
langs de Tespellaan en waarschijnlijk een paar op de 
oude vuilnisbelt langs de Tespellaan in Noordwijker
hout. 
Visdief; een alarmerend paartje werd gezien op omge
spoten land bij de onlangs afgebroken boerderij Sixen
burg. 

Schaarse Broedvogels 
Boomvalk; twee paar kwamen tot broeden, één paar op 
landgoed Offem en een paarlje in de Noordduinen, ter 
hoogte van de Duindarnseslag. 
Geelgors; deze soort is niet meer gevonden en is helaas 
als broedvogel uit onze omgeving verdwenen. 
Kuifleeuwerik; tien tot elf broed paren werden er vastge
steld. Vinkenveld, Rijnsoever en de Wilhelmina Boule
vard blijven de meest favoriete plaatsen van deze soort. 
Patrijs; hoogstwaarschijnlijk hebben we nog lang niet 
alle broedparen gevonden, maar tot nu toe zijn er 22 ter
ritoria vastgesteld. 
Sperwer; vijf broedgevallen werden er bij ons in de 
omgeving vastgesteld, vier daarvan op de landgoede
ren en één paar in de zuidelijke AW-duinen bij Sasber
gen. 
Torenvalk; twaalf broedgevallen werden gevonden, 
maar ook bij deze soort is het wel zeker dat we nog niet 
alle broedgevallen hebben gevonden, dus het aantal zal 
volgend jaar waarschijnlijk wel hoger komen te liggen. 
Zomertaling; vier tot vijf paarljes werden gevonden in 
de E lsgeesterpolder en de Polder Hoogeweg en één 
paar�e in de Bronsgeest, in de weilanden bij Oud-Leeu
wenhorst 
Groene Specht; veertien territoria tot nu toe, vooral in 
de landgoederen en de terreinen van de psychiatrische 
ziekenhuizen. 

Voge lnieuws 

Ab Steenvoorden 

Aankomstdata zomergasten in 1993 

Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een lijst 
achter in de Strandloper geplaatst waarop u de data 
kunt invullen van de eerste waarneming van de zomer
gasten. ook ditmaal hebben we gekozen voor soorten 
die allemaal in onze omgeving tot broeden komen en 
die ook herkenbaar zijn voor de wat minder ervaren vo-

Algemene Broedvogels: 
Gierzwaluw; zie voor de resultaten van deze soort het 
artikel van Hein Verkade elders in deze Strandloper. 
Huiszwaluw; totaal 87 bewoonde nesten gevonden, de 
grootste kolonie 15 paar in de Ruigenhoek, 32 paar 
langs de Leidse Vaart bij de 's Gravendamseweg en 16 
paar bij camping Johan de Wit langs de Kapelleboslaan. 
Kuifmees; negen tot twaalf paar, vooral in de dennen 
rond de Duindamseslag. 
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Zwarte Roodstaart; 1 5  paar, vooral op fabrieksterreinen 
en in  de nieuwbouw. Enkele bekende plaatsen zijn ho
tel Huis ter Duin, Gemeentewerken Losplaatsweg en 
de kop van de Hoofdstraat. 

Tot zover de resultaten van het vorige seiwen. Ook ko
mend voorjaar worden deze soorten weer geteld. In
dien er mensen zijn die na het lezen van dit artikellje 
ook mee willen helpen aan het SOVON Bijzondere 
Soorten Project, kan dat natuurlijk. Alle hulp is welkom 
en je hoeft echt geen goede vogelaar te zijn. De Groene 
Specht en de Torenvalk zijn vrij gemakkelijke soorten 
die iedereen wel eens tegenkomt. 
Mensen die mee willen tellen kunnen zich opgeven bij 
Ab Steenvoorden (tel: 02522-18323) en krijgen dan het 
speciale telformulier thuisgestuurd. 

gelaars. 
Schroom dus niet en vu I de lijst inl l Ook als er maar één 
of twee waarnemingen op ingevuld staan loont het al 
om hem in te sturen, hoe meer l ijsten er terug komen 
des te beter het overzicht wordt dat we krijgen van de 
terugkomst van onze zomergasten. 
In één van de volgende Strandlopers zullen we dan 
weer een overzicht publiceren met daarop alle aan
komstdata, met die van de voorgaande jaren ernaast. 
De l ijsten kunnen gewoon op hetzelfde adres worden 
ingeleverd als de waarnemingenformulieren voor de 
waarnemingenrubriek 

Polder Hoogeweg 

Het aantal Goudplevieren in de polder bedroeg op 1 no
vember maximaal 2800 exemplaren. Tegen half decem
ber was dit aantal afgenomen tot een 550 exemplaren. 
Vanaf 1 3  december begon het aantal weer toe te nemen 
en werden er maximaal 3600 exemplaren waargeno
men. Naast erg veel Kieviten werden er op 8 november 
16 Watersnippen en op 21 16 Wulpen gezien. Ook dit 
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jaar waren er weer veel eendensoorten aanwezig in de 
Zuidwesthoek van de polder, bij de Maandagse Water
ing. De hoogste aantallen die er werden waargenomen 
zijn 112 Smienten op 28 december, 2 Bergeenden op 29 
december, 33 Krakeenden op 1 7  oktober, 1 2  Slobeenden 
op 20 november en 56 Wintertalingen op 8 november. 
Verder werden er het afgelopen kwartaal een tweetal 
Buizerd en, verschillende Sperwers, groepjes Aalschol
vers en een groep van 65 Holenduiven waargenomen. 

