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Alk - 5 4 - 1 

Kleine Alk - 1 1 - -

Turkse Tortel - 1 1 - -

duif 4 6 4 3 3 

Roodborst - 1 1 - -

Merel - 3 2 1 -

Zanglijster 1 2 2 1 -

Goudhaantje - 2 1 1 -

Ekster - 1 - 1 -

Kauw - 2 2 - -

Huismus - 1 1 - -

Valkparkiet - 1 - 1 -

Egel - 1 - 1 -

Totaal 1 1  56 32 21 14 

Op vrijdag 9 oktober werd er een zeer verzwakte Bui
zerd afgeleverd bij het asiel. We dachten in eerste in
stantie aan een vergiftiging of infectie, maar, naar later 
bleek, had het beest geruime tijd klem gezeten onder 

Rondje Groen 

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een rondje 
strand en duin. Met de vuurtoren als middelpunt iets oppik
ken van wat de natuur te bieden heeft. 

Niet na de storm maar tijdens de storm moet je op het 
strand zijn, schreef Jan Verwey in de Levende Natuur. 
Rond 1920 vogelde hij actief rond Noordwijk en deed 
daar verslag van in het genoemde tijdschrift. In het arti
kel waar ik uit citeerde vertelde hij over waarnemingen 
van enkele Vorkstaartmeeuwen tijdens een zware 
storm langs het strand. 
Nu zullen er ongetwijfeld leuke dingen te zien zijn tij
dens een storm en is aHeen het lekker uitwaaien op het 
strand al de moeite waard. Toch is er ook na een storm 
op het strand veel te beleven. In de eerste plaats is dat
gene wat is aangespoeld het bekijken waard. Op de ei
landen gaat de kreet: "Van alles op het strand" zo nu en 
dan door het dorp, maar in Noordwijk kan er ook van 
alles op het strand liggen. Geen vaten rum meer zoals 
in de dertiger jaren die met klompen vol werd opge
dronken, maar vooral veel dierlijk en plantaardig mate
riaal. Zo kan het strand soms vol liggen met een soort 
zeemos, afkomstig uit de Oostzee. Grijs-bruinig spul 
dat hele stukken strand kan bedekken. Ik hoorde van ie
mand dat hij in dit mos stukjes bamsteen had gevon
den. Versteend hars dat juist rond de Oostzee wordt 
gezocht om er sieraden van te maken. 
Ook is het goed op de vogels te letten. Zelf zag ik een 
aantal jaren geleden op een dag na een storm een Vaal 
Stormvogellje boven de inmiddels kalm geworden zee. 

een stuk kippegaas. Het doorspoelen met norritsuspen
sie en de antibioticakuur zijn dus achteraf overbodig ge
weest. Niettemin was de Buizerd na een paar dagen al 
niet meer zonder handschoenen aan te pakken. Kui
kens, paardevlees en levertraan deden het verdere 
werk en ruim een week later kon hij weer gelost wor
den in de buurt van waar hij gevonden was, bij de wa
tertoren ten zuiden van Katwijk. 
De twee Jan van Genten zaten allebei zwaar onder de 
olie. De eerste kon, na te zijn schoongemaakt en weer 
een beetje te zijn aangesterkt, verder revalideren bij zijn 
soortgenoten te Ecomare op Texel. De tweede was ei
genlijk al een stuk minder fel als de eerste toen hij ge
bracht werd en is na een week overleden aan de 
gevolgen van de olie. 
Twee andere olieslachtoffers waren een Roodkeeldui
ker en een Roodhalsfuut De Roodhalsfuut is een beetje 
een probleemgeval. Hij eet goed en blijft goed op ge
wicht, maar we (of liever gezegd de fuut) kunnen er 
maar niet in slagen om z'n verenpak waterdicht te krij
gen. Hij is daarom nu al drie maanden een vaste gast in 
het asiel. 
Voor het overige was het een rustig kwartaal. Voor een 
Egel werd in Valkenburg voor verdere opvang gezorgd 
en een Waterral werd na enkele dagen op Offem weer 
gelost. 
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Het beestje fladderde over het water, hier en daar iets 
oppikkend. Meeuwen zijn ook de moeite waard om er 
goed naar te kijken. Natuurlijk zo'n Vorkstaartmeeuw 
waar Verwey over sprak, maar dat blijft een zeldzaam
heid. Maar na een echt zware storm, die meerdere da
gen aanhoudt komen de meeuwen van de open zee, 
met name de Drieteenmeeuwen in moeilijkheden. 
Zij zien geen kans meer te foerageren op het woelige 
water en komen vermoeid en uitgehongerd naar het 
strand. Na de storm zijn ze dan op en langs het strand 
te zien. Ze komen daar tot rust en vinden voedsel in het 
aangespoelde materiaal. 
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Het is een fraai meeuw�e met, zoals de gidsen aange
ven, in inkt gedoopte vleugelpunten. Dat betreft dan de 
volwassen vogels. De jonge beesten hebben een v-vor
mige zwarte tekening op de bovenvleugel en wat zwart 
aan kop en hals. ook missen ze nog de kenmerkende 
gele snavel. Het is wat je noemt een lief meeuwtje. Dit 
in tegenstelling tot b.v. de Zilvermeeuw die iets wreeds 
over zich heeft. 

