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Al eerder is in de Strandloper meld ing gedaan van het 
bestaan van een groep mensen d ie wekeli jks het strand 
ten zuiden van Noord wijk onderzoeken. Al le aange
spoelde d ieren en planten u i t  de zee worden h ierbij ge
noteerd en geteld . Van de eerste 10 jaar is nu een 
verslag verschenen: 
A.W. Gmelig-Meyling. 1 993.Monitoring van op het . 
s trand aangespoelde ongewervelde organismen in  de 
periode 1 978 t/m 1987. Eva l uatie van tien jaar Strand
wacht Katwijk-Noord wijk. 6 1  blz. 41 fig . 
Degenen d ie wat meer w illen weten over de marine fau
na,  d ie voor onze kust leeft, moeten dit  rapport zeker Je
zen. Het is te bestellen door f25,- over te maken op 
gironummer 6560075, Stichting Anemoon, Postbus 29, 
2120 A A  Bennebroek o.v.m. "Evaluatie-ra pport" . 
Over hetzelfde onderwerp gaan ook d e  twee volgende 
artikelen: 
A.W. Gmelig Meyling e n J .  Verkui l .  1 993. Strand wacht 
Katwijk-Noordwijk. Natura 90 ( 1 ) :9-1 1 .  
A.W. Gmelig Meyling en R.H. d e  Bruyne. 1 993. Syste
matisch Strandonderzoek Het Zeepaard 53(4):93-100. 

Vogelnieuws 
A/1 Steenvoorden 

Oos terd uinsemeer 

Vooral in april en mei werden er op en rond de plas 
veel vogels gezien. In j uni werd er veel minder gezien, 
d i t  heeft misschien te maken met de toenemende recrea
tiedruk van onder andere surfers etc. in deze maand . 
Een paartje Bergeenden was het hele kwartaa l  op de 
plas aanwezig, in juni  zelfs met zes j ongen. De overige 
eendensoorten die gezien werden, met de maximale 
aantallen zijn:  6 Krakeenden, 15 Slobeenden, 2 Zomerta
lingen, 1 5  Kuifeenden en 2 Tafeleenden. 

..r:::: 

Slobeend 

Dat er in begin mei een goede s teltlopertrek plaa tsvond 
naar het noorden, was ook bij het Oosterd ui nsemeer 
goed zichtbaar, een groot aanta l s teltlopersoorten werd 
gezien rond de plas, veelal overtrekkend, maar toch 
ook d iverse soorten fouragerend . Er werden gezien, 35 
Oeverlopers, 29 Groenpootrui ters, 2 Zwarte Ruiters, 1 5  
Tureluurs, 1 Witgat, 5 Kluten, 4 Rosse Grutto's, een Wa-
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tersnip, 4 Bontbekplevieren, 35 Zi lverplevieren en 1 
Steen loper. Na tuurl i jk werden er naast eenden en stelt
Jopers ook ta l van andere vogelsoorten waargenomen 
rond het meer. Bijvoorbeeld de broedvogels van de 
meest oostel ijke oever, Rietgorzen, K leine Karekieten, 
Rietzangers en Bosrietzangers. Een paar leuke d oortrek
kers en een mogeli jke broedvogel waren nog een 
Blau wborst, die van begin april tot half  mei  werd ge
zien, een zingende Snor, een Paapje, tweemaal  een over
v liegende Visarend en twee Wespendi even d ie 
overvlogen richting noord-oost.  

Krooneend in de Vogelsloot, Zwetterpol
der 

De eerste waarneming van deze vogel. in de Vogelsloot 
is a l  van 28 maart j l .  Het ging hier om een mannelje, dat  
vri jwel constant  aanwezig was in een groepje Kuifeen
den. De Krooneend werd voor het laatst  in de Zwetter
polder gezien op 1 2  a pri l .  
Krooneenden zijn vri j  makkel i jk t e  herkennen d u ikeen
den, vooral het ma nnetje is onmiskenbaar, met een 
mooie goudkleurige kruin en een roodachtige kop d ie 
in e lkaar overlopen. De borst en hals zijn glanzend 
zwart, de flanken vu i l  wit en de rug bruinachtig . Het 
vrouwtje is wat moeili jker te herkennen; onopvallend 
egaal l ichtbruin met een l i chte, grijsachtige keel en 
wang en een wat donkerder bru ine kru i n  en achter
hoofd . 
Krooneenden komen oorspronkeli jk vanuit  zuidwest 
Europa, maar zijn nu al  in Nederland ingeburgerd a ls 
broed vogel, met zo'n 60-80 paar. Krooneenden worden 
veel gehouden als s iereend tn wa terwildcollecties, d us 
is de kans groot d a t  de Krooneend en die  in Nederla nd 
worden waargenomen, ontsna pte exemplaren zijn. 
BekendeJ1 laatsen in Ned erla nd waar Krooneenden jaar
l i jks wor en gezien zijn, het Botshol bij de Vinkeveense 
plassen, rond de Zwanenplas in de A msterdamse Wa
terleid ingd uinen, in de Oostvaard ersplassen in Flevo
land en langs de Phi l i psd a m  in Zeeland . 



