
Tenslotte nog een lijstje met vogelsoorten die verder nog langs  
Noordwijks strand zijn gevonden. Lag dit aantal bij het vorige over- 
zicht nog op 52, nu is dit getal gestegen tot 63 soorten. 
De nieuwe soorten. zijn: 
ijseend tureluur roek 
steenloper kleine mantelmeeuw zanglijster 
houtsnip grote stern zwartkop 
bokje noordse stern groenling 
Voor de overige soorten verwijs ik naar het eerder genoemde over- 
zicht. De kleine mantelmeeuw is daar abusievelijk niet genoemd en 
van de grote en noordse stern zijn meer gegevens te lezen in het 
ringverslag, nr.4, 2e jaargang, 1970 
Aanvullende gegevens zijn weer welkom. 
Tenslotte de tabel over de twee afgelopen winters: 
 
soort 69/70 70/71 soort 69/70 70/71 
roodkeelduiker 2 1 grote mantelmeeuw    2 1 
fuut 3 1 zilvermeeuw    4 7 
roodhalsfuut - 1 stormmeeuw    2 3 
noordse pijlstormvogel - 1 kokmeeuw    7 6 
noordse stormvogel 2 2 drieteenmeeuw    8 8 
jan van gent 4 4 alk    26 1 
toppereend 1 - zeekoet   14 7 
grote zeeëend - 1 houtduif    1 1 
zwarte zeeëend 2 2 veldleeuwerik    1 - 
rotgans - 1 zwarte kraai    1 - 
wilde zwaan 1 - kauw    1 - 
scholekster 1 3 kramsvogel    - 1 
grote jager 1 - koperwiek    1 1 
   spreeuw   24 5 
 
totaal per winter resp. 109 en 58 exx. 
Aantal soorten    resp.  22 en 21. 
 

