig weer een 
beetje regenen, zodat de meeste paddestoelen, zij 
het wat verlaat, voor ons toch net op tijd kwamen. 
Hoewel werd getracht juist de aandacht te ves
tigen op de meest voorkomende soorten konden 
we niet om enkele opvallende soorten heen. Zo 
zagen wij in Leeuwenhorst heel mooi de Kostgan
gersboleet, een paddestoel, die parasiteert op een 
andere paddestoel. 

Opvallend was ook het grote aantal Parelamanie
ten. 
De Horsten leverden weer een andere aanblik, het
geen voor een groot deel wordt bepaald door de 
ligging en het karakter van het landschap. Dit blijkt 
ook weer door het voorkomen van een aantal 
aparte soorten. Een van de vele leuke waarnemin
gen was de Eikhaas, die op verschillende plaatsen 
als een soort bloemstuk tegen eikenstammen 
aangedrukt zit. 
Eveneens op hout groeit de Prachtvlamhoed, die 
zijn naam zeker eer aandoet. Zijn fel oranje grote 
hoed zet het wat sombere herfstbos ineens in vuur 
en vlam. Gelukkig ontdekten we op z'n oude 
plekje, bijna aan het eind van de excursie, de 
Witte Kluifjeszwam, een paddestoel met witte flap
pen in plaats van een hoed. 
Ook de excursie op het landgoed Keukenhof was 
een succes. Oorspronkelijk was het de bedoeling 
op deze dag naar de Coepelduynen te gaan, maar 
door de droogte van de afgelopen tijd viel het aan
tal paddestoelen daar wat tegen. Vandaar, dat 
werd uitgeweken naar het landgoed Keukenhof. 
Een leuke, ook voor mij nieuwe waarneming, was 
de zg. Radijsvaalhoed, die inderdaad opvalt door 
zijn sterke radijsgeur. Er stond daar zo veel, dat 

Witte Kluifjeszwam 

wij nauwelijks verder gekomen zijn dan 500 meter 
van de ingang aan de Loosterweg. Het vaststellen 
op naam viel dit keer niet mee, want er waren tal 
van verschillende mycene-, collybia- en franje
hoedensoorten te zien, die zonder hulp van een mi
croscoop soms moeilijk op naam te brengen zijn. 

Kortom: we hebben weer een heerlijke tijd gehad 
en volop genoten van de mooie en kleurrijke pad
destoelenflora in onze directe omgeving. 
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Lepelaars in Nederland 
Je/Ie van Dijk 

Nederland neemt in West-Europa een bijzondere 
plaats in door het voorkomen van een paar broed
vogelsoorten die elders ontbreken of schaars zijn. 
In dat rijtje staat de Lepelaar steevast op de eerste 
plaats. Je moet een eind reizen om deze fraaie vo
gel elders in Europa aan te treffen: Spanje, Oos
tenrijk, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Oekraine 
en Rusland. Veel buitenlandse vogelenthousiasten 
willen bij een bezoek aan ons land dan ook in 
ieder geval Lepelaars zien. Tot voor kort waren zij 
aangewezen op de klassieke plaatsen als het 
Naardermeer en De Muy op Texel. Zoals bekend 
hebben deze plaatsen hun status van natuurreser
vaat juist aan het voorkomen van de Lepelaars te 
danken. Tegenwoordig kun je voor Lepelaars 
gelukkig op veel meer plaatsen terecht, terwijl de 
zojuist genoemde plaatsen geheel of gedeeltelijk 
hun betekenis voor de Lepelaar verloren hebben. 
Sinds mensenheugenis hebben er Lepelaars in 
ons land gebroed. In deze eeuw is de Lepelaar 
nooit talrijk geweest. Er waren maar een paar kolo
nies en door het gebruik van persistente landbouw
vergiften liep de stand terug tot ongeveer 1 50 
paren aan het eind van de jaren zestig. Een duide
lijk herstel trad op toen het milieu weer schoner 
werd. Ook bij de sterns en de roofvogels was in 
die tijd een sterke opleving waar te nemen. In de 
tweede helft van de jaren tachtig was het aantal 
broedparen geleidelijk toegenomen tot zo'n 400 
paren. 
Hierna hebben zich wonderlijke ontwikkelingen 
voorgedaan. De Vos verscheen op het toneel en 
verjoeg de Lepelaars eerst uit het Naardermeer. 
De meeste vogels voegden zich bij de reeds 
bestaande kleine kolonie in de Oostvaardersplas
sen. Aan het begin van de jaren tachtig had de 
Lepelaar zich ook op Vlieland gevestigd en in 
1 990 volgde een vestiging in het Quackjeswater 
op Voorne. De beroemde kolonie in het Zwanen
water werd ook door Vossen beslopen en vrijwel 
alle Lepelaars verdwenen hier. Lichte paniek brak 
uit toen in het begin van het broedseizoen van 
1995 de grote kolonie in de Oostvaardersplassen 
geheel verlaten bleek. Vermoedelijk hadden 
Vossen dankzij de lage waterstand de kolonie kun
nen bereiken. Een maand later bleek dat de kolo
nies in het Waddengebied flink gegroeid waren. 

De natuur 
Luuk van Klinken 

Ga je wel eens wandelen door park of bos? leder 
mens heeft daar behoefte aan. Vandaar dat elk 
stukje stad ook een stukje groen bevat. Veel men
sen willen naar een groot natuurgebied, dus bos of 
heide. Tegenwoordig heeft ook elke stad een park 
waar je kunt wandelen. De lucht is hier beter dan 
in de stad, waar je stikt in de benzinedampen. Men 
gaat ook vaak naar het strand. Dan is de natuur in-
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Vossen hebben de Lepelaars gedwongen zich in 
nieuwe gebieden te vestigen. Het verrassende is 
dat in die nieuwe gebieden het de Lepelaars be
hoorlijk voor de wind gaat. Nog even en er 
broeden zo'n 1 000 paar in Nederland. Ook buiten 
onze grenzen zijn nieuwe vestigingen ontstaan 
(Lac du Grand-Lieu in West-Frankrijk, wad
deneiland Norderney in Duitsland). 
Natuurlijk is over deze boeiende vogel nog veel 
meer te vertellen. Wij hopen dat het voorgaande 
uw nieuwsgierigheid geprikkeld heeft. 
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Op vrijdag 30 januari 1997 zal Berend Voslamber 
in het Jan Verweij Natuurcentrum een lezing ver
zorgen over deze bij uitstek Nederlandse vogel. 
Voslamber, werkzaam bij Rijkswaterstaat Directie 
Flevoland, is een uitgesproken deskundige op het 
gebied van Lepelaars. In het voorgaande stukje is 
dankbaar gebruik gemaakt van zijn publicaties op 
dit gebied. 

drukwekkend, de eindeloze zee en de blanke top 
der duinen. 
Tegenwoordig wordt er veel aan natuurbehoud 
gedaan. Omdat de bevolking van ons land de laat
ste decennia in omvang is gegroeid zoekt men 
een tegenwicht in de natuur en tracht die te be
houden. De mensen vermaken zich ook langs de 
waterkant van sloot en plas. Daar kun je genieten 
van het water en de stilte. Mensen uit de steden 



willen altijd uit de stad liefst naar een stukje groen. 
In Leiden heb je de Leidse Hout. Een aantrekkelijk 
park. Sommigen hebben zich toegelegd op de 
natuurstudie. ledereen kent de gewone bloemen 
als paardebloem, boterbloem en madeliefje. Maar 
er zijn nog veel meer soorten. Verder heb je de 
dieren. Deze worden ook bedreigd door de druk 
van de mensen. Ik heb hier wel kwartels gezien en 
de koolmees en zwarte mees met hun hoge geluid
jes. Het roodborstje zie je geregeld. Ook de 
zeldzame nachtegaal heb je hier. Je hebt 
zeldzame en algemene planten. Door bemesting 
ontstaat voedselrijke grond en daardoor neemt de 
soortenrijkdom af. Het gaat natuurbeschermings
organisaties er om dat de onbemeste grond terug
komt en wordt beschermd. 
Vanaf Noordwijkerhout naar de inrichting waar ik 
verblijf vind je een zeer bloemrijke berm, een res
stant van de oude duinen. Hier staan zeldzame 
planten als geel walstro en hongaarse raket. 
Langs deze weg heb ik veel planten verzameld 
voor een herbarium. Daar heb ik nu 90 soorten in. 
Een leuke tak van natuurstudie is voyels ob
serveren. In het park van Psychiatrisch Centrum 
Langeveld te Noordwijk komen ook roofvogels 

Late Gierzwaluwen 
Hein Verkade 

Gierzwaluwen zijn trekvogels van de klok. leder 
jaar arriveren zij eind april en starten met de eileg 
rond de derde week van mei. Gevolg daarvan is 
weer dat vrijwel alle jonge Gierzwaluwen de laat
ste week van juli uitvliegen. Direct daarop vertrek
ken zowel de oude- als jonge vogels richting 
overwinteringsgebied in Afrika. 
Toch kunnen met name in de nazomer regelmatig 
(trekkende) Gierzwaluwen buiten de gebruikelijke 
tijden worden waargenomen. Tot ver in september 
zijn incidentele waarnemingen mogelijk. Het be
treft dan meestal broedvogels uit Scandinavië. 
Deze vogels starten daar later met broeden dan 
die in onze omgeving omdat het warme zomerse 
weer daar wat langer op zich laat wachten. Als 
gevolg daarvan vindt ook de terugtrek later in de 
zcmer plaats. 

