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Water in Wassenaars duinen (II)

Door H. van Dongen

In een van de stille momenten, tussen de waarnemingen in, realiseer ik

me ineens, dat ik nog een belofte schuldig ben aan ,,Het Vogeljaar”
om een vervolg te schrijven op mijn verhaal, dat in nummer 4 van de

5e jaargang is verschenen. En om mijn schuldgevoel de kop in te druk-

ken begin ik maar meteen met mijn verkleumde vingers mijn eerste op-

wellingen op papier te krabbelen. Eerst nog even vlug 75 smienten

noteren, die door hun gefluit mij uit mijn mijmeringen doen opschrik-
ken. Ook nog even kijken of de 3 pijlstaarten en die ene vrouw- tafel-
eend al op de lijst staan. Eigenlijk is het wel dwaas om in de kou te

proberen een „stukje” te schrijven. Thuis doe je dat veel geriefelijker,
maar dan mis je de sfeer van het duin. Ondanks alle inspiratie moet je

je toch wel onder al dat vogelgevlieg concentreren. Je moet je eigenlijk
in een duinpan opsluiten om een degelijk verslag te geven van de on-

telbaar vele vogels in dit steeds fascinerende duin.

Toen ik de vorige keer over dit terrein schreef, kon ik niet bevroeden,

dat de ontwikkeling zo stormachtig zou zijn en haast niet was bij te

houden. Dit was dan ook wel een van de redenen om een verantwoord

onderzoek in te stellen naar de vogelpopulaties in dit gebied. Tal van

bijzonderheden komen zodoende aan het licht. Zo herinner ik me de

sensatie om voor het eerst in de geschiedenis van dit duin een kluut

op een kaal eilandje te zien broeden.

Nu er op dit moment 17 tafeleenden invallen, die eerst even geboekt
moeten worden, denk ik met veel plezier aan onze vreugde verleden

jaar, bij het vinden van het eerste tafeleendennest, dat nog door 5

andere werd gevolgd.
Vlak voor me trekken wat slobeenden voorbij. Over 14 dagen zullen

dat er zeker meer zijn. Zo onderhand broeden hier meer slob- dan

wilde eenden. Van kuifeenden nog maar niet te spreken. Het aantal

broedparen van deze vogel stijgt met sprongen. Het lijkt hier wel „het”

kuifeendenieseivaat van Nederland te worden!

Twee overvliegende brilduikers roepen herinneringen in me op aan het

verre Lapland, maar veel tijd wordt me daarvoor niet gelaten, want

opeens verschijnt een koppeltje krakeenden. Die had ik deze winter

’t Is een vroege zondagmorgen in het einde van maart. Ik lig in mijn

schuilplaats van hoog opgeschoten duindoorns onder aan de Paalberg
om eenden te tellen in de plassen rondom. Een telling, die de 18 waar-

nemers van het vogelpopulatieonderzoek in de Wassenaarse duinen

allen tegelijk op hetzelfde tijdstip verrichten en twee weken later her-

halen, teneinde inzicht te krijgen in de stand van de watervogels in deze

steeds mooier wordende duinen.

Om zo’n heel uur stil te liggen met je „Hensoldt” voor je ogen is eigen-

lijk wel koud; maar het lijstje met waarnemingen wordt al aardig lang.
Wilde eend: 60��—35��, kuifeend: 80 ��—68�� en een indruk-

indrukwekkende lijst van meerkoeten en waterhoentjes en een heleboel

ander spul.
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hier nog niet gezien. Wel rapporteerde een van de waarnemers een

Q-krakeend met grote jongen in juli, maar of dat een broedgeval bij

ons is geweest...? Die ene zwarte zee-eend zit er warempel ook nog.

Blijkbaar niet helemaal fit. Verleden jaar waren er zes: de een na de

ander werd dood op de kant gevonden. Waardoor? Van teer was niets

te bespeuren.

Zouden dit jaar de bergeenden weer komen? Verleden jaar hadden

zij, ondanks het te grote aantal zilvermeeuwen, toch veel succes met hun

jongen. Elk jaar verwacht je dingen, die helaas niet komen, terwijl an-

dere, volkomen buiten de verwachting liggende gevallen zich voor-

doen. Wie had gedacht dat de waterral met twee paren zou komen

broeden! Eén legsel mislukte, mogelijk door hermelijn of wezel. Het

andere kwam goed. Zo
zagen we ook, toen de waterstand bijzonder

laag was in de moerasjes het klein- en het kleinst waterhoen. Een

waarneming van de poelsnip in februari mag toch ook wel als zeer

zeldzaam beschouwd worden.

Haast was ik de draad van zijn verhaal kwijt, want ik moest hals over

kop 40 invallende smienten en 20 wintertalingen bijschrijven. Onder-

wijl werd mijn aandacht getrokken door een drukdoende zwerm van

wel 100 scholeksters op het schelpeneiland. Dit eiland lieten wij met

schelpen bedekken om een voor sommige soorten aantrekkcliik biotoop
te creëren. Ogenschijnlijk heeft dit niet veel uitgehaald. Wel komen

en gaan er vele vogelsoorten, zoals wulpen, regenwulpen, groenpoot-
ruiters, zwarte ruiters, witqatjes, oeverlopers, tureluurs en kieviten.

soms in grote aantallen. Meeuwen in vele soorten strijken hier voor

korte of langere tijd neer. Een Noordse stormvogel werd een dezer

dapen hier dood aanpetroffen.
In het water ontwikkelen zich wieren, hoofdzakelijk kranswier. Kikkers

en rugstreepoadden zullen straks weer hoogtij vieren. Hun nageslacht

zal een goede voedselbron vormen. Hopen we alleen maar, dat onze

waterdeskundioen het op een kwade dag niet nodig zullen oordelen met

chemische middelen de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren, want

dat zou voor vele vogels wel eens een kwade zaak kunnen worden.

