
Op 26 maart wandelden we bij 
7 graden naar de observatiehut 
in " Duin en Kruidberg" .  Bij de 
ingang klonk van a lle kanten 
de zang van Roodborstjes. Er 
groeiden daar zeer brede taxus
bomen. Een wijngaardslak was 
bezig in een berm; in verschil
lende kard inaa lsmu tsstruiken 
hingen nesten vol u i tged roog-
de rupsen van de spinselmot. Vale Clausilia 
Op een zijweg waren de 
stammen van een groep s truiken onderaan gesierd met 
Zwammen, begroeid met een d ikke moslaag; het leken 
wel groene terrassen u i t  het Verre Oosten. We liepen 
door het a fgerasterde terrein waar pony's zijn ui tgezet 
om verruiging tegen te gaan.  Van al het loofhout waren 
alleen de bladeren van de ba lsempopulier ui tgekomen, 
gifgroen en van flink formaa t. Een d ikke gekapte s tam 
lag oy,z'n zij . Hi j  was bedekt met groen mos, grijs korst
mós en bekertjesmos. Het geheel was bezaaid met Va le 
Clausilia spoelhoren-tjes van ongeveer 10 bij 2,5 mm. 
De windstil le dag met zwaa r bewolkte hemel en motre
gen gaf hen een prima gelegenheid zich te goed te doen 
aan a lgen en schimmels. 
Voorbij de klaphekken verandert het landschap in een 
sterk geaccidenteerde ruigte van d uindoornstruweel en 
ruwe berken .  Een paar Kiekendieven verd wenen achter 
een duintop. Wij roken de geur van een vos, zijn loop
pad door het hoge gras was nog zichtbaar.  
Vanuit de observa tiepost waren op de plas a lleen 
Meeuwen, Ku ifeenden en Meerkoeten waar te nemen; 

vóór ons in het gras foerageerde  een vr. Rietgors. 
Als terugweg kozen wij een paral lel weg waar we een 
reeënspoor volgd en. Het waren diepe sporen op het 
vochtige pad, er was vraat aan dennetakken en iepen
opslag . De bloeiende iepen wa ren getooid met mini
boeke�es. 
Paarse v iool �es bloeiden la ngs het hoofd pad, de bloem
kubusjes van het muskuskruid moesten echter nog ont
l uiken. 
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Zoals de naam van d i t  project al zegt, gaat het hierbij 
om bijzondere soorten broed vogels. Met d i t  project pro
beert SOVON gegevens te verzamelen over aantal len, 
verspreid ing en aantalsverloup van bijzondere broed vu
gels in Nederla nd . Binnen d i t project zijn de bijzondere 
soorten broedvogels onder te verdelen in twee groepen, 
namelijk de schaarse tot zeldzame broedvogels en kolo
nievogels. 
Ook in onze omgeving komen vogelsoorten voor, d ie 
op zowel regionaal a ls landelijk niveau schaarse tot 
zeldzame broedvogels zijn. Kolonievogels komen in 
onze omgeving niet zo heel veel voor, maar er zijn toch 
een aantal soorten d ie in kolonies broeden en bij ons in  
de omgeving te  v inden zijn. 

Kolonievogels 

Bla uwe Reiger 
Op het landgoed Offem werden in  1 ()()] 33 bewoonde 
nesten geteld .  Dit is een l ichte da ling ten opzichte van 
het jaar  1990, toen er 40 bewoonde nesten werden ge
teld. 

Op Nieuw-Leeuwenhorst werden in 1991  geen bewoon
de nesten gevonden, terw ijl er in 1 SISIO 1 paar gebroed 
heeft. 
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Visdief 
Er werden op een s tu k  land achter boerderij Sixenburg 
in Noordwijkerhout 2 paartjes gezien. In 1 990 waren 
hier 9 paarljes aanwezig . 

Stormmeeu w  
I n  d e  Ruigenhoek bij Noordwijkerhout heeft 1 paar met 
succes gebroed op een oude loods. Op 19 juni werden 
er 2 jongen gezien .  

Schaarse, zeldzame en interessante broed
vogels 

Kuiflee u we rik 
Zoals u a l  gelezen heeft in  de Strand loper nr. 1 van 
maart 1992 gaat de s ta nd van de Kuifleeuwerik hard 
achteruit . Het is dan  ook niet verwonderl ijk da t  deze 
soort in het B.S.P. Broedvogels voorkomt. 
Er zijn a fgelopen b roedseizoen in  Noordwijk en omge
v ing 10 tot 1 1  broedparen waargenomen. Dit is 
hetzelfde resu l ta a t  a ls in 1 990. 