Op 22 augustus jl. vlogen 2 Gierzwaluwen boven 
Noordwijk-Binnen. Het bovenstaande lezend geen 
echt opmerkelijke waarneming. Vreemder was het 
toen de dag daarop één vogel een paar maal heel 
laag over de huizen rond de Douzastraat 
scheerde. Het was tegen zonsondergang en betrof 
gezien dit gedrag vermoedelijk geen trekvogel. 
Daarop besloot ik de volgende avond te posten in 
de straat in de hoop dit schouwspel nogmaals 
waar te kunnen nemen. Deze moeite werd direct 
beloond want rond dezelfde tijd 's avonds vloog 
weer een Gierzwaluw laag over en verdween on
der een dakpan van huisnummer 26 in de Douza
straat. Het was direct stil en leek om een 
overnachtende vogel te gaan. 
Op 25 augustus cirkelden in het begin van de 
avond 4 Gierzwaluwen hoog boven het dorp. Na 
een kwartier verloor één van hen snel hoogte 

voor, die in de bomen langs de weiden hun uit
kijkpost hebben. Zo heb ik de torenvalk gezien. 
Ook bunzings en hermelijnen heb ik hier geob
serveerd. Het is leuk om in de winter een groep 
vinken te bekijken. Ik ga de duinen in op verken
ning naar vogels en planten. Ook heb je hier het 
natuurreservaat Langeveld/De Blink, een bos en 
een binnenduinrand met een mooie vegetatie. De 
Blink is niet toegankelijk, ,maar ook van achter het 
hek kan je de mooie flora, de mossen en korst
mossen observeren. De fietspaden door het duin 
zijn prachtig. Je rijdt langs de Amsterdamse Water
leidingduinen. Het natuurreservaat Langeveld is in 
bezit van de Stichting Het Zuid-Hollands Land
schap, waar ik lid van ben. Je kunt er prachtig foto
graferen en tekenen, want het bos is bijzonder 
mooi. 
Twee bekende protagonisten van de natuurbes
cherming zijn Heimans en Thysse. Zij hebben er 
veel aan gedaan om het Naardermeer te bescher
men. Daar broeden nu aalscholvers in een kolonie. 
Met de fiets er op uit, er is veel prachtigs te zien. 

waarna de vogel onder dezelfde dakpan als de 
dag ervoor dook. Dit keer waren echter overduide
lijk bedelende jongen te horen. Deze jonge vogels 
waren dus een maand later dan gebruikelijk nog in 
het nest aanwezig! 
Ook op 4 september was dit nog het geval. 
Daarna werden geen Gierzwaluwen meer gehoord 
of gezien. 

Zo werd weer eens aangetoond dat uitzonderin
gen de regel bevest igen. Een verklaring voor dit 
late broedgeval kan zijn dat het eerste broedsel in 
een vroegtijdig stadium is mislukt waarna de vo
gels een tweede poging ondernomen hebben. Ge
zien het zeldzame voorkomen van dit verschijnsel 
is dit zeker geen automatisme! 
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Schotland: weer of geen weer (deel 2) 
Dick Passchier 

Zaterdag 31  mei: Skye 
Om 1 0  uur vertrek van de camping bij Portree en 
in het plaatsje eerst nog van alles ingeslagen. Niet 
alleen om voor de zondag ingedekt te zijn maar in 
de streek die we wilden bezoeken was zo mogelijk 
nog minder te krijgen dan hier. 
Rijden met de caravan is zelfs op Skye geen echt 
probleem, de wegen zijn er wel erg smal, maar er 
zijn voldoende vluchthavens om elkaar te pas
seren. Als de streek echter zo veel schoons te 
bieden heeft als hier dan schiet je toch niet echt 
op. De korte oversteek van Portree naar het 
westen (zie kaartje) voert ons langs twee verschil
lende baaien. Het Loch Snizort en het Loch 
Dungevan. Voorbij elke hoek nog mooiere pano
rama's over zee met daarachter oprijzende groene 

� 
• 

hoogten. Hier en daar een verdwaald wit huisje en 
een gedropte rode telefooncel die zich bijna hoor
baar excuseerden voor hun aanwezigheid. Elke 
wat makkelijk te beklauteren rotspartij in het Loch 
had zijn eigen zeehondenkolonie. Soms zelfs zo 
dichtbij, dat, als we ter hoogte daarvan stopten, ze 
enigszins verstoort omhoog kwamen om kort 
daarop weer ongeïnteresseerd door te gaan in alle 
rust. Of het 2e Loch naar het kasteel is vernoemd 
of het kasteel naar het dorpje is niet bekend, maar 
alles heet hier Dungevan. Zeker is dat de Me 
Leods van het kasteel er hun stempel hebben ge-
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drukt. Een roemruchte clan die zich in de strijd om 
de macht niet onbetuigd liet, maar welke clan deed 
dat nou niet. In het kasteel een met bloed bevlekte 
clan vlag die ten tijde van grote rampspoed voor 
de dag gehaald werd om het tij te keren. Daar is 
ook de enorme bewerkte koeienhoorn die in één 
teug geleegd dient te worden door elke nieuwe 
clanchief. Die werd en wordt �eus niet gevuld met 
limonade. Een kilometer of zes te noorden van het 
kasteel verwijst de Trotter reisgids (onmisbaar) 
naar een uniek stukje kust. Koraalstrand. Je houdt 
het niet voor mogelijk. Maar al van ver te herken
nen door de witte afscheiding temidden van bijna 
zwarte rotsen. De zeewatertemperatuur is door de 
warme golfstroom zo gunstig dat het koraal regel
matig aangroeit. Er vindt ook net zo regelmatig af
braak plaats wat dan op dit strand wordt afgezet. 

We hebben geen enkele moeite 
om met dit materiaal in de hand 
de kalkresten van koraal te 
herkennen. 
Na Dungevan versmalt de weg 
nog meer en liggen de passeer
havens nog verder uit elkaar, 
maar om 4 uur die middag 
bereiken we Point Neist onder 
een stralend blauwe hemel! We 
droppen de caravan naast het 
pad op een vlak stukje terrein, zet
ten de stoelen op en genieten van 
een kop thee en het uitzicht over 
zee, op het eiland Zuid Uist, wat 
deel uitmaakt van de Buiten Hebri
den. 
Het enige geluid komt van 
Veldleeuweriken, Zilver- en 
Drieteenmeeuwen. Ver onder ons 
vliegen Noordse Stormvogels, 
Zeekoeten, Kuifaalscholvers, en 
Alken af en aan. 
In het vlakke zeewater geen enkel 
teken van de toch beloofde 
walvisachtigen. Dit wordt echter 
ruimschoots goedgemaakt met 
één van de mooiste zonsonder
gangen. De punt Neist steekt zo 
ver uit de kust vandaan dat we 
van hier wellicht ook de zonsop
gang kunnen zien. De kleine 
wereldontvanger is op een plaat-

selijke zender afgestemd en brengt een beetje mel
ancholieke doch zeer Schotse muziek ten gehore, 
kortom een avond om niet te vergeten. 
De volgende morgen, zondag 1 juni worden we 
gewekt door Leeuweriken, meeuwen en een over
daad aan zon op de caravan. Na een kop thee 
wandelen we naar de vuurtoren die gedeeltelijk 
achter een hoge rotswand schuil gaat. Met de kij
ker zien we dat daar elke mogelijkheid tot nestelen 
benut is. het zijn in hoofdzaak Noordse Stormvo
gels over de hele wand verspreid en een kleine 



kolonie Drieteenmeeuwen dicht bij elkaar. De Kuif
aalscholvers hebben duidelijk meer ruimte nodig 
en hebben ook meer werk gemaakt van het nest. 
Recht onder ons is het water zo helder dat we tot 

Zwarte Zeekoet 

diep op de bodem kunnen kijken. Hiu komen ook 
hele velden wier of kelp voor, die langzaam heen 
en weer bewegen. Daar tussen door zwemt heel 
gracieus een grijze zeehond, die als hij eenmaal 
boven komt om lucht te happen, lui ligt te kijken 
naar die pottenkijkers boven hem. Maar Skye zit er 
op. We willen nog zoveel meer. 1 70 km rijden om 
hemelsbreed 80 km verder te komen is niet eens 
gek voor Schotse begrippen. Elke kilometer is 
echter de moeite dubbel en dwars waard. Het eind
doel van deze trip is Shieldaig niet meer dan een 
gehucht. Een lange rij wit gepleisterde huizen met 
vaak diep blauw geschilderde kozijnen, ramen en 
deuren. Op een terras daarboven had de ge
meente een terreintje ingericht om te kamperen. 
Eén kraan en beneden op dorpshoogte het open
bare toilet. Dit laatste is Schots eigen, zeer proper 
en wordt iedere dag schoongemaakt. Op een 
paaltje staat een krakkemikkig kistje met een 
geschreven verzoek om hierin bij vertrek een finan
ciële bijdrage te doen. Het enige geluid dat die 
ochtend hier door het open raam binnendringt is 
het gespetter van een groep spelende zeehonden. 
Met de kijker volgen we een Roodkeelduiker met 
een echte rode keel op z'n strooptocht naar iets 
eetbaars en een paar Middelste Zaagbekken. 
Op het gras tussen de caravans de onvermijdelijke 
Rouwkwikstaart. Zowel kaart als reisgids wijzen 
op de natuurlijke waarde van het eilandje midden 
in de baai. Niet meer dan een grote steenklomp be
groeid met dennenbomen.Zo hier en daar bij bu
ren geïnformeerd waaruit die waarde dan wel 
bestond. Wat wel zeer verbaasde gezichten 
opleverden; "Of we die Blauwe Reigers dan nog 
niet hadden gezien?". Die hadden we wel gezien, 
maar wisten wij veel. De volgende dagen van 
hieruit het hele schiereiland verkend. Het is nog 
steeds wolkenloos, maar het waait nu zo hard dat 
je op een terrasje je kopje moet verankeren. 
Daarna een dagmars naar het plaatsje Torridon. 
Landschappelijk fantastisch, maar niet om er te vo
gelen. De eerste en enige Steenarend van de hele 

