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WAARNEMINGEN 
 
Naar aanleiding van de waarnemingen in de vorige Strandloper is wat kritiek  
gekomen. De bedoeling van deze rubriek is om de min of meer bijzondere waarnemingen 
die in of bij Noordwijk zijn gedaan, in de Strandloper op te nemen. Dit is in de  
loop van 1976 wat verwaterd, waardoor ook veel algemene waarnemingen opgenomen  
zijn. Het doel van deze rubriek is dan ook wat voorbij geschoten. 
In 1977 beginnen we met een geheel nieuwe opzet. 

-- Er is een kleine commissie ingesteld die aan de hand van de ingezonden lijsten  
   gaat beoordelen welke waarnemingen in De Strandloper worden opgenomen. Deze  
   commissie bestaat uit J.Glasbergen, J.van Dijk en W.Baalbergen. 
   Denk nu niet, dat waarnemingen die niet opgenomen worden waardeloos zijn. Zeker 
   niet. In ons archief worden alle waarnemingen genoteerd. 

---Alle waarnemingen die betrekking hebben op vogels die over zee trekken, worden  
   niet meer in de lijst van waarnemingen opgenomen. Deze waarnemingen worden nu 
   ondergebracht waar ze eigenlijk thuis horen nl. in het zeetrekverslag. Deze  
   gegevens worden doorgegeven aan de heer J.van Dijk. 

---Alle waarnemingen die geen betrekking hebben op Noordwijk worden niet meer opge- 
   nomen. Hierbij wordt opgemerkt dat Zuid-Hollands Landschap wel bij Noordwijk  
   wordt gerekend maar AW-duinen niet. De commissie kan uiteraard bij bijzondere 
   waarnemingen anders beslissen. 

-- De commissie is bevoegd de waarnemingen van een soort te bundelen als er veel 
   waarnemingen binnengekomen zijn. De namen komen in dit geval grotendeels te  
   vervallen. 

---Zeldzame waarnemingen, indien mogelijk, door anderen laten verifiëren. Dit 
   bevordert de betrouwbaarheid van de waarneming. 
 
   Terugblik op interessante, gekke, merkwaardige waarnemingen in 1976 

   Een niet alledaagse gast was een Nonnetje dat op 27 januari in de Leidse Vaart 
werd waargenomen, 
De Roodborsttapuit die op 31 januari werd gesignaleerd langs de Duinweg is vermoe- 
delijk een late doortrekker, hoewel het best mogelijk is, zoals in 1975, dat deze 
vogel hier overwintert. 
Het aantal Fraters in de Zuidduinen was aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren  
toen er soms wel 200-300 exx. in het duinterrein te zien waren. In januari waren het 
er niet meer dan + 25. In februari steeg het aantal toch weer tot ongeveer 150.  
Begin januari heeft een lange tijd in het Vinkeveld een koppel van ongeveer 25 
Sneeuwgorzen tesamen met Veldleeuweriken rondgetrokken in de braakliggende terreinen. 
Een merkwaardige waarneming was een Zwarte zeeëend op 15 februari tussen de duindoorns 
in de AW-duinen. Vermoedelijk een oververmoeid exemplaar, dat als het ware het land 
was ingewaaid. 
Op 20 februari vlogen over Duinpark een 8 Kleine Zwanen. 
Dat de Kleine bonte specht niet alleen aan het Zuid-Hollands-Landschap gebonden is, 
bleek wel uit de waarneming van 1 exemplaar op 21 februari in de Noordduinen. Op 27 
maart werd deze ook weer in het Z.H.L. gezien. Mogelijk hetzelfde exemplaar. 
In februari werd "Offem" als slaapplaats gebruikt door Spreeuwen. Een zeer ruwe 
schatting maakte melding van 100.000 stuks. Dit kunnen er echt wel 10.000 meer of 
minder zijn geweest. Soms was de hemel zwart van de rondvliegende Spreeuwen. Dat zo'n 
zwerm schade veroorzaakt is zonder meer een feit. In dit verband wordt verwezen naar 
het verslag van de broedvogelinventarisatie in "Offem" elders in De Strandloper. 
Op 18 februari werd al een roepende Steenuil gehoord aan het Sluispad. 
Er zijn veel waarnemingen geweest van stootvogels. Een Wespendief op 14 april en  
19 september. Van de Visarend zijn een 2-tal voorjaarswaarnemingen en diverse 
najaars-waarnemingen. Het is bekend dat in augustus/september vaak Visarenden in de 
AW-duinen verblijven. De Slechtvalk werd 2x waargenomen in 1976, terwij1 er ook een 
waarneming is van een Havik op 10 november. 
In april is 2x de Boomklever op Offem gehoord. Misschien dat in de toekomst toch wel 
op een broedgeval gerekend mag worden, omdat deze soort de laatste jaren toch 
regelmatig daar wordt gezien. 
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Beflijsters zijn in apri1 altijd wel in Noordwijk waar te nemen. Een bekend terrein 
om ze te zien is de Zuidduinen, maar ook in de Noordduinen op wat open terreinen 
worden ze gezien. 
Een Zwarte ooievaar is een zeldzame waarneming. Op 7 augustus werd 1 exemplaar hoog 
overvliegend in de Noordduinen waargenomen. 
De Lepelaar is minder zeldzaam, maar toch wordt deze soort in Noordwijk weinig 
gezien, ondanks een aantal broedkolonies in Nederland. 
Kruisbekken doen in het voor— en najaar vaak Noordwijk aan, waarbij soms van een  
invasie gesproken kan worden. Dit jaar was de spoeling wel erg dun. Er zijn geen 
voorjaarswaarnemingen bekend en slechts 1 najaarswaarneming nl. 2 exemplaren op  
8 oktober boven de zeereep. 
Een merkwaardige waarneming was een Halsbandparkiet die met een groep andere vogels 
op 23 oktober meetrok zuidwaarts. 
Roodborsttapuit op 22/12, Tjiftjaf op 14/12 en Geelgors op 30/12 zijn wel late 
waarnemingen. Meestal verdwijnen ze wel bij een invallende vorstperiode zuidwaarts. 
 
