
Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Alln�rt v.d. Wc1j Kwartaalverslag oktober t / m  d ecember 1993 

Verslag v ierde kwartaal 1 993 
Het vierde kwartaa l  begon zoals het derde eind igde: 
heel rustig . Half november werden de eerste olie-
s lachtoffers weer binnengebracht, waaronder een Jan 
van Gent en een Grote Zeeëend . Begin december, we-
derom na een storm, werd een tiental Zeekoeten op 
het asiel gebracht, waarvan de meesten erg mager wa· Zilvermeeuw 1 2 1 2 
ren en geen olie op het verenkleed hadden. Deze ma-

Kokmeeuw 2 2 gere Zeekoeten overleden meestal binnen een paar 
dagen. Ze wogen rond de 500 gram, terwi j l  een norma- Stormmeeuw 1 1 
Ie, gezonde Zeekoet zo'n 800-900 gram weegt. De oor-
zaak zou, net a ls vorig jaar, paraffine kunnen zijn of Jan van Gent 1 1 

misschien vergiftiging. Het asiel in Haarlem heeft een Fuut 2 1 1 
paar Zeekoeten la ten onderzoeken, maar een duideli j-

Dodaars 1 1 ke doodsoorzaak kon niet vastgesteld worden. De vo-
gels met olie (nog aanwezig op 31 december) Zeekoet 1 5  9 6 
revalideren voorspoedig en kunnen waarschijnl ijk be-
gin 1 994 weer gelost worden. Alk 1 1 

Grote Zeeëend 1 1 

Kuifeend 2 2 

Muskuseend 1 1 

Wilde Eend 7 7 

Waterhoen 2 1 1 

Waterral 2 2 

w 1 1 

1 1 

_...,....."...:;--"...,"..,..,.., , ,  Torenvalk 1 1 

Ekster 1 1 

In de koude periode in november geraakten wein ig Merel 1 2 1 1 1 

vogels in moeili jkheden. Twee Waterrallen waren de 1 1 
bijzondere gasten ged uren de d ie periode. 

3 3 Een triest geva l  in december was het zevental Wilde 
Eenden dat door de d ierenbescherming uit  een flalje Roodborst 1 1 
in Leiden moest worden weggehaald. Iemand had ze 

Vink 2 1 1 vol goede bedoelingen a ls kleine eendjes binnenge-
haald en grootgebracht, maar kon er u i teindelijk geen Goudhaantje 3 1 2 
afstand van doen, totdat  de buren begonnen te klagen. 

Turkse Tortel 1 1 Een grappig voorval was weer het Goudhaantje dat 
op Noordwijk aan Zee een speelgoed winkel was bin- Duif  2 2 2 2 
nengevlogen. Met veel pi jn en moeite kon het beeslje 

3 gevangen worden. Op het asiel aangekomen ontsnap-
te het beestje echter d irect weer en kon de trek naar 
het zuiden via het openstaande dakraam weer verval-
gen. 

Internationale Vogeltrekdag 1993 
Op zondag 1 0  oktober jongstleden, werd door Bird life 
International een Internationale Vogeltrekdag georga
niseerd . In meer dan negentig landen, verspreid over 
de hele wereld, werden d ie dag zoveel mogeli jk vo
gels geteld. Na tuurli jk werd er ook in ons land geteld. 
De organisa tie in Nederland was in  handen van Vogel
bescherming Nederland (tegenwoordig onderdeel 
van Bird li fe International) in samenwerking met SO
VON. 

Al begin ju l i  1 993 werden de eerste oproepen gedaan 
om mee te doen met dit Internationale evenement. In 
Nederland gaven zo'n 2000 vogelaars gehoor aan de 
oproep en konden er totaal een 500 vogelrijke-gebie
den worden geteld. Het doel van deze Vogeltrekdag 
was het laten zien aan een breed publiek hoe vogelrijk 
Nederland is, zowel in aan ta l len  vogels, a ls in aantal 
soorten. Per telgroep, 2000 vogelaars verdeelt over 
zo'n 500 gebieden, werd er een bepaalde route uitge-
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zet door het te tellen gebied . De teldag begon om 
08.00 uur en eind igde 16 .00 uur, in totaal d us acht uur 
om het gebied in zijn geheel af te zoeken naar  vogels. 
De dag werd opgedeeld in vier periodes van elk twee 
uur. Na a floop van elke periode moesten de resultaten 
worden d oorgebeld naar een lokaal coörd inator, d ie 
dan a lle resultaten van de telgroepen i n  één provincie 
verzamelde en verwerkte. 
Vrijwel de hele zondag werd berichtgeving gedaan 
over de Internationale Vogel trekdag via de rad io door 
de Regionale Omroepen. In totaal werden er in  Neder
land 3 . 146.000 vogels geteld, verdeeld over 250 ver
schil lende soorten. Een paar leuke feiten kwamen a l  
d i rect naa r  voren. Er  werden in  Nederland 28.000 Klu
ten geteld, d it is ongeveer driekwart van de bekende 
Europese populatie. Van de ongeveer 40.000 Aalschol
ver die voorkomen in Europa verbleef op 10 oktober 
de helft in Nederland . 
Ook in onze omgeving werd er geteld, een v ijfta l le
den van de vereniging, verdeeld over twee groepjes 
zijn d ie dag bezig geweest om de vogelrijke gebieden 
in  de omgeving uit  te kam men op zoek naar  zoveel 
mogelijk vogels. 
Groep 1, bestaande uit Richard Zonneveld en Jan Ja
cobs hebben de omgeving van het Oosterdu insemeer, 
Polder Hooge weg, Elsgeesterpolder en Bronsgeest ge
teld . Groep 2, bestaande uit Berend Ike, Wi llem-Ja n 
Hooymans en Ab Steenvoorden hebben het strand ter 
hoogte van de Duinda mseslag, de Noordduinen en de 
omgeving van de Kagerplassen geteld . 