vakantie is de grote vangst. De hele streek is ge
woon vogelarm. Verder op weg naar het noorden 
passeren we het 15 km lange Loch Raree. De reis
gids stopt iedere toerist die minder dan een uur 
van het uitzicht geniet zo ongeveer in de Schotse 
ban. Maar goed ook want de eerste de beste stop 
leverde een paartje aards-makke Parelduikers op. 
We hebben ze gedurende de koffiepauze aan het 
werk gezien. Wat kunnen die beesten duiken. 
Daarbij is onze Fuut een Wilde Eend met wa
tervrees. 
We verhuizen via Gairloch, Poolewe langs de 
A832 naar Ullapool. Vanwaar de veerboot over
vaart naar Lewis. Deze streek staat ook hoog op 
ons verlanglijstje, maar we hebben nog maar 1 1  
dagen. Uiteindelijk draaien we de caravanpoten uit 
op een terreintje bij Loch lnver, alweer aan de 
kust. Van een Nederlands paar ligt de dame met 
ernstige zonnebrand doodziek in de tent. We ver
bl ijven nog wel in Schotland!!! 
ledere rotsnaald van enige hoogte wordt in 
Schotland "old man" genoemd. En ook het vlakbij 
gelegen plaatsje Stoer heeft z'n "old man" recht 
overeind in zee. Hij is onderdeel van een zeer gril
lig stukje kust, nu geteisterd door de inmiddels 
wilde Atlantische Oceaan. Groepen Grijze Zeehon
den houden zich schuil aan de lijzijde van wat rots
partijen. Op een richel vlakbij tellen we 6 Zwarte 

Zeekoeten. Vergeleken met de grote Noordse 
Stormvogels in de buurt is dit bijna zwarte koetje 
met z'n helder rode pootjes en volmaakt witte 
schoudervlekken heel aandoenlijk. 
Donderdag 5 juni vertrekken we uit Loch lnver 
richting Scourie een kilometer of 1 5  onder de 
meest noordwestelijke punt van Schotland, omdat 
het dichtbij het eilandje Handa ligt. 
Wat daar zo bijzonder aan is leest u in deel 3 van 
"Schotland weer of geen weer". 
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Op zoek naar de Pruikzwam 
Kees Verweij 
Een behoorlijk aantal jaren ben ik al met de pad
destoelen bezig. De meesten van u zullen wel 
weten, dat paddestoelen een bijzondere groep in 
onze flora vormen, die qua uiterlijk, kleur, voor
komen e.d. sterk opvalt. Bovendien raak men nooit 
uitgestudeerd, want in Nederland zijn er liefst niet 
minder dan 3000 soorten. Daar komt verder bij, 
dat onze duinstreek zeer rijk bedeeld is met een 
groot aantal soorten. Om een groot aantal mooie 
paddestoelen te kunnen zien behoeft men dus 
zeker geen verre reizen te ondernemen. 
Een van de paddestoelen, die steeds op mij grote 
indruk maakt, is de Pruikzwam (Hericium eri
naceus), een bijzonder fraaie houtzwam, die 
vooral op oude, dode beuken voorkomt. Hij ziet er 
een beetje uit als een kluit met tal van dunne, naar 
beneden hangende ijspegels. Ik had hem tot voor 
kort nog nooit gezien, maar Frans van den Berg, 
de grote paddestoelenkenner uit onze streek, wist 
mij daarover boeiend te vertellen. De vindplaats 
hield hij angstvallig geheim. Daar hij ruim 1 0  jaar 
geleden nog veel te vroeg gestorven is, heeft hij 
"zijn geheim" letterlijk in zijn graf meegenomen. 
Bij mijn vele paddestoelentochten hield ik elke 
dikke stam amgstvallig in het oog in de hoop hem 
daar te vinden, maar tot nog toe tevergeefs. Totdat 
ik enkele weken geleden te horen kreeg, dat op 
een excursie van de KNNV een exemplaar van 
deze prachtige zwam was ontdekt op het landgoed 
Woestduin bij Vogelenzang. Omtrent de vindplaats 
ontving ik slechts een vage beschrijving, zodat het 
niet mee zou vallen hem te vinden temidden van 
de vele andere duizenden paddestoelen, die dit 
landgoed rijk is. 
Met een paar andere fervente paddestoelenliefheb
bers hebben we op een gegeven moment de 
stoute schoenen aangetrokken en togen op weg 
naar Woestduin. 
Vele dikke stammen onderwierpen wij een een 
nauwkeurige inspectie, maar helaas geen resul
taat. Maar opeens ontdekten wij een plek, die min 

of meer zou kunnen voldoen aan de beschrijving 
van het terrein, waarop hij zou kunnen voorkomen. 
Er lag een groot aantal stammen op de grond, 
waar hij misschien tussen zou kunnen groeien. We 
waren al een poosje bezig met kijken, totdat een 
van ons groepje ons luid toeschreeuwde: "Daar 
hangt ie". 
Groot was onze opwinding, toen we hem daar in
derdaad zagen hangen, diep verborgen onder een 
grote omgevallen Beuk. Daar was die dan, het 
"pronkstuk" van Frans van den Berg. 
Het behoeft geen betoog, dat we hem van alle kan
ten uitgebreid hebben gefotografeerd, zodat straks 
tal van anderen ook van deze prachtige houtzwam 
kunnen genieten. 
Nog even een paar gegevens: De Pruikzwam is in 
onze streek uiterst zeldzaam. In het oosten van 
ons land is de kans om hem aan te treffen mis
schien iets groter, maar niettemin staat hij op de 
lijst van zeldzaMe, in geheel Europa sterk be
dreigde soorten. 
Zo ziet u maar: ook in onze overbevolkte streek 
zijn zeldzame ontdekk:ngen bepaald niet uitge
sloten. 

Aanwinsten voor de Jan Verwey Bibliotheek 
Je/Ie van Dijk 

Zoals bekend bestaat onze bibliotheek voor een 
deel uit boeken die afkomstig zijn uit de nalaten
schap van Jan Verwey. Daarnaast worden uit 
eigen middelen regelmatig nieuwe boeken 
aangeschaft. De nieuwste aanwinsten worden 
hieronder besproken: 

Hagemeijer W.J.M. & Blair M.J. ( Eds.) 1997. The 
EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their 
Distribution and Abundance. T. & A.D. Poyser 
Ltd, London. 903 p. ISBN 0-85661-091-7. 
Prijs E 41.25. 

Er zijn inmiddels in veel Europese landen broedvo
gelatlassen verschenen. Frankrijk en Groot-Brittan
nië hebben zelfs al een tweede inventarisatieronde 
achter de rug. Het wachten was echt op een 
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boekwerk waarin al deze inspanningen bijeen 
waren gebracht. Het idee om te komen tot een 
Europese atlas werd al in het begin van de jaren 
tachtig gelanceerd. Het realiseren van dit idee 
bleek echter een geheel ander verhaal. In landen 
als Zweden en Spanje had men gewerkt met kaart
blokken van 50x50km. Per blok staat dan 
aangegeven of de soort er broedt of niet. In ons 
dichtbevolkte landje met relatief gezien veel vo
geltellers waren de gegevens verzameld in 5x5km
blokken. Een gigantische klus om dit diverse 
materiaal geschikt te maken voor presentatie op 
Europese schaal. Daarnaast kwam het probleem 
welke periode in kaart gebracht moest worden. 
Afgesproken werd dat het zou gaan om de periode 
1 985-88. Sommige landen haalden dat niet en 



stuurden meer recent materiaal in terwijl de 'voor
lopers' zoals Nederland die wel op tijd hun zaakjes 
rond hadden, nu de situatie uit de jaren tachtig in 
deze atlas aantreffen. 
De atlas van de European Bird Census Council is 
een mijlpaal op het gebied van Europees onder
zoek naar de verspreiding van broedvogels. Niet 
eerder werden zulke gedetailleerde kaartbeelden 
geproduceerd. Vooral de inbreng van het mate
riaal uit de Oost-Europese en de Scandinavische 
landen maken dit boek tot een belangrijke publica
tie. Tot voor kort werden deze gebieden egaal 
ingekleurd (of niet) als het de verspreiding van 
bepaalde soorten betrof. Nu blijkt het versprei
dingsbeeld er in veel gevallen veel minder egaal uit 

te zien. 
De teksten zijn kort gehouden en kennen een vrij 
strakke opbouw. Ingegaan wordt op biotoop, be
dreigingen en aantalsafname of -toename. In die 
teksten wordt herhaaldelijk meer recent cijfermate
riaal gepresenteerd. Oe teksten zijn geschreven 
door gerenommeerde ornithologen, die in veel 
gevallen over de desbetreffende soort gepu
bliceerd hebben. In dit internationale gezelschap 
zijn heel wat Nederlanders te vinden. o.a. Rob 
Bijlsma. Albert Beintema, Kees Camphuysen, Fred 
Hustings, Pieter Zomerdijk, Peter Meininger en 
Frans Schepers. 
Behalve een kaart en een tekst is bij elke soort 
ook een staafdiagram opgenomen waarin de aan
tallen per land worden weergegeven. Met een 
kleurtje wordt aangegeven of de soort in het desbe
treffende land voor of achteruit gaat. Voor 
bepaalde soorten blijkt ons land in Europees ver
band uiterst belangrijk te zijn, zoals voor Lepelaar, 
Bergeend, Wilde Eend, Slobeend, Scholekster, 
Kluut, Kievit en Grutto. 
Oe Europese atlas is een lijvig boekwerk waarin 

een enorme hoeveelheid kennis over de versprei
ding van broedvogels is Europa is samengebracht. 
Daarnaast geven de teksten een goed inzicht in de 
bedreigingen waaraan veel soorten blootstaan. 
Keizer G.J. 1997. Paddestoelen Encyclopedie. 
Rebo Productions, Lisse. 288 p.ISBN 
90.366.1 072.9. Prijs f14,95. 

