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In Herinnering: Jan Hoek 
Wim Baalbergen 

Deze winter overleed ons erelid Jan Hoek in de leeftijd 

van 83 jaar. Jan was een natuurbeschermer van het eerste 

uur. Hij vertelde me vaak dat hij als jongen al jonge 

leeuweriken, uit een verlaten nestje, groot bracht. Die 

bezorgdheid voor het welzijn van vogels is hem altijd 

bijgebleven. 

Ik herinner me nog de strenge winter van 1962- '63 met de 

zolder van de bollenschuur achter zijn huis vol met 

winterslachtoffers. Later kreeg Jan de beschikking over 

een echt vogelasiel, achter het politiebureau aan de Oude 

Zeeweg. Talloze vogels zijn zo door zijn toedoen weer op 

de vleugels geholpen. 

Jan was ondanks zijn handicap, waardoor hij moeilijk 

liep, een blijmoedig mens. Hij kon genieten van een 

excursie naar de ganzen in Zeeland, of van een wandeling 

door de duinen van de Amsterdamse Waterleiding. 

Het was een man met een sterk gevoel voor 

rechtvaardigheid Als hij van mening was dat iemand 

onrecht was aangedaan, klom hij onmiddellijk in de pen. 

In de loop van de tijd zijn tal van ingezonden brieven op 

de redactietafels van de regionale bladen terechtgekomen. 

AGENDA 
Excursies en jaarvergadering 1999 

Mossenexcursie bij de Duindamse Slag 

Als vervolg op de mossenlezing van 29 januari jl. is Joop 

Kartselilis bereid gevonden een instructieve excursie te 

leiden in de Noordduinen. De mossenexcursie vindt plaats 

op zaterdag 20 maart a.s. 

We beginnen om 10.00 uur bij de parkeerplaats 

Duindamse Slag. Verzamelen bij het informatiepaneel 

boven het gebouwtje van Staatsbosbeheer. De excursie 

duurt ongeveer twee uur. Neem zo mogelijk een goede 

loep mee. Voorkennis is niet noodzakelijk. Het helpt 

natuurlijk wel als je tevoren de pas verschenen 

Mossenveldgids van de KNNV eens inkijkt. 

Excursie naar de Starrevaart te 

Leidschendam 

Op zaterdagmorgen 27 maart a.s. om 8.00 uur vertrekken 

we gezamenlijk vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum naar 

het vogelobservatiepunt "De Starrevaart" te 

Leidschendam. De Starrevaart bestaat nog niet zo lang en 

is eigenlijk een compensatie voor het verlies aan 

natuurgebied in de nabijgelegen Vlietlanden. Vanaf een 
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Op politiek gebied was hij vooral actief in het streven naar 

ontwapening. Een wereld zonder wapens was voor hem 

een toekomstdroom. 

Jan was iemand die smakelijk kon vertellen. Vele jaren 

lang kwam hij op de zondagavonden bij ons 

koffiedrinken. Veelal in gezelschap van Johan Moerkerk. 

Het spijt me nog steeds dat ik die verhalen, die bij die 

gelegenheden werden opgehaald, niet heb opgeschreven. 

De laatste jaren van zijn leven bracht Jan in Groot 

Hoogwaak door. 

Hij voelde zich daar als een vis in het water. Met zijn 

wagentje kon hij zo de duinen inrijden en daar van de 

natuur genieten. Vaak zat hij gewoon buiten bij de entree 

en bekeek de natuur van een afstand. Schrijven deed hij 

ook daar nog. Geen ingezonden brieven meer, hij 

verzorgde een soort column in het blad van Hoogwaak. 

Twee thema's kwamen in zijn stukjes steeds ter sprake: 

genieten van de loop der seisoenen in de natuur en 

verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. 

Jan Hoek was een van die zeldzame mensen waarvan je 

kon zeggen : er werd geen kwaad in hem gevonden. 
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royale kijkhut heeft men een 
.
prachtig gezicht op vele 

soorten watervogels, stellopers e.d. Bekend is 

bijvoorbeeld de aanwezigheid van een groep Lepelaars, 

die vandaar prachtig kunnen worden waargenomen. 

Kortom een leuke excursie, waarvoor men niet zover weg 

hoeft te gaan. 



Excursie naar het landgoed Offem te 

Noordwijk Binnen 

Een bijzondere excursie vlak in de buurt vormt een tocht 

door het oude landgoed Offem aan de rand van Noordwijk 

Binnen. Normaal is dit landgoed voor het publiek 

gesloten, maar eens per jaar worden de poorten voor onze 

Vereniging geopend. Naast een aantal specifieke 

zangvogels kan men genieten van de stinzenflora en oude 

bolgewassen. Imposante bomen geven het geheel nog eens 

een indrukwekkend voorkomen. 

Liefhebbers kunnen zich verzamelen op woensdagavond 

28 april a.s. om 19.30 voor de hoofdingang aan de Nieuwe 

Offemweg. 

Nachtegalenexcursie in de Noorduinen te 

Noordwijk 

Deze excursie kent al een lange traditie, maar velen van 

ons nemen graag weer aan deze excursie deel. Begin mei 

laten tallozeN achtegaJen zich weer uitbundig horen en dit 

biedt toch weer een heerlijke ervaring. Dan is het voorjaar 

immers echt begonnen. 

Liefhebbers kunnen zich op zaterdagavond 8 mei a.s. om 

20.00 uur verzamelen aan het begin van de duinen van de 

Staatsbosbeheer bij het informatiebord aan de Duinweg. 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 1999 

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 

maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Weteringkade 27 te Noordwijk. 

Na behandeling van enkele punten van huishoudelijke 

aard volgt de verkiezing van het bestuur. Volgens het 

rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend Nel Nooijen en 

Jan Veefkind. Laatstgenoemde stelt zich evenwel niet her

kiesbaar, zodat voor hem een nieuwe penningmeester zal 

moeten worden gevonden. Ook door de leden kunnen 

nieuwe bestuurskandidaten worden voorgedragen tot voor 

de aanvang van de jaarvergadering. 

Tijdens deze vergadering komen ook het jaarverslag van 

de secretaris en het financiële verslag van de 

penningmeester ter sprake, welke u beide in deze 

Strandloper kunt vinden. Verder doet de kascommissie 

verslag van haar bevindingen. Ook zal een nieuwe 

kascommissie moeten worden benoemd. 

Verder wordt op deze vergadering weer een oude traditie 

in ere hersteld n.l. dat leden weer staaltjes van hun beste 

fotografische kunnen ten toon kunnen spreiden. De 

ervaring heeft geleerd, dat zo'n opzet vele verrassingen 

kan bieden en voor de nodige afwisseling zal zorgen. 

Het bestuur wenst u een plezierige jaarvergadering toe en 

hoopt wederom, dat velen weer de weg van het Jan 

Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden. Graag tot 

ziens op de jaarvergadering ! 

Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 29 januari 1999. 

Kees Verweij 

Aanwezig: circa 45 leden 

Opening 

De voorzitter, de heer J. van Dijk, opent deze eerste leden

vergadering van het nieuwe jaar en heet alle aanwezigen 

van harte welkom. 

Mededelingen bestuur 

Overlijden Jan Hoek: 

De voorzitter brengt allereerst naar voren, dat onlangs ons 

erelid Jan Hoek is overleden. Jan Hoek is een van de 

leden, die vanaf het eerste begin bij de Vereniging 

betrokken is geweest. Met name heeft hij zich toen 

verdienstelijk gemaakt voor de opvang en verzorging van 

zieke en gewonde vogels. Aanvankelijk gebeurde dit bij 

hem thuis, maar later kwam er een apart onderkomen aan 

het Dompad, dat thans nog bestaat. Ook het inventariseren 

van vogels was een van zijn geliefde liefhebberijen. 

Laatste ontwikkelingen rond het landgoed Calorama: 

Helaas ziet het er thans naar uit, dat ten behoeve van 

huizenbouw langs de grens van dit landgoed toch een 

belangrijk aantal bomen zal moeten verdwijnen. Naar het 

oordeel van de gemeente gaat het hier om een weinig 

waardevol bomenbestand, maar de belangrijkste functie 

van deze meest westelijke bomenrij is de windkering ter 

bescherming van de rest van het landgoed. Van de zijde 

van de Vereniging zijn meermalen bezwaren tegen deze 

voorgenomen kap, zowel schriftelijk als mondeling, naar 

voren gebracht. 

Klankbordgroep Badplaatsontwikkeling: 

Onlangs heeft de gemeente Noordwijk een plan van 

aanpak uitgebracht  t .b.v.  de zogenaamde 

badplaats vernieuwing. Hoewel het voor het belangrijkste 

gedeelte gaat om een face-lift van de boulevard, de 

Hoofdstraat en directe omgeving, wordt ook de Zeereep 
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niet ontzien. Er zijn zelfs suggesties geopperd om hiervan 

een grote "duintuin" te maken. Binnen onze Vereniging is 

men van oordeel, dat de Zeereep zoveel mogelijk de 

Zeereep moet blijven. 

Er ligt al een smakeloos voorbeeld voor Hotel Oranje en 

men moet er niet aan denken, dat straks de gehele Zeereep 

een dergelijke metamorfose zal ondergaan. Bij 

gelegenheid zal onze Vereniging een passend pleidooi 

houden voor het behoud van een natuurlijke Zeereep. 

Ganzenexcursie op 29 december jl.: 

De voorzitter brengt nog even de ganzenexcursie van 29 

december jl. in herinnering, die bijzonder geslaagd was. 

Er is veel gezien en er namen bijna 25 leden aan deze 

excursie deel. 

De excursie voerde de leden langs bekende plaatsen als de 

omgeving van Goedereede, de Brouwersdam en de 

Schouwense Inlagen, maar er werd ook een speciaal 

bezoek gebracht aan de Aalkeetpolder bij Maassluis, waar 

Kleine Rietganzen konden worden waargenomen. 

Rondvraag en waarnemingen 

De voorzitter wijst allereerst op een nieuwe uitgave van 

de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, getiteld "Vogels 

in het landschap". Dit boek behandelt op een 

overzichtelijke wijze de vogelfauna in het gebied, direct 

ten noorden van de Bollenstreek gelegen. 

Vervolgens wordt melding gemaakt van enkele 

Kuifleeuweriken langs het strand. 

Tot slot wordt het voorkomen van de Klimopbremraap op 

het terrein van de Wilhert te Katwijk aan de Rijn gemeld. 

Lezing van Joop Kortselius over mossen 

Joop Kortselius, een van onze leden, heeft zich als een 

van de weinigen bijzonder bekwaamd in het 

inventariseren en fotograferen van mossen. Mossen 

vormen niet zo'n gemakkelijke plantengroep. Voor een 

juiste determinatie heeft men soms een microscoop nodig 

en bovendien kunnen mossen heel variabel zijn. Niettemin 

toont hij tijdens deze lezing aan, dat mossen best de 

moeite waard zijn om ze goed te bekijken en ze ook te 

waarderen. Juist in deze omgeving komen behoorlijke wat 

interessante soorten voor, die een nadere beschouwing 

meer dan waard zijn. Achtereenvolgens laat hij een groot 

aantal verschillende soorten zien en geeft daarbij een 

boeiende commentaar. Tot slot gaat hij in op de literatuur, 

die voor het bepalen van de juiste soorten onontbeerlijk is. 

Na afloop dankt de voorzitter Joop Kortselius voor zijn 

boeiende bijdrage en hoopt hem nog een keer te kunnen 

uitnodigen voor een excursie. 

Sluiting 

Na afloop van de lezing sluit de voorzitter deze 

bijeenkomst en hoopt alle aanwezigen weer te zien op de 

volgende avond op 26 februari a.s. Dan spreekt Joop 

Verkuyl over strandvondsten en het leven in het zeewater. 

Sponsor een kleurenfoto! 
felle varr. Dijk 

Vijf j aar geleden gaf onze vereniging in eigen beheer de Flora van de Duin- en Bollenstreek uit. De 
verkoop van de 1250 gedrukte exemplaren verliep vlot, mede doordat het boek de aandacht trok door de vele 
fraaie kleurenfoto's .  Dit was mogelijk gemaakt door een groot aantal giften van bedrijven, instellingen en 

eigen leden. 

Aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar hopen wij wederom een boek op de markt te brengen, 

getiteld Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek. In dit boek komen hoofdstukken over Vlinders, 

Libellen, Vogels, Planten, Mossen, Zoogdieren, Strandvondsten, Slakken, Amfibieën, Reptielen en 
Paddestoelen. Het boek zal geen regionale determinatiegids worden. Wel zal worden ingegaan op dieren en 
planten die karakteristiek voor onze regio genoemd kunnen worden. De gids wil duidelijk maken dat wij nog

/ 
steeds leven in een omgeving die rijk is aan veel verschillende natuurwaarden. j 
Natuurlijk  willen wij er ook deze keer een fraai boek van maken. Uit het spaartegoed van de eigen 

vereniging is reeds een bedrag gereserveerd en bedrijven in de regio zijn onlangs aangeschreven. Om de 
kwaliteit te halen die de Flora kenmerkte, is evenwel nog veel geld nodig. Vandaar de oproep: sponsor een 
kleurenfoto! Maak f 100 of meer over op girorekening 2573795 ten name van Penningmeester 

Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding van "kleurenfoto". De namen van de goede gevers zullen 

in het boek worden vermeld. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Kees Verweij 

Ook 1998 was voor onze Vereniging een jaar, waarin zich 

weer het nodige heeft afgespeeld en vonden er tal van 
activiteiten plaats. In het hierna volgende verslag wordt 
het afgelopen jaar nog eens onder de loupe genomen. 

Bestuur 
Uit het bestuur vertrok tussentijds Job de Ridder. Voor 

hem moet nog een opvolgers worden gevonden, Wellicht, 

dat in dit jaar de oude "sterkte" weer kan worden bereikt. 

Ter voorbereiding hiervan vond nog op 1 5  december jl. 

een speciale vergadering plaats om zich over bestuur en de 

te volgen koers van de Vereniging te beraden. 

Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum maakt dit jaar een 

welhaast historische periode door. Besloten werd de 

permanente tentoonstellingsruimte geheel opnieuw te 

renoveren. De aanwezige expositie is al weer ruim 1 0  jaar 

oud en ook nog wat gedateerd. Dit blijkt onder neer uit de 

afnemende belangstelling onder het publiek en de scholen. 

Eind vorig jaar is begonnen met de nieuwe inrichting. 

Daarnaast werden enkele nieuwe voorzieningen 

aangebracht zoals een nieuw projectiescherm in de 

bibliotheekzaal en een nieuw schoolbord, dat kon worden 

aangeschaft dank zij een royale gift van de serviceclub 

"Rotaract". 

De vertrouwde verschijning van Annie van den Oever in 

de keuken tijdens de ledenavonden heeft plaats gemaakt 

voor die van lbolica Meyer en Lenie van Gorcum 

Tot slot mag niet onvermeld blijven het vele werk van de 

onderhouds- en de schoonmaakploeg, die beiden ervoor 

hebben gezorgd, dat het gebouw nog steeds gezien mag 

worden. Ook de tuin onderging regelmatig een goede 

opknapbeurt. 

Acties 
Op het gebied van de ruimtelijke ordening was er ook 

vorig jaar weer het nodige aan de hand. Zo ging onze 

aandacht allereerst uit naar de ontwerp-bestemmingsplan 

"Buitengebied". We hebben getracht de ecologische 

verbindingslijnen tussen duinen en achterland te 

versterken en het omspuitverbod wat uit te breiden. Het 

ziet er helaas niet naar uit, dat onze wensen in deze 

gehonoreerd zullen worden. 

Een tweede belangrijk item vormde de ontwikkelingen 

rond het landgoed Calorama. De gemeente Noordwijk is 

geneigd medewerking te verlenen aan een omvangrijk 

bouwplan langs de erfafscheiding aan de westzijde. 

Daarvoor moeten vele bomen wijken. De afgelopen tijd 

hebben we ons sterk gemaakt om deze grootscheepse 

houtkap tegen te gaan. Op dit moment zijn nog niet alle 

bezwaarschriften af gehandeld. 

De polder Hogeweg blijft onze aandacht vragen. Zo 

werden wij opgeschrikt door de voorgenomen aanleg van 

een rioolpersleiding, die gedeeltelijk door de polder 

Hogeweg loopt. In overleg is getracht de aanleg hiervan 

zoveel mogelijk buiten het broedseizoen te laten 

plaatsvinden. 

Met de bomen rond de vogelobservatietoren wilde het ook 

nog niet zo vlotten. Tot twee maal toe werd de jonge 

aanplant tot de grond toe afgemaaid. Na een krachtig 

geluid in de richting van de gemeente Noordwijk hopen 

we, dat deze aanplant niet meer voor onkruid wordt 

aangezien. 

De planologische ontwikkelingen in de Bollenstreek 

vragen eveneens grote aandacht en met name onze 

voorzitter nam ook het afgelopen jaar veelvuldig deel aan 

het overleg binnen het Milieuoverleg Duin- en 

Bollenstreek. Gelukkig heeft de heer L. Schaap zich 

bereid getoond de voorzitter hierbij te ondersteunen. 

