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VAN DE REDAKTIE 

Op 26 j anuari 1988 is op 56-j arige leeftijd plo tseling overleden 
ons gewaardeerd lid Frans van den Berg . Willem Baalbergen herdenkt 
hem in een memoriam. 
Traditiegetrouw is dit eerste nummer van het j aar het inventarisatie
nummer . Dick Hóek doet uitgebreid verslag van de broedvogelinventa
risaties in 1987 . Verder treft u aan een overzicht van de paddentrek 
1987, de resultaten van het Natuurcentrum "Jan Verwei j "  in 1987 , 
de act iviteiten van STIVONO en de plantenvondsten in 1987 . 
Hein Verkade geeft een inzicht in het zwerven van de gekleurringde 
Zilvermeeuwen langs de kust . 
De kleine gedicht j es die her en der in de Strandloper zi j n  geplaatst 
zi jn van K ( arel) Kok. 
Wij wensen u veel leesgenoegen met deze nieuwe Strandloper . 

Nieuwe kopy voor de volgende Strandloper gaarne inleveren v66r 
15 april 1988 bij Cobt van Dij k, Leendert Hellenberghof 32, 
2202 XT Noordwi j k .  

Wij rekenen weer o p  veel inzendingen . 
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vereniging VOör natuur- en 
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BIJ DE VOORPLAAT 

De Grutto is in ons land een bekende 
broedvogel van graslanden. Als het weer 
niet te koud is, arriveren de eerste 
vogels al in februari bij ons vanuit hun 
overwinteringsgebieden in Portugal en 
West-Afrika. In september hebben de 
meeste Grutto's ons land al weer verla
ten. 

In de tussenliggende periode moeten ze 
proberen hun jongen groot te brengen. Dit 
wordt buiten reservaten steeds moeilijker. 
Door de intensivering van de weidebouw is 
de veebezetting erg hoog geworden en 
wordt er steeds vroeger begonnen met 
maaien. Hierdoor worden veel nesten door 
het vee vertrapt en veel kuikens door 
maaimachines gedood. 

Hier in de bloembollenstreek wordt het 
voortbestaan van de Grutto nog ernstiger 
bedreigd doordat in hoog tempo graslanden 
omgezet worden in bollenland. 

Het rijkste broedgebied in de omgeving 
ligt (nog?) in de polder Hoogeweg. Juist 
hier wordt op grote schaal grasland 
omgezet in bollengrond. Vooral in onze 
omgeving ziet de toekom.st van de Grutto 
er dan ook somber uit. 