Rebo Productions uit Lisse blijft verbazen met het 
uitbrengen van zeer goedkope boeken. Wat koop 
je tegenwoordig voor f 1 5  in een boekhandel? Dit 
boek met 789 goede(!) kleurenfoto's mag er zijn. 
Natuurlijk lukt het lang niet altijd om een pad
destoel met behulp van één afbeelding op naam te 
brengen. Een paddestoel kan binnen enkele 
dagen (soms uren) nogal van aanzien veranderen. 
Meerdere afbeeldingen per soort zijn dan onmis
baar. Een paddestoelenliefhebber werkt dan ook 
altijd met verschillende boeken en boekjes. Het 
boek van Gerrit Keizer zal dan ook zeker zijn weg 
vinden naar de meer gevorderden onder ons. 
Maar ook voor beginners is dit een bijzonder 
aardig boek. Echt een aanrader als je eens met 
wat meer aandacht naar paddestoelen wilt kijken. 

Heuff J., 't Hart L. & Osterhaus A. 1996. 25 jaar 
Zeehondencrèche Pieterburen. Fotoplus, Kol
ham. 96 p. ISBN 90-50-28-0773. Prijs f25. 

Op vrijdag 31 oktober 1 997 mochten wij Lenie 't 
Hart in het Jan Verwey Natuurcentrum welkom 
heten. Het werd een bijzondere avond die de aan
wezigen nog lang zal heugen. Haar aanstekelijke 
enthousiasme gepaard aan een grondige kennis 
van zaken maakten haar spreekbeurt tot een on
vergetelijke gebeurtenis. Oe wonderbaarlijke 
geschiedenis van de Zeehondencrèche Pieterbu
ren (met nu 300.000 bezoekers per jaar!) zou on
denkbaar zijn geweest zonder de inzet en het 
charisma van Lenie 't Hart. In dit boekje is dat alle
maal nog eens na te lezen. 
Van het antiquariaat Moby Dick kreeg de Jan Ver
wey bibliotheek een eerdere publicatie van het zee
hondencentrum cadeau. Het is een boekje uit 
1 987 getiteld: "Lenie 't Hart". Hierin wordt nog uit
gebreider de veNuiling van de Waddenzee en de 
opkomst van Pieterburen als bekende plaats in 
Nederland uitgebeeld. 
Bijlsma R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek 
Roofvogels. KNNV-uitgeverij, Utrecht. p. 160. 
ISBN 90-5011-96-7. Prijs f32,50. 

Ook voor hen die niet van plan zijn om gedegen 
onderzoek naar roofvogels te doen, bevat dit 
boekje veel interessante informatie. Als je al twin
tig jaar intensief met roofvogels bezig bent zoals 
Rob Bijlsma, ga je dingen zien die voor anderen 
verborgen zijn gebleven. Het uitbrengen van dit 
boek kan tot gevolg hebben dat meer mensen dan 
tot nu toe nestbomen gaan beklimmen om het ver
loop van het legsel op de voet te volgen. Dat kan 
tot ongewenste effecten en verstoringen leiden. 
Aandacht voor roofvogels is prima, maar het kan 
ook leiden tot belangstelling van lieden die niet het 
beste voor hebben met deze 'kremmen'. Oe Werk
groep Roofvogels Nederland, mede uitgever van 
dit boekje, kan daar over meepraten. 
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Génsbol B. 1997. Roofvogels van Europa, 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Schuyt & 
Co, Haarlem. ISBN 90-6097-431. 408 p. 

Prijs f59,50. 
Dit op zakformaat gebonden boek bevat een schat 
aan informatie. Het is zowel een determinatiegids 
als een boek waarin veel over leefwijze en ver
spreiding is te vinden. Na enkele inleidende hoofd
stukken volgt een bespreking per soort. De 
volgende rubrieken komen hier aan bod: versprei
ding, populatiegrootte (recente schattingen), popu
latie-ontwikkeling, trek, habitat, broedgedrag, 
voedsel en jachttechniek. Elke bespreking gaat 
vergezeld van één of meer kleurenfoto's en een 
verspreidingskaart. De laatste 1 25 pagina's vor
men een uitstekende determinatiegids voor alle 
Europese roofvogels. Per soort zijn 5-1 5 tekenin
gen opgenomen. Hierbij zijn zowel onder- als bo
venaanzichten. In de begeleidende teksten wordt 
uitvoerig ingegaan op ondersoorten, onvolwassen 
vogels en op soorten waarmee de soort verward 
kan worden. Kortom een fraai, degelijk en zeer in-

formatief boek. Bovendien kan het in elke rugzak 
een plaats vinden! 

F. Bos en M. Wasscher, Veldgids Libellen, 
Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 1997. 
Prijs f49,95 (voor leden KNNV f44,95). 

Aan de hand van deze gids krijgt men een goed 
overzicht van alle libellen, die niet alleen in Neder
land, maar ook in geheel West-Europa voor
komen. Naast een beknopte, maar behoorlijk 
volledige beschrijving van de soorten, die 
overigens alle in prachtige kleurenfoto's staan 
afgebeeld, wordt vrij uitgebreid ingegaan op de li
bel zelf. Achtereenvolgens worden lichaamsbouw, 
levenscyclus en gedrag, biotoop en de bedreigin
gen van deze bijzondere insectengroep beschre
ven. Daarnaast volgt nog een korte handleiding 
voor het herkennen van libellen en het vastleggen 
van de waarnemingen. 
Het is een boek, dat vakkundig en in makkelijk 
leesbare taal geschreven is. Het kan vele de ogen 
openen voor een tot nu toe onbekende, fascine
rende wereld van waterinsecten. 

Libellen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Luuk Wanders 

Ik wou altijd al weten welke libellen er zaten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarom neem 
ik altijd een schepnetje mee. Bij het Oasterkanaal 
gaan we altijd heel veel zitten en dan kan ik op 
mijn gemak de libellen vangen en determineren. 
Daarom heeft mijn vader nu ook een l ibellengids 
gekocht. Als ik weet welke soort ik heb gevangen 
laat ik hem gauw weer los. Dat loslaten is eigenlijk 
nog het leukste. Ik ben er achter gekomen dat in 
de AWD best veel soorten libellen zitten. 
Houtpantserjuffer 
Azuurwaterjuffer 
Variabele waterjuffer 

Watersnuffel 
Lantaarntje 
Grote roodoogjuffer 
Paardenbijter 
Glassnijder 

Bruine Glazenmaker 
Grote Keizerlibel 
Viervlek 

Keizerlibel At'!shn1dae Anax 
11npc!a:or leldz.ame IJI.l@l vaP 
meren. rNiti1en. hf:kan m 
tJU�tian. �'w s Zomer!> acuol: 
jiJQer. ��n van ée �roots!f1 
[UtOPL'� SOOIIen 

Gewone oeverlibel 

Bloedrode heidelibel 

Gevlekte heidelibel 

Steenrode heidelibel 

Bruinrode heidelibel 
Zwarte heidelibel 

Hierboven staan 17 libellensoorten. Dat is veel als 
je nagaat dat er maar 40 libellensoorten in Neder
land zijn. In het Oasterkanaal hebben we in juni op 
een hele warme dag ook larven naar boven zien 
kruipen. Dat waren larven van de Glassnijder 
(Brachytron pratense). Ook zagen we toen pas uit 
de pop gekropen l ibellen van deze larven, die nog 
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maar net konden vliegen. 
Toen ik een keer ziek was hadden mijn broer en 
mijn vader een larve van een Watersnuffel mee 
naar huis genomen, die ze in de Kalverbocht had
den gevonden. Die hebben we thuis een echte !i
belle zien worden. In een heel klein poeltje vlakbij 
de Kalverbocht zagen we op een dag wel 15 paart
jes Heidelibellen tegelijk hun eitjes leggen. 



