
De doortrek kan een uitzonderlijk hoge 
intensiteit bereiken wanneer sneeuwval 
wordt begeleid door mist (20,000 Vinken 
op 11 oktober 1960); zang vogels van al
lerlei soort verzamelen zich dan in troepen 
van verscheidene honderden of duizenden 
individuen; zij vliegen langzaam, het li
chaam in schuine stand, met horizontale 
vleugelslag. Soms is het zicht zo slecht, 
dat de vogels in de war raken: wij hebben 
gezien dat vogels dan tegen de besneeuw
de grond stootten en in de sneeuw bin
nendrongen. 

58.000 Vogels zijn te Bretolet geringd, 
waarvan 50.000 sedert de oprichting van 
het trekstation in 1958. Na de Vink 
(24.500 ex.), de Zwarte mees. Kool- en 
Pimpelmees (16.400 ex.) hebben de tal
rijkste vangsten betrekking op diverse 
Carc?ue/is-soorten, waaronder de Citroen
sijs (1600 ex.) de eerste plaats inneemt. 
De nachtelijke vangsten zijn kwantitatief 
minder vruchtbaar (1500 Roodborstjes, 600 
Zanglijsters) maar zij vormen voor Bre
tolet de beste methode voor het bestuderen 
van de vogeltrek bij nacht. Zij heeft ons in 
staat gesteld de doortrek te onderkennen 
van Kwartel, Porceleinhoen, Tortel en van 
V/ielewaal en talrijke andere zangvogels, 
waarvan de identificatie, in verband met 

de stille nachtelijke vluchten, volgens an
dere methodes niet mogelijk was geweest. 
Behalve de Bosuil zijn alle nachtroofvo-
gelsoorten, welke in Zwitserland worden 
aangetroffen, gevangen in de netten van 
Bretolet; waarbij wij echter moeten beken
nen dat de Oehoe alleen maar door de 
netten heenvliegt en er slechts enkele ve
ren in achterlaat. 

Meer dan 530 terugmeldingen zijn tot op 
heden geregistreerd; zij zijn vooral afkom
stig van de overwinteringsgebieden van de 
Vink en de mezen aan de Middellandse 
Zee. De terugvangsten op de broedplaat
sen zijn tienmaal zo schaars; zij stammen 
bijna alle uit een waaiervormig gebied, dat 
zich met een hoek van 45° naar het noord
oosten van Bretolet opent. 
De werkzaamheden van het trekstation 
zijn sedert 1961 uitgebreid met de instel
ling van twee waarnemings- en ringposten 
op de passen van de Hahnenmoos en van 
Pillon, aan de rand van de keten van de 
Berner Alpen, en van een derde post op 
Frans gebied, op de pas van La Golèze, 
3 km ten zuidwesten van Cou-Bretolet. 
Tenslotte zal, vanaf dit jaar, een entomolo-
gische sectie de trek van insekten op de 
pas van Bretolet bestuderen. 
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Het Kooibos Luttickduin 
J. G. R. W A R T E N A en CHR. V A N ORDEN. 

Even ten noordoosten van Callantsoog ligt 
een terrein van ongeveer vijf en twintig 

hectaren, bestaande uit een laag (ca, 3 
meter hoog) bos, dat hoefijzervormig een 
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rietmoeras met wat open water van plaat
selijk nog enigszins zilt karakter omgeeft. 
Dit terrein is als geïsoleerd boscomplex 
in het kale en vlakke land ten noorden van 
de Zijpe een waar toevluchtsoord voor 
allerlei, vaak zeldzame, dieren en planten. 
De rijkdom aan soorten is het gevolg van 
de aard van het terrein, waar zich op een 
kleine oppervlakte verschillende, uiteenlo
pende biotopen bevinden. Daarnaast biedt 
het Kooibos een sterke tegenstelling tegen
over het omliggende land. Die tegenstel
ling dateert al uit de middeleeuwen toen 
de duintjes van Luttickduin met het eiland 
"Oghe" nog omringd waren door de wa
termassa's van Noordzee, Zijpe en Zuider
zee (fig. 1). Het landschap ter plaatse was 
nog tegen het eind van de dertiende eeuw 
een voortzetting van de Waddenzee die 
zich uitstrekte tot bij Petten. In het begin 

Fig. 1. Noorderkwartier omstreeks 1300. 
Naar Van der Meer. 

