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Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een nmJ
je strand en duin. Met de vuU1·toren als middelpunt ids op
pikken van wat de natuur te l1ieden heeft. 

Stienkrijters worden ze in Noord wijk genoemd . Men 
heeft het dan over de Gierzwaluwen. Iedereen in het 
dorp kent ze wel. Vooral op warme zomeravonden 
scheren groepen van deze vogels rond de huizen. Ze 
prod uceren daarbij een scherp geluid, vandaar het 
tweede deel van de NoordwiJkse naam. Het eerste 
deel heeft betrekking op de voorkeur van de vogel 
voor de bebouwde kom (stien is Noordwijks voor 
s teen) . 
Eigenlijk is zo'n leefgebied, de s tad en het dorp, voor 
de vogel surrogaa t. Van oudsher horen ze thuis in de 
bergen. De h uizen in het dorp zijn een vervanger 
voor de rotsen en de spleten waar de Gierzwaluw eer
tijds in broedde.  Ze benelpen zich nu met spleten in 
m uren en ruimten onder de dakpannen. 
Tal van mensen kijken jaarli jks weer uit naar de 
komst van de Gierzwaluwen. Zo omstreeks Koningin
nedag arriveren ze weer vanui t  hun winterverbli jf  in 
Afrika. Per s lot  verblijven ze hier maar een maand of 
wat. Begin Augustus gaan ze er a l  weer vandoor, hoe
wel het nier dan nog volop zomer is. In d ie 13 weken 
moeten ze paren vormen, een nestgelegenheid opzoe
ken, eieren leggen, jongen uitbroeden en groot bren
gen. 
Die nestgelegenheid, we hadden het daar a l  even 
over, zijn ze zeer trouw .  Een scheur in de muur van 
een huis in d e  Schoolstraat  word t a l  jaren en jaren be
woond. Niet al tijd door hetzelfde paar waarschi jnl ijk, 
hoewel Gierzwaluwen redelijk oua kunnen worden. 
De meeste vogels in Noordwijk broeden onderJ1an
nendaken. Ze hebben eer. voorkeur voor s teile aken 
waar ze �emakkelijk af  en aan kunnen v liegen. 
NatuurliJk moet er wel gelegenheid op zo'n pannen
dak zijn om er onder te kunnen komen. De zoge
naamde Oud-Hollandse dakpannen bieden wa t dat 
betreft de meeste mogeli jkheden. Die sluiten niet zo 
nauw aaneen en geven de vogels de kans de ruimten 
onder de pannen te bereiken. 
De laatste paar l·aren word t er werk van gemaakt om 
het aantal voge s dat  in  de steden en dorpen b roed t te 
tellen. En wat misschien nog belangrijker is, er wordt  
gekeken waar ze broeden. Vooral de verschillend e ty
pen dakbedekkin� wordt daarbij in kaart  gebracht. 
De achtergrond hiervan is het in snel tempo verd wij
nen van d e  oudere typen dakpannen. Bij renovaties 
worden deze vaak vervangen door zogenaamde snel-
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dekkers .  Di t z i jn  betonpa n nen d ie na uweli jks i nvl ieg
mogeli jkheden bieden. 
Ook in Noord wijk is een g roepje mensen bezig de 
gegevens van d e  Gierzwa l u wen vast te leggen.  Als u 
d us iemand, 's morgens vroeg of i n  d e  schemering, 
naa r  uw huis ziet ki jken: d i t is gl'en g l u u rd er. N og 
minder een potentiële inbreker, hij of zij doet niet an
ders dan uw gasten onder uw dak in kaart brengen. 
De vraag d ringt zich s teeds weer op: is het nu nod ig 
om te weten hoeveel van d eze beestjes er broed en en 
waar dat  dan is? Of het leven nou zo veel minder van 
kwa liteit zou zijn a ls er 's zomers geen Gierzwaluwen 
meer door Noord wijk su izen? Iemand vertelde eens 
het verhaal van een Texelse boer, ik dacht dat het Stri j
bos was. Die was L'en paa r dagen op bezoek op het 
vaste land en iema nd v roeg hem hoe hij het d a a r  
vond . Nou, h i j  vond h e t  daar  best aard ig.  Goeie 
grond en zo _en  hij  dacht dat  h i j  ook best zou kunnen 
aarden, maar toch, h i j  miste iets .  A l l een, hij zou echt 
niet kunnen zeggen wat het was.  Thu isgekomen op 
zijn vertro u vvde ei la nd l iep hij nog even over z'n land 
en ineens wist h i j  het: er wa ren daar  geen vogels. 
Voor mij zou Noord wijk een stuk minder a a rdig zijn 
zonder "Stienkrij ters "  

Zoogdieren 
Omstreken 
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Bijna iedereen heeft wel eens een in het wild levend 
zoogdier gezien. Een Eekhoorn in het bos of een Ree 
in de d uinen. Tot het begin van de jaren tachtig wer
den d e  zoogdierwaarnemingen uit  onze omgeving 
verzameld en verwerkt in een overzicht, dat  in d ie 
tijd in De Strandloper werd gepubliceerd . 
Het ligt in de bedoeling om nu, zo'n tien jaar la ter 
weer eens een uitgebreid artikel over het voorkomen 
van zoogd ieren in onze omgeving te publiceren. 
Helaas ontbreekt nog een belangrijk gegeven voor 
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zo'n a rtikel, na rneli jk d e  waa rnem ingen v a n  zongdier
soorten in Noord wijk en Omgeving. Vandaar  de7,e op
roep!  
Gezocht worden :  waa rnem ingen, vondsten en stra n
dingen van (zec)zoogdieren in Noord wijk en Omge
ving. Ook waa rnernii1gen van exoten, zoa ls Lw . de 
A merikaanse Nerts, zijn welko m .  
Het gaat om waa rnem ingen van de laal<; te tien jaar, 
d us ze hoeven echt n iet  van va ndaag of g istere n  te 
zi j n .  