Geelgors 
Deze soort is s lechts drie maa l  gehoord, in a p ri l  langs 
de Boekhorstlaan te Noord wijkerhout. 

Kuifmees 
Er heeft een paartje gebroed in de dennen van de A lge
mene Begraa fp laats aan de Oude Zeeweg in Noord
wijk. Verder 1 paar op de picknickplaa ts van het Zuid
hollands Landschap en 4 paar in  de kavel Noordd ui
nen-oost 

Zwarte Roodsta a rt 
Dit is nu niet zozeer een soort d ie langzaam maar zeker 
aan het verd wijnen is, maar bi j  deze soort gaat het ei
genli jk precies a nd ersom. Hij rukt langzaam maar zeker 
op vanuit  het oosten van  het la nd naar  het westen. We 
hebben deze soort opgenomen in het B.S .P .  omdat we 
de ontwikkel ing in Noord wijk en omgeving willen vol
gen. 
In 1991 werden er 17 zangposten gevonden, tegen 9 in 
1990. 

Grote lijster 
Deze soort is in o nze omgev ing een schaarse broed vo
gel. Op N ieuw-Leeuwenhorst werden 2 paa rtjes 
gevonden, i n  de Noordd uinen werd in maart 2 keer een 
zingend exemplaar gehoord en ook op Klein-Leeuwen
horst waren 2 broedparen aanwezig. 

Bergeend 
Eén paar was het hele broedseizoen aanwezig in de 
Coepeld uynen, ten zuiden van Noord wijk. Eind mei 
werd een paartje met jongen in het Oosterd u insemeer 
waargenomen. Een mogel ijk broedgeval was er in het 
westelijk deel van de Noordduinen en 1 paar was aan
wezig in de A msterdamse Waterle id ingduinen, in de 
kavel Hoekgatterduin .  

Zomerta ling 
In Polder Hoogeweg heeft in ieder geval 1 ,  maar moge
lij k  2 paa r  gebroed . In de weilanden rond Oud-Leeu
wenhorst was 1 paarlje aanwezig en in de E lsgeesterpol
der werd ook 1 paar�e ontdekt .  
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Kleine Plevier 
Achter boerderij Sixenburg in Noordwijkerhout 1 paa r  
e n  o p  een sl ibstort in  ' t  Heen i n  Ka twijk ook 1 paartje. 

Boomva lk 
In de dennen ten zuiden van de Duindamseslag en op 
het landgoed Offem werd 1 broed paar vastgesteld . 

Sperwer 
Ook de Sperwer breidt langzaam maa r  zeker z'n broed
gebied u i t  naa r  het westen van ons la nd, in 1990 
werden er bij ons in de omgev ing 2 nesten gevonden, in 
1 991 waren d i t  er d rie. Sperwers broedden op Klein
Leeuwen horst, in de Noorddu inen en op het landgoed 
Offem. 

Torenva lk 
Er zijn H nestplaa tsen b i j  ons in  de omgeving gevonden. 
Het is vri jwel zeker dat dit nog lang niet a lles is, d us het 
is zaak  om in 1992 even wa t meer tijd aan de Torenvalk 
te besteden. 

Ook in  1992 word t er weer meegedaan aan het SOVON 
Bijzondere Soorten Project Broedvogels (BSP-b). We 
hebben bui ten de kolonievogels om, tien vogelsoorten 
gekozen d ie we gaan tellen voor het B.S.P.  
ledereen kan aan dit project meewerken en iedereen 
word t hierbij dan ook opgeroepen om aan d i t  project 
mee te werken! !  Het is heel eenvoud ig, men schrijft a lle 

/ 
waarnemingen van de onderstaande 1 0  vogelsoorten 
op en stuurt d ie  in naar hetzelfde adres a ls da t  waar de 
waarnemingen voor de waa rnemingenrubriek naar toe 
gaan. 
Speciale waarnemi ngenformulieren kunnen worden 
aangev raagd bij Ab Steenvoord en, te l :  02522-1 8323 (na 
19.00 uur) .  

De 10 vogelsoorten waar het om gaat zijn :  
Kuifleeuwerik, Gee lgors, Zwarte Roodstaart, Kuifmees, 
Pa tri js, Groene Specht, H uiszwaluw, Torenvalk en Zo
merta l ing.  