De jacht blijft ook onze aandacht opeisen. Zo is een 

protestbrief gezonden aan de Franse regering, omdat de 

periode, waarin in Frankrijk mag worden gejaagd, onlangs 

is verruimd. 

Ook de paddenbescherming ging eind februari weer van 

start. Ondanks de beschermende en zelfs verbeterde 

maatregelen blijken toch steeds weer vele padden te 

worden doodgereden als gevolg van automobilisten, die 
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langs de afzettingen rijden. We blijven hopen, dat tijdens 

paddentrek de weg op een of meer plaatsen geheel 

afgesloten kan worden. 

Eind vorig jaar werden we geconfronteerd met nieuwe 

plannen te Noordwijk aan Zee in het kader van de 

badplaatsvernieuwing. Zo bleken duintuinen hoog op de 

prioriteitenlijst te staan. We hebben inmiddels te kennen 

gegeven, dat een dergelijk ontwikkeling, zoals nu al te 

zien is voor Hotel Oranje, zeker niet haalbaar en nog 

minder wenselijk is. Rust in de Zeereep is ons motto. Een 

beetje afschuiven mag, maar meer niet. 

Diverse activiteiten 
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Het afgelopen jaar werd er liefst twee nieuwe 

ooievaarspalen opgericht n.l. een achter het landgoed 

Offem en een op het 

landgoed Oud-Leeuwenhorst Wellicht, dat straks de 

nieuwe bewoners zich zullen aandienen. 

Naast het aanbrengen van nieuwe voorzieningen moet er 

ook onderhoud worden gepleegd aan bestaande objecten. 

Zo moest de vogelobservatietoren in de Polder Hogeweg 

verscheidene malen worden gerepareerd. Kennelijk wordt 

daar niet alleen naar vogels gekeken. Verder werd graffiti 

verwijder op het informatiepaneel bij de Vuurtoren. 

De Strandloper kreeg een nieuwe "verzorger" nl. Kees 

Erkelens. In overleg met hem is tevens besloten de 

Strandloper in dit jaar in een nieuw jasje te laten 

verschijnen. 

V a n  d e  g e m e e n t e  N o o r d w i j k  werd e e n  

waarderingssubsidie ontvangen als blijk van waardering 

voor ons educatieve werk. Voorgesteld werd deze 

subsidie te bestemmen voor de aanschaf en plaatsing van 

gierzwaluwenpannen. 

Om het werk van onze Vereniging wat beter naar buiten 

te kunnen brengen werd een nieuwe folder opgesteld. 

Het Herfstnatuurspel in de herfstvakantie was weer een 

groot succes. Op het landgoed Leeuwenhorst konden weer 
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vele honderden schoolkinderen worden ontvangen en 

rondgeleid. 

Vanuit de Verenigde Staten bereikte ons het bericht, dat 

ter nagedachtenis aan Joanne van Sambeek, een zeer 

actief lid van onze Vereniging, die enkele jaren geleden 

op een tragische wijze verongelukte, In GiJsland Farm een 

speciaal her denkingsprogramma zou worden 

georganiseerd. Ter ondersteuning van dit initiatief hebben 

wij een gift van $ 100,-- overgemaakt. 

De moderne tijd staat ook voor ons niet stil. Inmiddels 

zijn we herkenbaar op een heuse "homepage". 

In de Vogelwerkgroep werden het afgelopen jaar drie 

atlasblokken in het kader van de voorbereiding van de 

nieuwe broedvogelatlas van Nederland. Verder werd 

toegewerkt naar een duidelijk activiteiten- en excursie

programma. 

De Vlinderwerkgroep hield zich wederom bezig met het 

inventariseren van enkele duinterreinen. 

De Paddenstoelenwerkgroep organiseerde ook het 

afgelopen jaar enkele excursies en een uitstapje naar he 

Rijksherbarium Verder is het plan opgevat in het komend 

seizoen te gaan inventariseren. De activiteiten werden 

steeds door een behoorlijk aantal belangstellenden 

bezocht. 

De Tentoonstellingsgroep werd geconfronteerd met een 

enorme klus n.l. de herinrichting van ons Natuurcentrum 

Daarmee is zij nog steeds volop bezig. 

Een treurig feit is, dat de Jeugdclub moest worden 

opgeheven. Beide begeleiders moesten wegens andere 

verplichtingen hun werkzaamheden beëindigen en 

opvolgers konden helaas niet worden gevonden. 

Excursies 1998: 

28 maart Vogelexcursie naar Voorne 

9 mei Nachtegalenexcursie in de 

Noordduinen; 

1 juni Excursie naar de Amsterdamse 

waterleidingduinen; 

4-6 september W actdenexcursie naar Vlieland; 

7 november Excursie naar de Oostvaardersplassen; 

29 december Ganzenexcursie naar Zeeland; 

Lezingen 
30 januari Orca's en andere walvissen door Astrid 

van Ginneken; 

27 februari Dierenleven in noordelijk Canada door 

de gebroeders De Knijff; 

27 maart Lepelaars in Nederland door Berend 

Voslamber; 

25 september 

30 oktober 

27 november 

Paddestoelen in onze omgeving en het 

landschap van Spanje door Kees 

Verweij en Jelle van Dijk; 

Vogeltrek door R. Wanders; 

Natuur en landschap op IJsland door 

Han Meeuwsen. 



Slotwoord 
Het beschrijven van alle activiteiten van onze Vereniging 

zou wellicht nog enkele pagina's vergen, maar ook ditmaal 

wordt volstaan met het noemen van de hoofdmomenten. 

Aan dit alles hebben wederom vele vrijwilligers 

meegewerkt. Daarvoor een oprecht woord van dank. 

Overzicht ledenbestand per 1 januari 1999 
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Staat van Baten en Lasten 

Baten 
Contributies en donaties 
Rente 
Batig saldo verkoop 
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1998 

In Uit Saldo 
11867 

1791 
80 

13738 
saldo baten 13738 
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LASTEN 
Jan Verwey Centrum 

Entree, speciale avonden 
Giften 
Batig saldo kantine 
Bijdrage Stivono 
Exploitatie en onderhoud 
Bibliotheek 
Expositie 

saldo Jan Verwey Centrum 

Strandloper 

Advertenties 
Drukkosten 
Portokosten 
Diversen 

Diverse lasten 

saldo Strandloper 

Bestuur, vergaderingen, activiteiten 
Jeugdclub 
Contributies en giften 

saldo diverse lasten 

Jaarresultaat 

Verkoop Flora 
Aanschaf administratie programma 
Reserve Natuurgids 
Reserve Folder 

(Nadelig) exploitatie saldo 

BALANS PER 1 JANUARI 1998 

ACTIVA 

Kas, Bank, Giro 

Te ontvangen rente 

Te ontvangen advertentie gelden 

Vorderingen 

Overige voorraad 

Overige bezittingen 

10 

46786 

1519 

1500 

1465 

p.m. 

p .m. 

totaal 51270 

642 
7 

384 
500 

1533 

1500 

1500 

PASSIVA 

5263 
152 
138 

5553 

5330 
610 
206 

6146 

2549 
208 

1047 
3804 

-4020 

-4646 

-3804 

1268 

1170 
-395 

-2000 
-750 

-707 

Vooruitbetaalde contributie 

Te betalen rekeningen en declaraties 

Reserve onderhoud 

Algemene reserve 

speciale giften 

wintervoedering 

natuurgids 

35 

1328 

10000 

2 150 

1486 

5000 

3 1271 

totaal 51270 



BALANS PER 31 DECEMBER 1998 
ACTIVA 
Kas, Bank, Giro 

Te ontvangen rente 

Te ontvangen advertentie gelden 

Vorderingen 

Voorraad Flora 

Overige voorraad 

Overige bezittingen 

50064 

1777 

1375 

985 

p.m. 

p .m. 

p .m. 

totaal 54201 

BEGROTING 1999 

ONTVANGSTEN 

Contributies en donaties 1 1500 

Rente 1500 

Strandloper, 1500 

Verkoop 100 

JVNC entree 750 

JVNC consumpties 250 

JVNC stivono 500 

EXPL. TEKORT 1885 

totaal 17985 

PASSIVA 
Vooruitbetaalde contributies 

Te betalen rek. en declaraties 

Reserve onderhoud 

speciale giften 

Gierzwaluwfonds 

wintervoedering 

natuurgids 

folder 

Algemene reserve 

per 1 januari 

exploitatie saldo 

UITGAVEN 

totaal 

JVNC exploitatie en onderhoud 

JVNC energie 

JVNC verzekering 

JVNC belasting 

JVNC permanente 

JVNC wissel tentoonstelling 

JVNC bibliotheek 

Strandloper, druk 

Strandloper. Porto 

Strandloper, diversen 

Bestuur 

Verzekering 

Vergaderingen en activiteiten 

Contributies en Giften 

Diversen 

Reserve Natuurgids 

totaal 

3 127 1 

-707 

8 

1466 

10000 

1703 

1 150 

1486 

7000 

750 

30564 

54201 

1800 

3000 

250 

2 10 

300 

100 

300 

5500 

625 

200 

1000 

100 

1300 

1050 

250 

2000 

1798 

Toelichting financieel overzicht 1998 

De staat van baten en lasten behoeft weinig toelichting. 

Het jaar wordt met een klein negatief saldo afgesloten, 

maar veel kleiner dan was begroot mede te danken aan 

meevallende energiekosten van het Jan Verwey 

Natuurcentrum en de nog steeds doorgaande vetkoop van 

"De Flora". Het jaar resultaat, waarin opgenomen de 

normale lopende uitgaven vertoont een positief resultaat. 

De vorig jaar begrote post van f 750,-- voor het drukken 

van een nieuwe folder over de vereniging is het afgelopen 

jaar nog niet uitgegeven, dit bedrag is doorgeschoven naar 

de balans voor volgend jaar. Net als afgelopen jaar is er 

weer f 2000,-- gereserveerd voor de nieuwe Natuurgids. 

De balans heeft een paar nieuwe posten. In de eerste 

plaats de reeds genoemde reservering voor de nieuwe 
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folder. Daar naast is de reserve speciale giften opgesplitst. 

Op de vorige balans stond een post van f 2 1 50,--, waarin 

f 1 1 50,-- subsidie van de gemeente. Dit bedrag is, zoals 

vorig jaar aangekondigd over gebracht naar het 

Gierzwaluwfonds. Bij de resterende f 1 000,-- is dit jaar 

gevoegd het geld dat wij kregen na liquidatie van het IVN. 

1 januari 1998: 

tijdens 1998 

totaal 

onttrokken 

resteert 

reserve speciale giften 

toegevoegd van IVN 

aanschaf kantelbord 

verbouw tentoonstelling 

Van dit bedrag is, zoals reeds vermeld f 1 1 50,-

ondergebracht in het Gierzwaluwfonds, de resterende 

f 1703,-- blijft in de reserve speciale giften en zal gebruikt 

worden voor de verdere vernieuwing van de permanente 

tentoonstelling. De reserve Natuurgids is vanuit de 

exploitatie met f 2000,-- verhoogd, terwijl de reserves 

voor onderhoud en wintervoedering niet gewijzigd zijn. 

De Flora's zijn nu echt bijna uitverkocht. De nog 

aanwezige exemplaren en de overige voorraad voor 

verkoop is niet op de balans opgenomen. Het is niet te 

voorspellen of en hoeveel er verkocht zal worden. Alle 

Uit deze reserve is betaald: de aanschaf van een 

kantelbord (zie toelichting vorig jaar) en het eerste stuk 

van de verbouwing van de permanente tentoonstelling. In 

getallen weergegeven: 

!2 150,-

f 26 10,-

f 4760,--

f 9 10,-

f 997,-

f 2853,--

verkoop zal als baten in de desbetreffende 

exploitatierekening opgenomen worden. De overige 

bezittingen van de vereniging, te weten de inventaris, de 

bibliotheek, schrijfmachines, audiovisueel apparatuur, een 

binoculair e.d., zijn evenzo p.m. op de balans opgenomen. 

Dit omdat verkoop niet in de bedoeling Iigt.De begroting 

spreekt voor zich het verwachte tekort kan gedekt 

worden uit de algemene reserve. 

Bezoekersaantallen Jan Verweij centrum sinds 1993 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
1993 1994 
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totaal 
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niet leden 
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Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
felle van Dijk 

Geelhoed S. , Groot H., van Huijssteeden E., van 

Leeuwen G. & de Nobel P. (redactie). 1998. Vogels in het 

landschap van Zuid-Kennemerland en de 

Haarlemmermeer. Uitgegeven door de Vogelwerkgroep 

Zuid-Kennemerland en de KNNV-uitgeverij in Utrecht. 

336 pagina's met vele foto's, kaarten en tabellen. Prijs f 

49,50. 

In het voorjaar van 1 990 belde Johan Stuart uit Haarlem 

mij op met de vraag hoe wij het hadden klaargespeeld om 

een vogelboek (Vogels van Noordwijk en omstreken, 

uitgegeven in het najaar van 1 989)) in eigen beheer uit te 

geven. Nu, bijna negen jaar later ligt het boek van de 

Haarlemse vogelclub eindelijk in de winkel. 

Het resultaat mag er evenwel zijn! Voor mij ligt een 

stevig gebonden (dat kun je wel aan de KNNV -uitgeverij 

toevertrouwen) fraai boekwerk van 1 1 00 gram. 

Het boek is gedrukt op zwaar papier en heeft een 

verzorgde lay-out. Het fotowerk is prima, al zijn sommige 

foto's wel erg klein afgedrukt. Voor de foto's kon men 

een beroep doen op bekende streekgenoten als Frits van 

Daal en, Piet Munsterman, Hans Schouten en Arnoud van 

den Berg. Bijzonder aardig zijn verder de pentekeningen 

van Roy Slateros en Guido van Leeuwen. 

Het boek behandelt de vogelstand in het gebied dat aan de 

noordzijde begrensd wordt door het Noordzeekanaal, aan 

de oostzijde door de oostelijke ringvaart van de 

Haarlemmermeer en aan de zuidzijde door de lijn die 

loopt van Buitenkaag via de Ringvaart naar Lisserbroek 

en dan westwaarts langs Lisse-Noord, de Stationsweg en 

de Delfweg naar de Langevelderslag. Een deel van het 

Noordwijkse gebied komt dus ook in dit boek aan bod. 

Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de 

broedvogelverslagen in De Strandloper. 

Na een hoofdstuk over het ontstaan van het landschap 

volgt een bijzonder aardig hoofdstuk getiteld "Vogelaars 

vroeger en nu". Hierin komen bekende verzamelaars met 

het geweer aan bod zoals Baron Snouckaert van 

Schauburg, die ook in Noordwijk actief was. 

De Haarlemmers kunnen echter met gepaste trots ook 

bogen op mensen als Jac. P. Thijsse en Jan P. Strijbos, 

natuurbeschermers van het eerste uur. 

Dit hoofdstuk wordt besloten met de geschiedenis van de 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Dat het echtpaar 

Bloem daarbij een prominente plaats inneemt, spreekt 

vanzelf. 

De broedvogels krijgen aandacht in een uitgebreid 

hoofdstuk. De bespreking vindt plaats per landschapstype 

waarbij regelmatig vergelijkingen worden gemaakt met 

gegevens uit Randstad en Broedvogels ( 1 98 1 )  en 

.... -:r·"' ,..-�� 
"..J:rr:• � I Vogels· 

in het landschap 
va11 ZuirJ-Xennemerlfm.d ��� de Haarlemmenneer 

Broedvogels van Noord-Holland ( 1990). De tekst wordt 

verlevendigd door tabellen en grafiekjes en door 

kaderteksten met een steunkleur. In die kaderteksten 

komen bijvoorbeeld aan de orde: Vogels van Schiphol, 

Knobbelzwanen, Broedvogels van duinmeren. 

Hier en daar wordt duidelijk dat de inventarisatiegegevens 

tot en met 1994 zijn gebruikt. Recente ontwikkelingen 

komen hierdoor niet zo goed uit de verf. Zo wordt van het 

Paapje nog opgemerkt: "bereikt de hoogste dichtheden in 

vochtige duinvalleien". 

Zou er anno 1999 nog ergens van "hoogste dichtheden" 

gesproken kunnen worden? Een sterk punt in dit 

hoofdstuk is de uitgebreide aandacht voor de broedvogels 

van het stedelijke gebied. Omgerekend naar het aantal 

broedparen per ha, zijn veel stadswijken rijker aan 

broedvogels dan heel wat duingebieden! 

In een uitvoerig hoofdstuk komt de Vogeltrek aan bod. Bij 

paviljoen Parnassia wordt al sinds mensenheugenis de 

najaarstrek bestudeerd. Dat heeft natuurlijk een schat aan 

gegevens opgeleverd. 

Aardig voor waarnemers op de Katwijkse Puinhoop is het 

overzicht van de beste trekdagen. Daarbij valt op dat de 

Haarlemmers bijzonder weinig Sperwers zien. Zo is het 

hoogste dag totaal ooit slechts 1 0  ex.! Bij Noordwijk en 

Katwijk zijn dagen bekend met tientallen tot meer dan 

honderd Sperwers per dag. 

Vermoedelijk vliegen de Sperwers over de gehele breedte 
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van het duin, waardoor bij Noordwijk en nog meer bij 

Katwijk een sterke concentratie optreedt. 