H. v.d. Linden 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Een pinkstermorgen in Friesland 
 
Wie bij het horen van de naam Friesland alleen maar denkt aan wei- 
landen en meren heeft kennelijk nog niet de Zuidoosthoek van deze  
provincie bezocht. 
Er ligt juist hier een gebied te wachten, zo bont en zo rijk gevari- 
eerd en tegelijkertijd van zo'n weldadige rust doordrongen, dat het  
bij de eerste kennismaking wat onwezenlijk aandoet. Naast met houtwal- 
len omzoomde weilanden vinden we op regelmatige afstanden oude veen-
afgravingen met hun aparte plantengroei en hun mooie vogelpopulaties.  
Zelfs vinden we in de buurt van Beetsterzwaag prachtige hoogopgaande 
bossen, waar je moeite hebt om niet te verdwalen. Bovendien liggen er  
nog een paar heidevelden, al zijn dit de laatst overgeblevenen van 
Friesland. 
Kortom, alle voorwaarden zijn hier aanwezig om 's morgens heel erg  
vroeg en heel erg zachtjes op de fiets te klimmen en weg te wezen.  
Zo bij het opstappen vindt al een begroeting plaats met tientallen 
huiszwaluwen die gierend hun rondjes trekken; even verder vangen we  
het schelle gekwetter van de bosrietzanger op. Het grauwe vliegen- 
vangertje doet haastige uitvallen naar insecten vanaf een telefoon- 
paal. En in het voorbijgaan neem je nog even de zang mee van roodstaart, 
groenling, vink, fitis, tjiftjaf en winterkoning. 
Dan, bij het verlaten van het dorp, rijd je een andere wereld binnen.  
Een wijds landschap strekt zich uit. Een landschap echter met bewo- 
ners, veel bewoners. Een leger van grutto's, kieviten, scholeksters en 
tureluurs tekent herhaaldelijk zo'n protest aan tegen de onwelkome 
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verschijning, dat je het gevoel krijgt een misdaad te begaan. Het idee,  
ze te vertellen dat je als lid van de Vogelbescherming Noordwijk geen  
nare dingen zal doen, laat je maar varen. 
Een tien minuten later wordt de belangstelling voor iets heel anders 
gevraagd. Tussen de al bekende geluiden heeft zich een heel ander ge- 
mengd. Een hoog schel kriek komt uit een rietveldje in de buurt. Dit  
is de moeite waard om af te stappen, want hier huizen een stuk of 20  
zwarte sterns. Het jonge groen van de krabbescheer dringt juist door  
de bodem van deze oude veenafgraving heen. Daartussen hebben de zwartjes 
hun broedplaats gevonden. Een polletje wat bijna droog ligt, is alles  
wat ze nodig hebben om hun eieren te leggen. Een bodem van wat rotten- 
de plantendelen dient tot nest. 
Weer een paar trappen op de pedalen en weer grutto's, tureluurs, enz.  
Er valt me iets ongewoons op aan de Friese weilanden. Let maar eens  
op de bordjes aan de hekken "Verboden toegang, Vogelreservaat, Vogel- 
wacht te X." 
De weilenden zien er meestal niet reservaatachtig uit. Even rijst de  
vraag of er nog meer activiteiten zijn als het ophangen van bordjes,  
even maar, want waar vind je zulke aantallen weidevogels, misschien in 
de Zaanstreek, maar verder.....  
Op een kruispunt wordt de mogelijkheid aangegeven om "Veenhoop" te 
bereiken. Nog nooit van gehoord, dus is dit de juiste weg. De gok is niet 
slecht. Een paar kemphaantjes zoeken vrij dicht langs de weg hun voed- 
sel op een pas gemaaid hooiland. Maar bij nadering vliegen ze op en  
vallen een eind verder weer neer, voor je de kijker goed en wel aan  
de ogen hebt. Verderop vraagt een meertje de aandacht. Een hoge ruige 
rietkraag eromheen vormt een paradijs voor rietgors, snor, rietzanger  
en kleine karekiet. Je hoort ze zo veelvuldig, dat ze wel haast bij el- 
kaar op schoot lijken te zitten. Een 15 kemphaantjes hebben hier hun 
kempplaats gevonden en staan er ieder die er oog voor heeft, kleuren- 
blind te maken. Bij hun schijngevechten geven de uitgespreide halskra- 
gen den onvermoede kleurenpracht te zien, zwart, kastanje- en licht- 
bruin, grijs, geel en wit, met alle mogelijke variaties. Dat bij een der-
gelijk schouwspel de tijd van ondergeschikt belang is, hoeft geen be- 
toog. Maar wanneer een wandelaar de voorstelling wreed komt verstoren, 
dringt het pas tot je door dat dit stukje al 4½ uur duurt. Het doek is 
gevallen en met een voldaan gevoel wordt de fiets gekeerd. Pas bij het 
eerder beschreven kruispunt dringt het tot je door dat de kennis van 
"Veenhoop" alleen maar uit het kruispunt met dat bordje bestaat.  
Maar wie maalt daarom? 
 

D. Passchier 
 

""""""""""""""""""""""""""""""" 
 

Voorjaarstrek over zee. 
 
Voor alle vogelliefhebbers is het najaar het trekseizoen bij uit- 
stek. Dankzij de ligging van ons land zijn hier in de herfst enorme  
zwermen trekkende vogels te zien. Daarbij moet niet vergeten worden  
dat er in de herfst flinke stuwing optreedt langs de gehele Noordzee- 
kust van Denemarken tot Duinkerken. De voorkeursrichting van veel 
Scandinavische vogels is in ons land ongeveer Z.W. waardoor ze als ze  
de kust naderen een lichte afwijking verkiezen boven het oversteken  
naar Engeland. 
In het voorjaar is er boven onze streken van stuwing evenwel geen spra- 
ke. Van de prachtige zwermen vinken en spreeuwen die de najaarstrek zo 
aantrekkelijk maken, is in het voorjaar niet veel meer te zien. Behalve  
het wegvallen van de stuwing, hebben we in het voorjaar ook te maken 
met het feit, dat veel vogels een andere voorjaarsroute hebben. Zo is  
de kleine jager voor de strandwandelaar in september en oktober geen 
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