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WETENS(W)AARDIGHEDEN UIT DE JEUGDHOEK 
 

De behoefte om er ook 's winters tegen aan te gaan ligt er hij de jeugd- 
club duimendik bovenop en het plan om in de koude tijd van het jaar eenmaal  
in de 3 weken in plaats van 2 weken er op uit te trekken hebben we schielijk 
ingetrokken. 

Buiten de uitstapjes waren het de nestkasten waar de jongelui zich op  
konden uitleven en werd de eerste schrede gezet op het pad van de broed-
vogelinventarisatie "Leeuwenhorst", een onderzoek waarbij niet alleen de  
vogel herkend moet worden maar ook zijn zang. Het voorkomen van een vogel in  
een bepaald gebied wil echt niet zeggen dat deze er ook broedt. Pas als  
deze ook zijn zang laat horen is het duidelijk dat hij er thuis hoort. Horen  
we dit gedurende 4 achtereenvolgende weken of langer, dan gaan we er van uit  
dat we deze vogel in onze kaart kunnen bijtekenen als broedend exemplaar.  
Dit systeem wordt al jarenlang door de senioren gehanteerd en heeft zijn 
betrouwbaarheid wel bewezen. 

Voor deze telling is het "Leeuwenhorst", gelegen tussen de Gooweg en  
Westeinde, verdeeld in 4 kavels waar evenzoveel groepen van 5 of 6 jongens  
en meisjes de scepter zwaaien. Termen als "dat is mijn of onze merel, rood-  
borst of koolmees", zijn niet van de lucht. Gelukkig kregen we op deze eerste 
inventarisatie dag veel steun van doorgewinterde vogelaars als de heren Cramer, 
Glasbergen en Verweij, die niet alleen attendeerden op de vogels, maar ook  
op de op kaart aangegeven paden en grenzen om eventueel later optredende 
grensgeschillen te voorkomen. 

Dat zich vooral op het herkennen van zang nogal wat problemen voordoen  
is begrijpelijk en daarvoor werd in januari en februari op de bekende dinsdag-
avonden in de Willibrordmavo druk geoefend met geluid (in blik), of wel de 
bandrecorder. Er werd, en wordt nog steeds, een beroep gedaan op de uitgebreide 
verzameling vogelplaten van de heer Baalbergen, waarbij de meest bekende  
en voorkomende vogels van "Leeuwenhorst" in wisselende volgorde op de band 
werden opgenomen en in het lokaal weer afgedraaid. Degene die de meeste 
goede antwoorden had, kreeg een glas overheerlijke Mavo-limonade geserveerd  
wat helaas niet de spanning maar wel de hilariteit verhoogde. 

Ook kreeg ieder jeugdlid een lidmaatschapsbewijs uitgereikt. Het is voor  
de opzichter van het Zuid-Hollands Landschap, de heer van Dijk, niet mogelijk  
om de goede bedoelingen van de gezichten van deze Noordwijkse "lieverdjes"  
af te lezen en je moet nu eenmaal minimaal 16 jaar zijn wil je in dit prachtig 
stukje landschap mogen wandelen. 

Overigens blijkt er binnen de jeugdclub nog voldoende tijd en ruimte te  
over voor eigen initiatieven, zoals het snoeien van knotwilgen in "Leeuwen-  
horst" nabij de Leidsevaart (alle lof) en het inventariseren van dit gebied  
door de gebroeders van Duyn, Hein Verkade en Dick v.d. Oever. 
Dit laatste staat ook dit jaar te gebeuren in het "Vinkeveld" door Rob de  
Mooij, Rob, Jos en Peter Alkemade. 

Daarbuiten heeft Cor van Duyn een uitgebreide verzameling zeewieren weten  
op te bouwen en heeft Anita Philipsen een collectie schelpen bij elkaar  
gehaald zoals die maar weinig te zien is. 

Tenslotte nog even op een rijtje een 6-tal zaterdagochtenden zoals die  
door de jeugdclub werden benut. 

4 januari : "Leeuwenhorst" 
  Nestkasten schoonmaken repareren en beitsen.  
  Gezien: 1 ijsvogel 

11 januari  : Idem, waarbij ondergetekende op de bovenste tree van de ladder  
staande, dacht dat hij op de onderste stond en bijna de botten  
brak. Helaas ondervond het slachtoffer weinig medeleven. 

  Gezien: waarschijnlijk zelfs 2 ijsvogels. 

18 januari  : Strandwandeling en duinwandeling te zuiden van Noordwijk.  
  De buit op het strand bestond o.a. uit 1 witte boormossel.  
  Nabij de Estec werd de eerste zang van de zanglijster  
  gehoord en vonden we klein hoefblad in bloei. 
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1 februari : Per bus naar de Amsterdamse Waterleiding. Met zonsopgang 

  vlak bij de ingang 2 vechtende winterkoningen, die al zingend  
  tot op 2 meter van de groep in het gras buitelden. 

15 februari : De heer Gielen van het Staatsbosbeheer werd bereid gevonden 
de groep door de Noordduinen te gidsen. Vooral de mossen kregen veel    
belangstelling. 

1 maart : Eerste inventarisatie "Leeuwenhorst" 
  Veel zang te horen van merel, zanglijster, roodborst, heggemus 
  en winterkoning. 

   Gezien: Zowaar nog steeds de ijsvogel, een kleine bonte specht  
  en een houtsnip. 

Voor 15 maart staat weer een bezoek aan "Leeuwenhorst" op het programma met  
aansluitend een kijkje in de "Bronsgeest" voor de weidevogels. 

N.B. Jan Beugelsdijk zag op 28 januari 4 gele kwikstaarten en Jos Zonneveld  
vanaf 5 februari regelmatig een ijsvogel in de omgeving van de scholen-  
gemeenschap "Duinzicht" te Oegstgeest. 
 

B.Heethuis 
E.Aartse 
D.Passchier 
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CONTRIBUTIE 

 

Indien u uw contributie of donatie nog  

niet betaald heeft, wilt u dit dan zo  

spoedig mogelijk doen. U bespaart de  

penningmeester veel werk. 

Contributie of donatie kunt u overmaken  

op girono. 2573795 t.n.v. Vogelbescherming  

"Noordwijk" te Noordwijk. 

Contributie jeugdleden ƒ 3,50 per jaar 

Contributie overige leden  ƒ 6,-- per jaar (minimum) 

Donatie       ƒ 2,50 per jaar (minimum) 

Abonnement "Het Vogeljaar" ƒ 9,-- per jaar 
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