Uitgebreid komt ook de trek over zee ter sprake. In 1 986 

is begonnen met het regelmatig waarnemen vanaf een 

strandpost bij Bloemendaal aan Zee. De lijst met hoogste 

dagtotalen biedt interessant vergelijkingsmateriaal met de 

Noordwijkse lijst van hoogste uurtotalen. Er zijn nogal 

wat Noordwijkse uurtotalen die de Bloemendaalse 

dagtotalen overtreffen. Dit wordt vermoedelijk 

veroorzaakt door de langere periode (vanaf 1972) waarin 

bij Noordwijk over zee wordt getuurd. 

Na dit hoofdstuk over vogeltrek volgen hoofdstukken over 

overwinterende watervogels, slaapplaatsen (ook een 

slaapplaats van Waterpiepers!) en gestrande vogels. In dit 

laatste hoofdstuk zijn ook alle strandtellingen van 

Noordwijk tot Zandvoort verwerkt. 

Het laatste hoofdstuk bevat een uitvoerig avifaunistische 

overzicht. Hierin is een geweldige hoeveelheid informatie 

verwerkt. 

Duidelijk wordt hierbij dat Zuid-Kennemerland niet 

alleen een boeiend gebied is voor broedvogels, maar dat 

ook heel wat zeldzaamheden de weg naar dit gebied weten 

te vinden. 

Hierbij speelt natuurlijk de aanwezigheid van gebieden als 

de A W-duinen en de Zuidpier van IJmuiden een rol, maar 

ook de grote deskundigheid van veel Haarlemse 

waarnemers. Wat dat betreft is de Vogelwerkgroep Zuid

Kennemerland een club om jaloers op te worden. De ruim 

400 leden vormen een mixture van sympathisanten, 

actieve tellers, onderzoekers en soortenjagers. 

Met de publicatie van dit vogelboek heeft de 

Vogel werkgroep Zuid-Kennemerland een mij I paal in haar 

geschiedenis bereikt. Dat is een felicitatie waard! Omdat 

het Haarlemse gebied direct aansluit op het onze en veel 

plekken (A W -duinen , Kennemerduinen, Zuidpier 

IJmuiden, Ruigoord, Elswout) ook regelmatig door onze 

leden worden bezocht, is dit boek niet alleen voor 

Haarlemmers interessant. Van harte aanbevolen! 

Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse 
ln 1998 

Waterleidingduinen 

Samenstelling Rien Sluys 

In dit artikel worden de resultaten van vijf, jaarlijks 

geïnventariseerde gebieden in het zuidelijke deel van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen beschreven. 

1 Gijs Kokkieshoek 
geïnventariseerd door E. Aartse 

Terreinomschrijving: Het geïnventariseerde gebied 

wordt in het noorden begrensd door de Halfwegseslag, in 

'Î"' !· ;<:" 
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Fitis 
het oosten door het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de Houtweg. 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. 

waarvan: circa 7 ha. duinberkenbos circa 1 5  ha. 
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duindoorn I vlierstruweel circa 5 ha. stuifzand en 

stuifplekken circa 20 ha. open duin met Duinriet, 

Zandzegge en Helm. Volgens het beheersplan wordt een 

beperkte verstuiving toegelaten. Het terrein is erg 

geaccidenteerd. Vanaf de Langevelderberg (27 m +NAP) 

loopt het terrein glooiend af naar de Langevelders lag en 

de Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet meer 

voor. De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. 

De Rozendel is nauwelijks meer begaanbaar. 

Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 

1994 t/m 1998 

Soort 94 95 96 97 98 

Fazant - - 1 1 -

Holenduif 1 - - - -

Houtduif 7 6 10  8 3 

Zomertortel 2 2 3 3 2 

.• Koekoek 1 1 1 1 1 

Boomleeuwerik - - 1 1 3 

Boompieper - - - 1 2 

Graspieper - 2 2 3 5 

Winterkoning 3 3 2 3 1 

Heggemus 23 1 7  24 23 22 



Soort 94 95 96 97 98 
Roodborst 1 1 - 2 1 

Nachtegaal 2 1  1 8  2 1  24 22 

Gekr. Roodstaart 1 2 2 2 2 

Roodborsttapuit 1 3 3 2 5 

Tapuit 4 3 3 1 1 

Merel 4 5 6 1 5 

Zanglijster 1 - 2 - 1 

Sprinkhaanzanfer 2 1 3 1 1 

Bosrietzanger 1 - - - -

Braamsluiper 5 4 5 4 4 

Grasmus 1 6  1 5  22 25 23 

Zwartkop 2 2 1 1 2 

Tuinfluiter 1 - - - -

Tjiftjaf 2 2 3 2 3 

Fitis 24 2 1  22 22 25 

Staartmees 1 - 1 - -

Glanskop 1 - - 1 -

Pimpelmees 2 - 1 2 1 

Koolmees 5 4 5 4 3 

Vlaamse Gaai 1 2 2 2 1 2 

Ekster 5 5 5 5 4 

Kneu 5 4 6 7 6 

Goudvink 1 - 1 - -

Vink - - - - 1 

Totaal aantal soorten 29 22 26 27 27 

Aantal broedgevallen 1 45 1 23 1 57 1 55 1 52 

Toelichting 1998 
De Houtduif is in 1998 meer dan gehalveerd (van 8 naar 3). 

Effect Havik? 

De Boomleeuwerik is toegenomen. Ook in de Noordduinen 

heb ik diverse Boomleeuweriken horen zingen evenals in De 

Blink en verder in het zuidelijk deel van de A WD. 

De Roodborsttapuit is flink toegenomen (van 2 naar 5). De 

oorzaak is mij onbekend. 

De Vink is een nieuwkomer in het gebied. Vermoedelijk 

heeft deze soort gebroed in het bosje aan de noordzijde van 

de Halfwegse Slag. Dit gebied wordt niet geïnventariseerd. 

De soort is toch als broedvogel meegeteld omdat het 

territorium zich zuidwaarts over de Halfwegse Slag uitstrekte. 

2 Boeveld-West 
geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. Veejkind 

Terreinomschrijving: Het geïnventariseerde gebied 

wordt in het Noorden begrensd door het Finnlayweggetje, 

in het oosten door de Houtweg en een stukje onverhard 

wandelpad, in het zuiden door het raster langs de 

Langevelderslag en in het westen door het voormalige 

Van Limburg Stirurnkanaal. Het onderzochte gebied kan 

men grofweg in twee delen verdelen. Het zuidelijke deel 

wordt grotendeels bepaald door een vrij kaal 

duinenplateau met toppen van 1 8  m. Het noordelijke deel 

is begroeid met struweel. De oppervlakte bedraagt circa 

28 ha. De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de 

dichtbij gelegen ingang, erg groot. 

Broedvogels van Boeveld-West: 1994 

t/m 1998 

Soort ·. 94 95 96 97 9s···. 
Wilde Eend 1 - - - -

Fazant 3 - 1 1 2 

Scholekster 1 - - - -

Houtduif 4 2 2 2 2 

Zomertortel 1 - 1 - 1 

Koekoek 1 1 1 1 -

Boomleeuwerik - - - - 1 

Boompieper 1 1 1 1 -

Graspieper 2 2 4 1 2 

Winterkoning 4 2 - 2 -

Heggemus 1 2  1 0  1 2  1 0  7 

Roodborst 1 - - - -

Nachtegaal 1 1  9 5 6 7 

Gekraagde Roodstaart 1 - 1 1 -

Roodborsttapuit 4 2 4 2 3 

Tapuit 1 - 1 1 -

Merel 3 2 1 2 2 

Sprinkhaanzanger 2 1 - 1 2 

Bosrietzanger 1 - - - -

Kleine Karekiet 1 - - - -

Braamsluiper 2 1 2 2 2 

Grasmus 1 2  1 0  1 4  9 9 

Tjiftjaf 2 I - 3 2 

Fitis 14 12 9 7 1 0  
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Soort 94 95 96 97 98 

Staartmees I - - - -

Glanskop I - - - -

Pimpelmees - I I I -

Koolmees 3 - I I 3 

Vlaamse Gaai I I I I 2 

Ekster 4 4 2 2 I 

Zwarte Kraai 2 I 2 - I 

Kneu 7 6 7 4 7 

Goudvink I 1 1 - -

Rietgors 3 1 - - -

Totaal aantal soorten 32 2 1  22 22 19  

Aantal broedgevallen 108 7 1  74 6 1  66 

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

Terreinomschrijving: Het terrein wordt in het noorden 

begrensd door de Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten 

door het Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan 

door een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde 

Vlak en rechts langs het Spejendel, in het zuiden door het 

Finnlayweggetje en in het westen door de stuivende 

zandvlakte van het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 

35 ha., waarin 5 delen n.l. Lange Vlak, Spejendel, 

Abelendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels 

bestaan uit Meidoorn, Liguster, Berk, Zomereik, 

Kardinaalsmuts, Vlier en Duindoorn. 

Broedvogels Wolfsveld-West 1994 

t/m 1998 

Soort 94 95 96 97 98 

Buizerd - - - 1 -

Fazant 4 2 2 2 1 

Houtduif 6 3 4 4 2 

Koekoek I I I I I 

Zomertortel I 2 I 2 I 

Boompieper - - - I 1 

Graspieper I 1 1 I 2 

Winterkoning 7 8 3 4 3 

Heggemus 20 1 3  1 3  14 1 2  
' 
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Soort 94 95 96 97 98 

Roodborst 1 - - - -

Nachtegaal 1 3  1 1  1 3  1 1  14  

Roodborsttapuit 4 4 4 4 5 

Merel 2 6 3 3 2 

Zanglijster 1 2 - I -

Sprinkh. zanger 2 1 4 2 3 

Braamsluiper 2 3 3 3 I 

Grasmus 16  1 4  1 9  1 3  1 7  

Tjiftjaf I 1 2 3 4 

Fitis 20 17 20 14 14  

Staartmees 1 - - - -

Pimpelmees 5 2 2 6 3 

Koolmees 5 7 4 5 4 

Vlaamse Gaai 2 1 2 1 1 

Ekster 5 4 5 4 3 

Zwarte Kraai I 1 2 2 -

Kneu 6 2 3 4 4 

Goudvink I - 1 - - i 
Rietgors - 1 - - -

Totaal aantal soorten 25 23 22 24 2 1
1 

Aantal 1 28 107 1 1 2 1 06 98 1 
Toelichting 1998 
1998 is geen bijzonder jaar geweest voor de broedvogels. 

De licht dalende trend heeft zich weer doorgezet: 8% 

minder broedsels dan in 1997. Het aantal soorten is met 3 

teruggelopen tot 2 1 . We verloren de Zanglijster en de 

" r·� ·..J' • .I -· ..".,__ ... , • .,:?2!=- -- -J::: . f 
Zanglijster 

Buizerd, beide waren naar ons gevoel twijfelachtige 

soorten in ons gebied. Ook verloren we de Zwarte Kraai 

als broedvogel, terwijl deze toch altijd een vaste soort is 



geweest. Zeer waarschijnlijk heeft de opmars van de 

Havik in de A WD daarmee te maken. Wij hebben deze 

roofvogel verschillende malen in ons gebied zien jagen. 

Van de overige broedvogels valt te melden dat de 

Nachtegaal zijn hoogste score heeft bereikt ( 14 broedsels), 

en dat de Pimpelmees weer op zijn oude niveau is. Verder 

resteert nog maar 1 Braamsluiper. 

4 W esthoek/Haasvelderbeken 

geïnventariseerd �r J. van Saase en W. van Leeuwen 

Terreinomschrijving: 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haas velderweg of Hei weg, in het oosten door de 

slag van de Westhoek, in het zuiden door de 

Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder 

Klugtweg. Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De 

Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste 

duintop. In de omgeving van het Haasveld 

(oorspronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen 

aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, zoals 

oude teelthoeken (=duinkrochten) en weitjes, droge 

wateringen, greppels en oude beekbeddingen. De vlakke 

gedeelten zoals de "Lange Velletjes" en "Het Weitje van 

de Wilgenpoort" zijn sterk verruigd. 

Broedvogels van Westhoek 

Haasvelderbeken: 1 994 t/m 1 998 

De vernatting van het tracé van het Van Limburg 

Stirumkanaal lijkt nu door te zetten. We hopen dat dit nu 

in de vogelpopulatie van 1999 merkbaar zal zijn door 

nieuwe of verdwenen soorten zoals de Rietgors opnieuw 

te kunnen begroeten. 

Soort 94 95 96 97 98 

Fazant 1 9  24 1 5  9 10  

Houtduif 4 4 6 3 -

Zomertortel 1 1 - - -

Koekoek 3 4 3 3 3 

Groene Specht 1 1 - - -

Boompieper 1 2  9 8 5 9 

Graspieper - 1 1 1 -

Winterkoning 1 7  1 4  - 2 4 

Heggemus 9 9 9 6 5 

Roodborst - 1 1 1 -

Nachtegaal 1 0  1 1  1 5  1 1  9 

Gekr. Roodstaart 3 1 3 3 3 

Roodborsttapuit 2 3 5 3 5 

Merel 2 4 6 2 5 

Zanglijster - - - - 1 

Sprinkhaanzanger 9 1 0  1 0  8 9 

Braamsluiper 2 4 4 1 2 

Grasmus 20 2 1  24 1 6  2 1  

Tuinfluiter - 1 - - 1 

Tjiftjaf 3 5 4 5 9 

Fitis 61  59 58  49 44 

Glanskop - 1 - - -

Pimpelmees 3 3 2 3 -

Koolmees 1 0  9 14  7 8 

Vlaamse Gaai 1 1 2 1 -

Ekster 4 7 4 - -

Zwarte Kraai 1 1 - 1 -

Vink - - - 2 1 

Kneu 7 7 8 6 4 

Totaal aantal soorten 23 27 21 23 19 

Aantal broedgevallen 204 2 1 6  202 148 1 53 

1 7  



5 Hoekgatterduin 

geïnventariseerd door S. Vos 
Terreinomschrijving: Het onderzochte gebied is c. 50 

ha groot. In het noorden en oosten wordt het terrein 

begrensd door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de 

ZiJkerslag (Joppeweg) en in het westen door het 

Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele zandpaden. 

Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale 

duinen met veel stuif gaten. We vinden verspreid over het 

terrein enkele bosjes van voornamelijk eikenhakhout 

zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het 

Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de 

Oostenrijkse den. 

Broedvogels van Hoekgatterduin: 

1 994 t/m 1 998 

Soort 94 95 96 97 98 

Knobbelzwaan - - - - 1 

Nijlgans - I 1 1 I 

Bergeend - 1 - 1 -
Wilde Eend 4 1 I 4 3 

Kuifeend - - - 1 2 

Boomvalk l 1 1 - I 

Fazant 1 1 1 1 1 

Meerkoet - - - 1 2 

Houtduif 8 6 5 4 6 

Zomertortel - - - - 1 

Koekoek 1 1 1 1 1 I 
Groene Specht I 2 2 1 - i 
Gr. Bonte Specht - 1 1 I 2 

Boomleeuwerik - - - - 1 

Boompieper 7 7 6 6 8 

Graspieper 1 - - - -
Winterkoning 8 1 3  2 5 3 

Heggemus 1 6  1 2  4 9 8 
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Soort 

Roodborst 

Nachtegaal 

Gekr. Roodstaart 

Paapje 

Roodborsttapuit 

Merel 

Zanglijster 

Sprinkhaanzanger 

Braamsluiper 

Grasmus 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Tjiftjaf 

Fitis 

Staartmees 

Glanskop 

Kuifmees 

Pimpelmees 

Koolmees 

Wielewaal 

Vlaamse Gaai 

Spreeuw 

Ekster 

Kauw 

Zwarte Kraai 

Ringmus 

Vink 

Kneu 

Goudvink 

Totaal aantal soorten 

Aantal 

94 95 96 97 98 

7 6 I 2 2 

1 2  1 5  1 7  1 4  17 

3 7 6 8 1 0  

- - 1 - -

- - I 1 I 

5 4 3 6 7 

1 2 2 I 2 

- I 1 3 3 

1 - - 1 -
1 1  1 1  1 1  1 6  1 7  

1 1 1 - I 

- - 1 2 1 

5 4 3 4 8 

22 32 27 28 36 

3 2 - - -
- 1 1 - -
1 - - - - I 

1 I  1 0  6 8 1 1  

1 9  I 2  9 1 4  1 5  I 
- - - - 1 i 
1 5 5 2 1 

-' - - 2 I 

5 \ 5 5 3 3 

- - - 1 1 

2 3 3 2 2 

2 1 - - -

- 2 2 3 3 

1 2 2 2 2 

- 1 - - -
29 33 32 34 37 

1 6 1  1 74 1 3 1  1 59 1 8  

kauwtje 



Totaal van de kavels 1 t/m 5 Soort 94 95 96 97 98 

Soort 94 95 96 97 98 Merel 1 6  2 1  19  14 1 7  

Knobbelzwaan - - - - 1 Zanglijster 3 4 4 2 2 

Nijlgans - 1 1 1 1 Sprinkh.zanger 1 5  1 4  1 8  1 5  1 8  

Bergeend - 1 - 1 - Bosrietzanger 2 - - - -

Wilde Eend 5 I I 4 3 Kleine Karekiet I - - - -

Kuifeend - - - 1 2 Braamsluiper 1 2  1 2  1 4  I J  9 

Biuzerd - - - I - Grasmus 75 7 1  90 79 87 

Boomvalk 1 I 1 - 1 Tuinfluiter 2 2 1 - 2 

Fazant 27 27 20 14 1 4  Zwartkop 2 2 2 3 3 

Meerkoet - - - 1 - Tjiftjaf 1 3  1 3  1 2  1 7  27 

Scholekster 1 - - - - Fitis 1 4 1  1 4 1  1 36 1 20 1 29 

Holenduif 1 - - - - Staartmees 6 2 - - -

Houtduif 29 2 1  27 2 1  1 3  Glanskop 2 2 1 1 -

Zomertortel 5 5 5 5 5 Kuifmees 1 - - - -

Koekoek 7 8 7 7 6 Pimpelmees 2 1  1 6  1 2  1 7  1 5  

Groene Specht 2 3 2 1 - Koolmees 42 32 33 3 1  33 

Gr. Bonte Specht - I 1 1 2 Vlaamse Gaai 7 1 0  1 2  6 7 

Boomleeuwerik - - 1 I 5 Ekster 23 25 2 1  1 4  1 1  

Boompieper 20 1 7  1 5  1 4  20 kauw - - - 1 1 

Graspieper 4 6 8 6 9 Zwarte Kraai 6 6 7 5 3 

Winterkoning 39 40 7 16  12  Ringmus 2 1 - - -

Heggemus 80 61  62 62 54 Vink - 2 2 5 5 

Roodborst 1 0  8 2 5 3 Kneu 26 2 1  26 23 23 

Nachtegaal 67 64 7 1  66 69 vink - 2 2 5 5 

Zwarte Roodstaart 1 - - 1 2  1 9  Goudvink 3 2 3 - -

Gekr. Roodstaart 8 1 0  1 2  1 4  1 5  Rietgors 3 2 - - -

Paapje - - 1 - - Totaal aantal soorten 42 40 36 40 40 

Roodborsttapuit 1 1  1 2  1 7  1 2  1 9  Aantal broedgevallen 747 69 1 675 622 60 1 

Soort 94 95 96 97 98 

Tapuit 5 3 4 2 1 

Broedvogelinventarisatie van het Landgoed Nieuw-Leeuwenhorst 

Geïnventariseerd door Rien Sluys 
Vanaf 1984 werd dit kavel jaarlijks, met uitzondering van 

1 996, geïnventariseerd. 

