
Waarnemingen. 
 
purperreiger  1 ex  7-5 Boerenburg,noordwaarts v.Dijk 
lepelaar  2 ex 17-6 Langevelderslag,zuidw. v.d.Linden 
wintertaling  5 ex 28-7 strand,noordwaarts v.Dijk 
 16 ex 29-7 strand,noordwaarts idem 
slobeend  2 ex 29-7 strand,noordwaarts idem 
kuifeend  2 ex  3-5 noordduin Cramer 
  2 ex 17-5 idem Glasbergen 
tafeleend  1 ex 29-7 in zee,tussen baders v.Dijk 
bergeend  3 ex  7-7 strand,noordwaarts idem 
buizerd  1 ex 26-7 Noordduin         Glasbergen, v.d.Linden 
bruine kiekendief ♂  1 ex 30-7 idem v.Dijk 
blauwe kiekendief ♂  1 ex 24-5 idem Baalbergen 
boomvalk door versch. waarnemers gezien in de omgeving 
 van Offem in de maanden mei, juni en juli. 
torenvalk 5 waarnemingen voor de maand mei, 3 voor juni 
 en ook 3 voor juli. 
steenuil  1 ex 22-5 puik en duin W.v.Duyn 
  2 ex ?26-5 noordduin Baalbergen 
  1 ex  6-7 puik en duin W.Smit 
bosuil in mei regelmatig waargenomen in Calorama Pim Lindhout  
 begin juli 4 ex, waarvan 2 juv in Z.H.L. v.Dijk 
ransuil  1 ex  3-5 noordduin v.d.Linden 
  1 ex 17-5 idem Cramer 
  3 ex  8-6 duindamse slag (broedgev.) v.d.Linden 
  1 ex 26-6 idem idem 
strandplevier  1 ex 23-5 noordduin Passchier 
steenloper  1 ex 30-7 strand,noordwaarts v.Dijk 
houtsnip  2 ex 8-6 duindamse slag v.d.Linden 
  door v.d.Luit en J.v.Duyn als broedgeval bevestigd 
regenwulp 25 ex  3-5 noordduin Glasbergen 
oeverloper  2 ex  4-5 duindamse slag         Baalbergen,W.Smit 
  1 ex 26-7 noordduin Glasbergen 
kanoetstrandloper  1 ex 30-7 strand,noordwaarts       Moerkerk,v.Dijk 
Bonte strandloper 10 ex 19-7 idem  ,idem v.Dijk 
kluut  1 ex  2-5 Haarlemmer trekvaart Pim Lindhout 
zwartkopmeeuw (ad)  1 ex 28-7 noorderstrand v.Dijk 
drieteenmeeuw (juv)  1 ex  5-5 strand v.d.Linden 
Visdiefje  3 ex  7-7 boven Noordwijk W.Smit 
 20 ex 10-7 Strand v.d.Linden 
dwergstern  4 ex  5-5 boven zee idem 
  4 ex 10-7 op strand idem 
grote stern  5 ex 10-7 op strand idem 
wielewaal  1 ex 24-5 Z.H.L v.Dijk 
  1 ex 24-5 noordduin W.Smit 
bonte kraai  1 ex 24-5 noordduin D.Hoek 
kramsvogel  1 ex  3-5 noordduin Baalbergen 
beflijster  3 ex  3-5 nora v.d.Linden 
zwarte roodstaart  1 ex  4-7 noordduin v.Dijk 
kleine karekiet  1 ex 31-5 Z.H.L. idem 
fluiter  1 ex 3 en 4-5 noordduin            versch.waarnemers 
bonte vliegenvanger 2à3 ex 3 en 4-5 idem                 idem 
grauwe vliegenvanger zeker 3, waarschijnlijk 4 broedgevallen in de  
 noordduinen 
klapekster  1 ex  3-5 noordduin W.v.Duyn 

 
De waarnemers wordt verzocht de lijsten zo nauwkeurig mogelijk in  
te vullen. Bij trek gaarne de trekrichting (noord- of zuidwaarts) te 
vermelden. 
----------------------------------------------------------- 
Gehoord van de heer Hoek (geneesheer-directeur) bij het schoonmaken  
van een stookolie-knobbelzwaan: "Moet je kijken wat een poten dat  
beest heeft, het lijken wel bijzettafels!" 

-6- 



Er zijn nog enkele nagekomen waarnemingen van H.v.Duyn: 
fuut  3 ex (2 juv) 10-5 Langeveld  
wintertaling  9 ex (8 juv) 30-5 bouwland Duinweg  
gr.gans ca 150 ex  10-5 Langeveld,noordwaards  
br.kiekendief   1 ex  17-5 Langeveld  
zwarte ruiter   1 ex  10-5 Langeveld  
 
Aankomst zomergasten 1969. 
Bij het eerste nummer van de Strandloper was een formulier gevoegd,  
waarop een ieder z'n voorjaarswaarnemingen kon noteren. Veel van de  
ingezonden waarnemingen zijn gedaan buiten de gemeente Noordwijk. In 
het volgende overzichtje is van elke soort de eerste en de tweede  
waarneming opgenomen. Werden de eerste waarnemingen buiten Noordwijk 
gedaan, dan is alleen de vroegste opgenomen, gevolgd door de eerste uit 
Noordwijk. 
U zult zich herinneren dat de soorten op het formulier waren inge- 
deeld volgens hun normale tijd van terugkeer. Dat de volgorde van aan- 
komst en ook de week van aankomst van jaar tot jaar kan verschillen,  
weet een ieder die regelmatig naar vogels kijkt. Het weer kan de trek 
versnellen of ophouden. 
Daarom eerst iets over het weer. Maart was dit jaar bijzonder guur en  
de temperatuur kwam niet boven de 10o C. Vanaf 1 april tot 5 mei werden  
de weersomstandigheden dagelijks genoteerd, zie hiervoor onderstaand 
overzichtje. 

