
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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kost door meeuwen en sterns net zo lang te achtervol
gen tot deze beesten van na righeid de maag legen .  
Nog in  de lucht word t da t  ui tgebraakte voedsel door 
de jager opgepikt. Visserlui spreken van eisenaars als 
ze het over jagers hebben. Een oud spreekwoord 
zegt:" Hi j  voelt zich a ls een eisenaar onder de meeu
wen". Waarmee gezegd wil  worden dat zo iemand 

zich happy voelt. 
Va n de pakweg 4 soorten jagers d ie hier voorkomen 
zien we de Kleine Jager het meest. Bij ons loopje over 
het strand kan je zo'n Kleine Jager zien aankomen, iets 
achter de brand ing. Rustig v liegend met luie v leugel
slagen.  Totdat het beest een slachtoffer in zicht kri jgt 
en als het ware uit die trage vlucht spat. In een paar se
conden word t dan een ongelofel i jke snelheid bereikt. 

Vogelnieuws 
Ab Stccnvoordcll 

Nijlganzen en Casarca's 
De eerste waarneming van een Nij lga ns in onze omge
ving da teert uit 1977, toen vijf exemplaren werden ge
zien, overvl iegend over het Duinpa rk en Noordwijk 
aan Zee. Tegenwoordig komt de vogel vrij a lgemeen 
in onze omgev ing voor. Voora l  in de grasland pold ers 
worden vri jwel dagel ijks Nijlganzen gezien. De aantal
len nemen ook langzaam maar zeker toe. Ging het in 
de jaren zeventig, tachtig en de begi njaren negentig 
steeds maar om enkele tienta llen exemplaren, zo werd 
er op 31 december 1993 een groep van 85 exemplaren 
gezien in Polder Hoogeweg. Vanaf 31 oktober is er 
ook een groep van vier Casarca's in  Polder Hoogeweg 
aanwezig. Hoogstwaarschijnli jk gaat het hier om vo
gels d ie ontsnapt zijn u i t  een waterwildcollectie. Het 
grootste deel van de vogels d ie in Nederland wordt 
waargenomen is waarschijnli jk ontsna pt uit collecties . 
De Casa rea is wel een voorma lige broedvogel in onze 
omgeving. l n  1 969 werd een paartje met jongen waar
genomen in de Noordduinen en in 1 971 was er een 
waarschi jnl i jk broedgeval in de omgev ing van het 
Oosterd u insemeer. Wie de grote groep Nij lganzen en 
Casarca's in Polder Hoogeweg goed bekijkt, zal tot de 
ontdekking komen dat er ook een tweetal kruisingen 
tussen lopen. Dit komt bij eenden en ganzen wel va
ker voor, vooral a ls zij in gevangenschap gehouden 
worden of a ls de oorspronkel i jke broedgebieden el
kaar overlappen. Een kru ising Ni jlga ns x Casarea 

De aangevallen stern is dan vrijwel kansloos. Een aan
tal jaren geleden was een groot aanta l  Middelste Ja
gers op het s trand aan te treffen .  Sommige spoelden 
dood aan, andere gingen dood op het s trand of waren 
er zo slecht aan toe dat  je ze pakken kon. Na een lange 
periode van stormachtig weer, waarin ze niet aan de 
kost konden komen, waren ze zo verzwakt dat  het 
strand hun enige redd ing was. Daar was d oor de 
storm tenmi nste nog wat  voedsel op geworpen. 
Een bijzondere ervaring is de ontmoeting met jagers 
in het broedgebied . Je moet d a n  wel naar het hoge 
noorden, Noorwegen bijvoorbeeld. Langs de Varan
gerfjord, tegen de grens met Rusland aan, broeden 
Kle ine Jagers in flinke aanta l len.  Vliegend boven hun 
broedgebied maken ze klagende geluiden d ie je nooit 
meer vergeet. Op een geheel ander deel van de we
reld, in  Florida, zagen we een de trek van Middelste 
Jagers. Staande op een p ier kwamen groepen van deze 
vogels laag over zee vanuit het noorden. Op het mo
ment dat ze de pier in zicht kregen, namen ze op en 
vlogen over onze hoofden verder naar het zuiden. 
Groepen van twintig tot dertig vogels, ach ter elkaar 
door. In een paar u ur trokken zo honderden en nog 
eens honderden vogels over ons heen. Een impone
rend gezicht. 
Toch hoeven we echt niet naar Noorwegen of Florida 
voor een bijzondere ervaring. Mijn overbuurman zegt 
a l tijd : Er gaat niets in de wereld boven een wandeling 
op het Noord wijk strand . Even naar de eerste a fgang 
in de noord met het zonnelje in  de rug. En als er dan 
ook nog een jager laag over het  water aan komt v lie
gen . . .  maar  dat verhaa l  heb ik al verteld .  

werd ook gezien op 24 december bij het Oosterduinse
meer in Noord wijkerhout. 

Zomervogels 
Het a fgelopen kwartaa l  werd een aanta l echte zomer
vogels nog in onze omgeving waargenomen, d it is 
voor een aanta l  soorten vrij laat  in het seiroen, omdat 
zij vaak al  veel eerder (augustus, september) ui t  onze 
omgeving wegtrekken. De laats te Gierzwaluw werd 
gezien op 1 1  oktober, vanaf het Kachelduin in de 
Noordduinen. Een Braamsluiper werd nog gezien op 
8 oktober, er zijn pas een tweeta l waarnemingen be
kend van een Braamsluiper d ie nog later in oktober 
werd waargenomen. Een Gekraagde Roodstaart werd 
gezien in de Elsgeesterpolder op 16 oktober, van deze 
soort is de laatst bekende waarneming van 1 7  oktober 
1983. 
Verder werden er nog waargenomen een Zwartkop 
op 7 november in de Noordduinen en een Tjifljaf bij 
het Oosterd uinsemeer op 14 d ecember. Een opvallen
de waarneming was die van een volop zingende Witte 
Kwikstaart op een schuurlje in de Elsgeesterpolder op 
25 december. 

Observatiehut in Nieuw-Leeuwen
horst 
Wie wel eens een rondje wandelt d oor het landgoed 
Nieuw-Leeuwenhorst, heeft ongetwijfeld wel eens een 
bezoek gebracht aan de door onze vereniging aan het 
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