
De eerste s trandvondsten kwamen va n Schiermonnik
oog op 1 augustus 1982 en een jaa r  la ter lagen er A meri
kaa nse zwaardscheden op de s tranden van Terschel l ing 
en Ameland.  Tijdens een bodemfa una-onderzoek in de 
Waddenzee in  1 982 en 1 983 bleek dat de dieren daar op 
d iverse plaatsen leefden. Voornamelijk de met eb 
droogval lende pla ten werden bewoond . In la tere ja ren 
werd de soort s teeds a lgemener in de Waddenzee. Dit 
is noga l  opval lend, wa nt geen van onze inheemse soor
ten kan in het Waddengebied leven. 
De eerste vondsten buiten het Waddengebied werden 
eind 1985 gedaan op het s tra nd van lJ muiden en Za nd
voort-Bloemendaa l .  Door de grootte van de schelpen 
bleek dat de soort hier in  1 984, en mogelijk ook al in 
1 983, voor de kust leefde .  Waarnemingen in Denema r
ken gaven aan da t  de d ieren hier vanaf 1 982 in het Kat
tega t voorkomen. 
Het is wel d uideli jk dat de gebiedsui tbreid ing door
ging. De eerste vonds ten van het Noord wijkse strand 
zijn, voor zover ik weet, op 12 a pril 1 986 gedaan.  Daa r
na volgden d iverse pla a tsen langs de Zuid hol l andse 
kust in  1 986 en 1 987. Zeeland volgde. De eerste Belgi
sche waarnemingen komen uit 1987 en op de Noord-

franse kust �poelden sche lpen aan in 1 988 . Ui t  Enge
land kregen we de eerste melding van een vondst op 
het strand van North Norfolk in a pril 1 989. In 1 990 volg
den meer vondsten van deze kust. N u, in 1 992, leeft de 
soort a lgemeen langs a l le genoemde gebieden. 
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Fig. 4 Ovcr:::icht van de vindplaatsen van de A mcrikaanse z:wcuzrdschedc, sta: castc Wtltmrc:m ing 

Bo ek b e spr ek i ng 

]die van Dijk 

Ter gelegenheid van het eerste l us trum heeft de a fde
ling Bol lenstreek van de Nederla ndse Jeugd bond voor 
Natuurstud ie en de Jeugdbond vuur Natuur- en Mi lieu
stud ie (NJN I J N M) een jubileumboek uitgegeven, geti
teld :  "De Blonde Ruiter" . Tijdens een feestel i jke bijeen
komst op 27 maa rt in Lisse werd het eerste exemplaa r  
overhand igd a a n  de heer  Jonkman, burgemeester van 
Ri jnsburg en v·uorzi tter van het Samenwerkingsver-
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band Duin- en Bol lenstreek. 
De naam van het boek is ontleend aan het tijdschrift 
van de a fdel ing .  Die naam werd indertijd gekozen om
dat er een Blonde Ruiter, een zeldza me d waalgast u i t  
Noord-Amerika,  up een onder wa ter gezet bol lenland 
bij L isse neers t reek. Het boek ( 184 pagina's!) geeft een 
ui tstekende indruk van de vele activ i tei ten d ie in de af
gelopen jaren ondernomen zijn. Het eerste deel van het 
boek is gev uld met excu rsieverslagen en verslagen van 



onderzoekjes d ie a l  eerder in het eigen afdelingsblad 
waren te v inden. Daarbij va l t  op d a t  de jeugdbonders 
op veel terreinen van  het veld biologisch onderzoek ac
tief zijn geweest .  Een greep uit de veelheid van a rtike
len moge dit  i l lustreren: Stookpieten excursie, Vogel 
inventa risa tie Keukenhof, Libellen verspreiding, Hy
biën, Duckdag 1 991,  Zweefvl iegen in de Bollenstreek, 
Vleermuizen inventarisa tie, Paddentrek. 
In het tweede deel van  het boek zijn onderzoeksresulta 
ten te  v inden, d ie  nog niet eerder werden gepubliceerd . 
Daarbij is ongetwij feld het onderzoek van  het landgoed 
Wassergeest het belangrijkste artikel. In 1 990 werd di t  
landgoed, gelegen ten zuiden van de Keukenhof niet a l
leen op de aanwezigheid van vogels, maar ook op de 
aanwezigheid van zweefvliegen, loopkevers, vleermui
zen en planten geïnventariseerd . Hier wil ik mij beper
ken tot de broedvogelinventarisatie. Di t niet a l leen 
omdat  ik mij op het gebied van zweefvliegen niet zo 
thuis voel, maar vooral omdat ik in 1990 een ochtend 
met Udo Hassefras ben meegeweest om een indruk van 
dit gebied op te doen. 
Bi j  het bekijken van de broedvogellijst gaat de aandacht 
natuurlijk vooral uit  naar soorten die in het aangrenzen
de gebied da t  onderzocht werd voor "De Vogels van 
Noord wijk en Omstreken" niet  of nau welijks voorko
men. De Matkop d ie in Noord wijk zelden word t ge
zien, blijkt me�m · nimaa l  zeven paar voor te komen op 
Wassergeest D is niet  zo'n verrassing, want bi j  de in
ventarisatie in 974-75 (door Leen van Duyn, Henk van 
Duyn en Joos Bouwmeester) werd de Matkop daar ook 
aangetroffen. Daa rnaast is de Glanskop, d ie in 1974 uit
sluitend in het oude loofbos werd gezien, nu ook a ls 
broedvogel van de h akhoutbossen gesignaleerd . De 
strenge tweedeling in  het binnenduinrandgebied van:  
G lanskop op de hogere gronden in oud loofhout  en de 
Ma tkop in de vochtige hakhoutbossen, gaat d us niet 
meer op. Verder va l t  de melding van een ba l tsende Wa
tersnip op. In  het Noord wijkse gebied is da t  fenomeen 
al zeker in geen tien jaar meer waa rgenomen.  Bij de een
den va l t  het broeden van één paa r  Zomertalingen en 
l iefst tien paar Wintertal ingen op. Tenslotte moet het 
broedgeval van de Buizerd worden genoemd . Het ge
bied is ui termate geschikt voor deze soort: ho utwallen, 
weilanden en kleine bossen. Te hopen is da t  deze prach
tige roofvogel vanuit  Lisse ook de binnenduinra nd bij 
Noordwijk zal  weten te koloniseren. Het l andgoed Of
fem lijkt een gunstige loca tie. 
Bij een dergel ijk inventa risa tievers lag hoort eigenli jk 
wel een nau wkeurige opgave van het aanta l  uren dat  
aan het  veld werk werd besteed, liefst met opgave van 
de bezoekdata .  Ook is  ondu idelijk hoe de gegevens 
geïnterpreteerd zijn. De opmerking dat  de territorium
kartering werd gehanteerd, zegt niet vee l .  Het is sterk 
aan te raden om spoedig over te stappen op de inventa-