Het gebied wordt in het westen begrensd door het 

Westeinde, in het oosten door de Gooweg in het zuiden 

door de Hoogweg en in het noorden door het pad aan de 

zuidkant van de vijver. Het afgelopen jaar hebben zich 

een aantal veranderingen voorgedaan in dit terrein. Het 

beheer richt zich meer op de natuurwaarden dan op de 

recreatie. De toegangsregels zijn verscherpt. Het terrein is 

nu alleen nog toegankelijk voor begunstigers van de 

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en voor 

Noordwijkers die in het bezit zijn van een door de 

Gemeente Noordwijk verstrekte wandelkaart. Verder zijn 

veel paden verwijderd of afgesloten. Wij zijn benieuwd of 

deze maatregelen effect zullen hebben op de 

broedvogelpopulatie in dit terrein. 
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Broedvogels van een gedeelte 
van Nieuw-Leeuwenhorst 
1993- 1998 

Soort 

Grote Lijster 

Braamsluiper 

Grasmus 

Soort 93 94 95 

Nijlgans - 1 1 

Wilde Eend 5 7 9 

Sperwer 1 - -

Buizerd - 1 -

Fazant - - 1 

Waterhoen "l 2 1 .:. 

Meerkoet - - -

Holenduif 6 6 8 

Houtduif 20 1 6  1 7  

Turkse Tortel 3 - -

Tortelduif 1 1 -

Koekoek - - -

Bosuil 1 1 1 

Groene Specht 3 3 3 

Kleine Bonte Specht - - -

Grote Bonte Specht 5 5 5 

Winterkoning 1 8  1 9  1 7  

Heggemus 4 3 4 

Roodborst 23 2 1  23 

Nachtegaal 3 2 2 

Merel 1 7  1 5  1 2  

Zanglijster 5 8 8 

97 98 Tuinfluiter 

1 1 Zwartkop 

7 3 Fluiter 
- -

Tjiftjaf 
- -

Fitis 
- -

Grauwe Vliegenvanger 
- 1 Staartmees 

1 2 Glanskop 

8 6 Pimpelmees 

14  1 5 Koolmees 
- -

Boomklever 
- -

Boomkruiper 
- -

Wielewaal 

1 -

Vlaamse Gaai 

1 1 Ekster 
- 1 Kauw 

6 6 Zwarte Kraai 

1 8  1 2  Spreeuw 

4 3 Vink 

19 1 6  Totaal soorten 

1 -

Totaalbroedgevallen 

1 5  1 7  

4 3 

\\ �-
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94 

1 

-

-

2 

9 

1 

1 1  

5 

2 

-

3 

1 9  

26 

-

5 

1 

4 

4 

25 

2 

1 

1 

34 

247 

Çjro é e  bMJ é e specht .  Els Koster-Walraven 
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95 96 97 98 

- - - 1 I 
I - - -

- 1 1 -

3 3 2 l 

8 9 7 4 

- - - -

10 12 1 2 1 1  

3 3 3 2 

- - 1 1 

1 I I 1 

4 4 2 3 

20 1 3  1 6  1 6  

28 22 20 24 

- - I 1 

7 7 9 1 1  
- - - -

4 4 4 4 

5 5 3 1 

25 33 26 3 1  

2 2 1 -

- 1 2 -

2 1 2 4 

3 1  32 32 30 

236 240 2 1 3  203 
---- --- -



W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een 

rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 

oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zegt een 

oude volkswijsheid. Daaraan gedachtig maken veel 

mensen zich zorgen over een zachte winter. Hoe moet dat 

nu met al die bomen die al in januari uitlopen? Je hoort 

het ze zeggen. Wat komt er terecht van het plantje dat nu 

al met roodbruine bloemen staat te bloeien in mijn tuin? 

Of met de blaadjes die overal al aan de Rimpelroos zijn te 

zien? Bij het eerste het beste nachtvorstje moet dat toch 

wel fout gaan. Het mankeert er nog maar aan dat men erbij 

zegt: daar moeten we wat aan gaan doen. Het beïnvloeden 

van het weer is ons mensen echter nog niet gegeven en de 

bomen en planten inpakken gaat toch wel wat ver. Wat is 

dat toch dat we ons als mensen altijd maar zorgen maken 

over wat er in de natuur gebeurt? Dat we zo vaak van 

mening zijn dat het niet goed gaat? Alsof de natuur het 

niet veel beter weet. Misschien omdat we nog altijd met 

het idee rondlopen dat de mens de kroon van de schepping 

is. 

Vorig voorjaar was de kardinaalsmuts, die een vriend van 

mij ooit eens in mijn tuin naast het huis plantte, helemaal 

overdekt met het spinsel van de stippelmot Duizenden 

rupsen krioelden op en rond het boompje. In een paar 

dagen was er geen blad meer aan de boom te vinden. Tal 

van voorbijgangers stonden even stil en bekeken de gang 

van zaken. Ik kreeg daarbij allerlei goedbedoelde 

adviezen. Hoe er opgetreden moest worden. Van het 

omzagen van de boom tot het uitvoeren van bespuitingen. 

Zonder deze drastische ingrepen kwam het allemaal weer 

op zijn pootjes terecht. In juni van dat jaar, met Sint Jan, 

kwamen er weer nieuwe blaadjes aan de boom en stond de 

tuin er weer pronter bij. 

In een discussie tussen Midas Dekkers en Winseminus, 

toen voorzitter van Natuurmonumenten, zei Midas tegen 

zijn gesprekspartner dat wat zijn club met de 

natuurterreinen deed te vergelijken was met de bio

industrie. Jullie zijn altijd maar aan het hakken en werk 

uitvoeren in de terreinen. Laat ze toch met rust. Laat de 

natuur haar gang gaan. Ik vind dat daar veel voor valt te 

zeggen. We hebben nu net de manie van het maken van 

stuifplekken achter de rug. ledere natuurorganisatie moest 

in het jaarverslag kunnen zetten dat er stuifplekken in de 

terreinen waren aangelegd. Waar dat toe leidde kunnen we 

nu nog vaststellen op de voormalige golfbanen ten 

noorden van het dorp. Een zandwoestijn die zijn weerga 

niet vind. Wie weet wat ons de komende jaren weer boven 

het hoofd hangt. 

Toch hoeft niet alles wat wij als mensen verzinnen nadelig 

voor de natuur te zijn. In het Pact van Teylingen is 

afgesproken dat natuurgebieden met elkaar verbonden 

dienen te worden. Met zogenaamde ecologische zones. De 

duinen met de landgoederen Offem en Leeuwenhorst 

bijvoorbeeld. Op deze wijze kan er uitwisseling van 

dieren en planten plaatsvinden tussen deze gebieden. Kort 

geleden Jas ik een boek van een Amerikaan over 

eilandbiogeografie. Naast de echte eilanden zijn overal in 

de wereld eilandjes van natuur ontstaan. Alles eromheen 

is door de mens in bezit genomen. In die kleine stukjes 

natuur moeten de dieren en de planten het maar zien te 

redden. Vaak doen ze dat niet. De schrijver van het boek 

pleit ook voor het aanleggen van verbindingszones tussen 

geïsoleerde natuurgebieden. 

Veelal zit de natuur niet op ons ingrijpen te wachten maar 

een enkele keer mag het. Moet het zelfs. Moeten we weer 

goed maken wat we als mensen hebben verknoeid. 

2 1  
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Volgens het rooster zouden we dit jaar Terschelling weer 

aandoen om te genieten van het jaarlijkse 

wadden weekend. 

Helaas bleek dat, toen ik begin januari "De Wierschuur" 

wilde bespreken, dit onderkomen al de hele maand 

september en de eerste twee weken van oktober was 

volgeboekt. 

Rondbellen leverde, voor wat betreft de maand september, 

hetzelfde resultaat op bij vakantiehuis "' Het-Westend" op 

Vlieland. 

De enige optie die nog openstond was het eerste weekend 

van oktober op Vlieland. 

Na ruggespraak met enige waddengangers is besloten, 

mede gezien de accommodatie van vakantiehuis "Het 

Westend", te kiezen voor 1 ,2 en 3 oktober. 

Dit afwijkende tijdstip heeft overigens twee enorme 

voordelen: 

Voor de enthousiaste vogelaars (en zijn we dit niet 

allemaal?), valt deze periode prima in de trektijd. 

Voor de wat meer Bourgondisch ingestelde 

natuurvrienden (en zijn we dat ook niet allemaal?, op 

persoonlijke titel durf ik te beweren dat het aantal 

personen behorende tot deze categorie in de jaren dat ik 

deze excursie organiseer beslist is toegenomen)bestaat nu 

immers de mogelijkheid, om zonder schroom, 's morgens 

REISDOEL ÖIAND (3) 

Coby en Dick Passchier 

Zaterdag 23 mei 1 998. Vannacht -3 ° C. 
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een uurtje langer na te genieten van de avond ervoor. 

U zult begrijpen dat ik verwacht dat het aantal 

aanmeldingen voor dit waddenweekend wel eens 

dusdanige vormen zal kunnen aannemen, dat ik u graag in 

de gelegenheid stel tijdig een plekje te reserveren. (LET 

OP: HET MAXIMALE AANTAL DEELNEMERS IS 

50) 

Nog even de gegevens op een rijtje: 

Waddenexcursie naar Vlieland van vrijdag 1 t/m zondag 

3 oktober 1999 

Ko sten: f 130,-

Inschrijven: Bovenstaand bedrag overmaken op rek, nr. 

2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming 

Noordwijk onder vermelding van "Waddenweekend" 

Nadere gegevens omtrent vertrektijden, onderkomen, 

eten, fietsenhuur, programma enz. krijgt u, na 

inschrijving t.z.t. thui sgestuurd. 

Voor eventuele vragen kunt u mij altijd bellen. Telefoon: 

07 1 -36 1 0945 

Met vriendelijke waddengroet, Rien Sluijs 

Nieuwe plannen, nieuwe doelen. Maar wat hebben wij 

onder deze bijna winterse omstandigheden op Öland te 

zoeken? Stockholm zal een stuk minder koud en winderig 

aanvoelen. 



Takern 

We vertrekken om 9 uur uit Hillerstorp in de 'Store 

Mosse'. Dag Goudplevieren, dag Kraanvogels en vooral 

dag Auerhaan. 

Op de E4 voorbij Jönköping biedt het 1 20 km lange 

Vätternmeer een schitterend uitzicht. In het 'rijke 

vogelgebiedenboek' wordt nauwelijks plaats voor dit sjön 

ingeruimd, wèl voor een veel kleinere plas even ten oosten 

ervan. 

Het Täkernsjön, door een lage heuvelrug gescheiden van 

het Vätternsjön, heeft een doorsnede van ± 3 km en 

rondom een geleidelijk afdalende oever met daarin alle 

gradaties van droog naar drassig. Het middenin liggende 

water wordt vanaf de meeste plaatsen aan het oog 

ontrokken door dichte rietkragen. Ook hier een duidelijk 

aangegeven uitwijkplaats met parkeergelegenheid èn 

bankjes èn een vriendelijk zonnetje. 'Hollandse geluiden' 

uit de groene weiden voor ons van Kieviten en Tureluurs. 

KAART 1 

Tientallen Grauwe en Canadese ganzen met jongen, min

stens vier kieken en alweer een paar Kraanvogels ook met 

jongen. Ach . . . .  Stockholm loopt niet weh, toch? 

We rijden met een slakkengang om het meer tot aan de 

oostzijde waar een bord alweer een 'Utsiktturm' aanwijst. 

Een kilometer langzaam afdalen met aan weerszijden gele 

koolzaadvelden waarboven een Kalverstraat aan 

Veldleeuweriken, voert naar een parkeerterrein mèt 

watervoorziening èn toilet. 

Het kaartenboek dicht en de caravanpoten uit. In gedachte 

het Zweeds Allemansrecht zullen we vannacht het eerst 

van deze gastvrije regel gebruik maken. (Zie C op kaart 1 )  

De rest van de middag en avond levert met o.a. 

Gierzwaluw (eerste), Geelgors, Rietzanger, Roerdomp en 

Visdief nieuwe aanvullingen op de V.V.L. (Vakantie 

VogelLijst). Het gehoemp . . .  hoemp van de Roerdompen 

is die nacht in zeker nog vier caravans doorgedrongen. 

Zondag 24 mei 1 998. 

Nog voor zessen staan op de Turm met een Zweedse 

vogelaar te genieten van een magnefiek uitzicht over het 

meer. We zouden alleen het terrein verkennen vanaf de 

toren, dus geen videocamera, geen telescoop, geen grote 

kijker mee, gewoon de handen eens in de zakken en geen 

gebungel om je nek. Van de volgens het boek 40 ! ! !  ??? 

paar Roerdompen die hier jaarlijks broeden horen we er 

zeker 5 .  Zien doe je ze niet door het vele riet in de 

omgeving. Toch blijft de Zweed wel nadrukkelijk z'n tele

scoop op de linkeroever gericht houden. Dus tuur ik ook 

eens die kant op. Coby ziet 'het' echter door haar kleine 

kijker allang. 'Visarend . . .  ,' fluistert ze. Toch kij kt de 

Zweed in een andere richting. Ik wijs hem op de Visarend 

maar hij een Bruine kiek in beeld en dat vinden Zweden 

veel interessanter. 

De arend volgt het oevergebied in onze richting en 

passeert ons uiteindelijk op 30 meter of misschien 

wel 40 ! ,  maar akelig dichtbij en blijft plotseling 

· 'hangen' en wiekelt in twee stappen omlaag om 

dan neer te storten. Hij verdwijnt compleet in het 

water en verschijnt dan met veel geklapper er 

weer uit en in z'n poten minstens 1 kilo vis. Coby 

had toch zeker voor een paar tellen haar kijker 

kunnen missen . . . .  toch? 

Een half uur later zijn we terug in de caravan 

voor thee en een cracker en gaan dan voor de 

tweede keer naar de 'Turm'. Over de schouder het 

statief met telelens, om de nek de kijker en 

videotas. Het zal me geen tweede keer gebeuren. 

Twee kilometer pad, deels door groene weiden, 

deels boven water over een constructie van 

rondhout met vlonders en kijkhutten leveren nog 

meer u i t b re i d i n g  voor  de V . V . L . : 

B aardmannetjes ,  Kleine karekiet, Gele 

kwikstaart, Zwarte stern en Kuifeend kunnen we 

bijschrijven. 

Vlakbij de caravan terug lopen we onder een 

zingende Bonte vliegenvanger door. Net als de Visarend, 

ook zwart-wit, maar deze staat wèl op de video. 

Het is inmiddels half elf als we de 'vrije' camping 

afhobbelen op weg naar . . . . .  Stockholm. 

