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Zwarte roodstaart : In 1974 werden twee broedgevallen in het in aanbouw zijnde 

   Duinpark vastgesteld. Het is niet waarschijnlijk dat de soort  

   zich blijvend in het onderzochte gebied zal vestigen. 

Fluiter : De soort broedt zeer onregelmatig op verschillende plaatsen. 

  Er komen echter vrijwel jaarlijks broedgevallen in het gebied  

  voor. 

Goudhaantje : Van deze soort werd slechts één maal een broedgeval vastgesteld. 

  Het is echter waarschijnlijk dat het Goudhaantje vrijwel 

  jaarlijks tot broeden komt. 

Geelgors : Het is opmerkelijk dat de soort bijna niet voorkomt ten zuiden 

  Van het dorp. Vrijwel alle broedgevallen zijn in het noordelijk  

  gedeelte van het gebied te vinden. 

Putter : Deze soort heeft zich sinds 1962 in het gebied gevestigd en komt 

  vooral in de omgeving van Sancta Maria tot broeden. 

Slotopmerkingen 

Uit de gevonden gegevens komt naar voren dat er in de omgeving van Noordwijk nog 

enkele rijke vogelgebieden te vinden zijn. Naast de duinen, een gebied met een 

eigensoortige vogelbevolking, zijn vooral de landgoederen voor de vogels van 

belang. "Offem" en "Leeuwenhorst" zijn gebieden die door ligging en betrekkelijke 

rust belangrijk zijn als broedterrein voor veel soorten. 

De ten noorden en ten zuiden van het dorp gelegen stichtingen (Sancta Maria en 

Dr.W.v.d.Berghstichting) zijn wat minder van belang. De weilanden achter Sancta 

Maria echter bieden een goede broedgelegenheid voor veel weidevogels. Dit geldt 

ook voor de polder Hogeweg, die door de ligging vrijwel ongestoord is. Eén van de 

fraaiste stukken die het gebied nog rijk is, is de Bronsgeest. Het is zeer te 

betreuren dat het gebied door de aanleg van een autosnelweg in tweeën is gedeeld. 

Niettemin is het en dit geldt vooral voor het meest oostelijk gelegen stuk, nog 

een waardevol broed- en rustgebied. 

Literatuur: Aartse.E. e.a. 1973 De Vogels van Noordwijk  

Avifauna van Nederland 1970 

v.Dijk,J. ongepl. De Engelse gele kwikstaart als broedvogel in Nederland. 
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VOGELINVENTARISATIE VAN HET VINKEVELD 

Van het voorjaar zijn wij begonnen met het inventariseren van "Het Vinkeveld". 

Dit gebied is gelegen ten zuiden van Noordwijk. Het bevat bouwland, bos en een 

randje duin. 

Begin maart zijn we gestart en hoewel het in het begin nog wat moeilijk was, 

ging het later steeds beter. Gewoon even wennen dus. 

We konden ons verheugen op een flink aantal broedvogels. De meeste soorten 

vonden we in de bosrand, die toch maar een zeer klein deel van het gehele gebied 

beslaat. 

Winterkoning 7 Patrijs 2 Zwartkop 1 

Koolmees 2 Ringmus 4 Koekoek 1 

Veldleeuwerik 3 Fazant 1 Grasmus 1 

Roodborst 2 Tjiftjaf 1 Scholekster 1 

Spreeuw 2 Fitis 2 Witte kwikstaart 1 

Ekster 1 Nachtegaal 2 Wilde eend 1 

Merel 4 Tuinfluiter 1 Tortelduif         1 

Kievit 1 Groenling 1 Houtduif en Turkse tortel ? 

 

Van één van de Patrijzen is het nest, dat toen 15 eieren bevatte, uitgehaald. 

Dit najaar hebben we toch weer een flinke koppel gezien. 

In het terrein is ook een torenvalkkast aanwezig. Hieruit hebben wen enkele malen 

een slapend exemplaar opgejaagd. 
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Van de Houtduif en de Turkse tortel is weinig bekend, omdat we hierop in het 

geheel niet gelet hebben. 

Ook is er een paartje parende Pimpelmezen gezien. Dit was echter de enige waar-

neming en daarom is dit niet in de inventarisatielijst vermeld. 

Cor van Duijn, Rob de Mooij,  

Rob Alkemade, Jos Alkemade en  

Peter Alkemade. 

 

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

 

RANSUILEN IN "DE ZUID" 

 

In het vorige winterhalfjaar hebben er aan de landkant een stuk of 7 Ransuilen 

gezeten, gedurende de maanden oktober, november, december 1973 en januari, 

februari en maart 1974. 

Ze gebruikten de enkele dennen die daar tussen de loofbomen staan als dagverblijf. 

Dat was trouwens duidelijk te zien aan de met witte uitwerpselen bespetterde 

takken en grond. Op de helling, lekker uit de wind en ook heel weinig bezoekers 

die ze zouden opjagen. 

De Ransuilen vielen daar dan ook niet op, vooral omdat ze buiten de broedtijd 

zwijgzaam zijn. Hun schutkleur en lichtschuwe leefwijze maken ze onopvallend. 

Als de uilen worden opgemerkt, dan hebben ze de bezoekers altijd al eerder gezien, 

wat ze tonen door het oprichten van de oorpluimpjes en het zich plat tegen de stam 

aandrukken. 

Vorig jaar heb ik alle braakballen van deze Ransuilen verzameld. Ik hoop 

tenminste dat ik ze allemaal heb als andere mensen me niet voor geweest zijn. 

Gemiddeld produceert een uil een braakbal per dag. Dat zou dan in ± 180 dagen 

voor 5 à 7 uilen ten minste 1000 braakballen moeten zijn. Ik heb er in totaal maar 

250 gevonden. 

Nu is het mogelijk dat de uilen de braakballen ook op andere plaatsen tijdens 

hun nachtelijke vluchten uitspuwen of dat deze winter een magere winter voor de 

uilen is geweest. 

Dat het geen goed muizenjaar is geweest, blijkt uit het lage percentage veld- 

muizen. Maar ander voedsel in de vorm van vogels is toch altijd wel voorhanden. 

Hieronder volgt dan de lijst met alle prooidieren die door de uilen genuttigd 

zijn. 

Huismussen 35 Heggemus  1 

Vinken  9 Ondetermineerbare soorten 13 

Lijsterachtigen  8 Veldmuizen 66 

Leeuwerikken  

Kneuen  

 7 

 7 

Bosmuizen  

Bosspitsmuizen 

93 

 5 

Ringmussen  7 Rosse woelmuizen  6 

Roodborstjes  5 Dwergmuis  1 

Spreeuwen  4 Dwergspitsmuis  1 

Goudhaantjes  3 Huismuis  2 

Koolmezen  2 Bruine rat  1 

Groenlingen  2 Jong konijn  2 

  Mestkever  1 

 

 

Totaal 103 vogels 

 177 zoogdieren 

 280 prooidieren 

 === 

 

 

 

 

 

 

 