risa tiemethoden en de interpreta tie-criteria die l andelijk 
worden geha nteerd (SOVON-hand leid ing).  Het onder
zoek wint daa rmee s terk aan betekenis, omd a t  de gege
vens te vergeli jken zijn met gegevens die door a nderen 
elders zi jn verzameld . 
Momenteel word t hard gewerkt aan  een floral ijst van  
het gebied dat  ook voor "De Vogels van Noordw ij k  en  
Omstreken" werd onderzocht. Met  meer d a n  gewone 
bela ngstelling werd daarom d e  plan tenlijst van  Wasser
geest doorgenomen. Soorten die op W assergeest wer
den vastgesteld, maar in het Noordwijkse gebied (nog) 
niet of nauwelijks, zijn :  Sla ngelook, Moeraskers, W ater
muur, Zeegroene muur, Smal le  s tekelvaren, Groot hek
senkruid, Geoorde wilg. Het verslag over Wassergeest 
eind igt met een serie aa nbevelingen. Deze betreffen het 
onderhoud van sloten, bermen, hakhoutbossen en hout
wal len. 

Het voert in het kader van een boekbespreking te ver 
om op a l le arti kelen in te gaan, hoe uitnodigend sommi
ge ook geschreven zijn . Eén d ing hebben al die stukken 
en stukjes gemeen: het enthousiasme voor de natuurstu
die spat er gewoon van a f! Dat daarbij en misschien wel 
daardoor af en toe iets a nders en beter had gekund, is 
onvermijdelijk. Zo word t bij de stookpietentellingen 
wel de datum, maa r  niet het jaarta l genoemd . De illus
tra ties zijn leuk en soms origineel, maa r  soms staat een 
vogel wel bij het verkeerde a rtikel, zoa ls een Fuu t en 
een Alk in een stukje over holenbroeders. Da t neemt 
niet weg dat ik deze jubileumbundel een ieder van  har
te ka n aa nbevelen. Terugdenkend aan mijn eigen jeugd
bondja ren (hoe nos ta lgisch!), va l t  mij op welk een 
geweldig nivea u de afdeling Bollens treek heeft bereikt! 
Nu za l da t  evena ls 25 jaar  geleden ook wel voor een be
langrij k deel bepaa ld worden door enkele mensen, 
maar dan nog is het verschil met de a fdeling waar ik in
dertijd lid van was, gewoon groot. Ik was lid van de a f
del ing " Ardeola ", genoemd naar de eerste waarneming 
van de Koereiger in Nederland (zie de overeenkomst!) 
en wij hielden ons voora l bezig met zeldzame vogels 
langs de Knard ijk. Daa rnaast werd er gebota niseerd en 
gehybied . Verslagen en ra pporten werden op afdelings
nivea u echter zelden geprod uceerd . Da t kwam natuur
lijk ook omdat  een gewone type-machine a l  een schaars 
goed was. Leuk om te merken is verder da t  het typische 
jeugdbond jargon van 25 jaar  geleden nog s teeds be
staat .  Wa t dacht u van:  tochten, de tijger, de knu ppel, 
als uitdru kkingen voor jatten, de WC en de beheerder 
van de ka mpeerspul len? 

Het boek, samengesteld door Thomas Rüttel, Martijn 
Kosterma n en Udn Hassefras kost s lechts flO,- en is te 
verkrijgen door contact op te nemen met Martijn Koster
man, Bachstraat  9, 2162 VA LISSE (tel. 0252 1 - 1 2265) 
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