We hebben er twee dagen rondgedwaald en ons vergaapt 

aan al het fraais dat de stad te bieden heeft. Misschien is 

het 't vele water binnen de stad of de veelal door 

Hollandse bouwmeesters gebouwde 1 7e eeuwse huizen 

wat ons aantrekt, maar een bezoek aan Zweden zonder 

Stockholm is als Friesland zonder ganzen. 

Op de camping even buiten de stad doen Kramsvogels 

hetzelfde als bij ons de Merels en duurt het nog wel even 

voor we ontdekken dat het onbekende maar heldere 

vogellied hoog uit de omringende bomen van de 

Koperwiek is. 

Het is 19 .00 uur en 6, 1 o C warm! De radio belooft beter 

23 



weer. Öland . . . . . .  we komen er aan. 

Woensdag 27 mei 1 998. 

Via Norrköping rijden we naar de kust en stoppen na J 50 

km zuidwaarts in Söderköping. 

��; 

Plaatsen die op de ANWB-routekaart rood of groen zijn 

Franse jachtpraktijken 
felle van Dijk 

In Het Vogeljaar van september 1998 deed Gerard 

Ouweneel verslag van de recente wijzigingen in de Franse 

Jachtwet. Hierbij werd ook een oproep geplaatst om 

zoveel mogelijk handtekeningen naar het Franse 

parlement te sturen In de oktobervergadering in het Jan 

Verweij Natuurcentrum werd hiervan melding gemaakt en 

tijdens de novembervergadering plaatsten ruim tachtig 

aanwezigen hun handtekening om hiermee tegen deze 

praktijken te protesteren. 

Wat is er eigenlijk aan de hand? Reeds in 1979 werd 

binnen de Europese Gemeenschap de Vogelrichtlijn van 
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onderstreept, hebben leuke verrassingen onder de kurk. 

Het overgrote deel van het stadje is uit hout opgetrokken 

en in verschillende zachte tinten geverfd. 

In het centrum een schitterend 1 5e eeuws kerkje met 

daarnaast een Noors aandoende houten klokkenstoel, rijk  

voorzien van kunstig snijwerk. 

Nog zo'n uitstapje brengt echter Öland voor vandaag 

buiten bereik en we zoeken oostelijk van de kustweg een 

mooie plek. (Zie C op kaart 2). Met uitzicht vanaf een 

heuvelrug omlaag over rotsen, bos en een meertje draaien 

we de caravanpoten uit. Ondanks de jaarlijkse 

smeervetbeurt gaat dit altijd gepaard met een hevig 

gesnerp. 

De Noordse nachtegaal die er kennelijk van wakker wordt 

komt er ruimschoots bovenuit. Het geluid is hard en 

muzikaal en duidelijk nachtegaals. Vergeleken met de 

'onze' wat bedaarder in tempo en lager van toon en vooral 

minder gevarieerd. 

In de omtrek een oude landbouwschuur en een wolk 

Boerenzwaluwen, een boerenkar met daarop een 

arrenslee ! ,  één huis en wat telefoonpalen, de rest is natuur. 

Er vliegen constant grote groepen Grauwe ganzen in alle 

richtingen over. Het getrompetter uit het meer blijkt 

afkomstig te zijn van een paar Wilde zwanen. Op de 

telefoondraad een Grauwe klauwier en boven een dode 

den een Groene en daar vlak onder een Zwarte specht. Het 

staat wel een beetje overdreven zo'n opsomming. 

Misschien moeten we de Witrugspecht, Boomleeuwerik, 

Watersnippen, Visdiefjes, Raven, nog meer Kramsvogels, 

Grauwe vliegenvanger, Kneuen, Tapuiten en Middelste 

zaagbek niet in dit verslag opnemen, maar we hebben ze 

allemaal wèl gezien. 

Morgen gaan we naar Öland. 

(wordt vervolgd). 

kracht. Hierin werd de aangesloten Janden opgedragen 

hun jachtwetten te herzien en te komen tot een inperking 

van de j acht tot de periode 1 september - 3 J januari. Dat 

de Fransen niet voorop liepen bij het zich schikken naar 

de Europese richtlijnen, viel te verwachten. De jachtwet 

die op 3 juli 1 998 door het Franse parlement werd 

aangenomen, trekt zich echter niets van de Europse 

wetgeving aan ! Het Franse jachtseizoen begint voortaan 

op 14 juli, de nationale feestdag. De Franse Revolutie 

van 1779 die op deze dag wordt herdacht, bracht vrijheid, 

gelijkheid en broederschap. De jacht, tot dan een privilege 

van de adel, mocht hierna door iedereen beoefend 

worden. Voor sommige gebieden langs de Franse kust 



betekent deze nieuwe wet een !egalisering van bestaande 

praktijken. Herhaaldelijk werd regionaal de jacht reeds op 

14  juli vrijgegeven. Dit leidde dan meestal tot een 

rechtzaak, aangespannen door de Ligue pour la Proteetion 

des Oiseaux (LPO). De door de rechter opgelegde boetes 

kwamen vervolgens in de kas van de LPO terecht. 

De verruiming van het Franse jachtseizoen zou nog niet 

zo rampzalig zijn als ook de Franse jagers op dezelfde 

soorten zouden mogen schieten als hun Nederlandse 

collega' s .  In ons land is de jacht beperkt tot enkele 

soorten, maar de Franse lijst vermeldt maar liefst 63 

soorten ! Hierbij als Meerkoet en 

Waterhoen (zeer schuwe soorten in Frankrijk), maar ook 

trekvogels als Kievit, Grutto, Zilverplevier, Goudplevier 

en Kanoetstrandloper. Uiteraard staan ook eenden, 

waaronder IJseend en Krooneend, en zangvogels als 

Veldleeuwerik, Grote Lijster, Kramsvogel en Koperwiek 

op de lijst. Het jachtseizoen eindigt voor de meeste 

soorten in de loop van februari, maar op Tortelduiven mag 

tot in mei worden geschoten. 

Van een vriend uit Parijs kreeg ik onlangs een pagina uit 

"Le Figaro" van 1 3  september 1998 toegestuurd. Deze 

pagina was geheel gewijd aan de nieuwe Franse 

jachtwetten. Deze Franse krant heeft geen goed woord 

over voor de handelswijze van het Franse parlement. De 

invloed van de jagers is blijkbaar veel groter dan de 

invloed van al die mensen die op een andere wijze van het 

buitenleven en de natuur willen genieten, schrijft de krant. 

Le Figaro wijst er op dat het aantal jagers duidelijk 

afneemt en dat het Sint-Hubertusgilde sterk vergrijst. Van 

2,2 miljoen in 1 978 is het aantal jagers gedaald tot 1 ,4 

miljoen in 1998. Daarmee heeft Frankrijk nog steeds het 

hoogste aantal (geregistreerde) jagers van de EU: op elke 

twaalf inwoners loopt één jager rond! Denemarken is 

trouwens goede tweede met één jager op elke elf 

inwoners. Le Figaro vermeldt ook wat er al zo in Frankrijk 

geschoten wordt. Lijsters staan aan de top met 1 1  miljoen ! 

Hierna komen de duiven (alle soorten) met 4,5 miljoen. 

Fazanten zijn goed voor 6 miljoen, maar hiervan is 95% 

uitgezet. Patrijzen worden ook veel geschoten: 3,5 

miljoen. Hierbij wordt vermeld dat van de gewone Patrijs 

80% is uitgezet en dat van de Rode Patrijs zelfs 90% is 

gefokt. Ook de eendenjacht kan niet meer zonder een 

flinke injectie van fokkerijen: van de 2 miljoen geschoten 

eenden is de helft gefokt. Dat kan helaas niet gezegd 

worden van de 1 ,3 miljoen steltlopers uit de noordelijke 

landen. Natuurlijk worden er ook gigantische aantallen 

Edelherten en Wilde Zwijnen (gefokt en) geschoten. Tot 

slot vermeldt Le Figaro nog dat in 1 997 45 jagers 

omkwamen bij het beoefenen van hun sport. 

Le Figaro gaat ook in op de gevolgen voor de vogelstand 

in Frankrijk. Met enige overdrijving wordt gesteld dat de 

vogelstand op het Franse platteland door de intensieve 

jacht sterk verarmt. Niet alleen Patrijzen en Fazanten, 

maar ook zangvogels, duiven, eenden en steltlopers nemen 

duidelijk af. Wel wordt toegegeven dat ook de moderne 

landbouwmethoden niet bevorderlijk zij n  voor een rijke 

gevarieerde vogelstand op het platteland, maar de invloed 

van de jacht wordt sterk benadrukt. 

Op dezelfde pagina in Le Figaro wordt ook ingegaan op 

de toegenomen weerstand tegen de jacht in Frankrijk. Een 

sociologe schrijft dit vooral toe aan de urbanisatie. Steeds 

meer mensen kennen de natuur alleen nog van TV

documentaires. Een beest zien doodgaan roept sterke 

weerstanden op. Vroeger had iedereen wel eens 

meegemaakt dat er thuis een kip of een konij n  werd 

geslacht. Een dier doden door er op te schieten werd breed 

geaccepteerd. Nu is dat anders en wil de stadsmens vooral 

naar de dieren kijken. Tot zover Le Figaro. 

Er wordt wel eens beweerd dat de Franse j ager op alles 

schiet wat beweegt. Of dat nog steeds zo is, is nog maar 
de vraag. Een feit is dat ook in Frankrijk het aantal 

roofvogels sterk is toegenomen. Nog opvallender is dat 

veel roofvogels in Frankrijk geen opvallende schuwheid 

vertonen. Van Franse vogelaars bij Cap Gris Nez heb ik 

gehoord dat zij actief zijn bij de bescherming van nesten 

van kiekendieven in graanvelden en dat zij daarbij altijd 

de medewerking van de boeren krijgen. Er zij n  dus 

gelukkig nog wel wat lichtpuntjes. Onverteerbaar blijft 

echter dat vogelsoorten die in Noord-Europa worden 

beschermd, tijdens hun verblijf in Frankrijk massaal 

kunnen worden afgeslacht.. Verder getuigt het niet van 

"weidelijkheid" (geef het dier een redelijke kans te 

ontsnappen) dat de Franse jagers nu al in juli en augustus 

kunnen schieten op net uitgevlogen jongen en op eenden 

en ganzen die niet kunnen vliegen vanwege de slagpenruL 

Te hopen is dat het verzet tegen deze jachtpraktijken de 
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komende jaren zal toenemen en dat de LPO vanuit heel 

Europa steunbetuigingen zal ontvangen. Of dat deze 

Franse regering op andere gedachten zal brengen lijkt 

twijfelachtig. De Franse premier Jospin liet vorigjaar nog 

weten vooral van ortolanenpaté te houden. Toen hem 

werd voorgehouden dat dit vogeltje in heel Europa 

Ganzenexcursie naar Zeeland 
Rien Sluijs  

Op dinsdag 29 december vertrokken 2 1  enthousiaste 

vogelaars via Vlaardingen naar Zeeland voor de jaarlijkse 

ganzenexcursie. Nadat iedereen was ingeseind over de te 

volge n  route werd koers gezet  n aar de 

Aalkeetbuitenpolder bij Vlaardingen. 

Deze polder bood het gezelschap zowel een grote 

soortenrijkdom als grote hoeveelheid aan ganzen en 

eenden. Naast Brandganzen, Grauwe Ganzen, Kolganzen 

en enkele Rietganzen, moet vooral de aanwezigheid van 

Kleine Rietganzen genoemd worden. Deze prachtige gans 

is op maar zeer weinig plaatsen in Zuid-Holland waar te 

nemen. Bij de eenden konden soorten als Smient, 

Krakeend, Wilde Eend, Wintertaling en Nonnetje worden 

/ "--
Rietgans 

waargenomen. Naast ganzen en eenden vormden Houtsnip 

en Grote Bonte Specht onverwachte aanvullingen op de 

vogellij st. 

Vervolgens vertrokken we naar de buitenhaven van 

Stellendam, waar we gewapend tegen de kou en voorzien 

van een kop koffie konden genieten van Grote- en 

Middelste Zaagbek, Brilduiker, Aalscholver en een aantal 

soorten steltlopers, waarvan een groep Kluten jammer 

genoeg ver weg zat en alleen voor een geoefend oog als 

zodanig te determineren waren. De meeste deelnemers 

hielden het na korte tijd voor gezien, de warmte van het 
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zeldzaam geworden was en ook in Zuid-Frankrijk beslist 

niet talrijk meer was, liet hij weten daar geen boodschap 

aan te hebben. 

voiture lokte. Nadat ook de laatste volhouder was 

ingestapt vertrok het gezelschap naar de Scheelhoek. 

Op deze locatie zijn altijd ganzen te vinden en ook dit 

keer waren er volop Brandganzen aanwezig, enkele witte 

ganzen trokken de aandacht, maar werden al gauw als 

"soepgans" gekwalificeerd. Verder zijn hier in de winter 

vrijwel altijd Bruine Kiekendieven aanwezig, maar verder 

dan een ver weg vliegend exemplaar kwamen we dit keer 

niet. 

Wel was in het akkerland iets verderop een grote groep 

Kolganzen (geschat werd circa 8000 exemplaren) 

aanwezig, die je normaliter in het grasland tegenkomt. Op 

weg naar de polders achter Goedereede werden we verrast 

door een groep van 50 Sneeuwgorzen die zich zeer goed 

lieten bekijken. Voor mij was het de eerste keer dat ik 

zo' n  grote groep bij elkaar zag. Aan de andere kant van de 

weg zat op een paar meter afstand een Torenvalk op een 

strobaal van het zonnetje te genieten. 

Vol verwachting naderden we de polder bij Goedereede 

waar we tijdens een vorige excursie zo prachtig een 

Slechtvalk hadden waargenomen, die samen met een 

Blauwe Kiekendief een prachtig staaltje vliegkunst liet 

zien. Helaas geen Slechtvalk ditmaal, maar wel een mooie 

groep Rotganzen en Brandganzen, die onder het genot van 

een kop koffie en een broodje (een enkeling had het geluk 

te kunnen genieten van een kop heerlijke soep van Henk 

v.d. Lubbe) uitgebreid werden bestudeerd op de 

aanwezigheid van Roodhalsgans en Zwarte Rotgans. 

Voldaan nam iedereen weer plaats in de auto en ging het 

richting Brouwersdam 

Zwarte Zee-eend, Eidereend, Steenloper, Brilduiker en 

Fuut waren de meest in het oog springende soorten. V oor 

de IJseend moest er meer geduld worden opgebracht, dit 

beest was volop aan het foerageren en heeft dan de nare 

eigenschap dat het heel kort boven water is en hééééél 

lang onder, waarbij het zich onder water ook nog eens 

verplaatst. Bij de uitwatering konden alle deelnemers 

uitgebreid de op zeer korte afstand aanwezige 

Roodkeelduikers bewonderen. 

De temperatuur werd er niet aangenamer op en de roep 

om het café werd steeds luider. Besloten werd om in 

verband met de resterende tijd eerst het programma af te 

werken onder de geruststellende mededeling dat "De 

Herenkeet" niet zou worden overgeslagen. 

Dus werden op verschillende plaatsen Rotganzen, 



Bergeenden, Slobeenden en een paar exoten 

(waarschijnlijk Carolina-eenden) waargenomen. Hadden 

enkelen het geluk een Kleine Zilverreiger te zien, zag 

Henk toch nog zijn beloofde Kluten en . . . . . .  .jawel kwam 

De Herenkeet in zicht. 

OMKIJKEN ........ STRANDLOPER 1972 
Ees Aartse, 

Omkijken in het verleden van onze vereniging kan 
verrassend zijn. Onze secretaris Kees Verweij zit al sinds 

Strandloper nr. 1 van jaargang 1 onafgebroken in de 
redaktie. We zitten nu aan de 31 e jaargang nr. 1 !  Van 

trouw gesproken! 

We kijken nu terug naar het jaar 1972. In het eerste 
nummer van de 4e jaargang staat een verslag van de 
allereerste Waddenexcursie. Deze excursies zijn vanaf 
die tijd een traditie geworden. Het verslag van deze eerste 
Waddenexcursie wil ik u niet onthouden. 

EXCURSIE TEXEL 25-26 september 1 97 1  

Op 25-26 september 1 97 1  maakten W.Baalbergen, 

A.Cramer, J.Glasbergen, J.Vink en E.Aartse, allen 

vergezeld door hun echtgenote, en W.Srnit en L.van Duin 

(wettelijk te jong om een echtgenote te hebben) een 

excursie naar Texel. Gelogeerd werd in 2 zomerhuisjes op 

het kampeerterrein De Sluftervallei in de kop van het 

eiland. 

Een rustig gelegen camping, die die avond van aankomst, 

overkoepeld werd door een sprookj esachtige 

sterrenhemel. De Melkweg was inderdaad een witte baan 

langs de onbewolkte hemel. 

Een sterrenhemel, die in de randstad Holland een 

zeldzaamheid is. Door de weerkaatsing van de lichten van 

de grote steden wordt de hemel dermate versluierd, dat 

slechts de zeer heldere sterren zichtbaar zijn. 

Een weldadige rust in de kop van Texel. Geen 

geroezemoes van het verkeer en geen gedaver van 

overkomende verkeersvliegtuigen. 