 

De periode met slecht weer  
van 9 april tot 20 april  
heeft de trek van veel soor- 
ten aardig opgehouden. Opval- 
lend was echter dat soorten  
die normaal eind april arri- 
veren nu aan de vroege kant  
waren: gierzwaluw, tortel- 
duif, koekoek. 
Eigenlijk viel het tegen  
dat de vogels niet sterker 
reageerden op het mooie weer  
in de week na Pasen. Zo liet  
de boerenzwaluw zich nog  
nauwelijks zien. Wel wemelde  
het overal binnen enkele da- 
gen van tjiftjaf en fitis,  
maar die waren dan ook ei- 
genlijk veel te laat, vooral  
de tjiftjaf. 
Zeer vroeg is de gele kwik- 
staart. Het komt wel vaker  
voor, evenals bij b.v. de  
tapuit, dat enkelingen ver  
voor de hoofdmacht arrive- 
ren. 
Het zal ieder duidelijk zijn  
dat slechts van enkele soor- 
ten de hier vermelde aan- 
komst aardig klopt met de  
werkelijke aankomst. Zo  
schijnen veel vogels toe- 
vallig op zaterdag en zon- 
dag aan te komen. Let op  
26 april en 3 mei. Alleen  
als een terrein dagelijks  
bezocht wordt, is de aankomst  
goed na te gaan. 
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soort 

1e waarneming 
datum plaats 

 2e waarneming 
datum plaats 

 

V gele kwikst. 20-3 V.d.Berghstichting, Br.  5-4 A.W.duinen, Bl. 
N roodborsttap. 15-3 Duinweg, Cr. 28-3 Noordduin, V. 
L tjiftjaf 28-3 V.d.Berghstichting, Br.  4-4 Z.H.Landschap, L. 
N boerenzwaluw  2-4 Boskoop, H. 21-4 Noordwijk-binnen, D. 
L zwarte roodst.  3-4 Langeveld, L.  8-4 Ede, PL. 
N fitis  3-4 Calorama, PL.  7-4 Z.H.Landschap, H. 
N tapuit  4-4 Nora, V.  9-4 Zuidduin, H. 
N gekr.roodst.  5-4 Noordduin, Gl.    
L boompieper  6-4 A.W.Duin, V.  7-4 Duindamse slag, D. 
N visdiefje  7-4 Strand, D. 12-4 Veluwemeer, Bl. 
N rietzanger 10-4 Knardijk, D. 26-4 Z.H.Landschap, D. 
V koekoek 20-4 Noordduin, Bl. 22-4 A.W.Duin, Du. 
V gierzwaluw 21-4 Noordwijkerhout, L. 22-4 Noordwijk-binnen, D. 
L zwartkop 24-4 V.d.Berghstichting, Br. 26-4 Z.H.Landschap, D. 
N nachtegaal 26-4 Z.H.Landschap, D. 26-4 Noordduin, Cr. 
  volgens Dhr.v.Dijk,beheerder Z.H.L reeds op 20-4 aanw. 
V tortelduif 26-4 Noordduin, H. 27-4 Noordduin, D. 
N Sprinkhaanrz. 26-4 Noordduin, Cr. 27-4 Golfbad, D. 
N tuinfluiter 26-4 Z.H.Landschap, D. 5-5 Noordwijk, PL. 
N wielewaal 26-4 Noordduin, Gl.    
N fluiter 26-4 Noordduin, Gl.    
L huiszwaluw 27-4 Noordduin, P. 27-4 Z.H.Landschap D 
L grasmus 30-4 Noordduin, P.  3-5 Noordduin, Gl 
L bonte vl.vang.  3-5 Noordduin,        Du,Gl.  4-5 Noordduin, H. 
N gr.vliegenv.  3-5 Noordduin, Du.  4-5 Noordduin, H. 
L gr.klauwier 23-5 Noordduin, P. 24-5 A.W.Duin, L. 
L spotvogel 26-5 Leeuwenhorst, Bl.  1-6 Calorama, PL. 
L bosrietzanger 26-5 Leeuwenhorst, Bl.    
ZL zwarte stern 27-5 Kager plassen Pl.    
 
De letters voor de soorten geven aan of de soorten vroeg(V), normaal(N), 
laat(L) of zeerlaat(ZL) aankwamen. 
De waarnemers waren: Barnhoorn(Br), Baalbergen(Bl), Cramer(Cr), Vink(V), 
V.d.Linden(L), D.Hoek(H), V.Dijk)(D), P.Lindhout(PL), Glasbergen(Gl), W.v. 
Duyn(Du), Passchier(P). 
       D. Passchier, J. van Dijk. 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Copy voor de volgende Strandloper graag voor 1 november J. de Veer- 
straat 42, Noordwijk. 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
 
DRUKWERK 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afz.: 
J. de Veerstraat 42,  
Noordwijk-binnen. 




