
O u d n z e u w s 

De Teeels n• NoordwiJk ia 1 9 1 6. 
In het Kaartnummer Tan ,de Levelld Natuur'' 

komt no1 een artikel To.r Tall de ha11d Tan 
Jan Terwey alhier, alleraardigst geilluatrieerd. 

Het ia · "n uitgebreid artikel, d�ot we met 
veel genoeren geleaen hebben. •• vogellief· 
hebher zal er bijzonder van génieten. Aan het 
slot van het artikel een lijat van vogela broe· 
d��de. waargeaomen in de omteving van lfoord· 
WIJk 10 1918. Vaa 45 versehilenie Togela werdt 
dit vermeld. -

W • kunnen niet nalaten het berin van het 
artikel over 'te nemen : 

"Heel, heel hoog eirkelden kalm Tier buizerd 
en l�gzaam, ruatig ea Ionder eeni1e in· 
apann1nr. 

J:n al hooger en hoeger achroefden ze en al 
T�rder zeilden ae, tot ae eiadelijk ala atipj .. 
01et meer afataken tegen den effen diepblauwen 
hemel. 

Dat · waa· in •t eini nn Februari op een 
zeldzaam mooien mor1en. Nu ia •t .A.pril • 

. �eerlijker dan .  ooit Tt!rtO!)Den de wulpen hu� 
gl\jThtehten, langer tlan ooit halen ae de tonen 
uit aan •t eind Tan iedere golf tot de volgende 
atijging. Haaet indrukwekkend schermen de 
kieften boven polder ell lage d uintjes vroolük 
knaraan de tapuitjea veor de onbewoon'de holA 
klaag-zingt de fttia in •t �rkenhout, aehaterl 
een groene apeeht in de dikke populieren nn 
de lanre oprijlaan. 

Bonte. scholjakken met helrood• anavela gillen 
hun schelle te-piet, dat nog onratemt •t 1•jodel 
der �pen, •t lijsterpjubel en •t ruiJohen der 
zee 1.n de verte • . . . . , . 

' 

. Tureluur&, sprinkhanen en grutto•a doen mee 
lD de algeroeene lenteneugd, luid jubelen lija· 
ter en leeuw.�rik en de fazanten kraaien en i 
kokk.eren �� zelden te voren. Een late bonte 'i 
kraa1 beschrijft langzaam en atil zfn kringen 
boven •t groote dennenboaoh, wordt a!lngnallen 
?oor · eep overTliegende kieft, cirkelt •t beekje 
.anga en de . doorna onr en nrdwijnt dan 
achter de eerate duinenrij. Ala die Iane blijft 
kunnen we er no1 plezier van beleven.'' 

' 

Voge l n i e u ws  

Willt:m-]an Hooymans t:n A/1 9l't:nvoorJ.:n 

Goud plevieren 

Vanaf vorig jaar  naja a r  w as er een g rote g roep Goud ple
v ieren te v i nden in de Elsgeesterpolder en Polder Hoo
geweg. Eind m a a rt was er nog s teeds een g roep v a n  een 
paar honderd exemplare n  a a n wezig in Polder Hooge
weg . Een a a n ta l  v ogels zi j n al in compleet zomerkleed . 
In Nederland ko men twee verschi l lende ondersoorten 

van d e  Goudplevier  voor, name l i j k  d e  " Zuid e l i jke" en 
de " N oord e l i j ke" Go u d p l ev ier.  Deze t wee ondersoorten 
zi jn a l lee n v a n  e l ka a r  te ondersc heid e n  in zomerkleed . 
B i j  de Noor d e l ij ke Goud plevier  i n  zom erkleed loopt het 
zwart van de buik helemaa l d oor to t o p  de kop (het ge
zich t), bi j  de Zuide l i j ke Go ud p levier loopt het zwa rt 
van de borst e nigs " ,i ns ro mmel ig weg tot onder de s na
ve l .  
De Goud plev ie re n  i n  de po lders rond Noord w ijk zijn 
N oo rd e l ij ke Goud p levi eren. Deze o ndersoort kom t  i n  
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Nederland als doortrekker en wintergast in zeer groot 
aantal voor. De Zuidelij ke ondersoort is een voorma lig 
broedvogel, het laatste broedgeval  dateert u i t  1 974 en is 
gevonden in Noord-Bra bant .  

Oproep 

Aankomstd a ta zomergasten in Noord wijk en omgev ing .  
ln  de vorige Stra ndloper, nummer 1 maart 1 992 hebben 
wij al een oproep en een waarnemingenformu lier ge
plaatst  voor waarnemingen van de zomergasten. Ver
geet u niet deze op tijd in te sturen! ! !  
Naast de aankomstdata van de zomergasten v a n  1 992 
wi l len wij ook graag extreem vroege waarnemingen 
van voorgaa nde jaren. Het maakt niet u i t  van welk jaar 
die waarnemingen zijn, a ls ze maar extreem v roeg zijn. 

