Kuieren in het kruidige bos
Paul Pa umen
Wie wil dat n i et? Wan delen in een kleurrijk n ajaars
bos gen ieten d van de herfstgeuren , terwijl de sere
n e rust en kel wordt verstoord door het geluid van
vallen de kastan jes of eikels.
Houdt u ook zo van die rust? . . . . . plan dan uw herfst
wan delin g n iet op de dag dat de IVN-afdelin g
Noordwijk het jaarlijks herfstn atuurspel organ i
seert. Wan t dan zult u het bos moeten delen met
hon derden en thousiaste kin deren die met de n a
tuur bezi g zijn .
Ook dit jaar meldden er zi ch meer dan 35 0 kin de
ren bij de i n gan g van het lan dgoed " Nieuw- L eeu
wen horst" voor dit jaarlijkse n atuurfeest. Vaak
vergezeld van ouders of begeleiders en met broer
tjes of zusjes (in wan delwagen tjes) begon n en zij
aan een an derhalf uur duren de speurtocht on der
een stralen d herfstzon n etje. Het totaal aan tal deel
n emers dit jaar werd geraamd tussen de 55 0 en
6 00.
Tijden s de wan delroute moesten er 25 klein e op
drachten worden uitgevoerd. Je zag dan ook de kin 
deren in groepjes actief bezig met: zoeken ,
teken en , tellen van stammen , bladeren , vruchten
en wort els om zo de verschillen de bomen , struiken
en plan ten te leren on tdekken .
Met veel en thousiasme n amen de kin deren deel
aan de spelelemen ten die in de route waren opge
n omen , zoals het luisteren n aar geluiden van wa
tervogels of het maken van win d met een lucht
pomp, waardoor verschill en in de verspreidin g van
lichte en zware zaden goed was te zien .
Voor het spel 'ren n en als een kon ijn' om aan de
vos te on tsn appen leek het alsof er 2 maal zoveel
kin deren i n het bos waren , dat kwam omdat de
meesten een tweede of derde kan s wilden om hun
sn elheid met die van de vos te meten .

Als rode draad was dit jaar in de route in formatie
verweven over het (vroegere) gebruik van boskrui
den voor medische doelein den .
Ook de creati viteit van de ki n deren werd op de
proef gesteld en achteraf bleek dat dit zeer werd
gewaardeerd. De eerste opdracht was: "Geef een
n aam aan de oude eik" . Vaak werd gen oemd: opa
en grootvader eik, maar ook: klimeik, octopus, de
wijze heer, catweezle, kan jer en n atuurlijk. . . . . . mi jn heer de koekepeer!
De tweede opdracht was: Maak een eigen
dichtregel op: " Kruipt de mist tussen de bomen
dan i s het herf st. Zit de krui sspin in zijn web dan is
het herf st. Vliegen de vogels n aar het zuiden dan
is het herf st" . De meeste kin deren kozen voor: Als
de bladeren van de bomen vallen dan . . . . of: Ko
men de paddestoelen uit de gron d dan . . , maar
ook: Ga je ni et zon der jas n aar buiten dan . . . . en
verrassen d: Als de kabouters gaan wippen dan is
het herfst.
Ten slotte! B ij het n alezen van de evaluatiekaartjes
von d ik de echte reden waarom 1 0 IVN-medewer
kers met zoveel plezier zoveel tijd steken in deze
dag en de voorbereidin g daarvan . Op dat kaartje
had een kin derhan d met klein e han epootjes ge
schreven : "Het leukste was alles" .

De vogels van Katwijk
Je/Ie van Dijk
Zaterdag 2 n ovember was een bijzon dere dag
voor de Vogelclub Katwijk. Op een win derige Pui n 
hoop overhan digde voorzitter Gijsbert van der
B en t het eerste ex emplaar van het n ieuwe boek
" De vogels van Katwijk" aan wethouder B erkhey.
Het is n atuurlijk n iet toevallig dat daarvoor deze lo
catie gekozen werd. J uist de Puin hoop heeft de
Katwijkse vogelaars lan delijke beken dheid ver
schaft. I n de loop der jaren is dit pun t uitgegroeid
tot een van de beste posten voor het waarn emen
van de n ajaarstrek. Deze faam is n iet alleen te
dan ken aan de gun stige geografische li ggin g,
maar zeker ook aan de geweldige ken n is van trek
gelui den die in de loop der jaren hier door Katwi jk
se waarn emers is opgebouwd. Daarn aast zijn op
de Puin hoop op zeer veel n ajaarsdagen ervaren
waarn emers aan wezig. Zo n eemt René van Ros-
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sum n og steeds de gehele maan d oktober verlof
op om hier dagelijks te kun n en waarn emen .
De Vogelclub Katwijk n eemt in Nederlan d een
un ieke positie in . Naar mijn weten zi jn er geen vo
gelwerkgroepen elders in den lan de waar de n a
druk zo sterk ligt op het waarn emen van zeld
zaamheden . Deze tak van de orn i thologie wordt
met volle overgave en grote ken n i s v an zaken be
dreven . De bosjes aan de zuidran d van de vrijwel
boomloze C oepelduyn en worden frequen t afge
zocht op bijzon dere zan gertjes en en kele malen
per dag spiedt wel ieman d de B in n en- en de B ui
ten waterin g af op zoek n aar een bijzon dere mee
uw of steltloper.
Het is een goede zaak dat n u ter gelegen heid van
het tien jarig bestaan van de Vogelclub Katwi jk een
overzi cht verschen en is van wat er allemaal gevon
den werd. De n adruk ligt uiteraard op de laatste

ti en jaa r, maa r ook ouder e waa rnemingen zijn op
genomen. N iet a lleen de l engte va n de soortenlijst
en de vele zel dzaa mheden daa rop ma ken indruk.
Het zij n ook de vele waa r nemingen b ij de iets min
der zeldza me soorten die opva llen. Wa t te denken
va n 13 maa l een Morinelplevier, 1 5 maa l een Hop
en vi er maa l een Pa lla s' Basza nger.

