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'67 5 Zwarte mezen op dezelfde plaats en op de  
zelfde dag een Waterhoen in een watergat bij het  
Malotedal. 

Passchier heeft het volgende waargenomen:  
9 maart '67: Kuifeenden in 't water van het Z.H.  
Landschap; 16 april '67 3 zomertalingen 2 ♂ en 1 ♀  
op dezelfde plaats; 25 maart: 1 Rietgors ♂ op de  
Golfbaan; 2 april '67: 2 Vuurgoudhaantjes in de  
Zuidduinen; 15 april golfterrein: 6 Koperwieken en  
1 Kramsvogel; 22 april '67 1 overvliegende Kleine 
plevier; 30 april: 2 troepen overvliegende Rosse  
grutto's (16 + 7 ex.) en 1 Gele Kwikstaart; 1 mei  
'67 1 Beflijster en 1 Kramsvogel en op 4 mei samen  
met Cramer 1 Bonte vliegenvanger + 5 Zomertalingen  
+ 1 Buizerd en 1 paar Rietzangers. 

Vink meldde het volgende: 21 januari '67: 1  
Ruigpootbuizerd; 24 januari '67 op zee bij KM. paal  
79: 30 Futen en 1 Brilduiker; 28 maart: 1 Ruigpoot- 
buizerd in A.W.Duinen; 22 april '67: 1 Kleine Bur- 
gemeester op 't noorderstrand; 26 april '67 1  
Drieteenmeeuw en 2 x 1 Rosse Grutto bij KM. paal 79;  
27 april bij Duindamseslag op 't strand 11 Rosse  
grutto's - 2 Drieteenstrandlopers en 15 Zwarte  
zeeëenden en op 6 mei op 't strand .4 Zilverplevie- 
ren, 2 Rosse grutto's en 20 Regenwulpen. 

Verwey meldt op 3 april '67: 3 vuurgoudhaantjes  
in Zuidduinen. Moerkerk zag op 9 april 1 Blauwe  
Kiekendief ♂ met zanglijster als prooi en op 15  
april '67: 2 Beflijsters in de zeereep; v.d. Luyt  
zag op 16 april '67 een Beflijster op de Golfbaan.  
Tot slot vond D. Hoek 6 mei '67 1 dode Bontevlie- 
genvanger op de Noord Boulevard. 

Moerkerk. 
 
BROEDVOGEL-INVENTARISATIES IN NEDERIAND. 

Het Contactorgaan voor Vogelstudie van de  
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging houdt, in  
samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbio- 
logisch Onderzoek ten behoeve van Natuurbehoud  
(RIVON), een inventarisatie van een twaalftal Ne- 
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derlandse broedvogels. Daarvan komen ook een aan- 
tal soorten in onze gemeente voor. In verband  
hiermede wil ik een ieder vragen broedgegevens  
over de torenvalk, de ransuil, de grutto, de huis- 
zwaluw en de geelgors even aan mij door te geven. 

Voor broedgevallen van de torenvalk en de  
ransuil kan men bij mij een enquêteformulier  
halen om dat in te vullen en later weer bij mij  
in te leveren. Van de grutto, de huiszwaluw en  
de geelgors zou ik graag even vernemen waar en  
hoeveel men er waargenomen heeft in onze gemeen- 
te, dit geldt ook voor niet broedende torenvalken  
en ransuilen. 

  Jaap Vink, 
  Wilhelminastraat 63. 

 
GIERZWALUWENTELLING 1967.  

Bij de vogelsoorten waarnaar landelijk een  
onderzoek wordt ingesteld is ook de gierzwaluw.  
Dit valt mooi samen met de tellingen die wij deze  
zomer in Noordwijk willen verrichten. Een groepje  
van onze jeugdleden is hiermee al bezig in de  
kom van het dorp. Zij tellen daarbij eenmaal per  
week, hetzij 's morgens vroeg, hetzij 's avonds  
voor zonsondergang, de rondvliegende gierzwaluwen  
en proberen de broedplaatsen vast te stellen. 

Aangezien de landelijke tellingen gericht  
zijn per gemeente is het van belang dat er ook in  
de omgeving van het dorp wordt waargenomen. De  
oppervlakte van de gemeente Noordwijk is nogal  
groot zodat we dit met elkaar moeten doen. 
Mocht U dus waarnemingen van gierzwaluwen  
buiten de kommen van de beide dorpen doen, geef  
die dan even door aan Baalbergen, die de gegevens  
verzamelt. Speciaal de plaatsen waar gierzwaluwen  
zouden kunnen broeden zijn van belang. 
 
Vrienden, dit was het weer. We hopen dat ook deze  
uitgave van onze "Werkgroepkrant" weer een goed  
overzicht heeft gegeven van de activiteiten van  
de laatste tijd. En we wensen U allen veel toe- 
wijding en veel enthousiasme toe, in het belang 

 
 

 
  