Zaterdag al vroeg op. De dames naar een of ander gehucht 

om inkopen te doen; de vogelaars voor een trip naar het 

strand. 

De duinen ter plaatse zij n  kaal en lijken een beetje op de 

duinen in de Zuid maar minder hoog. 

Het strand zag er smerig uit. Een aktie 'schoon strand' zou 

geen overbodige luxe zijn.  Veel hout, flessen, blikjes, 

wier en andere rommel in een dikke laag van de reep tot 

aan de vloedlijn. 

De zee daarentegen zag er glashelder uit. Heerlijk 

zeewater met de kleur van flessengroen door het 

inschijnende zonlicht. Schuim was wit, zonder de in 

U begrijpt natuurlijk dat de excursie werd besloten aan de 

stamtafel voorzien van erwtensoep en andere 

heerlijkheden. 

-=--�· -=- --- - - - .....-. 
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Noordwijk bekende grauwsluier. 

Een afgekalfde zeereep zonder prikkeldraad gafhet geheel 

een ouderwetse bekoring zoals in vroegere jaren de 

zeereep in Noordwijk er uitzag voorbij de eerste oprit. 

We troffen het bijzonder. Eerst een lange koppel zwarte 

zeeeenden, een paar bergeenden en toen . . . .  1 3  Jan van 

genten in drie jaargangen zwevend door de golfdalen van 

de branding noordwaarts. 

Na het ontbijt over strand naar de Slufter. Een uniek 

natuurgebied dat in open verbinding met de zee staat, voor 

iedereen toegankelijk is zonder dat een toegangsprijs 

betaald behoeft te worden. 

Op het strand werden 1 3  sneeuwgorzen waargenomen, 

een groepje rose grutto's, diverse soorten strandlopers en 

een kanoet strandloper. 

Dat vogelaars zich ook danig kunnen vergissen bleek wel 

toen, lekker lui achterover liggend in de lunchpauze, 

Baalbergen een tiental buizerds zag cirkelen. Voordat 

iedereen het er overeens was dat het meeuwen waren, die 

op de termiek omhoog cirkelden, waren we toch al een 

klein kwartiertje verder. 

De Slufter. Een grandioos zwerfgebied met zijn heldere 

kreken. Glashelder tot op de bodem, die op sommige 

plaatsen zeker 1 .50 m diep was. Niet alleen een paradijs 

voor de vogels, maar ook voor de planten. Een bonte 

plantengemeenschap, die echter in het late seizoen 

duidelijk verarmd was. Nog bloeide het Engels gras, 

lamsoor, strandduizendguldenkruid soms plaatselijk 

volop. Als contrast hiertussen het paars en rood van de 
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zeekraal. Hoe mooi moet dit gebied zijn in het voorjaar ! ! !  

Ook de vogels waren rijk vertegenwoordigd. Scholeksters, 

wulpen, 1 regenwulp, meeuwen en een late grote stern. 

Als een witte wolk viel een dertigtal kluten neer in een 

plasje. 

Aan het eind van de S lufter door duin terug naar de 

camping. Op een vochtig plaatsje met watermunt en 

penningkruid, bloeide volop parnassia, een plant die 

helaas in de Noordwijkse duinen inclusief de 

Amsterdamse Waterleiding verdwenen is. 

Aangezien eten klaar maken typisch vrouwenwerk is, 

werd ons verzocht te verdwijnen. Graag zelfs, want het 

was eb in de Waddenzee, zodat daar van alles te beleven 

en te zien viel. Veel steenlopers, aalscholvers, 

eidereenden, wat bergeenden en reigers. Een reiger was 

aan het ploeteren om het gespietste botje van zijn snavel 

te krijgen en toen dat uiteindelijk lukt, de kunst hem te 

consumeren. 

De volgende dag een rondrit over het hele eiland. 

Honderden goud- en zilverplevieren in de weilanden, 

patrijzen, tureluurs, kieviten, groenpootruiters enz. 

Op de boot kon terug gezien worden op een geslaagd 

vogelweekend met zeer goed vogelweer. 

Opvallend weinig roofvogels werden er waargenomen, 

een paar torenvalken, 1 smelleken en bij het verlaten van 

het eiland de kiekendief. 

Bij de Hondsbossezeewering werd nog even gestopt, 

maar op een late visdief na, was er weinig te beleven. 

Trouwens . . . .  men leed aan verzadiging. 

74 verschillende soorten vogels zijn er dat weekend 

waargenomen. 

Op 27 december 197 1  hebben Wieher Pen, Alexander 

Mörzer, Bruijns en Willem van Duyn een historische 

vogelexursie die door 3 Haarlemse vogelaars (G.Smit, 

B .Veenstra en H.Tesch) op 26 december 1 920 werd 

gemaakt, opnieuw nagelopen en gefietst. Gestart werd in 

park 'Den Hout' in Haarlem en via de Houtvaart ging de 

route naar Aerdenhout, Marieënbosch, Oranjekom, Duin

vliet, Elswoud, Oosterduin, Koningshof naar het strand 

van Zandvoort tussen km-paal 65 tot 67. 

We volgen een gedeelte van het verslag dat Willem van 

Duyn (op te jonge leeftijd overleden) schreef in De 

Strandloper 4e jaargang nr. l / 1972. 

Alle vogels die op deze route gezien zijn, zijn geteld en 

genoteerd. Zowel in 1 920 als in 197 1  zijn we aan 43 

soorten vogels gekomen. Maar ik weet niet of onze oude 

vrienden ook de huismussen, fazanten en knobbelzwanen 

meegeteld hebben of dat deze vogels er niet waren. De 
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totaalaantallen vogels verschillen wel, nl. 1 1 54 ex. in 

1920 en 2200 ex. in 197 1 .  Deze cijfers zeggen natuurlijk 

weinig, want wij telden een paar honderd meeuwen boven 

een vuilnisbelt, 250 kauwtjes op slaaptrek en 400 

huismussen ook mee. 

De bonte kraaien zijn duidelij k achteruit gegaan nl. van 

232 ex toen tot 25 ex. die wij nu telden. Laatst hoorde ik 

dat deze achteruitgang een andere oorzaak heeft: niet het 

verminderen van het totaalaantal bonte kraaien maar het 

niet meer naar het zuiden trekken omdat zij in het 

broedgebied 's winters nog genoeg eten op kunnen 

scharrelen op voederplaatsen, vuilnisbelten e.d. om in hun 

onderhoud te voorzien. 

De roeken lieten het bij ons afweten, maar de kauwtjes 

zijn in aantal meer dan verdubbeld. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat we toevallig een groep van 250 op 

slaaptrek tegenkwamen. Het is wel opvallend dat wij geen 

enkele roofvogel zijn tegengekomen terwijl er in 1920 4 

roofvogels werden genoteerd nl. steenuil, torenvalk, 

slechtvalk, sperwer. 

Ten noorden van Zandvoort is een spartelvijver en een 

natuurvijver gecreëerd waar veel eenden in zaten. Zo zijn 

er natuurlijk ontzettend veel dingen veranderd zodat we 

niet kunnen zeggen dat we nu exacte aantallen hebben van 

een populatieverschil in 5 1  jaar. Wel kunnen we een 

vooruitgang van vogels die van de mens profiteren en een 

achteruitgang van vogels die de mens schuwen 

constateren. 

Dan nu de vergelijking van de twee excursies: 

Soort 1920 1971 

Zwartekraai 9 10  

Bontekraai 232 25 

Roek 1 0  -

Kauw 1 29 295 

Vlaamsegaai 1 2  1 0  

Groenling 6 I 
Kneu 3 -

Vink 38 35 

Sijs 25 30 

Kuifleeuwerik 2 1 0  

Boomleeuwerik 30 -

Boomkruiper 9 3 

Boomklever 6 2 

Koolmees 42 25 

Pimpelmees 23 5 

Matkopmees I 5 

Staartmees 23 7 

Goudhaantje 22 -



Soort 1920 1971 

Merel 40 20 

Zanglijster I I 

Roosborst I I  8 

Heggemusc IO 2 

Winterkoning I 6  3 

Kl.bontespecht I -

Spreeuw 55 250 

Scholekster - 2 

Steenuil I -

Torenvalk 1 -

Slechtvalk 1 -

Sperwer 1 -

Houtduif 1 0 I  90 

Blauwereiger 5 1 3  

Waterhoen 1 5  80 

Meerkoet 3 30 

Grotemantelmeeuw 3 10  

Zilvermeeuw 67 1 20 

Kokmeeuw 74 400 

Stormmeeuw 1 2  27 

Tafeleend 2 50 

Eendenspec. 1 2  -

Kuifeend 1 34 

ZwarteZeeëend I7  -

Dodaars 5 1 

Huismus - 400 

Fazant - 1 0  

Ekster - 2 

Knobbelzwaan - 2 

Gr.bontespecht - 1 

Groenespecht - 2 

Zwartemees - 1 

"Luisteren in het duin" 

Eindelijk is hij er dan, de cd met vogelgeluiden, allen 
opgenomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Zes jaar lang ben ik er bijna maandelijks op uit gegaan 

om natuurgeluiden op te nemen. Uit meer dan 25 uur 

geluidsopname heb ik een keuze gemaakt, alleen de 

mooiste opnamen waren goed genoeg voor de cd 

"Luisteren in het duin". Opnamen met storingen door 

vliegtuigen, auto's ,  wind, dorpsgeluiden of ander 

omgevingslawaai heb ik eruit gelaten. De meest 

sfeervolle opnamen zijn geselecteerd en op volgorde op 

Soort 1 920 1 97 1  

Wildeeend - 50 

Koperwiek - 80 

Bontestrandloper - 6 

Tot zover het verslag van Willem van Duyn. Misschien 

een leuke suggestie om deze route nu bijna 30 jaar later 

nog eens fietsend en wandelend over te doen. Willem met 

zijn vrienden gebruikten hiervoor een stafkaart uit 1937 

omdat er sinds 1 920 ontzettend veel wegen en straten zijn 

bijgekomen. Tegenwoordig zijn ook stafkaarten in 

verzamelalbums uit omstreeks I 920 te koop. 

Uit De Strandloper 4e jaargang nr 211 972 haalde ik het 

volgende bericht geschreven door L.van Duijn .  

EEN RAAR GEVAL 
Dat ook eenden er zeer eigenaardige plaatsen om te 

nestelen op na houden, bewijst wel het volgende. 

In één van de oude dennen aan de Sparrenlaan had een 

wilde eendenpaar hun nest gebouwd. Zij maakten daar 

niet te veel werk van, vermoedelijk omdat er in de top van 

de den een plateautje ontstaan was door afgevallen 

naalden en door een dichte takkengroei. Dat moesten zij 

bezuren, want door het gewicht van de eieren viel de 

bodem eruit . . .  

Het schijnt wel meer voor te komen dat wilde eenden 

boven de grond nestelen, maar in alle mij bekende 

gevallen, broedden zij dan in oude nesten van eksters of 

in holen. 

Tot zover deze terugblik. Een drietal berichten uit de 4e 

jaargang is weer even aan de vergetelheid onttrokken. In 

de volgende Strandloper een terugblik in de Se jaargang. 

de cd gezet. Van het vroege voorjaar tot en met de 

winter, 4 jaargetijden lang. 

De A.W. Duinen is een rijk gebied. Niet alleen schraal 

duin, maar ook bos en veel water partijen zij n  

aanwezig, waardoor er veel soorten vogels zijn 

vertegenwoordigd in dit duingebied. Graag wandel ik in 

de duinen, zeer vroeg in de morgen net na 

zonsopkomst Juist dan is het op zijn mooist, heerlijk 

rustig en sfeervol. 

Het is nevelig als ik het Panneland in ga, het pad 
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volgend langs de sloot van het Engelse bos. Daar zijn 

vanaf maart of april de Bruinkikkers (4) goed te horen 

met hun geknor. Plotseling klinkt op de achtergrond het 

geroffel van de Zwarte Specht Ook de Grote Bonte en 

de Groene Specht zijn nergens zoveel te horen in het 

voorjaar als op deze plek. 

Eekhoorns ( 1 )  zitten hier ook genoeg. Hun typische 

keelklanken zijn van dichtbij opgenomen met op de 

achtergrond de Zanglijster, die daar vaak van de partij 

is. Alleen in de vroege ochtenduren galmen hun 

geluiden gezamenlijk door het bos. De Zanglijster is 

reeds voor zonsopgang bezig met zijn lied, in het volle 

daglicht verstomt zijn zang. 

Ook de Kleine Bonte Specht (3) komt steeds meer voor 

in de boomrijke omgeving. Zijn getik en roep zijn goed 

te horen. Zien doe je hem moeilijk, omdat hij zo klein 

en beweeglij k  is. 

De Boomklever (7) gaat ook behoorlijk tekeer. Zijn 

afwisselend gefluit is altijd aanwezig bij de ingang van 

het Panneland. Met wat geluk hoort men de Havik (8) 

ook kekkeren. De laatste jaren is hun aantal 

toegenomen in de A.W. Duinen. 

Voorjaarstrek: zeer druk gebrabbel van de Koperwieken 

( I  0) en druk getjilp van een groep Sijsjes (9) in de 

maand april. Prachtig om zo het seizoen te horen 

beginnen. Steeds rijker worden de geluiden in het duin 

en voor je het weet is de Nachtegaal ( 14) er weer. 

Nergens zoveel aanwezig als in de struiken van het 

RozendeL 

Rijke zang komt je tegemoet vanuit de duindoornen. 

Wat verderop gaat de Sprinkhaanzanger ( 1 8) met zijn 

lang geratel onophoudelijk tekeer. De wielewaal (2 1 ), al 

jaren aanwezig in het Vogelenvelderbos, zingt luid zijn 

lied, aangevuld met het gekras van het vrouwtje. Volle 

zang weerklinkt door het bos. 

Gierzwaluwen (20) scheren laag over de Zwanenplas, al 

schreeuwend gaan ze achter de insecten aan. Een 

imposant gezicht. Mooi om naar te kijken en luisteren. 

Zweefvliegen (27) hangen als een helikopter in de lucht 

met een steeds snellere vleugelslag. Duidelijk is het 

snelle geluid te horen, wat met de microfoon op minder 

dan 20 cm. afstand is opgenomen. 

De geluiden van de jonge Bonte Spechten (30) hoor je 

al van verre op je afkomen. De ouders vliegen af en aan 

met voer om de continu schreeuwende jongen te 

voeren. Nieuwsgierig ben ik ernaar toe geslopen om dit 

op ongeveer 8 meter afstand op te nemen. 
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Een imposant geblaf van een Reebok (32) klinkt door 

de naaldbomen. In de verte hoor je een andere Ree 

antwoorden. Langzaam ben ik dichterbij gelopen. In dit 

heuvelachtige bos kan de reebok mij niet zien. Met de 

parabool microfoon heb ik het langdurige geblaf 

opgenomen. 

Langzamerhand wordt het steeds rustiger in de duinen, 

het jaar is al over de helft. Augustus geeft minder 

vogelzang, maar de Boomvalk (3 1 )  gaat vanuit een 

boomtop druk tekeer. Deze is ieder jaar weer te vinden 

L U I S T E R E N  I N  H E T D U I N  
O P G E N O M E N  I N  O E  A M S T E R D A M S E  W AT E R L E I D I N G  D U I N E N 
1 Eekhoorn t Zwarte Specht 17/3 21  Wielewaal 
2 Vlaamse Gaa i  21/3 22 Koekoek 
3 Kleine Bonte Specht 3/3 23 Fazant 
4 Bruine Kikker 10/4 24 Braamsluiper 
5 Groene Specht 1/4 25 Kleine Karekiet 
6 Rugstreeppad 21/4 26 Bosrietzanger 
7 Boomklever 22/4 27 Zweefvliegen 
8 Havik 30/4 28 Tapuit 
9 Sijs 1 1/3 29 Zwartkop 

10  Koperwiek 1 3/3 30 Grote Bonte Specht !jong) 
1 1  Gewone pad 21/4 31 Boomalk 
1 2  Tj iftjaf 27/4 32 Ree 
13 Fitis 1 7/5 33 Houtduit 
1 4  Nachtegaal 1 8/5 34 Sprinkhaan 

21/5 
26/5 
1 7/5 
26/5 
2/6 
2/6 

1 1/5 
23/5 
1 1/5 
6/6 
9/8 

1 8/7 
20/7 
2/9 

1 5  Grasmus 19/5 35 Vos 31 /5+ 1 1/10 
16 Boompieper 21/5 36 Bosuil 2/9 
1 7  Gekraagde Roodstaart 21/5 37 Goudhaan 1 1/ 1 1  
18  Sprinkhaanzanger 30/4 38 Kramsvogel 26/12  
1 9  Glanskop 24/5 39 Wintertaling 16/12 
20 Gierzwaluw 13/5 40 Wilde Zwa a n  9/12 

Produktie, fotografie en opnamen: Wil Heemskerk 
N1ets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van kopieën of op welke 

andere witze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 

langs een kanaal, maar nooit op dezelfde nestboom. 

De Sprinkhaan (34) in het hoge gras tsjirpt opgewonden 

in de nazomer. 

Op het Vogelenveld hoor je in de verte het gekef van 

een vos (35). Later tegen de avond klinkt zijn 

spookachtig gehuil door het duin. 

