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SIJS    + 2000 ex. 16-10  boven zeereep    J.v.Dijk 
        15 ex.  8-11  uit zee    E.v.Hall 

         20 ex. 30-12  Zuidduinen    A.Cramer 
FRATER 
                       + 
                       + 

30 ex. 13-12 
40 ex.  6-12 
70 ex. 20-12 

Zuidduinen 
id 
id 

W.v.d.Niet 
J.Glasbergen  
A.Cramer 

BARMSIJS               + 26 ex. dagelijks december,Duinpark J.v.Dijk 

GEELGORS  5 ex.  8-11 uit zee E.v.Hall 

SNEEUWGORS  1 ex.  8-11 zeereep E.v.Hall e.a. 

  1 ex. 16-11 16-11 zeereep E.v.Hall 
  6 ex.  6-12 Vinkeveld J.Glasbergen 
 36 ex. 14-12 Vinkeveld J.van Dijk 
 25 ex. 28-12 Vinkeveld A.Cramer 
 25 ex. 30-12 Vinkeveld A.Cramer 

 
Veldwaarnemingen verzameld door 
J.Glasbergen, Rijnsburg 
 

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

TORENVALKEN 
Drie jaar geleden heeft onze vereniging in de omgeving van Noordwijk diverse 
nestkasten voor Torenvalken opgehangen. In 1973 waren nog een aantal kasten  
niet als broedplaats van Torenvalken in gebruik genomen. In 1974 waren alle  
kasten op één na bezet. Deze onbezette kast hing in de tuin van de familie  
Heineken aan de Boerhaaveweg. Wel werden regelmatig Torenvalken in het  
Vinkeveld waargenomen, maar de kast zelf bleef leeg. In 1975 is de kast door  
een paartje Torenvalk in gebruik genomen en heeft met succes een drietal  
jongen grootgebracht. 
Niet onvermeld mag blijven dat de toren van de Grote Kerk in Noordwijk-Binnen 
broedplaats was van twee paartjes Torenvalken. We waren eerst bang dat door  
de werkzaamheden aan de spits de nesten verstoord zouden worden, maar dank zij  
de rust in de bouwvakvakantie is het broeden en grootbrengen een succes  
geworden. Beide paartjes vlogen uit met drie jongen. 
 
Orchideeën Duinweg 
In 1974 is de berm aan de Duinweg mechanisch schoongemaakt. Uit het greppeltje 
waren soms flinke happen getrokken, zodat we een beetje bang waren voor de 
orchideeënstand in het talud. Het aantal orchideeën was wel iets minder dan  
in 1973, zodat wel aangenomen mag worden, dat door deze manier van schouwen  
de orchideeën inderdaad geen goed hebben gedaan. 
Najaar 1975 is de greppel met het talud met de hand schoongemaakt en volgens de 
opzichter van de plantsoenen, de heer G.Schoenmaker, zeer vakkundig.  
Met spanning wachten we de resultaten of in 1976....... 
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