Roodkopklauwier 1n de Elsgeesterpol
der 

Zondagochtend 6 j un i  werd er in een groentetuin langs 
de Rijnsburgerweg een vrouw�e Roodkopklauwier ge
zien. De vogel is d oor vrij veel Noordwijkse en Katwijk
se vogelaars gezien. Opvallend was dat  er in Ka twijk, 
zaterdag 5 j uni, ook een vrouwlje Roodkopklauwier 
waargenomen was. Da t het hier om waarschijnli jk twee 
verschil lende vogels ging, werd d uidel i jk toen bij de vo
gel in de Elsgeesterpolder de kenmerken van de onder
soort "Ba d i us"  gezien werden. 
Van de Roodkopklauwier bestaan drie verschillende 
ondersoorten, áe Lanius Se na tor, deze broed t in  de lan
den rond d e  Middel landse Zee en werd op 5 juni i n  de 
Zuidd uinen bi j  Katwijk gezien. De Lan i us Senator "Ba
d i us", komt voor op een aantal eilanden in d e  M iddel
landse Zee. De vogel langs d e  Ri jnsburgerweg in  de 
Elsgeesterpolder vertoonde de kenmerken van deze on
dersoort. De laa tste ondersoort is Lanius Senator "Ni lo
ticus" en kom t  voor in Turki je .  Dit was pas de tweede 
waarneming van een Roodkopklauwier in onze omge
ving. De eerste waarneming da teert u i t  1 91R .  

De gewone soorten, leuke aantallen en 
vreemde plaatsen 

In maart zag de Fam .  v .d .  Meuten een Ooievaar op het 
dak van een huis aan de Alk in het Vinkeveld . Groepjes 
zingende Koperwieken wa ren op 2 apri l aanwezig in  
Nieuw-Leeuwenhorst Ook op 2 april werd een groep 
van 286 Scholeksters waargenomen in de weilanden 
achter Oud-Leeu wenhorst Een Kra msvogel werd nog 
op 1 1  mei gezien in Klein-Leeuwenhorst Een mogel i jk  
overzomerende Buizerd werd op zowel 9 mei a I s  op 1 9  
juni  gezien i n  d e  omgeving van d e  la ndgoederen Leeu
wenhorst Een groep van 25 Tapui ten was aanwezig in 
de Elsgeesterpolder op 12 mei en een groep van onge
veer 130 Houtd u iven v loog over het Langeveld op 30 
juni .  

Mogelijke broedvogels 

Een baltsende Watersnip was aa nwezig in Polder 
Hoogeweg, ten hoogte van de pa rkeerplaa ts langs de 
provincia le weg, de S1,  op 8 mei.  H ier waren eind juni 
ook een twintigtal Visd ieven met a l  u i tgevlogen jongen 
aa nwezig op een kaal  stuk land langs een vri j  brede 
s loot. 
Een broedende Stormmeeuw werd in mei ontdekt op 
de nok van een bollenschuur�e bij de Tespellaan in 
Noordwijkerhout. In juni werd geregeld een paar�e 
Bergeend met zes jongen waa rgenomen op en rond het 
Oosterd u insemeer. 
Op 20 mei werd er in het "Zuidhol lands Landschap" in  
het  Langeveld een paa rtje Staartmezen met u i tgevlogen 
jongen gezien. Eén van de beide oud ervogels was een 
Staartmees met een geheel wi tte kop. 
Sijzen waren aanwezig op 21 j uni, 1 exemplaar in  de 
Amsterdamse Waterleid ingd uinen in de omgeving van 
het Van L imburg Stirum Kanaa l .  Dezelfde dag werd 
een zingend mannelj e  gezien in de omgeving van de Pe
rentu in, ook in de Amsterdamse Wa terleid ingd uinen .  
Drie exemplaren werden waargenomen o p  30 juni, v l ie
gend over de Noraweg richting oost.  
Een zingend mannetje Blauwborst was aa nwezig bij  het 
Oosterd u i nsemeer tot en met 18 mei, er is hier geen 
vrouwelijk exemplaar waargenomen. Deze zou aanwe
zig geweest kunnen zijn, want het vrou wtje B lauwborst 

is vrij onopva llend . 

Griel in de omgeving 

Za terdagochtend 5 juni werd er een Griel gezien op het 
Wantveld in Katwijk, d i t  is net ten noorden van de u i t
watering. Later d ie dag, werd de vogel nogmaals waar
genomen maar nu op het terrein  van d e  Estec. 
De Griel is een voormalige broedvogel bij ons in de om
geving, het laats te paartje broedde in 1957 in de omge
ving van Noordwijkerhout. Ook landelij k  is de Griel a ls 
broedvogel verdwenen, a lhoewel d e  laats te jaren af en 
toe een paa rtje word t waargenomen in het Zwanenwa
ter in  Noord-Holland.  De laats te bekende waarneming 
van de Griel bij ons in de omgevi ng d a teert u i t  april 
1 975. 

Cr iel  

Polder Hoogeweg 

Begin apri l  werden de laatste wintervogels i n  d e  polder 
gezien. De laa ts te Goudplevieren werden gezien op 4 
april, de eerste Grutto's waren toen al weer terug. Zes 
Smienten werden, teza men met een mannetje Zomerta
l ing, nog gezien op 2 apri l .  Er waren toen ook nog Slob
eenden, Winterta l mgen, Krakeenden en een Bergeend 
in de polder aanwezig . 

Wilde ganzen of exoten 

In bijna elke Strand loper van het a fgelopen jaar kom je 
ze tegen, de  6 Brandganzen d ie i n  de polders in  de om
geving huizen. Op 2 apri l  waren ze in  gezelschap van 2 
Canadese Ganzen, d ie ook niet echt schuw waren. Op 
10 a pril waren 10 Nij lganzen zwemmend aanwezig i n  
het grote bui tenbad v a n  het Bollenbad i n  Noordw iJk, 
en een Ind ische Gans v loog in noordelijke richting over 
de Noord-d uinen op 30 apri l .  
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