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DWERGMEEUW  2 ex. 21-11 boven zee Baalbergen 

ALK  1 ex. 15- 2 dood op strand van Duijn 

ZEEKOET  1 ex. 18-11 strand (stookolie) Bouwmeester 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex. 21- 1 zuidduinen Cramer en Zn 

BOOMLEEUWERIK  1 ex. 14- 1 zuidduinen Cramer en Zn 

ZWARTKOP  1 ex. 10- 1 nabij woonhuis Deelder 

WITTE KWIKSTAART  1 ex. 15-12 ‘t Heen Cramer 

TJIFTJAF  1 ex. 11-11 Z.H.L. Bouwmeester 

FRATER  regelmatige gast in duinen en braakliggend 
 land ten zuiden van Noordwijk max. 200 ex. 

 

BARMSIJS  verscheidene waarnemingen waaronder één van 
 ± 80 ex. nabij "Hoogwaak" 

 

GOUDVINK  1 ex.  3-12 ♂  Nieuwe Offemweg Cramer en Zn 

KRUISBEK  5 ex.  2-12 Noordduinen ? 

SNEEUWGORS  8 ex.  3-12 strand van Dijk 

 
 
 

-------------- 
 
 
Tijdens het stencilen van "De Strandloper" werd nog kopij gebracht. Daar het 
stukje betrekking heeft op het komende voorjaar, meenden we dit u niet te 
mogen onthouden. De enige mogelijkheid van plaatsing bleek na de waarnemingen 
te zijn. We hopen dat dit geen bezwaar is. 

De redaktie 
 
 

SUIZENDE WIEKEN 
 

Het suizen in de lucht wies aan tot fluiten en luid gedruis toen een troep 
vogels van grote hoogte naar beneden zigzagde. Zij joegen over de toppen van 
de duinen, en remde hun onstuimige daling af op het duinmeertje. 
De vogels kwamen in opwinding door de boodschap die elke lente opnieuw 
fluistert. 

De wind joeg met vlagen langs hun flanken en dreef hen op tot grote hoogte, 
weg naar het verre noorden. Al deze volkomen gestroomlijnde lichamen baanden 
zich een weg door de lucht. Eeuwen lang is dit al zo gegaan zonder ophouden, 
veel en veel langer voor de mens op aarde leefde. 

Alle gehoorzaamden aan de betoverende roepstem om naar het noorden te 
trekken. De route die zij kozen is geen richting op goed geluk, maar zij 
zochten hun weg nauwkeurig was uitgestippeld en die door hun voorgangers al 
duizenden jaren geleden werd uitgekozen en sindsdien voortdurend werd 
gevolgd. 

Het is ongelooflijk als men bedenkt dat deze vogels zich tijdens de trek 
honderden mijlen per dag kunnen verplaatsen en misschien nog verder, terwijl 
zij soms als op commando, neervallen uit de lucht om voedsel te vergaren op 
de akkers en slikken, oplettend op hun vijanden, te land en in de lucht, 
meest des nachts, en soms in zulke aantallen als of het een vliegende colonne 
is, zich uitstrekkend tot aan de horizon. 
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Ook de kleine zangvogels vliegen hun emigratietocht in de nacht om hun 
vijanden te ontwijken, die hen overdag bedreigen. 

Zij vliegen soms op zeer grote hoogte, maar bij stormachtig weer dalen zij 
en suizen laag door de dalen en langs de duintoppen om plotseling omhoog te 
schieten bij het naderen van een dorp of stad. 

In de nacht oriënteren zich de vogels op het patroon van de maan en de 
sterren, die hen helpen feilloos hun koers te houden. Vele vogels kennen deze 
vliegwegen en hun instinct brengt hen waar zij wezen moeten. De trekdrang om 
naar het noorden te vliegen wordt nimmer gedoofd. 

Hun leider voorop, voortvarend, de halzen gestrekt stevenen zij verder mijl 
na mijl. Zwarte stippen tekenen zich of tegen de blauwe hemel, soms 
samensmeltend tot een grote slagorde van vliegende vogels. 

De lucht is vol geluid en gesuis van slaande vleugels. Met grote snelheid 
storten zij zich in de wolken en schieten er weer uit, hals over kop steeds 
weer hun koers bepalend naar de broedplaatsen. 

Bij een mistige ochtend hoorden wij de ganzen over ons heen trekken en hun 
gak-gak is niet van de lucht, linéa recta volgen zij hun koers naar het 
noorden. 

Roepend vervolgen zij hun weg naar de broedplaatsen. In hun bewogen bestaan 
in het noorden paren de vogels, bouwen hun nesten en brengen hun jongen 
groot, het liefst ver van de mensen in de nabijheid van eenzame meren en 
wouden tot de naderende winter hen weer naar het zuiden jaagt. 

Het is een toneel van beweging van steeds wisselende luchten en eenzame 
bossen. 

Altijd zijn er gevaren en kunnen er roofvogels omlaag schieten uit de lucht 
of de mens die op de loer ligt met een geweer. 

Sommige vogels vliegen de halve wereld rond, weer andere vliegen duizenden 
mijlen over zee naar hun broedplaatsen, zonder neer te strijken maar alle met 
hetzelfde doel. 

Altijd in het voorjaar en in het najaar die eeuwig bewegende wieken. Iedere 
mijl noordwaarts versterkt hun trekinstinct, dat hen zo machtig meesleept. 

Zo is het altijd gegaan al bij het begin van de aarde en zo zal het altijd 
blijven, eeuwen lang, jaar na jaar en symfonie van suizende vleugels, en veel 
en veel langer dan de mens op aarde vertoeft. 

 
C. van der Luyt 

 
 

-------------- 
 
 

De goedkeuring van de heer F.W. Graaf van Limburg Stirum om op 5 MEI a.s. 
een planten- en vogelexcursie op "Offem" te houden, kwam tijdens het 
stencilen binnen. 
Deze excursie gaat dus door. Verder verwijzen wij naar blz. 1 van deze 
"Strandloper"  bij de "mededelingen van het bestuur" 
 
         De redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