Veertien jaar Jan Verwey Bibl iotheek 
Marian Bos 

In 1 981  overleed de uit Noordwijk afkomstige bio
loog Jan Verwey. Een groot deel van zijn boeken
bezit schonk hij per testamentair beschikking aan 
onze vereniging. Daarbij was wel bepaald dat de 
boeken door alle Noordwijkers geraadpleegd 
moesten kunnen worden. In de loop van 1982 
kreeg Wim Baalbergen de beschikking over deze 
boekenverzameling. Omdat het niet lukte om op 
korte termijn een geschikte locatie te vinden bes
loot Wim de boeken onder te brengen in het 
souterrain van zijn woning aan de Schoolstraat 
(waar nu Moby Dick gevestigd is). Ook de boeken 
die reeds in het bezit van de vereniging waren (o.a 
uit de nalatenschap van de heer Vermaas) vonden 
hier een plaats. Op 1 7  december 1 983 was de 
zaak ingericht en kon tot uitleen worden overge
gaan. Gelukkig duurde deze situatie maar kort 
want in het voorjaar van 1984 kreeg de vereniging 
de beschikking over de niet meer in gebruik zijnde 
dorpsbibliotheek aan de Weteringkade. Dit ge
bouw werd omgedoopt in "Jan Verwey Natuurcen
trum" en de boekenverzameling van Jan Verwey 
kreeg hier uiteraard ook een plaats. Op 1 6  juni 
1 984 werd het natuurcentrum officieel geopend. 
Vooral de eerste jaren werd er druk gebruik ge
maakt van onze bibliotheek. Helaas is de belang
stelling de laatste jaren sterk teruggelopen. Dit 
ondanks het feit dat de collectie in de loop der 
jaren flink werd uitgebreid door nieuwe schenkin
gen en gerichte aankopen. Vooral door de aan
koop van standaardwerken die niet bij de buurman 
in de Openbare Bibliotheek te vinden zijn, heeft 
onze bibliotheek de laatste jaren aan betekenis ge-

Invasie op Schier 
Koene Vegter 

Aangelokt door vermeende berichten over een 
massale invasie van Zeekakkelobbissen (cacalo
bium variabi le) van Schiermonnikoog vertrekt een 
38-tal Noordwijkse natuurvrienden vrijdagavond 5 
september 1 997 naar dit kleinste der waddeneilan
den om ter plekke een eigen onderzoek in te stel
len. Een verslag van hun naspeuringen volgt 
hieronder. 
Als gunstig voorteken is te beschouwen dat in de 
Brouwerse bus al enkele ooievaars worden gesig
naleerd en dat Erica Terpstra zich als schuts
vrouwe op de voorplecht van het waddenschip van 
Wagenbergs passagiersdiensten BV heeft geïn
stalleerd. Om en nabij de haven volgt een begroet
ing door eiders, lepelaars en rosse grutto's. 
De volgende dag begint met een fikse onweersbui. 
Dat is minder mooi, maar treft gelukkig alleen een 
paar vroege opstaanders, waarna de lucht geleide
lijk opentrekt en ook het doorsneelid kan genieten 
van een scala aan kiekendieven. Bruin is in de 
meerderheid, maar ook blauw laat zich bewon-

wonnen. De belangrijkste aanwinsten worden 
steeds in De Strandloper besproken (zo ook in dit 
nummer). Daarbij gaat het niet alleen om belang
rijke boeken op het gebied van vogels; ook op an
dere terreinen vindt regelmatig aanvulling plaats. 
Zo werden de laatste jaren ook boeken op het ge
bied van paddestoelen, wilde planten, libellen, vlin
ders en zoogdieren aangeschaft. 
Behalve de boeken die uitgeleend worden zijn er 
enkele standaardwerken die niet uitgeleend wor
den, maar ter plekke geraadpleegd kunnen wor
den. Dit geldt ook voor de tijdschriften waarop de 
Jan Verwey Bibliotheek geabonneerd is. Voor het 
voorbereiden van een werkstuk, een spreekbeurt 
of een onderzoek ligt hier een schat aan informatie 
opgeslagen. Een bijzonder archief wordt gevormd 
door alle onderzoeksrapporten van de Amster
damse Waterleidingduinen. Alle rapporten die in 
de loop der jaren verschenen zijn (er is daar een 
bulk onderzoek verricht!), zijn hier in aparte map
pen aan te treffen. Speciaal voor de jeugd is er 
een plank in de boekenkast met voor hen 
geschikte boeken. 
Ik raad iedereen aan van onze bibliotheek gebruik 
te maken. Uitleen is mogelijk tijdens de openings
uren van het Jan Verwey Natuurcentrum (op 
woensdag en zondag van 1 4- 1 6u gedurende de 
maanden mei-september) en tijde: 1S de lezingen
avonden op de laatste vrijdag van de maand. Op 
deze avonden kunt u iemand van het bestuur 
vragen te helpen bij het inschrijven van het boek 
dat u wenst te lenen. Wilt u buiten deze uren van 
de bibliotheek gebruik maken, neem dan even con
tact op met Marian Bos, tel. 071 -361 8636. 

deren, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke 
vorm. Het gracieuze wieken van deze roofvogels 
is voor mij altijd weer een van de hoogtepunten 
van de jaarlijkse waddenexcursie. 
Om de speurtocht in goede banen te leiden is de 
groep voorzien van enige portofoons, die zoals wel 
meer bij moderne communicatiemiddelen nog de 
nodige feilen vertonen. Geheel onmisbaar is zo'n 
medium overigens niet , want het zaterdagse doel 
van een gezamenlijke tocht stort al vroeg in de 
ochtend bij de eerste modderige slenken in. Een 
jammerl ijke splitsing is het gevolg. De groep Baal
bergen duidelijk avontuurlijker van aard, stort zich 
vol overgave in het nattige gebied richting duin en 
strand. De groep van Dijk trekt zich, met een wat 
behoudender karah:ter terug op de wadzijde van 
het eiland. 
Beide wacht een zware tocht, omdat de noord
westenwind inmiddels tot windkracht 6 is aange
wakkerd. Zon en waarnemingen vergoeden echter 
veel. Uiteraard de talrijke vogels, maar ook kleine 
'/OS en een moeraswespenorchis, bijna bezwijkend 
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onder de kreten van Els Löhr, staan volop in de be
langstelling. 
Van de vogels zijn vooral te melden de bij de 
vorige excursie ('84 en '94) niet geziene exem
plaren: havik, kleine jager, noordse pijlstormvogel, 
roodborsttapuit, sijs, wespendief, ransuil en 
dwergstern. 
's Avonds wordt door quizmasters Kees Verweij en 
Dineke Bruin niet alleen de feitenkennis van de 
leden getoetst, maar ook de stand van zaken van 
het kakalobissenonderzoek opgemaakt. 

·'· 

Dwergstern 

Schiennonnikoog 

De meeste groepen bl ijken niet verder gekomen 
dan de vondst van min of meer f raaie dode exem
plaren. Eén groep - de zeesterren - heeft echter 
een levend exemplaar mee kunnen voeren, dat on
der de massale belangstelling echter zo van streek 

Vogelvriend 

raakt dat het zich wild spuitend een weg naar 
buiten baant. 
Nacht en volgende ochtend worden gekenmerkt 
door hoosbuien, waar alweer de vroege opstaan
ders het slachtoffer van worden. In een sfeer van 
fraaie wolken en prachtige l ichteffecten wordt het 
onderzoek per fiets over het hele ei land voort
gezet. Opnieuw zijn vele waarnemingen het 
gevolg, bij de vogels zeker 1 00, maar evenals in 
de Noordwijkse politiek kunnen de meningen in 
natuur- en vogelbeschermend Noordwijk ook 
scherp uiteenlopen. Soms komt men eruit, maar 
soms ook niet. Al vroeg wordt een vogel op een 
paal achtereenvolgens gediagnostiseerd als bui
zerd, sperwer en havik om uiteindelijk met alge
mene instemming een natte houtduif te worden. In 
het gras tussen dijk en dorp neemt het dokters
groepje nu eindelijk eens goed de verschillen waar 
tussen en gewone grutto en de rosse grutto, tot 
een later gearriveerde Wim Baalbergen geduldig 
uitlegt dat het hier toch echt een en dezelfde vogel 
betreft. Bij bestudering van de Johnsson's blijkt het 
nog te kloppen ook. Opvallend is ook de waarne
ming van Leo Schaap die rotsvast meent vossen
keutels te hebben gezien van de niet op de wad
deneilanden voorkomende vos. Hier zal nader on
derzoek noodzakelijk zijn. Ook de waarneming van 
resp. een geoorde fuut, een morinelplevier en een 
zwarte ruiter leiden tot duidelijke verdeeldheid on
der de leden, waarbij stevig met natuurboeken en 
telescopen wordt gezwaaid. Misschien is hier het 
woord van de familie Baarsen op zijn plaats, zoals 
op 4 juli 1 997 opgetekend staat in het vogel
waarnemersboek in koffiehuis de Grilk, daar 
beschikbaar gesteld door VCS, de vogelaarsclub 
van Schiermonnikoog: We hebben veel gezien 
maar hoe die dingen in de lucht heten weten we 
niet. Hoe het ook zij een voltallige club keert zon
dagavond vermoeid en tevreden huiswaarts, voor 
het laatst onder de inspi rerende leiding van Rien 
Sluys.Voortzetting van het onderzoek volgend jaar 
op Vlieland is echter gegarandeerd. 

Hij telt op Tessel en hij turft in Tanger 
Hij vangt de fauna in een formulier 
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Hij reist allang niet meer voor zijn plezier 
Hij houdt een lijst bij en die moet langer 
Tweehonderdnegentien: de lammergier 
Tweehonderdzeventig:  de krekelzanger 
Driehonderdvijf: de kleine vliegenvanger 
Driehonderdzes: de morinelplevier 
Soms komt hij thuis om in zijn dikke boeken 
de onbetrapte soorten op te zoeken 
voortdurend in de ban van het getal 
Dan komt er voor zijn raam in de seringen 
een merel ongeschreven l iedjes zingen 
Hij hoort het niet: de merel heeft ie al. 

