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De vogels van Noordwijk 
 
Rob Jansson en  Jan Jacobs 
 
Dat er in Noordwijk veel vogels te zien zijn is alom bekend. We hebben er in 1973 en 1989 zelfs een heel boek over 
uitgegeven. Alle bekende vogels, die in Noordwijk zijn waargenomen zijn erin vermeld, zelfs de stormvogels. Maar één 
categorie is jammerlijk genoeg tot nu toe vergeten, n.l. de windvogels. We hebben ze verzameld en dagen jullie uit om 
de plaats te vinden waar ze voorkomen. Je hoeft alleen maar het goede adres te zoeken bij de foto’s.  Het middenblad 
met de foto’s is uitneembaar. 
Voor de beste waarnemers onder jullie zijn hiermee 3 prijzen te winnen in de vorm van boekenbonnen t.w. van  € 25, € 
15 en  € 10. 
Je begrijpt dat het hier gaat om vogels als windvanen. Hoewel deze vogels meestal erg in het oog springen, zijn er ook 
exemplaren die zich verdekt opstellen. Soms zie je de meest goedbedoelde oehoe’s op duiventillen droevig voor zich uit 
staren. Maar ook zie je prachtig huisvlijt een huis opsieren, zoals bij een huis met een haan als windvaan, een kraai als 
plastiek aan de gevel en met de smeedijzeren naam Corvus album. 
 
       Spelregels en tips: 
1.    Alle waarnemingen zijn gedaan in Noordwijk. De waarheid gebiedt echter te zeggen dat één waarneming is gedaan 
       op een Noordwijkerhouts huis, maar wel is gefotografeerd vanaf Noordwijks grondgebied. 
2.    Deze zoektocht is zeer geschikt voor een mooie voorjaarsfietstocht. Er zit dan nog weinig of geen blad aan de 
       bomen en dat kan in enkele situaties een belangrijke tip zijn. 
3.    Alle windvanen zijn vanaf de openbare weg te zien, ook vanuit de auto. Er zijn geen windvanen bij die op  
       schuttingen en schuurtjes in de achtertuin staan of op caravans en vakantiehuisjes op de campings. 
4.    De wind kan altijd uit een andere hoek waaien! Eén windvogel wijst echter altijd noordwest. 
5.    Zeg niks tegen je medewaarnemers, dit verkleint je kansen op een prijs. 
6.    Vóór 15 juni afgestormde en weggevlogen windvogels tellen niet meer mee. Deze worden niet meer in de uitslag 
       opgenomen. 
7.    Inleveren van de oplossing moet geschieden vóór 15 juni bij Rob Jansson of Jan Jacobs. De oplossing kan ook (en  
       liefst) per email verstuurd worden. Het formulier is te downloaden vanuit www.strandloper.nl.  
8.    Commentaar moet met fotografische bewijzen ondersteund worden, anders wordt het door de jury (RJ en JJ) niet in 
       behandeling genomen. 
9.    De uitslag en de prijsuitreiking zijn op de jubileumavond 23 juni in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
 
Veel plezier ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplossingen speurtocht “De vogels van Noordwijk” inzenden vóór 15 juni 2006 bij: 
 
Jan Jacobs,  Prins Bernhardstraat 7 of            Rob Jansson, Duinschooten 12 B-133 
2202 LD Noordwijk   jan-jacobs@zonnet.nl          2211 ZC Noordwijkerhout  rob_jansson@hotmail.com
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