van de veertiende eeuw wordt er melding 
gemaakt van de oudste bedijking op 't 
Oghe, de tegenwoordige Zandepolder. In 
een privilege van 10 april 1328 wordt door 
Hendrik van Brederode en zijn vrouw Isa
bella de Fontaines de bewoners van Cal-
linge in den Oghe (Callantsoog) vergun
ning verleend om de dijk die zij maakten 
van slik en wier (waarschijnlijk Zeegras, 
Zostera marina) te laten beweiden, doch 
het was hun, behoudens enkele uitzonde
ringen, verboden de helmdijk te etten 
(hooien), te snijden of te plukken. Vol
gens een kaart uit 1300, waar fig. 1 aan 
is ontleend, was het Luttickduin toen nog 
een afzonderlijk eilandje dat door een 
smalle stroomgeul was gescheiden van 
Callantsoog. Aan die toestand is eerst een 
eind gekomen in 1 536 toen de Jewelpolder 
werd bedijkt. Luttickduin was toen aan de 

Fig, 2. Polder Kallensoog, na de bedij
king van 1612. Naar Van der Meer. 
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noordkant verbonden met Callantsoog. 
Tenslotte werd in 1561 door de bedijking 
van de Uitlandse polder het geheel tege
lijk met de inpoldering van de Zijpe ver
bonden met het vasteland. Negen jaar 
later bezweken de dijken alweer tijdens 
de Allerheiligenvloed van 1570, binnen 
een jaar waren ze echter weer hersteld. 
In 1572 zette de bevelhebber van Hollands 
Noorderkwartier Sonoy echter uit defen
sieoverweging de hele Zijpe onder water. 
Het heeft toen nog 25 jaar geduurd voor 
de Zijpe met aangrenzende polders weer 
droog en bedijkt was. Tenslotte zag het 
Luttickduin er echter uit als op fig. 2. 
Bezien we nu het huidige Kooibos (fig. 3). 
dan bevindt zich op de oude stroomgeul 
tussen het vroeger eiland Oghe en het 
vroegere Luttickduin nu een rietmoeras. 
Het oude, westelijke gedeelte, dat uit moe
rasbos bestaat, is pas na de inpolderingen 
in de zestiende eeuw ontstaan. Volgens 
de geologische kaart van Nederland be
staat daar de bodem ook uit jong zeezand, 
in tegenstelling tot het gedeelte ten oosten 
van het moeras dat al veel langer "droog" 
is en waarvan de bodem uit jong duinzand 
bestaat. 
Dit is wat we hebben kunnen nagaan over 
de ontwikkeling van dit natuurgebied. Veel 
later zijn de restanten van de vroegere 
stroomgeul omgegraven tot een eenden
kooi. De eendenkooi is na verloop van tijd 
weer vervallen en het gebied wordt door 
de huidige eigenaar gebruikt voor de jacht, 
vooral op Houtsnippen. 
Het gebruik van het gebied heeft meege
bracht dat het Kooibos Luttickduin al heel 
lang afgesloten is voor het publiek. Dit is 
stellig de belangrijkste oorzaak van de 
raunistische rijkdom ervan. Het is nu een
maal zo dat de zeldzamere organismen 
slecht bestand zijn tegen de recreatie in 
ruimere zin. De natuurbescherming heeft 

Fig. 3. Kooibos Luttickduin thans. Top. 
kaart H A. 

in dit verband heel wat te danken aan de 
kooikers en jagers, die behalve hun jacht-
wild, onopzettelijk de levensvoorwaarden 
van zeldzame, schuwe dieren gunstig heb
ben beïnvloed. 
De plantengroei van het gebied is ook de 
moeite waard. Het bos is ten dele vooral 
op de lage plekken "natuurlijk" gevormd 
en voor het overige is het gezaaid en ge
plant. 
Op het droge, oostelijk gedeelte bevindt 
zich een prachtig gaaf Eiken-Berkenbos 
waarin nu eens Zomereik, dan weer Zach
te berk overheerst. Tevens komen er in dit 
bostype voor: Lijsterbes, Eenstijlige mei
doorn, Grauwe abeel en Vuilboom. Deze 
laatste is beslist geen algemene verschij
ning in dit deel van ons land. De Kamper
foelie (Lonicera periclymenum) kronkelt 
zich er tussen de takken, maar het meest 
opvallend zijn er de varens. De hele bo
dem is bedekt met prachtig ontwikkelde 
Brede stekelvarens (Dryopteris austriaca), 
terwijl plaatselijk ook de Smalle stekelva
ren (D. spinulosa) en Eikvaren (Poly-
podium vulgare) te vinden zijn. 
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Fig. 4. Gaspeldoorn. Foto Ir. F. W. 
Rappard. 