's  Winters zijn er als altijd veel gasten in het duin. 

Kramsvogels (38) eten in grote groepen de 

duindoornstruiken kaal, onderwijl gaan zij behoorlijk 

tekeer. In groepen vliegen zij verder door het duin op 

zoek naar nog meer bessen. 

Op het water is het een drukte van belang. De 

Wintertaling (39) in grote getale aanwezig. De Wilde 

Zwanen (40) zwemmen al knikkend met hun kop en 

roepend naar elkaar. Steeds drukker wordt hun geroep 

en vervolgens kiezen ze het luchtruim om langzaam aan 

de horizon te verdwijnen. 



Dit was een stukje geschiedenis uit het duin, maar nu 

nog steeds op de cd terug te beluisteren ! 

* Nummers ( .. ) hebben betrekking op cd nummering. 

Opnamen : Wil Heemskerk 

Verkrijgbaar bij : Boekhandel Van den Meer, 

Vuurtorenplein 1 0, Noordwijk 

Boekhandel Moby Dick, 

E R E N  

Schoolstraat 3 1 ,  Noordwijk 

Kiosk De Oranjekom, 

Vogelzangseweg vogelenzang 

Zaterdag 27 maart om 10.30 uur zal Dick Paschier de 

CD officieel presenteren in Boekhandel "Moby Dick" 

Schoolstraat 31 Noordwijk aan Zee 

N H 
D E  AW - D U I N E N 

vogelnieuws, vierde kwartaal 1998 

Ab Steenvoorden, 

Laatste keer de waarnemingsrubriek 
Zoals aangekondigd in de vorige Strandloper (nummer 4 

december 1 998) heb ik besloten om per 3 1  december 1 998 

te stoppen met het verzorgen van de waarnemingsrubriek 

en het daarbij behorende Vogelnieuws. 

Voorlopig wordt het geheel overgenomen door Rien Sluys 

(Bremkant 38 te Noordwijk, tel. nummer 07 1 36 1 0945). 

Iedereen wordt dan ook vriendelijk verzocht om de 

veldwaarnemingen van 1 999 niet bij mij maar bij Rien in 

te leveren. 

Langs deze weg wilde ik nog wel even iedereen bedanken 

die de afgelopen jaren hun waarnemingen hebben 

ingeleverd. D ankzij de waarnemers is het 

waarnemingenarchief van de vereniging de laatste jaren 

vrijwel verdubbelt en zijn er verschillende nieuwe 

vogelsoorten aan de "Noordwijkse" lijst toegevoegd. 

Pontische Meeuw een nieuwe soort voor de 

regio. 
Op zaterdag 7 november werd door Jaap Dijkhuizen 

(Vogelclub Katwijk) een Pontische Meeuw op het strand 

bij de Uitwatering ontdekt. De Pontische Meeuw word 

pas sinds kort als een aparte meeuwensoort beschouwd. 
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Men ging er altijd vanuit dat het een ondersoort was van 

de Zilvermeeuw of Geelpootmeeuw. 

Dankzij het sterk toenemen van onderzoek aan en kennis 

van de vele meeuwensoorten en ondersoorten is men 

steeds beter in staat om de vogels in te delen in ondersoort 

dan wel aparte soort. 

De Pontische Meeuw (Larus cachinnans) is te 

herkennen aan de volgende veldkenmerken: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Erg langgerekt, met opvallend lange 

vleugels die verder buiten de staart 
uitsteken dan bij de Zilvermeeuw 

Vrij lange, dunne poten die vaak een beetje 
gelig tonen 

Lange, slanke snavel waarbij de gonyshoek 
veel minder opvallend is als bij een 

Zilvermeeuw 

Donkere iris 

Ander ruipatroon dan de Zilvermeeuw, 

heeft ook in de winter een witte kop als bij 

de Geelpootmeeuw 
Ander koppatroon dan de Zilvermeeuw 
(ronder) 
Opvallend grote witte vlek op de langste 
handpen 
Grijze bovendelen hebben meer de kleur 

als bij een Zilvermeeuw dan bij de 
Geelpootmeeuw 

De Pontische Meeuw is een broedvogel in 

Kazachstanen in het gebied rond de Zwarte- en 

Kaspische Zee. Waarschijnlijk komt deze soort 

algemener in onze regio voor als dat men denkt. 

Veel waarnemers zijn nog niet bekent met de soort, 

maar ook over de determinatie en de verspreiding in 

West-Europa van de soort was tot voor kort nog maar 

nauwelijks iets bekent. 

De laatste zomergasten van 1998 

Een aantal late Visdieven, vrijwel allen onvolwassen 

vogels werden nog eind oktober en begin november 

opgemerkt, de 

laatste langsvliegen over zee op 2 november. Een 

Noordse Stern werd nog op 3 november gezien op het 

strand bij de Uitwatering. Grote Sterns werden niet echt 

extreem Iaat nog. waargenomen, alhoewel de soort af en 

toe langs de Nederlandse kust overwintert werden de 

laatste op I 0 oktober waargenomen. 

Verschillende Kleine Mantelmeeuwen werden nog eind 

december gezien op het strand, Gravenijck en in de 

Binnenwatering.Een foeragerende Rosse Grutto werd 

op 24 november waargenomen op het strand bij de 

Duindarnse Slag. Ook bij de Duindamse Slag maar dan 

rond het Piet Florisdal in de noordduinen werden 
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vrijwel de hele maand december een tweetal Tjiftjaffen 

waargenomen. De laatste Boerenzwaluw werd gezien 

op 1 3  oktober over de Puinhoop en de laatste 

Huiszwaluw op 1 5  oktober over het strand. Rond de 

Boerenzwaluw 

Puinhoop werden ook nog de laatste Boompieper 

gezien, overvliegend op 9 oktober, een tweetal 

Roodborsttapuiten en een tweetal Tapuiten op 24 okto

ber (op 30 oktober vloog ook nog een exemplaar over 

de Uitwatering). Zwarte Roodstaarten werden in 

november en december nog op verschillende plaatsen 

in Noordwijk en Noordwijkerhout gezien, waaronder 

een exemplaar op 2 1  december nabij de Vuurtoren. 

Opvallend zijn een tweetal waarnemingen vanuit het 

zuidelijk deel van de A WD. Op 7 november werden een 

tweetal jagende Boomvalken langer dan een uur 

waargenomen boven De Vellen en op 2 1  november 

werd een roepende Braamsluiper gezien in de omgeving 

van het Pindabergje. 

Een overwinterende Witte Kwikstaart werd 

verschillende keren in december waargenomen in de 

Polder Hoogeweg. 



Waarnemingen van Kuifleeuweriken 

Iedereen die enigszins op de hoogte is van de Nederlandse 

vogelavifauna weet dat het met de stand van de 

Kuifleeuwerik in Nederland erg slecht gesteld is. Nu 

mogen wij ons gelukkig prijzen dat er in Noordwijk nog 

één, mogelijk twee broedparen te vinden zijn. Ikzelf heb 

het idee dat het nog maar om hoogstens drie exemplaren 

gaat, die via het fietspad in de Coepelduynen heen en 

weer pendelen tussen Noordwii
.
k en Katwiik. 

Kuifleeuwerik 
Ik denk dat het dan ook slim is om dit jaar eens goed op 

de Kuitleeuwerik te letten en alle waarnemingen van die 

soort in te leveren en op te nemen in het 

waarnemingsoverzicht achterin de Strandloper. Misschien 

verandert het nog maar ik denk dat deze soort binnen een 

paar jaar als broedvogel verdwenen is. Helaas wordt de 

soort ook buiten z'n broedgebied nauwelijks waargenomen 

en kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat als de 

Kuifleeuwerik als broedvogel verdwijnt hij ook niet meer 

in onze regio waargenomen word. 

Opvallende aantallen en plaatsen 
Ook tijdens het afgelopen najaar werden er een aantal 

soorten op een voor hun toch wel ietwat vreemde plek 

waargenomen. 

Een Steenloper werd gezien in de Polder Hoogeweg 

tussen de Kieviten op 26 oktober en een tiental Bonte 

Strandlopers werden gezien langs het Westerkanaal in de 

A WD op 23 november. 

Ook werden er tijdens de trek van een aantal soorten 

opvallend hoge aantallen geteld. Tijdens de zeetrek in 

oktober werden in één uur tellen over zee 92 

Wintertalingen en 1 038 Rotganzen gezien. 

Ook in november was er goede trek, in één uur werden er 

460 Goudplevieren geteld over zee en op dezelfde dag, de 

22e werden er 1 340 geteld overvliegend over de Luchter 

Zeeduinen in het Langeveld. Daar werden ook nog eens 

1 250 kieviten en op de 23e werden er 1 14 overvliegende 

Watersnippen en een groep van 1 0  Buizerds gezien. 

Een opvallende groep van zo'n 45 Wulpen was aanwezig 

in de Elsgeesterpolder en Polder Hoogeweg op 4 en 5 

december. Ook in Polder Hoogeweg was een groep van 

328 Wintertalingen op 4 december en op 23 november 

werden er ongeveer 420 geteld in het Van Limburg Stirum 

en het Westerkanaal in de AWD. 

Ringmussen werden gezien, een groep van een 40 

exemplaren op 27 december bij e rioolzuivering langs de 

Achterweg en een kleine 20 exemplaren op Solasi in 

Noord wij kerhout. 

Exoten in de omgeving 
De meest opvallende soort was wel een Soedanese 

Goudmus, een mannetje in winterkleed die zich vrijwel de 

hele maand december mooi liet bekijken in een groep 

Huismussen in het Duinpark in Noordwijk. Verder werd 

er op 24 en 28 november een Zwarte Zwaan gezien op het 

Oosterduinsemeer in Noordwijkerhout en waren er vooral 

in de poldergebieden weer vele tientallen Nij lganzen en 

verschillende Casarca's aanwezig. 
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veldwaarnemingen oktober, november en december 1998 

Kleine Zwaan 1 0  26- 1 0  over zee (08.30 - 09.30) AS/HV 

6 29- 1 1 Elsgeesterpolder JGW 

Wilde Zwaan 1 25- 1 0  over zee zuid AS 

3 23-1 1 A WD Oasterkanaal AS 

1 23- 1 2  Elsgeesterpolder JvD 

Toendrarietgans 3 1 2- 1 2  Polder Hoogeweg JvD/JJ 

Rietgans spec. 3 22- 1 1 over zee (08.45 - 09.45) AS 

Brandgans 1 4  03- 1 2  weilanden Oud-Leeuwenhorst JR 

90 2 1 - 1 2  over zee (09.30 - 10.30) JvD/HV 

Grote Zee-eend 2 24-1 0  over zee noord (09.45 - 10.45) AS 

3 1 5- 1 1 t.p. in zee thv zeetrekhut JJ/HV 

2 1 8- 1 1 over zee (09.00 - 10.00) JvD 

3 20- 1 2  over zee noord (09. 1 0 - 10. 1 0) HV/JJ 

Nonnetje 3 24- 10 over zee zuid (09.45 - 1 0.45) AS 

1 22- 1 1 Oosterduinsemeer AS 

1 3  23- 1 1 A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Brilduiker 1 03- 1 0  vijver Rij nsoever langs Zwarte Pad VCK 

2 30- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 0  0 1 - 1 1 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

3 07- 1 1 A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

7 2 1 - 1 1 A WD W esterkanaal JR 

4 22- 1 1  over zee zuid (08.45 - 09.45) AS 

1 22-1 1 Oosterduinsemeer JR 

24 23- 1 1 A WD Oasterkanaal AS 

3 24- 1 1 Oosterduinsemeer AS 

20- 1 2  over zee noord (09.00 - 1 0.00) JJ 

24- 1 2  Uitwatering Katwijk AS 

3 1- 1 2  A W D  Oasterkanaal JR 

Grote Zaagbek 4 2 1 - 1 1 AWD Westerkanaal JR 

1 2 1 - 1 1 A WD overvliegend Oasterkanaal JR 

26 23- 1 1 A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

26- 1 1 Leidse V aart thv Sixenburg JR 

22- 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

2 3 1 - 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

1 3 1 - 1 2  A W D  Oasterkanaal JR 

Middelste Zaagbek 39 02- 1 0  over zee (08. 1 5 - 09. 1 5) AS 

1 9  1 0- 10  over zee zuid (08.45 - 1  0-45) AS 

7 1 1 - 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.30) AS 

3 24- 1 0  over zee zuid (09.45 - 1 0.45) AS 

25 25- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

48 28- 10  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 2  29- 10  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 3 1 - 1 0  Uitwatering Katwijk JR 

9 1  01 - 1 1 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

33 02- 1 1 over zee zuid RS 

1 1 3 03- 1 1 over zee zuid RS 

3 08- 1 1 overvliegend Duindarnse Slag JR 

1 5  3 1- 1 2  over zee noord RS 

Pijlstaart 4 02- 1 0  over zee zuid (08. 1 5 - 09. 15)  AS 

5 1 6- 1 0  over zee zuid Duindarnse Slag JGW 

6 1 7- 1 0  over zee zuid ( 1 1 .00) AS 

2 0 1 - 1 1 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 
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5 03-1 1 over zee zuid RS 
3 23- 1 1 A WD overvliegend De Vellen AS 
3 24- 1 1 Oosterduinsemeer AS 

28- 1 1 Leidse Vaart thv Schippersvaartweg JR/AM 
03-1 2  Leidse Vaart thv Schippersvaartweg JR 
05- 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Dodaars 2 04- 1 0  A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 
04- 1 0  Maandagse Wetering Noordwijk AS 

1 8- 1 0  vijver Nieuw-Leeuwenhorst JR 

24- 10  Noordzijderpolder nabij Sancta JR 

3 1 - 1 0  Noordzijderpolder nabij Sancta JR 
0 1 - 1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JR 

08- 1 1 Pagelensloot Bronsgeest JR 

1 5- 1 1 Leidse Vaart thv Fagelsloot AS 

2 1 6- 1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD/JR 

20- 1 1 Leidse Vaart thv Sixenburg JR 

20- 1 1 Maandagse Wetering Polder Hoogeweg JR 

1 2 1 - 1 1 A WD Westerkanaal JR 

2 22- 1 1 Oosterduinsemeer AS/JR 

5 23- 1 1 A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

1 26- 1 1 Leidse Vaart thv Schippersvaartweg JR 

1 03- 1 2  Leidse Vaart thv tennispark Jonkers JR 

2 1 2- 1 2  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg JJ 

2 20- 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

26- 1 2  slootje Leeweg Noordwijkerhout JR 

27-1 2  Pagelensloot Bronsgeest AS 

3 1 - 1 2  Zanderijsloot Zwetterpolder JR 

Roodhalsfuut 29- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

30- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 4- 1 1 in zee thv Uitwatering Katwijk VCK 

Noordse Stormvogel 2 1 - 1 0  over zee (09. 1 5 - 1 0. 1 5) JvD 

25- 10 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

28- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

29- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

Grauwe Pijlstormvogel 1 1 - 1 0  over zee zuid (09.00 - 10.00) AS 

2 1 1 - 10  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.30) AS 

1 2- 1 0  over zee zuid (08. 1 5  - 09 . 1 5) HV 

28-1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

29-1 0  over zee (08. 1 5 - 09. 1 5) JvD/RS 

Stormvogeltje 1 30- 1 0  over zee zuid ( 1 0.45) AS 

Vaal Stormvogeltje 5 29- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS/DL 

6 30- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

3 1- 1 0  over zee zuid (08.00 - 09.00) AS 

0 1 - 1 1 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

Bruine Kiekendief 02- 1 0  overvliegend Oud-Leeuwenhorst AS 

04- 1 0  overvliegend Polder Hoogeweg AS 

Blauwe Kiekendief 04- 10 A WD jagend Marelvlak AS 

07- 1 1 A WD jagend De Vellen AS 

08- 1 1  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Havik 1 04- 10  A WD jagend omgeving Haasveld AS 

3 07-1 1 A WD Achterhaasveld AS 

2 1 - i 1 A WD Haasveld JR 

02- 1 2  noordduinen overvliegend Duindarnse Slag AS 

04- 1 2  Polder Hoogeweg jagend AS 

24- 1 2  overvliegend Grashoek Noordwijk noord RS 
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Ruigpootbuizerd 1 04-1 0  A WD overvliegend Spareevlak AS 
22-I I overvliegend Polder Hoogeweg JJ 

Visarend I 04- I O  A WD overvliegend Haasveld AS 

Smelleken I 03-I O  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

2 09- I O  overvliegend noordduinen JGW 

09- IO overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

I 3- IO  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 
I 6- IO  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

2 I7- I O  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

1 8- I O  over zee zuid (08.30 - 09.30) AS 

26-1 0  overvliegend Polder Hoogeweg Noordwijk AS 
28- IO  over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

