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DE KLETS-MAAR-RAAK-CLUB 

 

We hebben nu het eerste jaar van ons bestaan achter de rug en een korte 

terugblik is dan ook zeker op zijn plaats. Werkzaamheden Zoals nestkastonder- 

zoek, inventarisatie en de tentoonstelling werden afgewisseld door uitstapjes 

naar o.a. Huize Warmond, Het Heempark te Leiden, Amsterdamse Waterleiding, duin 

en strand. 

Dat "Leeuwenhorst" (Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) daarbij een  

centrale plaats innam was niet vreemd door zijn ligging (dichtbij Noordwijk)  

en afwisselend karakter. Diverse inventarisaties in het verleden toonden al aan 

dat dit voormalig landgoed een grote rijkdom, niet alleen aan vogels maar ook  

aan vogelsoorten herbergt. Bovendien vond hier het nestkastonderzoek plaats. 

Vroeg in het voorjaar de grote schoonmaak hiervan en medio april, mei de  

tellingen van de broedsels (zie elders in dit nummer). 

Het zal niemand verbazen dat een groot deel van onze plannen voor 1975  

opnieuw betrekking hebben op dit terrein. 

Het laatste "kwartaal" van 1974 was het dus zwemmen geblazen. Zoals in het 

vorige nummer van "De Strandloper" te lezen stond, kwam er van de voorgenomen 

trekwaarnemingen niets terecht. We houden dat uiteraard te goed voor 1975. 

Toch zijn we nog even aan de buien ontsnapt, zoals op 19 oktober naar  

de Leidse Waterleiding (per fiets..zeer gezond..), waar zeer weinig vogels  

maar wel 2 spelende wezels te zien waren. 

2 november : duin en strand (brrr...nat en koud) 

23 november : Amsterdamse Waterleiding (eveneens weer per fiets), waar de heer   

  Baalbergen, zoals altijd van het rechte pad afdwaalde en zo voor  

  een leuke verrassing zorgde (ree..!!) 

7 december  : Landgoed "Offem" 

Ook hier leuke waarnemingen waaronder Glanskopjes, Zwarte mees, 

  Boomkruipertjes, Kepen en in het weiland een varken, dat alleen 

  naar de naam "Benno" bleek te luisteren!!! 

21 december : Bezoek Wassenaars dierenpark. Bij de gorilla's was de opwinding  

aan beide zijden van de afrastering groot, vooral toen deze  

doorgaans rustige dieren als reactie op de gekke gezichten van 

de tegenpartij met hun ontlasting begonnen te slingeren. 

Voor het jaar 1975 is het programma weer overvol. 

Te beginnen met 4 januari: schoonmaken van nestaksten in "Leeuwenhorst"  

Voorts willen we dit jaar serieus werk maken van de inventarisatie, waarbij het 

er op aankomt de vogel niet alleen aan zijn uiterlijk maar ook aan zijn zang  

te herkennen. Vooruitlopend daarop zullen we eerst enkele avonden aan de zang  

van de vogels besteden. Daarvoor zullen wat bandjes worden opgenomen met  

geluiden van o.a. Roodborst, Merel, Zanglijster, Koolmees en Fitis. Wanneer 

daarbij ook de nodige dia's worden vertoond, moet het mogelijk zijn in het  

voorjaar een 5-tal soorten aan houding en zang te herkennen. 

De gevorderden gaan min of meer hun eigen weg. Zo zullen Rob de Mooij,  

Peter, Rob en Jos Alkemade ook dit jaar het Vinkeveld onder handen nemen en  

de oudjes van de Kwebbelclub Dick v.d.Oever, Henk van Duijn en Hein Verkade  

het landgoed "Leeuwenhorst" (aan de overzijde van de Gooweg) opnieuw verkennen. 

Gezien de resultaten van deze 2 groepen in het afgelopen jaar, kunnen we dit met 

vertrouwen tegemoet zien. 

Ook Gabriel de Croock en Rob Zuidhoek hebben vergevorderde plannen in  

deze richting maar dan in een deel van Het Zuid-Hollands Landschap. 

Rest ons niet alleen deze - op eigen benen staanders - maar alle jeugdleden 

veel succes en veel ontspanning in de vrije natuur toe te wensen in 1975 

 

B.Heethuis  

D.Passchier 
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