Veldwaarnemingen over de maanden oktober, november en december 1976 
 
DODAARS     3 ex. 12-10 Zuid—Hollands Landschap G.de Croock 
WINTERTALING   15 ex. 28-11 Achter Offem R.de Mooij 
KRAKEEND    1 ex. 20-11 Boven zee R.de Mooij e.a. 
SMIENT  22-12 Groep 's avonds over het dorp D.Passchier 
MANDARIJNEEND    1 ex. 12-10 Zuid—Hollands Landschap G.de Croock 
GRAUWE GANS   39 ex. 24-12 Boven het dorp D.Passchier 
KOLGANS  In de nacht van 23-24 december en 

gedurende de gehele dag van 24 dec. 
sterke trek van deze soort boven het 
dorp en ook boven zee in zuidelijke 
richting 

 

KLEINE ZWAAN   16 ex. 14-12 Boven Noordduinen noordwaarts D.Passchier 
BUIZERD    1 ex. nov/dec Achter Offem L.van Duyn e.a. 
    1 ex.  6-11 Noordduinen J.Glasbergen 
SPERWER    in november driemaal een waarneming 

van 1 ex. 
Erg weinig voor de tijd van het jaar!! 

 

HAVIK    1 ex. 10-11 boven zee,zuidwaarts R.de Mooij en 
J.van Dijk 

BLAUWE KIEKENDIEF    1 ex. 20-11 Bij Lisse L.van Duyn 
SLECHTVALK    1 ex. 27-11 over zee R.de Mooij 
KIEVIT 1500 ex. 19-11 achter Offem R.de Mooij 
GOUDPLEVIER  150 ex. 19-11 achter Offem R.de Mooij 
WATERSNIP  100 ex. 19-11 achter Offem R.de Mooij 
HOUTSNIP    1 ex. 27-11 Noordduinen A.Ruigrok 
WULP    3 ex. 20-11 Voorhout L.van Duyn 
KLUUT    1 ex. 11-10 over zee G.de Croock 
BOSUIL    2 ex. 13-10 Noordduinen G.de Croock 
    1 ex. 13-11 roepend Offem A.Cramer 
VELDUIL    2 ex. 11-11 Leeweg G.de Croock 
KLEINE BONTE SPECHT    3 ex.  3-10 Zuid—Hollands-Landschap G.de Croock 
BOOMLEEUWERIK    8 ex. 30-12 Langs de Duinweg J.Glasbergen 
ROEK    eind okt. tot in nov. ongewoon sterke 

trek zuidwaarts tot honderden ex. per 
uur 

 

STAARTMEES   20 ex.  6-11 Noordduinen J.Glasbergen e.a. 
WATERSPREEUW    2 ex. begin nov. Oranjekom AW/duinen M.Wiersema e.a. 
ROODBORSTTAPUIT    1 ex. 22-12 Zuidduinen D.Passchier 
TJIFTJAF    1 ex. 14-12 Tuintje Noordwijk—Binnen D.Passchier 
PUTTER   35 ex. 31-10 Zuid—Hollands-Landschap A.Cramer e.a. 
BARMSIJS    1 ex.  6-11 Noordduinen J.Glasbergen 

Voor de waarnemingen boven zee wordt verwezen naar het verslag in De Strandloper  
8e jaargang no.4 blz. 14 (periode aug. tot half nov.) 

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

Samengesteld door 
J.Glasbergen 

 
 