Drieteenmeeuw 

In het broedgebied, de vogelrotsen in het noorden zijn 
ze vaak zo tam dat je ze haast op het nest kan aanraken. 
Dat doet me denken aan die keer dat we op een kiezel
strandje stonden met boven ons wat lage rotspartijen 
die bezaaid waren met broedende Drieteen�es. 

Uit enkele nesten waren wat jongen gevallen, waarvan 
er één nog leefde. Natuurlijk wisten wij het beter dan 
de natuur en werd het beestje teruggezet in het nest er 
boven. De moeilijkheid was echter dat we niet wisten 
uit welk nest het kwam, zodat er op goed geluk één 
werd uitgekozen waar geen meeuw opzat. Toen deze 
terugkwam ging hij of zij op de rand van het nest zit
ten, kennelijk volkomen in de war. Je kon het dier ho
ren denken: wat heb ik nou aan m'n klomp hangen. 
Lieve meeuw�es, die hun nesten soms maken op de ko
zijnen van de pakhuizen in Noorse stadjes. In één van 
die stadjes, Alesund, staat in het centrum een rots met 
daarop ook een groot aantal broedende vogels. Totdat 
men er later een net over spande. De bewoners hadden 
last van de roep van de Drieteenmeeuw, het melodieu
ze "Kittiwake", waaraan het dier ook de Engelse naam 
te danken heeft. 
De lieve Drieteenmeeuw tegenover de wrede Zilver
meeuw. Natuurlijk is dat maar onzin. We willen de die
ren maar al te graag menselijke maatstaven aanleggen. 
Lief en wreed bestaan in de natuur niet. Dieren hande
len maar uit één motief: zorg dat je blijft voortbestaan. 

B ijzondere Soorten Project 1992, de 
broedvoge ls 

Ab Steenvoorden 

Sinds een aantal jaren verzamelt SOVON (Samenwer
kende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) gege
vens over aantallen, verspreiding en aantalsverloop 
van broedvogels in Nederland. Omdat bij gewone in
ventarisaties lang niet alle delen van Nederland in z'n 
geheel worden geteld, heeft men voor een aantal "bij
zondere soorten" broedvogels het BSP project opgezet. 
Hieronder vallen een aantal broedvogelsoorten, die 
landelijk of regionaal weinig voorkomen, en vrijwel 
alle soorten kolonievogels. 
Het voordeel van dit BSP is dat het maar om een be
perkt aantal soorten gaat, waar gericht naar gezocht 
kan worden. Hierdoor kunnen betrekkelijk grote gebie
den in een relatief korte tijdsduur onderzocht worden. 
Het streven van SOVON is om de soorten die opgeno
men zijn in het BSP jaarlijks landdekkend te inventarise
ren. 
Ook onze vogelwerkgroep doet al verschillende jaren 
aan dit project mee. Wij beperken ons voorlopig nog tot 
een aantal soorten die in het project zijn opgenomen en 
bij ons in de omgeving als broedvogel voorkomen. Het 
ligt wel in de bedoeling om het aantal te tellen soorten 
in de komende jaren flink uit te breiden. 

De vogelsoorten waarom het in dit project gaat zijn in
gedeeld in vier verschillende categorieën: 
- Kolonievogels 
- Zeldzame Broedvogels 
- Schaarse Broedvogels 
- Algemene Broedvogels 
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Helaas komen er geen soorten bij ons in de omgeving 
tot broeden die in de categorie Zeldzame Broedvogels 
vallen. 

De soorten die wij hebben geteld zijn: 
Kolonievogels: Blauwe Reiger, Stormmeeuw en Vis
dief. 
Schaarse Broedvogels: Boomvalk, Geelgors, Kuileeu
werik, Patrijs, Sperwer, Torenvalk, Zomertaling en Groe
ne Specht. 
Algemene Broedvogels: Gierzwaluw, Huiszwaluw, 
Kuifmees en Zwarte Roodstaart. 

Kuifleeuwerik 

Resultaten van 1992 

Kolonievogels 
Blauwe Reiger; alleen in landgoed Offem in Noordwijk, 
27 bewoonde nesten. 
Stormmeeuw; één paar heeft gebroed op een gebouw 