Ivo de Wijs 



1 1 E ifjes in het Leeuwenhorstbosll 
Pa ul Pa umen 

Er is altijd wel wat bijzonders te beleven t ijdens het 
"Herfstnatuurspel" in het Leeuwenhorstbos. Dit 
evenement voor kinderen wordt jaarlijks georga
niseerd door IVN afdeling Noordwijk. Dit jaar 
kwamen daar ca 350 k inderen op af om, vaak 
samen met hun ouders, te genieten van deze bij
zondere natuurwandeling in het kleurrijke najaars
bos. 
De herfstwandel ing had als thema "reizen". Al voor 
het aanvangstijdstip meldden zich de eerste deel
nemertjes voor de anderhalf uur durende speur
tocht. De kinderen werden zoals gewoonlijk door 
vragen en activiteiten spelenderwijs met de natuur 
in contact gebracht. 
De vele vragen zoals: Welke vogels maken een 
verre reis en welke blijven thuis? Op welke manier 
laten de dieren tijdens het reizen hun sporen 
achter en kunnen esdoorns zich toch met vleugels 
verplaatsen? leverden weinig problemen op. 
Met veel enthousiasme werd aan de opdrachten 
gewerkt bijvoorbeeld: het ontdekken van reizigers 
onder de grond, het bestuderen van paddestoelen 
met behulp van een spiegel. En een wiskundig 
vraagstuk (wat sommige volwassenen veel hoofd
brekens bezorgde) 'hoe bepaal je de hoogte van 
een boom', werd door de kinderen met een
voudige hulpmiddelen opgelost. 
Natuurlijk werd er ook veel pret gemaakt zoals bij 

Rondje Groen 
W. Andelaar 

Als geen ander dorp leent Noordwijk zich voor een 
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 
oppi kken van wat de natuur te bieden heeft. 

Voor het kijken over zee, met name in het najaar 
en de winter, heb je een 'oppertje' nodig. Een 
plekje waar je wat uit de wind kan zitten. In die 
jaargetijden heb je wat dat betreft niet veel keus. 
De consumptietenten zijn opgeborgen in de winter
berging en het gebouw van de zeilvereniging staat 
op het Palaceplein. Je hebt dan niet veel meer 
keus dan de politiepost en de waarnemingshut bij 
het Zuiderbad. Op die eerste locatie is het daarbij 
alleen met een zuidelijke wind uit te houden. 
Vanaf die pol it iepost zag ik dit najaar vanuit het 
noorden een vogel aan komen vliegen. Met een 
krachtige slag vloog het dier laag over het waterop
pervlak. Net iets ten noorden van het Rem-eiland 
veranderde de vogel van koers en vloog 
razendsnel naar boven. Mijn eerste reactie was: 
' Een jager' ;  jagers kunnen vanuit een rustige 
vlucht opeens pijlsnel omhoog schieten en een 
stern belagen. Het bewuste dier brak op een 
bepaald moment die snelle spurt naar boven af en 
kwam daarna op de kust aan vliegen. 

het raden van vogelgeluiden, het eten van voedsel 
uit het bos en het 'reizen' als een kikker. 
Een verassende creatieve opdracht voor de deel
nemertjes was: "maak een elfje". Een elfje, in dit 
geval geen sprookjesfiguur , is een gedicht van elf 
woorden dat niet hoeft te rijmen. De opbouw is als 
volgt: WAT (1 e woord), HOE (2 woorden), WAAR 
(3 woorden) ,  WAT DOE JE (4 woorden) WAT 
VOEL JE (1 woord). 
In de tientallen gedichtjes waren verrassende re
sultaten te vinden: 
Bomen - bruine bladeren - in het bos - ik raap ze 
op - nattigheid; Lucht - ik vlieg - door het bos - op 
zoek naar kabouters - spanning; Buiten - ik loop -
in het bos - ik zoek mooie dingen - bladeren. 
Alle opdrachten goed leverde de slagzin "Zonder 
rugzak reizen door het bos" en dat dat een fijne er
varing is werd door vele k inderen en ouders beves
tigd wat mag blijken uit het volgende elfje van een 
van de kinderen: Bomen - bij elkaar - ik loop er in -
leuk! 
Of het Herfstspel volgend jaar weer in Nieuw-Leeu
wenhorst kan plaats vinden is nog niet zeker en 
ook de "naam" waaronder dit jaarlijkse evenement 
zal worden voortgezet zal wellicht veranderen. 
Zeker is wel dat de tien medewerkers aan deze 
dag volgend jaar weer met evenveel plezier aan 
de voorbereidingen zullen beginnen. 

-- -
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Al snel werd toen duidelijk dat het geen jager was. 
De vlucht was duidelijk als die van een roofvogel 
te herkennen. Niet al te klein, donker van boven 
en l icht van onder. Toch duurde het even voor het 
tot me doordrong met een Slechtvalk te maken te 
hebben. De 

·
determinatie werd namelijk wat be

moeilijkt door het feit dat ik de 'baarden' aan de zij
kanten van de kop niet kon zien. Daar komt bij dat 
je deze valk niet elke dag in Noordwijk tegenkomt. 

Slechtvalk 

Om maar te zwijgen van de reacties van de 'happy 
few' op waarnemingen van deze vogel in Noord
wijk. 
Maar nadat de vogel vrijwel over mijn hoofd landin
waarts was gevlogen stond het voor mij vast, het 
was een Slechtvalk. Met de waarneming was ik bij
zonder in mijn nopjes. Naar mijn gevoel de eerste 
maal dat ik op zeker een dergelijke vogel in Noord
wijk zag. 
De ervaringen die ik met Slechtvalken heb gehad 
vonden tot dusver buiten het dorp plaats. Een 

beeld dat op mijn netvlies is gegrift is bijvoorbeeld 
die keer dat we met een groepje in de Slufter op 
Texel liepen. Op het strand zagen we daarbij een 
vogel op een aangespoeld kistje zitten. Echt een 
waarneming uit het boekje. Deze roofvogels zitten 
graag op een verhoging in het veld op de uitkijk. 
Het voorkomen van Slechtvalken beperkt zich niet 
tot de kust. Zo zag ik jaren geleden een dergelijke 
vogel in een veengebied in Overijssel. Ook daar 
zat het beest op een verhoging de omgeving te ob
serveren. Kort geleden wandelden we met een 
groepje over de Drentse hei en zagen een roofvo
gel enkele 'charges' rondom een vrijstaande boom 
uitvoeren. Net als bij de waarneming boven zee 
ontwikkelde het beest hierbij enorme snelheden. In 
de boeken noemen ze dat een 'doldrieste' aanval. 
Tijdens een kort bezoek aan Israël kwam ik terecht 
in een oase nabij de Dode Zee. In die wat 
troosteloze omgeving kletterde een beekje van de 
rotsen af en zorgde voor begroei ing en leven. Bij 
het naar boven klauteren kreeg ik zicht op een 
kloof. Versterkt door de wanden klonken vanuit de 
kloof allerlei geluiden. Nog wat hoger geklommen 
ontwaarde ik een stel roofvogels die in de lucht 
aan het baltsen waren. Het betrof de Barbarijnse 
ondersoort van de Slechtvalk die hier het l iefdes
spel bedreef. Zittend op een rotspunt kon ik dat 
geruime tijd bekijken en beluisteren. Het zijn van 
die momenten die je niet meer vergeet. 
Toch beleef ik nog het meeste genoegen aan een 
Slechtvalk in de Schoolstraat Een bevriende kun
stenaar liet me, bij een bepaalde gelegenheid, 
eens een keus maken uit de aquarellen die hij had 
gemaakt. Die keus was toen niet moeilijk. Op een 
van de tekeningen is een Slechtvalk afgebeeld, zit
tend op een rotspunt. De achtergrond wordt 
gevormd door een desolaat landschap in IJsland. 
Deze Slechtvalk hangt vanaf die tijd in onze slaap
kamer en zorgt ervoor dat ik in mijn dromen met 
hem mee ga. Naar de ruimte en de vrijheid van het 
hoge noorden. 

Vogelnieuws derde kwartaal 1 997 
Ab Steenvoorden 

Roodkopklauwier in de Coepelduynen 

Op zaterdagochtend 26 juli werd er in de directe 
omgeving van de Puinhoop in Katwijk een adulte 
Roodkopklauwier (Lanius senator "senator") 
ontdekt. De vogel was goed te bekijken in de 
struiken op en rond de Puinhoop en op de paaltjes 
in het weiland tussen de Puinhoop en de camping. 
Af en toe verdween de vogel voor enige uren rich
ting de camping, maar kwam steeds weer terug 
naar de Puinhoop. 
Dit was pas de derde Roodkopklauwier die deze 
eeuw in onze omgeving is waargenomen. Nadat in 
1 91 8  het eerste exemplaar was waargenomen 
duurde het tot in 1 993, totdat er weer een exem
plaar werd waargenomen. De vogel die op 6 juni 
1 993 langs de Rijnsburgerweg in Voorhout werd 

l H  

waargenomen bleek de kenmerken te vertonen 
van de ondersoort "badius", de Balearische 
Roodkopklauwier. De grootste verschillen tussen 
de nominaat vorm en de ondersoort "badius" zijn: 
"badius" mist de opvallende witte vlek op de basis 
van de handpennen en heeft iets minder zwart op 
het voorhoofd boven de snavel dan de nominaat 
vorm. 
De waarneming van de Balearische Roodkopklau
wier in Voorhout was pas de tweede waarneming 
van deze ondersoort in NederlandDe soort is 
sindsdien ook niet meer waargenomen. 
De 'gewone' Roodkopklauwier (Lanius senator 
"senator") wordt ongeveer twee tot drie keer per 
jaar in Nederland waargenomen. 



