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Afdeling van de Vereniging 
Vogelbescherming, Den Haag 
en Omstreken. 

Correspondentieadres:  
A.Cramer, Sluispad 5,  
N o o r d w ij k. 

 
 
MEDEDELINGEN.  

Zo schrijven we dan weer november '66 en zijn we  
bezig aan de laatste maanden van ons oprichtings- 
jaar. Stonden we bij het samenstellen van ons vo- 
rige nummer nog voor de "trektijd", nu is de  
trek alweer voorbij en zijn we diep in de herfst  
beland, en staan we voor de winter. De winter,  
die voor mens en dier soms barre tijden brengt en  
ook voor onze gevederde vrienden kan het soms  
heel moeilijk worden. We willen dan ook in deze  
editie van ons mededelingenblad onze leden er op  
wijzen, dat onze werkgroep zeker in dit jaarge- 
tijde, de vogelbescherminggedachte zal moeten  
uitdragen als groep, maar ook als lid persoonlijk  
dienen we deze gedachte te propageren! 
Op onze a.s. ledenvergadering hopen we hier nog  
nader op terug te komen. 
 

VERSLAG ALGEMENE WAARNEMINGEN van febr. tot okt. 
1966. 
Veldwaarnemingen van min of meer zeldzame vogels.  
 
Van al de waarnemingen van minder algemene vogels  
is die van C. v.d. Luijt wel de meest spectacu- 
laire, hij zag 6 aug. op het strand bij strand-  
paal 73 een Flamingo. De flamingo is een voor ons  
land zeer zeldzame vogel, die in Europa alleen in 
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zuid Frankrijk (Camargue) en in Spanje (Maritsa) 
broedt, De vogelgids meldt 13 waarnemingen. Cramer  
meldt een waarneming van een Fuut in de tankval bij  
Leeuwenhorst en op 1 okt. een Kuifduiker in de  
Spoelsloot bij de Hogeweg. Baalbergen zag Grauwe  
Ganzen vliegen en wel op 12 febr. langs het strand  
35 stuks en op dezelfde dag bij Puik en Duin 3  
troepen van 120, 21 en 25 stuks. Op 4 sept. zag hij  
een Purperreiger bij het Prins Hendrikkanaal in de  
A.W. duinen. De Blauwe kiekendief werd op 23 jan.  
♀ en op 20 febr. ♂ gezien. Med. Baalbergen. 
Een Boomvalk werd gezien bij de Duindamse Slag,  
med. Moerkerk. 
Van de Torenvalk werd door Cramer een broedgeval op  
de toren van de Ned. Herv. Kerk in Noordwijk Binnen  
gemeld. Op 24 juni bevonden zich een ♀ en een jong  
op het nest. Zou dat ene jong op onvruchtbaarheid  
door landbouwvergift wijzen? De Torenvalk heeft  
meestal 4 à 5 jongen. Een Sperwer werd op 31 juli  
's morgens om 8 uur tussen de huizen achter de  
Voorstraat in Noordwijk Binnen waargenomen. Med.  
Cramer. Op 17 sept. werd een troepje Drieteen- 
strandlopers trekkend over het strand waargenomen.  
Med. Moerkerk. Zilverplevier 11 sept. 1 ex. op 't  
strand. Med. Moerkerk. Rosse Grutto 17 april op 't  
strand bij Radiostat. 2 exx. Med. D. Hoek. De Klei- 
ne Jager is in 't laatst van sept. en begin okt.  
verscheidene malen op zee gezien; 11 sept. 2exx;  
12 sept. 4 exx. Med. Moerkerk. 19 Sept. 3 exx.  
Med. P. Barnhoorn. 24 Sept. 1 ex. Med. Moerkerk en  
J. Hoek. Grote Stern 12 sept. trekkend over zee  
± 15 exx. med.: Moerkerk. 11 Aug. op weiland bij  
Puik en Duin 2 exx. Med. D. Hoek. Steenuil 15 jan.  
bij Puik en Duin 1 ex. en op 8 mei bij Puik en  
Duin weer 1 ex. Med. Baalbergen. Kleine Bonte  
Specht 19 en 20 aug. in dode dennen bij Radio Nora.  
Med. v.d. Linden. Draaihals 27 aug. Staatsbossen  
bij Zeereep. Med. Cramer. Gele Kwikstaart 13 aug.  
2 exx. in Zeereep. Med. Cramer. Huiszwaluw ± 5 be- 
woonde nesten aan stal Manege Bakker bij Maria- 
stichting. Med. Moerkerk. Paapje 11 sept. op draad  
bij moeder Koomen. Med. Moerkerk. Beflijster op 2  
april 2 exx. bij Duindamse Slag. Med. Baalbergen.  
21 April 4 exx. langs oorlogsweg. Med. D. Hoek. 
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Grauwe Vliegenvanger 13 aug. Staatsbossen. Med. Cra- 
mer. Putter 7, mei; 1 Paartje Langs het rijwielpad  
op het golfterrein. Med. Moerkerk. 3 Nov. een troep  
van 18 exx. bij het kerkhof te Noordwijk aan Zee.  
IJsgors 12 febr. 1 ex. bij Puik en Duin op pet met  
Peen. Med. Baalbergen. En tot slot 5 Roeken op wei- 
land bij rioolwaterzuiveringsinstallatie; 21 juli  
Med, D. Hoek. 

J. Moerkerk. 
 

We willen nogmaals de aandacht van onze leden er  
op vestigen, dat waarnemingen als bovengenoemd 1 x  
per maand kunnen worden ingeleverd bij de heer  
Moerkerk, Golfweg 1. 

 
VOGELASIEL. 
 
Ons vogelasiel is nu zo goed als voltooid, leder  
die in het bezit komt (of gesteld wordt) van zieke  
of gewonde vogels, kan deze ter opname brengen bij  
de heer J. Hoek, Schoolstraat 4, alhier. 
Alleen aan dit adres kan men dus hiervoor terecht. 

 
VERGADERING. 

Onze eerstvolgende ledenvergadering zal gehouden  
worden op 8 december a.s. in Het Verenigingsge- 
bouw, Hoofdstraat, 's avonds om 8 uur. Aanwezig  
zal dan zijn de heer Van Dongen, Hoofd. Vogelwacht  
van de Haagse Vereniging. Deze zal dan dia's ver- 
tonen over het vogelleven in Noorwegen. 
Nadat eerst het werk van onze groep, in de eerste  
periode van ons bestaan de aandacht zal hebben ge- 
had. We verwachten u hier natuurlijk allen. 
Tevens zal op deze vergadering gelegenheid zijn  
de contributie voor 1967 te voldoen, aangezien het  
contributiejaar loopt van oktober tot oktober.  
De contributie bedraagt voor leden:  
ƒ. 3.--; ƒ. 5.--; ƒ. 7,50 en ƒ. 10.-- naar keuze  
per jaar. Voor jeugdleden tot 18 jaar ƒ. 1,50 per  
jaar. 
Tevens zal op deze vergadering aan alle leden een  
lijst worden ter hand gesteld van de geïnventari- 
seerde broedvogels in ons waarnemingsgebied, samen- 
gesteld door de heer Vink (lid techn. Comissie). 

 
 




