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POLDER HOGEWEG 
 

Noordwijk is nog steeds gezegend met een grote hoeveelheid natuurschoon wat 
te vinden is in de onmiddellijke omgeving van het dorp. 

Een van de stukjes waar ik het meest van houd, is wel het stuk weiland tussen 
Noordwijk, Voorhout en Rijnsburg. Het landschap bestaat uit weilanden, doorsneden 
met sloten en slootjes, terwijl er zich drie bomengroepjes bevinden. 
De meeste slootjes zijn slechts 1 à 1½  meter breed. 

Het gebied is van groot belang voor de weidevogels als broedgebied, terwijl 
het ook als pleisterplaats voor doortrekkers en wintergasten van belang is. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn de vogels die hier verblijven in drie 
groepen te verdelen: 

1. broedvogels  
2. doortrekkers  
3. wintergasten 

groep 1, de broedvogels  
Hoewel ik geen enkele inventarisatie van het gebied bezit, valt er toch wel wat 
over de broedvogels te zeggen. 
Natuurlijk broeden de vogels die in elk weidegebied broeden hier ook: Kievit, 
scholekster, grutto, tureluur, veldleeuwerik, wintertaling en wilde eend. 
Voorts broeden er bij de verschillende boerderijen ook huismussen, ringmussen en 
spreeuwen. 
Mogelijke broedvogels zijn de slobeend, zomertaling en watersnip. Van deze vogels  
is echter niets met zekerheid te zeggen. 

groep 2, de doortrekkers  
Over deze vogels heb ik veel meer gegevens, vooral van het voorjaar. 
De vogel, die hier in kleine aantallen overwintert, maar vooral in het voorjaar 
in grote aantallen doortrekt, is de goudplevier. Voorjaar 1975 verbleven er  
gedurende de tweede helft van maart ruim 1200 ex., terwijl er voor die tijd regel- 
matig groepen van 50-300 ex. te zien waren. 
Dit voorjaar zijn er al verschillende malen meer dan 100 ex. waargenomen, terwijl 
er tijdens de koude periode van begin maart verschillende groepjes naar het zuiden 
vliegend zijn waargenomen. 
Een vogel die eveneens in nogal grote aantallen doorkomt is de watersnip. Als voor- 
beeld het voorjaar 1975, toen op 19,20,21 en 26 maart resp. 120,250,100 en 50 ex. 
werden waargenomen. 
Andere steltlopers, die langstrekkend zijn waargenomen, zijn: oeverloper (enkele 
malen tot 2 ex.), zwarte ruiter (lx), grutto (tot 100 ex. in één groep), 
tureluur (tot 20 ex.), wulp (tot 5 ex.), scholekster (tot 70 ex.) en kievit 
(lx zelfs 1500 ex.). 
Eveneens doortrekker is de wintertaling, evenals de knobbelzwaan en de ganzen, 
waarvan tot nog toe alleen de kolgans herkend is. 
Zelfs de buizerd is hier nog wel eens te zien, evenals regelmatig torenvalken. 

groep 3, de wintergasten  
Ook over deze groep zijn wel aardig wat gegevens bekend. In de winter zijn hier 
's middags zeer grote aantallen spreeuwen, die op Offem slapen. 
De weilanden zijn eveneens zeer in trek bij de lijsters. Grote groepen van deze 
vogels haasten zich 's avonds richting Offem waar ze slapen. Het zijn vooral koper- 
wieken die meedoen aan deze rushes, maar ook veel merels vliegen mee. 
Langs de sloten verblijven 's winters veel meerkoeten en waterhoentjes, resp. max. 
80 en 50 ex. 
Het land is ook zeer in trek bij de kraaiachtigen. Soms verblijven er groepen van 
100-150 kauwen. Bonte kraaien en zwarte kraaien zijn daar altijd wel te vinden 
tot resp. max. 5 en 30 ex. 
Van de kleine vogels is de veldleeuwerik de talrijkste met aantallen van 200-300 ex. 
Ook zijn er altijd wel ringmussen, vinken en kepen te vinden, terwijl er in de elzen 
meestal wel sijzen aanwezig zijn. 
Deze gegevens zijn echter geenszins compleet, doordat bijna alle gegevens afkomstig 
zijn van de Noordwijkse kant van het gebied. Daarom zou ik graag gegevens ontvangen 
van vroeger, van broedgevallen en van pleisterende vogels. 
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