Exoten in de omgeving 

Er zijn naast waarnemingen van Nijlganzen en 
Casarca's slechts een tweetal waarnemingen door
gegeven van exoten. 
Een Halsbandparkiet vloog luid roepend in noorde
lijke richting op 9 augustus over de Duindam
seslag in de Noordduinen. 

Op 23 september was korte tijd een Sooty-headed 
Bulbul (een Nederlandse naam is bij mij niet 

Kramsvogel 

bekend aanwezig op en rond de Puinhoop in de 
Coepelduynen. De vogel vloog na enige tijd in 
zuidelijke richting weg. 

Vogeltrek over zee 

De voorjaarstrek is nog niet voorbij of de najaars
trek begint al weer langzaam maar zeker op gang 
te komen. Dit is bij het zeetrektellen altijd goed 
waar te nemen. Halverwege de zomer gaan de 
laatste vogels, vaak niet broedende exemplaren 
nog in noordelijke richting langs terwijl de eerste 
vogels al weer duidelijk de andere kant op begin
nen te trekken. Opvallend tijdens het zeetrektellen 
in juli zijn de grote groepen in noordelijke richting 
trekkende Bergeenden. Deze gaan massaal ruien 
in de Duitse Bocht op de Waddenzee. Op 20 juli 
vlogen er in twee uur 356 exemplaren langs. 
Veel Grote Sterns vlogen langs op 1 1  juli, 2 1 6  ex
emplaren en op 1 2  juli, 339 exemplaren in één 
uur. Op 1 2  juli was er ook een groep van zo'n 700 
Kleine Mantelmeeuwen boven zee aan het foe
rageren. 
De eerste Kleine Jagers (2 exemplaren) werden al 
op 27 juli waargenomen en de eerste Drieteen
strandlopers (6) vlogen langs op 1 ::.ugustus. Een 
groepje van 4 exemplaren was aanwezig op het 
strand bij de Duindamseslag op 2 augustus. 

Op 20 september werden er in één uur tijd 1 04 
langsvliegende Aalscholvers waargenomen. 

Opvallende waarnemingen van 'gewone' 
soorten 

In de avonduren van 7 juli werd er laag boven het 
Oasterkanaal in de AWD een groep van ongeveer 
300 foeragerende Gierzwaluwen waargenomen. 
Opvallend aan deze groep was dat er twee Vleer
muizen spec. midden in de groep Gierzwaluwen 
aan het jagen waren. Ze trokken duidelijk met de 
groep (en waarschijnlijk de insecten) mee. 
De eerste Goudplevieren (2) werden op 2 augus
tus in de Elsgeesterpolder waargenomen en op 1 5  
augustus zaten er al weer 50 in Polder Hoogeweg. 
Een groep van 40 Putters werd foeragerend op 
teelland in de Elsgeesterpolder gezien op 1 0  
augustus. 
Een grote groep Blauwe Reigers, 1 9  exemplaren 
vloog op 31 augustus over Noordwijk-B innen. Ook 
boven Noordwijk-Binnen werd op 4 september nog 
een Gierzwaluw waargenomen. 
Een mogelijk vergiftigde Buizerd werd op 15 sep
tember in een tuin langs de Hoogeweg in de 
Kloosterschuurpolder gevonden. De vogel liet zich 
vrij gemakkelijk vangen en is naar een vogel
opvang in Oegstgeest gebracht. Enkele dagen 
later is de vogel dood gegaan. 

Jan van Genten 

Een late Tapuit was aanwezig in de Elsgeester
polder op 28 september. 

De eerste Kramsvogels werden gezien op 2 1  sep
tember, 2 exemplaren in het Vinkenveld en 1 in de 
Coepelduynen. 
De eerste Smienten werden op '2.7 september 
waargenomen, 46 exemplaren in het 
Westerkanaal nabij het Pindabergje in de AWD. 
Op 28 september werden 56 exemplaren gezien in 
de vijver op Nieuw-Leeuwenhorst 
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Veldwaarnemingen juli , augustus en september 1 997 

Dodaars 1 1 4-08 AWD Wasterkanaal Pindabergje AS 

Roodhalsfuut 1 1 4-07 in zee thv uitwatering Katwijk VWKW 

28-08 in zee thv uitwatering Katwijk VWKW 

30-08 in zee thv uitwatering Katwijk VWKW 

30-08 in zee thv uitwatering Katwijk VWKW 

Noordse Stormvogel 1 20-07 over zee noord (07.30 - 08.30) RS 

7 1 3-09 over zee noord-zuid (08.00 - 1 0.00) JGW 

3 1 3-09 over zee zuid (08.05 - 09.05) HV/JJ 

89 1 4-09 over zee (07.45 - 09.45) JvD/RZ/HV /JGW 

1 4  1 4-09 over zee (1 0.30 - 1 1 .30) RS/JJ 

2 1 5-09 over zee zuid (08.00 -09.00) AS 
Grauwe Pijlstormvogel 1 1 1 -09 over zee zuid (08.22) RS 
Noordse Pijlstormvogel 1 . 26-07 over zee zuid (08.30) RS 

08-09 over zee zuid (08.00) RS 
Stormvogeltje 1 1 4-09 over zee thv ZVN WP 
Vaal Stormvogeltje 2 1 4-09 over zee (07.45 - 09.45) JvD 

2 1 4-09 over zee zuid (1 0.30 - 1 1 . 30) RS/JJ 
Purperreiger 1 1 6-08 overvliegend Coepelduynen AS 

03-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 
Ooievaar 1 26-09 overvliegenc1 Nieuw-Leeuwenhorst JC/RZ 
Lepelaar 1 03-08 overvliegend Elsgeesterpolder AS 

2 04-08 Polder Hoogeweg JJ 
4 1 1 -08 over zee (09.00 - 1 0.00) JvD 
1 1 5-08 Polder Hoogeweg HV 
1 1 6-08 Elsgeesterpolder AS 
3 23-08 Polder Hoogeweg JvD/HV 

1 4  1 7-09 overvliegend Duinpark Noordwijk med . JdR 
9 1 9-09 over zee thv Coepelduynen Puinhoop VWKW 

Zomertaling 2 0 1 -07 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 
2 03-07 Elsgeesterpolder JGW 

1 4-08 AWD Wasterkanaal Pindabergje AS 
1 1 7-08 AWD Westarkanaal Pindabergje AS 

Grote Zee-eend 2 09-09 over zee noord (08.00 - 09.00) RS 
Middelste Zaagbek 1 1 5-09 over zee zuid (08.00 - 09.00) AS 
Wespendief 1 04-08 overvliegend Oud-Leeuwenhorst AS 
Bruine Kiekendief 1 07-07 AWD overvliegend Pindabergje AS 

1 03-08 overvliegend Noordwijk-Binnen HV 
2 07-08 overvliegend Duinpark Noordwijk JvD 

1 7-08 AWD overvl iegend Pindabergje AS 
1 8-09 overvliegend 't Laantje Vinkenveld Noordwij k JdR 

1 20-09 overvliegend noordduinen JGW 
Havik 2 1 4-08 AWD Haasveld AS 

1 6-08 AWD Sasbergen JGW 
1 2 1 -09 jagend Hoogeveensepolder Noordwijkerhout AS 
3 27-09 AWD De Vellen AS 

Roodpootvalk 1 29-07 overvliegend Polder Hoogeweg MN 
Smelleken 1 1 6-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 

20-09 overvliegend noordduinen JGW 

20-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 

29-09 overvliegend Langevelderslag RS 

Waterral 1 26-09 vijver Nieuw-Leeuweenhorst JC/RZ 

Kleine Plevier 2 0 1 -07 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 

Bontbekplevier 5 03-09 strand Noordwijk 2e opgang RS 

1 3  1 5-09 over zee zuid (08.00 - 09.00) AS 

Kanoet 3 25-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS/JJ 

Houtsnip 1 07-07 AWD baltsend Trapjesberg AS 

Regenwulp 3 07-07 AWD overvl iegend De Wouwen AS 

1 2-07 AWD overvl iegend Schrama AS 

2 27-07 over zee zuid (07.45 - 08.45) AS 
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Regenwulp 28-07 over zee (09.00 - 1 0.00) JJ 

05-08 AWD overvliegend De Vellen AS 

3 08-08 overvliegend Coepelduynen AnM 

3 1 4-08 AWD overvliegend Pindabergje AS 

1 4-09 over zee zuid JGW 

Groenpootruiter 05-08 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

2 1 4-08 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

8 1 4-08 overvliegend strand Noordwijk zuid RS 

2 1 7-08 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

6 1 9-08 overvliegend strand Noordwijk oost RS 

1 1  23-08 AWD overvliegend De Vellen AS 

4 28-08 overvliegend strand Noordwijk zuid RS 

04-09 over zee zuid (08.45 - 09.45) HV 

2 2 1 -09 overvliegend Coepelduynen AS 

Witgat 1 8-07 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 
04-08 Leidse Vaart thv Oud-Leeuwenhorst AS 