Het westelijk gedeelte bestaat uit moeras
bos waar veel meer Eik groeit naast di
verse wilgesoorten. Es, Els en Esdoorn. 
Plaatselijk groeien hier tevens Hazelaar, 
Gelderse roos en als bijzonderheid de Mis
pel (Mespilus germanica). In het wild is 
deze alleen bekend uit de Achterhoek en 
Zuid-Limburg. Mogelijk is het zaad hier 
door vogels gebracht. 

In dit lage. vochtige bos groeit ook weer 
Vuilboom, zelfs in grote aantallen. De lijst 
van kruiden is hier wat langer dan in het 
hoge gedeelte; typische bosplanten komen 
er naast moerasplantcn voor, o.a. Riet 
(Phragmitcs communis). Gele lis (Iris 
pseudacorus). Wederik (Lysimachia vul
garis), Penningkruid (L. nummularia), 
Speenkruid (Ranunculus ficaria). Honds

draf (Glechoma hederacea). Drienerfmuur 
(Moehringia trinervia), Nagelkruid (Ge-
um urbanum). Bosveldkers (Cardamine 
flcxuosa), Dagkoekoeksbloem (Melandri-
um rubrum), Robertskruid (Geranium ro-
bertianum). Fluitekruid (Anthriscus syl-
vestris) en langs de randen Heggerank 
(Bryonia dioica) en Heggeroos (Rosa du-
metorum). Deze vocht- en schaduwmin-
nende vegetatie groeit ook overal langs de 
vervallen pijpen van de oude kooiplas. 
Temidden van de levensgemeenschappen 
van droog en vochtig bos zijn er op de pa
den ook aardige begroeiingen. Deze zijn 
heide-achtig, er groeien o.a. Struikheide 
(Calluna vulgaris), Dopheide (Erica te-
tralix), Kraaiheide (Empetrum nigrum), 
Tormentil (Potentilla erecta). Blauwe zeg
ge (Carex panicea), Pilzegge (C. piluli-
fera). Gewone zegge (C. nigra) en Ge
vlekte orchis (Dactylorchis maculata). 
Op één plaats heeft zich het pad verbreed 
tot een echt heideterrein, een der merk
waardigste heideterreinen die er te vinden 
zijn. Men ziet hier nl. naast een typische 
noordelijke heidevegetatie met Struikhei
de, Dopheide en veel Kraaiheide een groot 
aantal forse struiken van de Gaspeldoorn 
(LIlex europaeus) (fig. 4) . Nu komt deze 
struik in het Waddengebied wel meer ver
wilderd voor, maar elders krijgt hij door 
geregeld invriezen niet die grote afmetin
gen (manshoog!) die hij hier vertoont. Dit 
moet te danken zijn aan de beschuttende 
werking van het bos, dat het heideterrein-
tje aan alle zijden omringt. Een noorde
lijke heidevegetatie met als dominante soort 
een zuidelijke heester! 
Volgens mededelingen van de jachtopzie-
ner hebben de struiken hier altijd al ge
staan. Toch is het onwaarschijnlijk dat de 
Gaspeldoorn zich hier van nature geves
tigd zou hebben. De oorzaak kan zijn dat 
men in de achttiende eeuw geregeld tracht-
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Fig. 5. Kleine Barmsijs. Tek. J. Wartena. 

te de duinen met Gaspeldoorn vast te leg
gen. Men had dit van de Fransen afge
keken en hield er geen rekening mee dat 
het klimaat hier bij een strenge winter 
ongeschikt voor de soort is. Ondanks de 
grootte van de struiken vertoont de Gas
peldoorn ook op Luttickduin wel vorst-
schade, maar als geheel is dat toch niet 
opvallend en waant men zich in Zuid-
Engeland of Frankrijk als de stekelige ge
vaarten bedekt zijn met hun mooie, gele 
vlinderbloemen. 

Zoals hierboven al aangeduid ligt in het 
hoefijzervormige bos een rietmoeras met 
hier en daar wat open water; dit ligt open 
naar het noordwesten. Het wordt door
sneden door een brede sloot. 
Door ongeregelde cultuurmaatregelen 
wordt een gedeelte van dit terrein inge
nomen door een stukje hooiland dat plaat
selijk een echt schraallandkarakter heeft. 
Ook een breed pad, dat ten oosten van de 
sloot langs het moeras loopt, heeft dit 
schraallandkarakter. Hier groeien Grote 
ratelaar (Rhinanthus glaber), Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium), Tormentil. 
Zilverschoon (Potentilla anserina). Ge
vlekte orchis, Vleeskleurige orchis (Dac

tylorchis incarnata). Welriekende nacht-
orchis (Platanthera bifolia), Breedbladige 
orchis (Dactylorchis majalis). Valse vos-
zegge (Carex otrubae), Tweerijige zegge 
(C. disticha) en op één plek de zeldzame 
Vlozegge (C. pulicaris). Overal ziet men 
ook als aanduiding van de schrale, zure 
grond het Kussentjesmos (Leucobryum 
glaucum). 