29-I O  over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

30- 1 0  over zee JJ 

02-I I over zee zuid RS 

Slechtvalk I I 8- I I overvliegend Uitwatering Katwijk VCK 

22- I I onv. Polder Hoogeweg JJ 

I 2- I 2  onv. Polder Hoogeweg JvD/JJ 

20-I 2  onv. Polder Hoogeweg RS/JJ 

Rode Wouw I 23- I I over middengebied Noordwijk DH 

Waterral 2 04- 1 0  A W D  Van Limburg Stirum kanaal AS 

3 07- I I A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

I 5- 1 1 Leidse Vaart thv Sixenburg JR 

I 7-I I Oosterduinsemeer JvD 

2 I - I I A WD Westerkanaal JR 

2 22- I I oostoever Oosterduinsemeer AS 

6 23- 1 1 A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

4 24- I I oostoever Oosterduinsemeer AS 

I 23-I I Piertje Katwijkse Uitwatering (dood) DH 

Watersnip 3 23- I I Guytedel eoepelduinen DH 

Kluut I 22- 1 1 Binnenwatering Katwijk JR 

Kanoet I 24-I O  over zee zuid (09.45 - I 0.45) AS 

5 28- I O  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

02- I 2  strand thv Duindarnse Slag AS 

Paarse Strandloper I 30- IO  Binnenwatering Katwijk VCK 

I 1 1 - I I . Uitwatering Katwijk AM 

Kemphaan I 22- I I over zee zuid (08.45 - 09 .45) AS 

2 04- 1 2  Polder Hoogeweg Noordwijk AS 

Houtsnip I 04- I O  A W D  Achterhaasveld AS 

26- 1 0  kon. Astridboulevard Noordwijk RS 

3 I - I O  Coepelduynen nabij Puinhoop VCK 

OI- 1 1 overvliegend Uitwatering Katwijk AS 

07- I I  A WD Marelvlak AS 

1 3- I I voetbalveld Noordwijk Grashoek RS 

2 23-I I A WD omgeving Ronde del AS 

24- I 2  A W D  Zweefvliegveld RS 

28- I 2  opvliegend Coepelduynen zeereep JR 

Witgat I 23-I I A WD Oesterkanaal AS 

2 22-I I vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

23-I I Leidse Vaart thv Fagelensloot AS 

Rosse Franjepoot I 26-I O  t.p. Uitwatering Katwijk AS 

30- IO  t.p. Uitwatering Katwijk AS 

I 05-I I in zee thv Uitwatering Katwijk VCK 
Middelste Jager 3 I O- I O  over zee zuid (08.45 - 10.45) AS 

I 2- IO  over zee zuid (08. I 5  - 09 . I 5) HV 
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2 1 7- 1 0  over zee ( 1 5 .30 - 16 .00) JvD 
5 2 1 - 1 0  over zee (09. 1 5 - 10. 1 5) JvD 

22- 1 0  over zee (09.00 - 1 0.00) JvD 
28- 10  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS/JvD 
29- 10  over zee (08. 1 5 - 09. 1 5) JvD/RS 

Kleinste Jager 1 0- 1 0  over zee zuid adult (08.45 - 1 0.45) AS 
25- 1 0  t.p. Uitwatering Katwijk VCK 

Grote Jager 1 1 0- 1 0  t.p. Uitwatering Katwijk VCK 
4 1 1 - 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.30) AS 

3 1 2- 1 0  over zee (08.35 - 09. 1 5) JvD/HV 

1 1 2- 1 0  over zee ( 14.00 - 14.30) JvD 

2 1 7- 1 0  over zee zuid ( 1 1 .00) AS 

1 25- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

3 26- 1 0  over zee zuid (08.45 - 1 1 .00) AS/JvD/HV 

27- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 0.00) AS 

4 28- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 2  29- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

29- 10  Uitwatering Katwijk AM 

3 30- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

3 1 - 1 0  over zee zuid (0.8.00 - 09.00) AS 

0 1 - 1 1 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

0 1 - 1 1 over strand Uitwatering Katwijk AM/JR 

Zwartkopmeeuw 20-1 0  Binenwatering Katwijk VCK 

3 1 - 1 0  in branding thv Uitwatering Katwijk VCK 

0 1 - 1 1 Binnenwatering Katwijk VCK 

1 3- 1 1 Binnenwatering Katwijk VCK 

05- 1 2  Wantveld Katwijk JvD 

Dwergmeeuw 10 10- 1 0  over zee zuid (08.45 - 10.45) AS 

5 1 1 - 1 0  over zee zuid (09.00 - 1 0.00) AS 

37 1 1 - 1 0  over zee zuid ( 16.00 - 1 7.30) AS 

85 1 8- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) AS 

1 84 24- 1 0  over zee zuid (09.45 - 1 0.45) AS 

96 25- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

7 25- 10  Uitwatering Katwijk JJ/JR 

245 26-1 0  over zee zuid (08.45 - 1 1 .00) AS/HV 

1 00 27- 10  over zee zuid (08.00 - 1 0.00) AS 

1 98 28-1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 50 29- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

98 30- 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

1 3 1 - 1 0  Uitwatering Katwijk JR 

60 0 1 - 1 1 over zee zuid (08.00 - 1 1 .00) AS 

3 0 1 - 1 1 Uitwatering Katwijk AM/JR 

1 1  02- 1 1 over zee zuid RS 

7 03- 1 1 over zee zuid RS 

3 1 9- 1 2  over zee (08.30 - 1 0.30) JvD 

24 26- 1 2  over zee (09 .30 - 1 1 .30) JvD/HV 

Vorkstaartmeeuw 25- 1 0  over zee zuid ( 1 0. 1 5) AS 

25- 1 0  over zee ( 1 2.40) IvD/BvS 

25- 1 0  Uitwatering Katwijk AS!IvD/BvS/HV/JJ 

Geelpootmeeuw 05- 10  strand thv paal 7 1  HV 

08- 10  Uitwatering Katwijk VCK 

3 3 1 - 1 0  Binnenwatering Katwijk VCK 

02- 1 1 strand ten noorden van Noordwijk HV 

4 07- 1 1 strand ten noorden van Noordwijk HV 

28- 1 2  Binnenwatering Katwijk VCK 
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Pontische Meeuw 1 07- 1 1 strand thv Uitwatering Katwijk VCK 
1 4-I I Binnenwatering Katwijk VCK 

04- I 2  Binnenwatering Katwijk VCK 

05- 1 2  Binnenwatering Katwijk VCK 
1 3- 1 2  Binnenwatering Katwijk AS 
1 6- 1 2  strand nabij Uitwatering Katwijk JvD 

2 28- 1 2  Binnenwatering Katwijk VCK 

Grote Burgemeester I 02- 1 1 overvliegend strand noord HV 

Drieteenmeeuw 4 25- I O  over zee zuid (08.00 - 1 I .OO) AS 

54 26- I O  over zee zuid (08.45 - I I .OO) AS 

5 I  27- I O  over zee zuid (08.00 - I 0.00) AS 

I 55 28- 10  over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

398 29- IO over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

342 30- I O  over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

74 O I - I 1 over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

I 90 26- I 2  over zee (09.30 - I l .30) JvD/HV 

58 27- I 2  over zee zuid thv Uitwatering Katwijk AS 

Noordse Stern I 03-I I op strand thv Uitwatering Katwijk VCK 

Zeekoet I I 9- I O  i n  zee thv Uitwatering Katwijk VCK 

26-1 0  i n  zee thv Uitwatering Katwijk AS 

I 7- I 2  strand ten noorden van Noordwijk HV 

Alk I 30-I O  t.p. Uitwatering Katwijk AS 

Kleine Alk I 1 1 - I O  doodgevlogen tegen Bosflat Noordwijk JR 

25- IO t.p. Uitwatering Katwijk AS 

2 29- I O  over zee zuid (08.00 - I I .OO) AS 

Ransuil I 9  02- I 2  div. roestplaatsen noordduinen AS 

Velduil I 07- I I  Coepelduynen nabij Puinhoop VCK 

08- I I  Coepelduynen invallend vanuit zee AS 

IJsvogel I 04-I O  A WD Van Limburg Stirum kanaal AS 

20- I I  Oosterduinsemeer JR 

2 I - I I vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

1 26- I I Leidse Vaart thv "Piet Gijzenbrug" AS 

I 20- 1 2  landgoed Offem langs de Hoogeweg Tn 

Kleine Bonte Specht I 23- I I A WD Vogelenvelderbos AS 

Boomleeuwerik 3 O I - 10  noordduinen Duindamse Slag AS 
2 04-I O  noordduinen Duindamse Slag AS 

I 04-I O  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AM 

I 8  04-1 0  A W D  Paardenkerkhof AS 

I 6  I 6- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

2 24-I O  overvliegend noordduinen Trimbaan JR 

3 07- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/AM 

07- 1 1 A WD De Vellen AS 

I 6  I 5- I I Vinkenveld Noordwijk HV 

I 8  I7- I I 't Laantje Vinkenveld Noordwijk JJ 

I 9  22- I I Polder Hoogeweg JJ 

I 6  02- I 2  bollenland hoek Northgodreef - Duinweg AS 

Strandleeuwerik 2 I 3- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

4 I 8- IO  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

3 I 9- IO  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

4 24-I O  overvliegend Coepelduynen AS 

20 30- IO overvliegend strand thv Uitwatering Katwijk VCK 

46 3 I - I O  overvliegend Uitwatering Katwijk VCK 

I 2  O I - 1 1 overvliegend Uitwatering Katwijk AS 

3 07-I 1 overvliegend Puinhoop Coepeluynen AS/AM 

Oeverpieper 2 09-I O  Uitwatering Katwijk VCK 
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27- 10 Uitwatering Katwijk AS 
08- 1 1 Guytedal Coepeluynen AS 

Waterpieper 1 05- 1 2  Polder Hoogeweg JvD 

Grote Gele Kwikstaart 2 1 6- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

I 1 7- 1 0  Boekerslootlaan Noorwijk AS 

8 1 9- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 

5 24- 10  overvliegend Coepeiduynen Noordwijk AS 
30- 1 0  overvliegend Uitwatering Katwijk AS 

2 07- 1 1 overvliegend noordduinen JGW 

1 07- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JR 

08- 1 1 overvliegend noordduinen JGW 

08-1 1 overvliegend Puinhoop Coepeluynen AS 

I 5- 1 1 Boekerslootlaan Noordwijk AS 

1 I 7- 1 1 overvliegend Pilarenlaan Noordwijkerhout JR 

1 1 7- 1 1 Bronckhorststraat Noordwijk HV 

2 1 - 1 1 Elsgeesterpolder JGW 

Gekraagde Roodstaart 03- 1 0  Coepelduynen Noordwijk AS 

04- 1 0  A W D  Paardenkerkhof AS 

1 0- 1 0  Zwarte Pad Katwijk Coepelduynen VCK 

Paapje 1 04- 10  industrieterrein 's Gravendijck Noordwijk AM 

Beflijster 2 04- I O  A WD Marelvlak AS 

2 09-1 0  overvliegend noordduinen JGW 

1 8- 1 0  noordduinen thv Driehoek JR 

Grote Lijster 26 04-1 0  AWD Paardenkerkhof (één groep) AS 

8 19- 1 0  overvliegend noordduinen (één groep) JvD 

2 07- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JR 

23- 1 1 A WD Vogelenveld AS 

02- 1 2  noordduinen Piet Florisdal AS 

Vuurgoudhaan 1 8- 1 0  noordduinen Duindarnse Slag JR 

2 24-1 0  Coepelduynen Noordwijk AS 

I 0 1 - 1 1 noordduinen Duindarnse Slag JR 

3 22- 1 1 noordduinen Duindarnse Slag JR 

2 23- 1 1 A WD De Vellen AS 

1 28-1 1 noordduinen Duindarnse Slag JR 

Baardman 2 23- 1 1 overvliegend Pindabergje AS 

Klapekster 22- 1 1 A WD Haasveld JR 

Roek 4 1 6- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

3 1 - 1 0  overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

2 3 I - 10  over zee zuid (09.00 - 10.00) HV/JR 

1 0  0 1 - 1 1 over zee (08.00 - 09.00) JvD 

20 0 1 - 1 1 overvliegend Uitwatering Katwijk AS 

5 02- 1 1 over zee zuid RS 

2 03- 1 1 over zee zuid RS 

8 07- 1 1 overvliegend noordduinen JGW 

7 07- I 1 overvliegend Puinhoop Coepeluynen AS/AM/JR 

24 07- 1 1 A WD overvliegend De Vellen AS 

4 08- 1 1 overvliegend noordduinen JGW 

2 09-1 I overvliegend van Panhuysstraat Noordwijk JR 

3 22- 1 1 over zee zuid (08.45 - 09.45) AS/HV 

Bonte Kraai 05- 10 strand thv paal 78 HV 

07-1 1 overvliegend strand Noordwijk HV 

07- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/AM 

2 1 - 1 1 strand thv paal 78 HV 

1 3- I 2  bollenland Randweg Langeveld JR 

1 8- 1 2  bollenland Randweg Langeveld JR 
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Frater 

Bannsijs spec. 

Goudvink 

IJsgors 

Sneeuwgors 

Geelgors 

waarnemers: 

40 

JvD 
lvD 

JGW 

JJ 

DL 

AM 

JR 

BvS 

RS 

AS 

Tn 

HV 

VCK 

DH 

I 

4 

I 7  

44 
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2 

2 

3 

9 

3 

I 

2 

I 

8 

5 

1 

4 

7 

8 

4 

I 

I9- I 2  noordduinen Duindarnse Slag AM 
20- I 2  bollenland Randweg Langeveld JR 
I4- I I  Uitwatering Katwijk VCK 
I 5- I I Coepelduynen Noordwijk AS 
27- I 2  Uitwatering Katwijk AS 
29- I 2  Uitwatering Katwijk VCK 
1 6- IO  overvliegen Puinhoop Coepelduynen VCK 
I9-IO overvliegend Puinhoop Coepeluynen VCK 
I9-IO overvliegend Puinhoop Coepelduynen VCK 
07- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/AM 
07- I I A WD Marelvlak AS 
2 I - 1 1 A WD Haasveld JR 

23-I 1 A WD omgeving Ronde del AS 
3 1 - 1 2  A WD omgeving Gosterkanaal JR 

03- 1 0  overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

1 3- I O  overvliegend Puinhoop Coepeluynen VCK 

I 6- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepeluynen VCK 

07- 1 1 overvliegend noordduinen JGW 

05- IO strand thv paal 72 HV 

3 I - 1 0  Uitwatering Katwijk AS 

0 1 - 1 1 Uitwatering Katwijk AS/AM/JR 

02- 1 1 strand ten noorden van Noordwijk HV 

o8 .. 1 I  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

08-I I Uitwatering Katwijk VCK 

1 6- 1 1 strand thv paal 8 1  HV 

19- 1 1 kon. Astrid Boulevard thv fietspad Katwijk med. AM 

I7- I 2  strand ten noorden van Noordwijk HV 

07- 1 1 Coepeluynen VCK 

Jelle van Dijk 

Ineke van Dijk 

Johan Goudzwaard 

Jan Jacobs 

Daan Lindhout 

Annelies Marijnis 

Job de Ridder 

Bernadette van Schie 

Rien Sluys 

Ab Steenvoorden 

Hr. Tolman 

Hein Verkade 

Vogelclub Katwijk 

D. Hoek 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
Redactie De Strandloper 
Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614 143 

Ledenadministratie 
Jan V eefkind 

Ereioftpark 26 

2201-TE Noordwijk 

Telefoon: 07 1-3612368 

Planologische Commissie 
Kees V erweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 07 1-36122 19 

Kantine voorziening Natuurcentrum 
Annie van den Oever 

Van Panhuysstraat 34 

2203-JR Noordwijk 

Telefoon: 07 1-36 1246 1 

Werkgroep tentoonstellingen 
Nel Nooyen 

Joh. Malegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

Beheerscommissie Natuurcentrum 
Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

telefoon: 07 1-36 10210 

Paddenbescherming 
Jan Jacobs 

Prins Bemardstraat 7 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-36 10396 

Plantenwerkgroep 
Ees Aarste 

Joh. Malegraafstraat 6 

2202-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3614268 

Werkgroep bibliotheek 
Marian Bos 

Branding 46 

220 1-WV Noordwijk 

Telefoon: 07 1-3618636 

Veldwaarnemingen 
Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

Excursies 
Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 07 1-3610945 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum 
Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 07 1-36 16954 

Vlinders werkgroep 
A. Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

Paddestoelen werkgroep 
Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-36 122 19 

Weidevogelwerkgroep 
Dick Pekelharing 

Muntstraat 165 

2 165-VH lisserbroek 
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Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 
Ingevulde formulieren inleveren voor ljuli 1999, alleen waarnemingen, die in het gebied zijn gedaan dat 

door de vogelwerkgroep van onze vereniging wordt onderzocht, worden in het overzicht opgenomen. 

Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij Rien Sluys, Bremkant 38, 2203-NG Noordwijk 

Soort Aantal Plaats Datum 
Zomertaling 

Boomvalk 

Grutto 

Visdief 

Tortelduif 

Koekoek 

Gierzwaluw 

Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Gele kwikstaart 

B oompieper 

Tapuit 

Roodborsttapuit 

Paapje 

Gekraagde Roodstaart 

Zwarte Roodstaart 

Nachtegaal 

Sprinkhaanzanger 

Bosrietzanger 

Kleine Karekiet 

Spotvogel 

Zwartkop 

Tuinfluiter 

Grasmus 

B raamsluiper 

Fitis 
-

Tjiftjaf 

Wielewaal 
' 

Naam waarnemer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

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

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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