5 05-08 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

2 05-08 Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk JdR 
1 4-08 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 
1 7-08 s'-Gravendijkseweg de Krom AS 
1 7-08 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 
23-08 AWD Westerkanaal Pindabergje AS 

Bosruiter 0 1 -07 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 

2 1 -07 ondergelopen weiland Elsgeesterpolder AS 

Grote Jager 24-07 over zee noord (07.30 - 08.30) RS/JJ 
27-07 over zee noord (07.45 - 08.45) AS 
20-08 over zee (08.00 - 09.00) RS/JvD 
09-09 op strand uitwatering Katwijk VWKW 
1 0-09 over zee zuid (07.30 - 08.30) JGW 

3 1 3-09 over zee noord (2+ 1 tp) (08.00 - 1 0.00) JGW 

1 4-09 over zee (07.45 - 08.45) JvD/JGW 

1 4-09 over zee zuid (1 0.30 - 1 1 . 30) RS 

Zwartkopmeeuw 02-07 op strand thv Astrid Boulevard JvD 
30-07 over zee zuid adult zomerkleed (07. 1 5  - 08. 1 5) JGW 

Dwergmeeuw 2 05-07 Dui ndamse Slag JGW 
1 1 2-07 over zee (08.00 - 09.00) JvD/HV 

3 26-07 over zee zuid (08. 1 5  - 09. 1 5) RS 
2 27-07 over zee zuid (07.45 - 08.45) AS 
2 1 4-09 O'Jer zee zuid RS 
2 1 5-09 over zee zuid (08.00 - 09.00) AS 

Geelpootmeeuw 1 05-07 Vinkenveld Noordwijk RZ/AS 
2 06-07 Binnenwatering Katwijk VWKW 

06-08 Duindamse Slag JGW 
2 1 6-08 rustend industriegebied Gravendijk AS 
1 1 7-08 rustend industriegebied Gravendijk AS 

Drieteenmeeuw 2 1 4-07 over zee zuid RZ 

2 1 5-08 over zee noord (07.55 - 08 .55) HV 

Noordse Stern 6 09-08 over zee (09.00 - 09.30) JJ 

Dwergstern 1 05-07 Duindamse Slag JGW 

3 27-07 over zee zuid (09.00 - 1 0.00) RS 

02-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

03-08 over zee noord JGW 

Zwarte Stern 20-07 over zee noord (07.30 - 08.30) RS 

Zeekoet 1 5-08 in zee thv uitwatering Katwijk VWKW 

Bosuil 1 4-08 AWD Oasterkanaal (roepend 2 1 .30) AS 

04-09 Voorstraat Noordwijk AnM 

Ransuil 5 zomer Defensieterrein Polder Hoogeweg broedgeval MN 

Draaihals 1 02-09 zeereep Coepelduynen (aanwezig t/m 08-09) VWKW 

Boomleeuwerik 6 23-08 AWD Ronde del AS 

20-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop AS 

4 27-09 noordduinen JdR/AnM 

4 28-09 overvliegen'd noordduinen Duindamse Slag AS 

Oeverzwaluw 1 6  02-09 Oosterduinsemeer RS/JvD 
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Grote Pieper 1 22-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 

28-09 Coepelduynen opvliegend Puinhoop AS 

29-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 

Grote Gele Kwikstaart 1 1 6-08 overvliegend Coepelduynen AS 

2 1 6-09 overvliegend noordduinen zeereep RS 

1 1 8-09 overvliegend noordduinen zeereep RS 

5 2 1 -09 overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

1 2 1 -09 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

2 27-09 overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

27-09 overvliegend AWD De Vellen AS 

1 27-09 overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk AS 

2 28-09 overvliegend noordduinen AS 

2 28-09 overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

Gekraagde Roodstaart 1 05-08 AWD Achterhaasveld AS 

1 1 -08 noordduinen Piet Florisdal AS 

1 1 9-09 Coepelduynen Noordwijk AnM 

3 20-09 Coepelduynen Noordwijk AS 

27-09 AWD Vogelenveld AS 

27-09 AWD Boeveld RS 

28-09 noordduinen Duindamse Slag AS 

Paapje 1 05-08 AWD Hoekbosje De Vellen AS 

3 1 4-08 AWD Haasveld AS 

3 1 7-08 AWD De Wouwen AS 

1 3  23-08 Vinkenveld Noordwijk JdR/AnM 

8 24-08 Vinkenveld Noordwijk Jd R/AnM 

3 25-08 noordduinen Noraval lei RS 

5 26-08 Vinkenveld Noordwijk JdR/AnM 

6 3 1 -08 Vinkenveld Noordwijk JdR 

3 1 8-09 Coepelduynen Noordwijk JdR 

2 20-09 Coepelduynen Noordwijk AS/AnM 

1 20-09 noordduinen zeereep thv de Driehoek JJ 

1 2 1 -09 Vinkenveld Noordwijk AnM 

3 25-09 noordduinen Trimbaan JvD 

2 27-09 Coepelduynen Noordwijk AS 

27-09 AWD De Vellen AS 

Beflijster 1 20-09 overvliegend noordduinen JGW 

20-09 Coepelduynen Zwarte Pad - ESTEC AS 

5 20-09 zeereep Coepelduynen thv Puinhoop VWKW 

2 27-09 AWD De Vellen AS 

6 28-09 noordduinen nabij Duindamse Slag AS 

Grote Lijster 5 1 4-08 AWD Trapjesberg AS 

1 9  1 6-08 AWD Sasbergen JGW 

27-09 overvliegend Coepelduy11en AnM/JdR 

28-09 Polder Hoogeweg HV 

Vuurgoudhaan 1 03-09 noordduinen zeereep 2e opgang RS 

20-09 zeereep Coepelduynen thv Puinhoop VWKW 

Grauwe Vliegenvanger 1 27-09 zeereep Coepelduynen VWKW 

5 zomer Defensieterrein Polder Hoogeweg broedgeval MN 

Bonte Vliegenvanger 1 09-08 noordduinen Kwekerijweg AS 

6 1 0-08 Coepelduynen Zwarte Pad AS 

2 1 0-08 zeereep Coepelduynen thv Puinhoop VWKW 

1 1 -08 noordduinen Piet Florisdal AS 

1 1 6-08 AWD ingang De Zilk JGW 

2 1 7-08 AWD Verbrande vlak en Halfwegse slag JGW 

2 27-08 zeereep Coepelduynen thv Puinhoop VWKW 

1 9-09 Coepelduynen Zwarte Pad VWKW 

1 1 9-09 zeereep Coepelduynen thv Puinhoop VWKW 

Zwarte Mees 2 20-09 Coepelduynen Noordwijk AS 

1 0  23-09 Coepelduynen Noordwijk JdR 

1 2  26-09 noordduinen Duindamse Slag AS 

5 28-09 Coepelduynen Noordwijk AS 

6 28-09 noordduinen Piet Florisdal AS 

Roodkopklauwier 1 26-07 omgeving Puinhoop Coepelduynen VWKW/JJ 

27-07 omgeving Puinhoop Coepelduynen Jd R/AS/AnM/MN 
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Barmsijs 3 2 1 -09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop AS 
27-09 Coepelduynen foeragerend AS 

Kruisbek 2 07-07 AWD Achterhaasveld AS 
2 07-08 overvliegend Duinpark Noordwijk JvD 

09-08 noordduinen Aardbeiendel AS 

8 1 0-08 overvliegend Coepelduynen AS 
5 1 4-08 AWD Haasveld AS 
5 1 6-08 noordduinen Duindamse Slag AS 
3 1 7-08 AWD overvliegend van Stirums-Duinen JGW 

1 7-08 AWD overvliegend Haasveld AS 
2 28-09 noordduinen Duindamse Slag AS 

Goudvink 5 1 2-07 AWD Marelberg De Vellen AS 
2 1 7-08 AWD De Vellen AS 

20-09 overvl iegend Coepelduynen Puinhoop AS 
IJsgors 1 2 1 -09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop AS 

3 23-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 
Ortolaan 04-09 opvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 

1 6  1 1 -09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 
1 20-09 Coepelduynen opvliegend zeereep AS 

22-09 overvliegend Coepelduynen Puinhoop VWKW 

WAARN EMERS: 

AC Arie Cramer 
JGB Jan Glasbergen 
JGW Johan Goudzwaard 
JvD Jelle van Dijk 
JJ Jan Jacobs 
JC Jeugdclub 
AnM Annelies Marijnis 
MN Michel Nederpel 
WP Willem Pompert 
JdR Job de Ridder 
RS Rien Sluys 
AS Ab Steenvoorden 
HV Hein Verkade 
VWKW Vogelwerkgroep Katwijk 
RZ Richard Zonneveld 

Kru isbek 



Lijst van werkgroepen en commissies 

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

Ledenadministratie 
Jan Veefkind 
Breiaftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 2368 

Planologische Commissie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 07 1 -36 1 22 1 9  

Beheerscommissie 
Natuurcentrum 
Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 021 0 

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

Kanlinievoorziening 
Natuurcentrum 
Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 246 1 
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Paddenbescherming 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 7 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 0396 

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

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

Coördinatrice bezoek 
Natuurcentrum 
lneke van Dijk 

Duinkant 20 

2203 NK Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 6954 

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

Veldwaarnemingen 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 Bw Noordwijk 
Telefoon: 071 -3649 1 54 

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