Rondje Groen 
W. Anddml1' 

Als geen andere phUlts leent Noordwijk =i eh voor een rondje 
p·oen. Met de vuurtoren als middelpunt iets oppikken van 
wat de natuur te /1ieden heeft. 
Zo langzamerhand staan jagers er bij het grote pu
bliek n iet zo best meer op. Al kwa m de jager in het 
kinderliedje van het "groene knollenland " wat in een 
kwaad daglicht te staan, toch hing er om hem lang de 
geur van de stoere bink. In zijn (het zi jn vrijwel a l le
maal mannen) groene knickerbocker regelde hij de na
tuur en zorgde ervoor dat al lerlei rovergespuis werd 
opgeru imd . Het aanzien dat hij eens genoot is hij 
kwijt geraakt. Een kennis van mij, hij is jager,- vertel
de m ij laats t  dat  hij niet meer in het groen naar zijn 
jachtveld gaat. Hij kreeg teveel negatieve reacties, 
vooral van jongeren. 
Voor mij was de oom van mijn vrouw de echte jager. 
Hij was commies aan de grens en zwierf op zijn vrije 
dag door het veld . Soms kwam hi j  met een haas thuis, 
maar vaak ook hing er niets aan zijn koppel .  Wat hem 
in het minst deerde a ls hij maar aan het eind van de 
middag z'n borrellje kon d ri nken met z'n vrinden in  
het  plaatselijke café. 
H ij vertelde me eens van een belevenis met een haas. 
Deze was besprongen door een kleine rover, een We
zel of een Hermelijn, en rende met het beestje op de 
rug door een weiland . Vloog recht op een hek af waar
van de onderste p lank iets boven de grond zat. De 
haas kon er net onder door, maar het rovertje werd 
met een klap van zijn rug af geslagen. Toeval? Of ging 
de haas u i t  berekening onder dat  hek door? 
Op het s trand, of beter gezegd vanaf het strand, zijn 
ook jagers te zien. Roofmeeuwen d ie vooral in het 
winterhalfjaar over zee langskomen. Ze komen aan de 
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In totaa l  kwa men wij op 1 2.775 vogels, verdeeld over 
82 soorten. Het aantal vogels dat  we geteld hebben 
had nog bed uidend hoger kunnen zijn, a ls we tijdens 
de tel l ing a l le vogels d ie langs kwa men vliegen ook 
meegeteld zouden hebben. De leukste soorten d ie we 
die dag gezien hebben zijn, 42 Kruisbekken, een Goud
v ink, een Gierzwaluw, 2 Hu iszwaluwen en een 
Sneeuwgors overvliegend over de Noordduinen, een 
IJsvogel in Polder Hoogeweg en een Krooneend, een 
IJsvogel en een overvliegende Slechtvalk op Koude
hoom bij de Kaag in Warmond . 
Als je onze resultaten vergelijkt met d e  landelijke 
resultaten, dan blijkt da t  we net iets boven het l ande
l ijk gemid- delde u itkomen. Het totale aanta l  vogels 
dat  in Nederland is geteld bedraagt 3.416.000. Als je 
dat geta l deelt door het aantal groepjes dat  meege
daan heeft aan de tel l ingen, dan  kom je op een gemid
delde van 6292 vogels waargenomen per telroute. Wij 
zitten d an met onze 1 2.775 vogels op twee telroutes 
een kleine 1 00 vogels per telroute boven het landel ijk 
gemiddelde. 
Tot zo ver dit s tukje over de Internationale Vogeltrek
dag van vorig jaar. Helaas waren de gegevens van de 
tel l ingen i n  het buitenland toen ik d i t  stukje schreef 
nog niet bekend. In één van de komende Strandlopers 
zal ik zeker nog op dit  evenement terugkomen, met 
de telresulta ten uit  het buitenland. 
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