De b roedvogels worden in dit b oek niet vergeten.
Een aa nta l leden va n de Ka twijkse club werkt mee
aa n het b roedvogelonderzoek va n Berkheide en
de C oepelduy nen. De aa nta llen uit de meest re
cente versla gen zijn in het b oek opgenomen.
Bijzonder lezenswaa rd is het voorwoord geschre
ven door J o Ra mpen, de nestor va n de Ka twijkse
ornithologen. Hij b likt terug op de periode na de

Tweede Wereldoorl og toen N a chtzwa luw, Kievit
en Geelgors nog in Berkheide b roedden. Ook
noemt hij vogelaa rs uit de ja ren '5 0 en '6 0 waa r
over Ra mpen f ijntjes opmerkt da t " hun b ela ngstel
ling meer naa r de echt eigen vogels uitging" .
Het Ka twijkse b oek ziet er verzorgd uit en heef t
een f risse la y -out. De illustra tie is voor een b oek
va n ruim honderd pa gina' s wa t overda dig. Het is
b ekend da t er in Ka twijk veel goede vogelf otogra 
f en rondlopen, maa r enige b eperking ha d b eslist
geen afb reuk gedaa n. Zo zou het geen gemis zijn
geweest a ls a lle f oto' s die ook a l in " Vogels va n
N oordwijk en omstreken" ( 198 9) wa ren af gedrukt
in dit b oek wa ren weggela ten.
Met deze uitga ve hebb en de sa menstellers Arnold
Meijer, Arja n va n Egmond. Gijsb er t va n der Bent
en René va n Rossum het tienja rig b estaa n va n de
Vogelclub Ka twijk duidelijk gema rkeerd. Het zou
aa rdig zijn a ls er over tien jaa r weer een dergelijk
overzicht zou verschijnen. Wellicht is er da n ook
tijd en ruimte voor een hoof dstuk over de ontwikke
lingen in de b roedvogelb evolking va n Berkheide
en over de vogels va n de uitgeb reide Ka twijkse
woonwijken.
" De vogels va n Ka twijk" verschijnt a ls b ijzonder
nummer va n " de Duinsta g" , het b la d va n de Ka t
wijkse Vogelclub . Niet- leden kunnen het b oek ko
pen voor slechts / 1 5 , - b ij Boekha ndel Va n den
Berg in Ka twijk aa n den Rijn en b ij Boekha ndel
Va n der Meer in Noordwijk aa n Zee. Ook b ij Mob y
Dick in de Schoolstraa t is het b oek te koop.

S tichting Vogelasiel Noordwijk
Albert v. d. Werf

Verslag 3e Kwartaal 1 996
Een vr ij r ustig derde kwa rta a l dit jaa r met opva l
l end veel verkeerssla chtoff ers onder met na me de
meeuwen. De meeste meeuwen wa ren dusda nig
gewond ( pla tgereden, vleugels geheel verdraa id),
da t a fma ken de b este opl ossing voor hen wa s.
Een heel jong puttertj e werd met nest en a l af gele
ver d aa n het a siel, maa r kon hela a s niet gered wor
den. Over het geheel genomen kon echter de helf t
va n de aa ngeb oden vogels weer teruggezet wor
den in de na tuur.
Wat b etref t de renova ti e va n het a siel het volgen
de. De b uitenvoliè r e werd va n een ni euwe a chter
wa nd voorzien en ka n weer vel e ja ren mee. Voor
de omb ouw r ond het ba ssi n is inmiddels een aa n
nemer gevonden - tegen het einde va n het jaa r/b e
gin volgend jaa r za l het a siel een geheel nieuw
aa nzien hebb en.
Naa st de renova tie heb b en we ook pla nnen om
naa st de huidi ge geb ouwen ee n drieta l kooien te
b ouwen speciaa l voor de ti jdelijke opva ng va n roof
vogels. Eé n va n onze vrijwi lligers, Annette L eunis
sen, heef t af gelopen zomer een maa nd doorge-

b ra cht op het roof vogela siel va n Herma n Wisselink
in Doetinchem om de f ijne kneepjes va n het af tra i
nen va n roof vogels onder de knie te krijgen. Dit af 
tra inen is nodig om het tekort of geb rek aa n
ja chterva ring va n de roof vogel, opgeda a n tijdens
het verb lijf op het vogela siel, weer aa n te vullen,
zoda t hij uiteindelijk weer zelf ka n ja gen. Tot nu
toe zorgden we er in Noordwijk a lleen voor da t
roof vogels goed aa ngesterkt wa ren a ls ze het a siel
weer verlieten. Daa rna werden ze overgeb ra cht
naa r Doetinchem om verder af getra ind te worden.
Deze laa tste sta p in het reva lida tieproces va n roof 
vogels willen we nu zelf gaa n doen, na tuurlijk on
der b egeleiding va n Herma n Wisselink. Gemeente
Noordwijk heef t inmiddels de uitb reidingspla nnen
goedgekeurd, het wa chten is nu nog op de af ron
ding va n de procedure i. v. m. eventuele b ezwa ren
va n omwonenden.
De kwestie rond de duiven b ij de N.H. kerk in
N oordwijk Binnen lijkt ook een positieve wending
gekregen te hebb en. Maa nda g 18 novemb er 1996
za l er een gesprek plaa tsvinden tussen de wethou
der en een aa nta l mensen b etrokken b ij vogel- en
dierenb escherming - het vogela siel ka n hierb ij dus
nu ook een a dviserende rol spelen.
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