Polder Hoogeweg 

Het aanta l  Goud plevieren schommelde nogal de laa tste 
drie maanden. Waren er begin januari maar  tot maxi
maal v ierhonderd exemplaren aanwezig, eind ja nuari 
was d i t  aanta l  opgelopen tot ongeveer 2400. l n  februari 
werden er maximaal 1 200 en in maart maximaal 2200 
geteld .  E ind maart waren er nog ongeveer 800 exem pla
ren aanwezig. In de Maa ndagse Wetering ter hoogte 
van de parkeerplaats l angs de Prov inciale weg wa ren 
maximaal 1 70 Smienten, 70 Winterta l ingen, 1 1  Slobeen
den en 22 Kra keenden aa nwezig. Geruime tijd was er 
ook een grote groep Bonte Stra nd lopers in de  polder 
aanwezig met een maximum van 1 10 exemplaren. Tot 
eind februari werden er regelma tig Kemphanen gezien, 
deze bevonden zich meestal tussen de Goud plev ieren.  

Ganzen in de omgeving 

Op 24 a pril vorig jaar werd de eerste Bra ndga ns in de 
Bronsgeest waargenomen. Vorig jaar november was di t  
aa ntal opgelopen tot 7 exemplaren.  Va na f die tijd wordt 
d i t  groepje Bra ndganzen bijna wekelijks gemeld .  Meest
a l  bevinden zij zich in Polder Hoogeweg of in de Brons
geest, op de weilanden van Oud-Leeuwenhorst Naar 
onze mening betreft het hier ontsnapte of losgelaten 
exemplaren. Ook het aa ntal N ij lganzen bij ons in  de om
geving neem t  zichtbaar toe.  Afgelopen winter was er 
een grote groep, van maximaal 77 exemplaren aanwe
zig bij de Binnenwatering in Ka twijk. In  de  weilanden 
rond vl iegveld Valkenburg was zel fs een groep van 130 
exemplaren aanwezig. 

Vogel trek over zee 

Bij het tel len van zeetrek worden de soorten en de aan
tallen a l tijd per uur genoteerd . Zo komt men tot een 
uurtotaaL Is er een uur tellen voorbij, dan word t  er 
weer een uur geteld . De a fgelopen 3 maanden zijn er zo 
een aanta l  uurrecords gebroken. Op 1 2  januari werden 
er in 1 uur 181 d uikers geteld, het hoogste aa nta l  dat 
ooit geteld was in  1 u ur bed roeg 165 exemplaren op 25 
november 1 990. 

· 

Ook het uurrecord Jan van Genten in de  maand maart 
werd verbeterd . Op 2 maart werden in 1 uur tijd 34 
langstrekkende Jan van Genten geteld . Het oude record 
stond op 24 exemplaren.  

Een leuke waarneming was die van een Bonte Strandlo
per op het ijs van de Weteringkade, tegenover het Jan 
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Verwey Na tu urcentrum op 22 januari .  

Oosterduinsemeer 

Zoals de laats te jaren in heel Nederland zichtbaar is, 
neemt ook in onze omgeving de Aa lscholver toe. Afge
lopen winter waren dageli jks enkele exemplaren op het 
meer aanwezig . Op 31 januari was de Slobeend met een 
record aa nta l aan wezig, namelijk 45 exemplaren. Ver
der waren er aa nwezig Krakeenden, met maximaal 24 
exemplaren op 25 maa rt; Tafeleenden, Kuifeenden, 2 
Smienten op 31 ja nuari en een manne�e Grote Zaagbek 
ook op 31 januari .  

De waarnemingenrubriek, welke soorten 
wel en welke niet 

In principe kunnen a l le vogel- en zoogdierwaarnemin
gen ingestuurd worden. A l le  waarnemingen, het maakt 
niet u i t  van welke soort, worden verwerkt in  het waar
nemingena rchief van de  Vereniging, maar omd a t  de 
hoevee l heid waarnemingen die we binnen krijgen no
ga l groot is, kunnen we niet a l le  waarnemingen in de 
waarnemingen rubriek plaatsen. Het zou dan een gigan
tisch lange lijst worden, die de hele Strand loper zou v ul
len. Het is a l leen jammer dat a l  d ie waa rnemingen maar 
van een paar, maandeli jks dezelfde personen, afkom
s tig zijn. Er zijn vo lgens ons veel meer mensen d ie " leu
ke" waarnemingen doen en vergeten deze in te sturen. 
We willen hierbij dan ook iedereen oproepen om veld
waarnemingen in te sturen, zoda t  er ook eens een paar 
andere namen in de waarnem ingenrubriek voorkomen. 