Het rietland is voor het grootste deel ge
ruime tijd niet gemaaid, waardoor het vrij 
arm aan soorten is en hier en daar zelfs 
overgaat in berken- en elzenbos en bossa-
ges van Grijze wilg (Salix cinerea). Langs 
de randen van deze bosjes is de begroeiing 
iets weelderiger met soorten als Water
aardbei (Comarum palustre), Vogelwikke 
(Vicia cracca), Waterbies (Eleocharis 
spec) . Waternavel (Hydrocotyle vulga
ris), Kattestaart (Lythrum salicaria). Le
verkruid (Eupatorium cannabinum) en 
Engelwortel (Angelica sylvestris). 
In het rietland zelf wordt de bodem tussen 
het Riet bedekt door een grasvegetatie 
waarin verschillende struisgrassen (Agros-
tis diverse spec.) de boventoon voeren. Er 
groeien echter tevens Kale jonker fCiV-
sium palustre), Weidetorkruid (Oenanthe 
lachenalii). Ruwe bies (Schoenoplectus 
lacustris ssp. glaucus), Moeraswalstro 
(Galium palustre). Gevlekte Rietorchis 

Fig. 6. Porceleinhoen. Tek. f. Wartena. 
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Fig. 7. Dwergspitsmuis. Tek. ]. Wartena. 

(Dactylorchis praetermissa var. junialis), 
Breedbladige orchis en Egelboterbloem 
(Ranunculus flammula). 
Dit ruige rietland wekt bij floristen de 
neiging op om te gaan maaien, waardoor 
het soortenaantal ongetwijfeld rijker zou 
worden. Op drassige plekken en langs het 
water vindt men de brede bladeren van 
de Geverzegge (Carex riparia) en op één 
plek de eigenaardige bloeiwijzen van de 
Galigaan (Cladium mariscus), ook een 
vrij zeldzame trilveenplant, die echter in 
grote hoeveelheden groeit in het nabijge
legen Zwanenwater. 
En nu de fauna, die relatief eigenlijk nog 
rijker aan zeldzame soorten, vooral vogels. 
is dan de flora. Het Kooibos is weliswaar 
nog niet grondig op vogels geïnventari
seerd maar het volgende kan er toch van 
gezegd worden. 
In 1961 heeft in het bos een paartje Kleine 
Barmsijzen (fig. 5) met succes gebroed. 
Ook in 1962 werd deze soort geregeld 
waargenomen en ook de zang en de balts 
kon worden waargenomen. Dit jaar heb
ben we echter geen nesten gevonden. Dit 
komt mede doordat de Berken steeds door 
de wind "geschoren" worden waardoor er 
telkens nieuwe lotvorming plaatsvindt. 
Deze dichte groei bemoeilijkt het zoeken 
naar nesten in hoge mate. Ongetwijfeld 
heeft de Kleine Barmsijs echter ook dit jaar 
in het Kooibos gebroed. 
In 1961 heeft er tevens het zeldzame Por
celeinhoen (fig. 6) gebroed. Op 8 juli 
1961 werd er een paartje met tenminste 
vier jongen gezien, 

Vooral de kleine zangvogels zijn rijk ver
tegenwoordigd: Grasmus, Tuinfluiter, Fi-
tis, Rietgors en Winterkoning zijn stellig 
het talrijkst. In het Kooibos broeden ech
ter tevens: Tjiftjaf. Nachtegaal, Rietzan
ger, Kleine karekiet, Bosrietzanger. Rood-
borst, Spotvogel, Kneu, Waterral, Berg
eend, Slobeend en Zomertaling. 
Helaas zijn Zwarte kraai. Ekster en 
Vlaamse gaai echter ook, in o.i. te grote 
aantallen, vertegenwoordigd. 
Naast de Tortelduif en de Houtduif broedt 
in het gebied tenminste één paartje Turkse 
tortels in dit voor deze soort volkomen 
afwijkende biotoop. Tenminste één paartje 
Wielewalen en één paartje Geelgorzen 
completeren het aantal broedvogels. De 
Geelgors is in West-Nederland een zeld
zame verschijning. 
Helaas hebben in 1962 de Grauwe klau-
wier en de Witgesterde Blauwborst ver
stek laten gaan, terwijl ook omtrent het 
broeden van het Porceleinhoen in 1962 
geen zekerheid bestaat, ondanks dat de 
soort weer geregeld werd waargenomen. 
De Witgesterde Blauwborst is in 1961 
met jongen gezien. 
Gedurende de trektijden en vooral tijdens 
de herfsttrek kunnen de aantallen lijsters 
indrukwekkend zijn. Zo vertoefden op 13 
oktober 1961 tenminste 3000 Zanglijsters 
in het bos en de nabij gelegen weilanden. 
Ook Roodborsten, Merels, Koperwieken 
en in mindere mate Kramsvogels en Vin
ken kunnen dan bijzonder talrijk zijn. Dit 
verschijnsel van een grote populatiedicht
heid tijdens de trek wordt begrijpelijk in
dien men bedenkt dat Luttickduin het 
enige bos van enige betekenis is tussen 
Petten en Den Helder. 
Bij jagers is het bos bekend door het grote 
aantal Houtsnippen. Door een onbekend 
aantal jagers werden er in de herfst van 
1959 op één dag 99 geschoten. In herfst 