Bonte Kraaien 

Sinds een aantal jaren neemt het aantal Bonte Kraaien 
dat in Nederland overwintert sterk af. Ook bij ons in de 
omgeving is dit goed te merken. Er worden de laatste 
jaren nauwelijks meer grote groepen Bonte Kraaien 
waargenomen. Als men geluk heeft ziet men er af en 
toe een paar bij de Langevelderslag of in de Amster
damse Waterleidingduinen. Men is al een aantal jaren 
bezig met tellingen van wintervogels in Scandinavië en 
uit recente gegevens uit Denemarken blijkt dat het aan
tal Bonte Kraaien dat daar overwintert de laatste jaren 
langzaam maar zeker toeneemt. 
Men vermoedt dat de Bonte Kraai veel noordelijker 
blijft overwinteren dan voorheen, vooral rond vuilnis
belten en in de wat meer bewoonde gebieden waar rela
tief gemakkelijk aan voedsel te komen is. 

De gewone soorten, leuke aantallen en 
vreemde plaatsen 

Een late langstrekkende Boomvalk werd gezien op 3 ok
tober, vliegend met prooi over zee. In het eikehakhout 
op de picknickplaats bij N ieuw-Leeuwenhorst werd 
een Geelvoorhoofd Amazonepapegaai waargenomen. 
Duizenden Veldleeuweriken trokken langs, vooral over 
zee en regelmatig over het strand op 27 oktober. De 
laatste maanden worden er regelmatig enkele rustende 
Aalscholvers waargenomen op de wieken van de mo
len bij Noordwijkerhoekbrug. 
Een Zwarte Roodstaart werd op 21 november nog 
gezien op Helmhorst aan de Kon. Astrid Boulevard, en 
op 20 november werden 220 Wilde Eenden geteld op 
een perceel ingestampt stro in het Langeveld. 
Een nieuw uurrecord over zee vormden de 565 Eider
eenden, die langsvlogen op 13 december. Een adulte 
Kleine Mantelmeeuw werd gezien op strand bij Noord
wijk op zowel 1 7  als 30 december. Een groep van 102 
Waterhoenljes was aanwezig in Polder Hoogeweg op 
28 december. 

Oosterduinsemeer 

Zolang er niet of nauwelijks gesurfd wordt op het meer 
zijn er naast de gewone soorten zoals Meerkoet, Fuut 
en Wilde Eend ook andere soorten watervogels te zien. 
Het lijkt wel of het aantal Aalscholvers dat in de winter
maanden op het meer aanwezig is elk jaar stijgt. Het 
hoogste aantal dat afgelopen kwartaal werd waargeno
men bedroeg 28 exemplaren. Toen de laatste weken 
van december de vorst inviel, namen de aantallen wa-
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tervogels op het meer sterk toe. Onderstaande aantallen 
werden geteld op 28 t/m 31 december 1992. 1 vrouwlje 
Brilduiker, 7 Tafeleenden, 10 Kuifeenden, 3 Krooneen
den, 4 Grote Zaagbekken, 13 Slobeenden, 108 Smienten, 
94 Krakeenden en 1 Dodaars. 
Dat deze hoge aantallen watervogels op het meer tij
dens een vorstperiode geen uitzondering zijn, blijkt uit 
de gegevens over het Oosterduinsemeer in "Vogels van 
Noordwijk en Omstreken", op bladzijde 193. Ook in dit 
hoofdstuk wordt vorst genoemd als reden van grote 
aantallen watervogels op het meer. 

De waarnemingenrubriek 

Het komt weleens voor dat er door verschillende waar
nemers een waarneming wordt ingezonden van een vo
gel die door een ieder tegelijkertijd is gezien. Helaas 
kunnen we dan, vaak door ruimtegebrek maar één of 
enkele namen achter de waarneming plaatsen. We we-

Brilduikers 

ten ook dat het erg teleurstellend is als men een waarne
ming instuurt en later in De Strandloper een andere 
naam achter die waarneming ziet staan. 
We hebben daarom besloten om de namen van de 
waarnemers af te korten. Dit scheelt tijd bij het maken 
van de waarnemingenrubriek en er kunnen veel meer 
namen achter een waarneming geplaatst worden. 

De waarnemers van afgelopen kwartaal waren: 
JvD = Jelle van Dijk 
jGB = jan Glasbergen 
JGW = Johan Goudswaard 
WJH = W.J .  Hooymans 
JJ = Jan Jacobs 
KK = Klaas Koning 
NJN = N.j .N.  afdeling Noordwijk 
BN = Bart Noort 
RS = Rien Sluys 
AS= Ab Steenvoorden 
LS = Lia Steenvoorden-lke 
HV = Hein Verkade 
VWG = Vogelwerkgroep Noordwijk 

Bij deze laatste gaat het om waarnemingen die tijdens 
vergaderingen van de Vogelwerkgroep naar voren kwa
men. 