Maar ook hier zullen de „watermannen” en de „vogelmensen” elkaar

wel vinden, vertrouwen we.

De futen komen wel eens kijken, maar vinden blijkbaar weinig van

hun oadinq. De qeoorde fuut blijkbaar wel, want die bracht hier een

legsel groot. Een kleine 20 paar dodaartjes eveneens.

Nu moet II niet denken, dat het hele Wassenaarse diun veranderd is

in een nroot comolex nlassen. moerassen en poelen. Niets is minder

waar. Er zijn noa veel drone terreinen, waar de flora zich niet heeft

gewiiziod en dit ook niet zal doen. Het caoillair vermoaen van het duin-

zand is omstreeks 60 centimeter. Alles wat hooer Hot dan onoeveer 60

centimeter boven de orrondwatersnieqel, zal we'nio of niet door de

nieuwe situatie beïnvloed worden. Een mooie wüknlaats voor de wul-

nm. die van al d;e nattigheid niet veel moeten hebben.

Over wulven ciesnroken. aan hun alarmroeo hoor ik. dat er in het duin

pelonen wordt. Ta. het waarneminnsuur is om. een poede reden om een

eind aan dit verhaaltje te maken. De twee families van de kleine zwaan
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(Cygnus bewickii) die in het najaar waren aangekomen, strijken in al

hun sierlijkheid voor mij neer. Nu is toch ook mijn tijd gekomen.

Stijf en stram kruip ik uit mijn schuilplaats te voorschijn. Alles gaat

meteen op de wieken. Een mooie na-controle of mijn notities kloppen!
In het voorbijgaan even kijken hoe de ransuilen in het kromgewaaide

vlicrenbosje in de zeewering het maken en dan gauw naar het duin-

hutje, waar naar ik hoop mijn confraters het potkacheltje reeds rood-

gloeiend hebben gestookt en waar een mok dampende koffie niet ver-

geefs op mij zal staan te wachten.

Het adres van de schrijver luidt: H. van Dongen, Zeekant 17 B, Scheveningen.

Ruim tweehonderd paren

houtsnippen in Nederland

Mede dank zij de medewerking van

lezers van „Het Vogeljaar” is het ge-
lukt in 1961 203 broedgevallen van de

houtsnip in Nederland vast te stellen.

De verdeling over dé verschillende stre-

ken is als volgt;

Hiervan werden er 156 vastgesteld aan

balts, 40 aan gevonden nesten en 7 aan

waargenomen jongen.
Ik zal het onderzoek in 1962 voortzetten

en veroorloof mij hiervoor nogmaals een

beroep op uw medewerking te doen.

Evenals in het afgelopen jaar verzoek ik

u in het bijzonder aandacht te willen

schenken aan baltsende vogels, hoewel

vanzelfsprekend ook gevonden nesten en

waargenomen jongen van belang zijn.
Bovendien wil ik proberen gegevens te

verkrijgen over het begin van de eerste

broedtijd in de verschillende delen van

het land en het aantal legsels per jaar.

Hiertoe zal ik waarschijnlijk in staat zijn,
indien u aantekening zou willen houden

van:

le. de datum waarop u in het komende

seizoen (lopende van begin maart

tot eind augustus) de eerste balts

waarneemt en

2e. de dagen waarop of het tijdvak
waarin u op eenzelfde plaats balts

waarnam.

Dr. F. J. Kuiper, Beethovenlaan 26.

Bilthoven.

Vogeltellingen in Noordhollands

duinreservaat

In 1961 heeft de Vogelwerkgroep Cas-

tricum voor de vierde keer vogeltellingen
verricht in Noordhollands Duinreser-

vaat. Bovendien werd het Krengenbos
bij Castricum, dat niet tot het reservaat

behoort, geïnventariseerd. In het reser-

vaat werd voor het eerst een gedeelte
van het infiltratieterrein in het onderzoek

betrokken.

In het infiltratiegebied werden 172 broed-

paren geteld (23 soorten), w.o. 2 broed-

gevallen van de kleine plevier. De vroe-

ger niet aanwezige tureluur broedt er

eveneens in twee
paren. Bergeend, kievit,

grutto, scholekster pn wulp„ f.. nemen dui-

delijk toe.

Het Krengenbos, voornamelijk jong esse-

hout met een weelderigeonderbegroeiing,
bleek weer een waar vogelparadijsje te

zijn. Op 6,3 ha werden 157 broedparen
aangetroffen, verdeeld over 24 soorten.

De bosrietzanger, die we in het Noord-
hollands Duinreservaat zelden of nooit

tegenkomen, had er 16 territoria.

De tellingen zullen ook dit jaar worden

voortgezet.

Vogelwerkgroep Castricum.

Secr.: Pr. Margrietstr. 13, Castricum.

Waddeneilanden Texel en

ling

Terschel-

9

Duingebied ten noorden

Noordzeekanaal . .

van het

36

Duingebied ten zuiden

Noordzeekanaal

van het

20

Noord-Veluwe
....

35

Zuid-Veluwe
....

31

Twente 33

Oost Noord-Brabant . . 22

West Noord-Brabant 3

Friesland (uitgezonderd

ling)

Terschel-

1

Drente 3

Limburg 6

Verspreide gevallen in de

noemde provincies . .

niet ge-

4

203