Maar nu nog even terug naar de waarnemingenrubriek. 
Om van de ellenlange l i jsten met waarnemingen achter
in De Strand loper af te zi jn hebben we een keuze ge
maakt van vogelsoorten d ie niet dagelijks gezien 
worden. Dit zijn vaak de leukste waarnemingen, d ie zo
wel de kenners als de niet-kenners van vogelsoorten 
aanspreken. 
Al le waarnemingen die ingezonden worden komen zo
als gezegd a l lemaa l  in het archief, maar worden vaak 
ook nog gebruikt om artikeltjes over te schnjven�ls 
bijvoorbeeld "Vogelnieuws " .  
Om nu a l l e  ond uideli jkheden weg te nemen hebben we 
een lijst samengesteld van de vogelsoorten d ie zeker 
niet in de waarnemingenrubriek worden opgenomen. 

Bij het insturen van waarnemingen moet in verband 
met de verwerking en de s lu i tingsdatum voor het inle
veren van de kopij voor De Strand loper wel met de vol
gende puntjes rekening gehouden worden: 
Waa rnemingen worden per maand ingezonden. 
De maandl ijsten d ienen ui terl ijk twee weken na het ein
de van de maand ingeleverd te zijn. 
Al le waa rnemingen kunnen worden ingezonden, alleen 
de soorten d ie niet op onders taande  li jst voorkomeq, 
worden opgenomen in de waa rnemingenrubriek. 
Bij  heel zeldza me voge lsoorten gelieve men een be
schrijving etc. mee te sturen in verba nd met verdere 
uitwerking van de waa rneming .  
B i j  de waarneming moet al tijd vermeld worden: datum, 
plaats en aantal .  
Bi j  de waarneming mag. ind ien mogel i jk heel graag, 
vermeld worden: ti jdstip van de waarneming, leeftijd 
en ges lacht van de vogel, de ondersoort waartoe de vo
gel behoort, de fase (lichte of donkere fase), enz. 



Specifiek voor de artikelljes in "Vogelnieuws" kunnen 
ook nog verschil lende waarnemingen ingestuurd wor
den, hierbij denken wij aan waarnemingen van gewone 
soorten, maar d ie gedaan zijn op een bijzondere plaats, 
een vreemde tijd van het jaar, bijzonder hoge aa nta l len 
van een bepaalde soort bi j  elkaar, extreem v reemd ge
drag of een bijzonder verenkleed, zoals bijvoorbeeld bij 
albino vogels .  

Voor de speciale waarnemingenlijsten kunt u terecht in 
het Jan Verwey Natuurcentrum (tijdens openings uren), 
ze zijn ook te krijgen tijdens de vergaderingen of u kunt 
mij even bellen, tegenwoord ig al leen nog maar in het 

Fuut Goudplevier 

Jan van Gent Zilverplev ier 

Aalscholver Kievit 

Bl,t we Reiger Kanoetstrand loper 

_/ Knobbelzwaan Drieteenstra nd loper 

Kolgans Bonte Strandloper 

Gra uwe Gans Watersni p 

Rotgans Grutto 

Nij lgans Rosse Grutto 

Bergeend Wulp 

Smient Tureluur 

Krakeend Oeverloper 

Wintertal ing Steenloper 

W ilde Eend Kokmeeuw 

Slobeend Stormmeeuw 

Tafeleend Kleine Mantelmeeu w  

Kuifeend Zilvermeeuw 

Eidereend Grote Mantelmeeuw 

Zwarte Zeeëend Grote Stern 

Sperwer Visdief 

Buizerd Holed uif 

Boomvalk Houtd uif 

Patrijs Turkse Tortel 

Fazant Zomertortel 

Waterhoen Koekoek 

Meerkoet Bosuil 

Scholekster Braamsl uiper 

weekend : 02522-1 8323. 
Ook als u vragen of opmerkingen heeft over het boven
staande ku nt u a l ti jd even contact opnemen. 

Vogelsoorten die wel ingezonden kunnen 
worden, maar niet opgenomen worden in de 
waarnemingenrubriek 

Groene Specht Grasmus 

Grote Bonte Specht Tuinflu i ter 

Kuifleeu werik Zwartkop 

Veld lee u we rik Fitis 

Boerenzwa luw Goudhaantje 

Hu iszwaluw Staartmees 

Boom pieper Glanskop 

Graspieper Kuifmees 

Gele Kwikstaart Pimpelmees 

Witte Kwiks taa rt Koolmees 

Winterkoning Boomklever 

Heggemus Boomkruiper 

Roodborst Vlaamse Gaa i 

Nachtegaal Ekster 

Zwarte Roodstaart Ka uw 

Gekraagde Roodstaart Zwarte Kraa i  

Rood borsttapuit Spreeuw 

Tapuit Huismus 

Merel Ringmus 

Kra msvogel Vink 

Koperwiek Keep 

Zangli jster Groenling 

Sprinkhaa nza nger Putter 

Bosrietza nger Sijs 

Kleine Karekiet Kneu 

Spotvogel Rietgors 

21 