168 



en winter kunnen de aantallen Houtduiven 
ook buitengewoon groot zijn. 
Van de zoogdieren weten we alleen met 
zekerheid, dat er Egels en zeer veel Dwerg
spitsmuizen (fig, 7) in het bos voorkomen. 
Al met al moge deze voorlopige inventa-

L i t t e r a t u u r : 

Vorig jaar (D.L.N. jg. 1961, p. 17-24; 
39-43) maakte ik inleidende opmerkingen 
over de nestbouw van Huiszwaluwen naar 
aanleiding van de bestudering van een aan
tal problematische nesten. Daaruit voort
vloeiende voortgezette studie in 1961 heeft 
mij in staat gesteld de aanpassing van de 
bouw aan de eigenschappen van de geko
zen nestplaats dichter te benaderen. 
De aangeduide artikelen brachten onder 
meer aan het licht, dat de vogels min of 
meer in het nauw konden worden ge
bracht, wanneer ze op (te) korte afstand 
van beschuttende overstekken de basis van 
hun toekomstige nest bevestigden. Bij wat 
groter afstand leidde de bouw tot het ont
staan van de meer typische, vrij hoge, 
"staande" nestvorm. terwijl de minder 
gunstige methode het aanzien gaf aan vrij 
ondiepe, meer horizontaal gerichte en dus 
"liggende" vormen. In één geval moest 
zelfs tot totale mislukking van de bouw 
worden geconcludeerd, daar deze. nog on
voltooid en zeer afwijkend van vorm, werd 
verlaten. Als oorzaak voor de verminkte 
bouw werd opgegeven, dat de betrokken 
Huiszwaluwen sterk werden beïnvloed 

risatie aantonen dat het Kooibos Luttick
duin, door ontstaan, ligging en afwisse
ling zich tot een van de in biologische op
zichten meest interessante terreinen van 
Noordholland heeft ontwikkeld. 

door de te dichtbij zijnde horizontale dak
lijst, die de bouw van de basis van de 
nestA:om deed ontaarden in een voor de 
bouw waardeloze r i c h e 1 van kleine klei-
deeltjes. Zulk een gedrukte bouwkromme 
behoudt dan (volgens wetten, waaraan 
ook de Hymenoptera zijn onderworpen) 
als b e s t a a n d deel van de bouw haar 
invloed op wat nog tot stand moet komen. 
De betrouwbaarheid van deze wet vinden 
we reeds enigermate uitgedrukt in de stel
ling die Huber, de gevierde bijenkenner, 
al in 1814 verdedigde, dat de ratenbouw 
van de Honingbij blijvend onder de in
vloed staat van de cellen, die het eerst 
worden geplaatst, In mijn vele artikelen 
over de nestbouw van wespen en hom
mels komt tot uiting, dat mijn ervaringen 
volkomen met de zijne overeenstemmen. 
Waarbij ik het voordeel had, dat deze in-
sekten als eenling met de nestbouw aan
vangen, zodat ik al vroeg deze wet moest 
uitbreiden met de allesbeheersende invloed 
van de k e u z e v a n d e n e s t 
p l a a t s , daar juist de eigenschappen van 
de nestplaats mede bepalen, waar en hoe 
de basis voor het nest zal worden aange-

Dr. J. A. van Stcijn: Du^nbebcssing (diss.) 1933. 
Dr. Ir. Z . IJ. van der Meer: Geschiedenis van de polder Kallensoog. De Ingenieur 54 no. 16, april 1939. 
Geologische kaart van Nederland 1 : 50.000 no. 14, kwartblad I, 1930. 

Richelbouw bij zwaluwen 
B. J. J. R. W A L R E C H T . 
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