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WAARNEMINGEN 
Op de laatst gehouden waarnemersvergadering is gesproken over de algemene 
waarnemingen. Zoals bekend is, worden de waarnemingen van vogels die op de  
één of andere manier wat bijzonder zijn, op waarnemingslijsten gezet en per  
maand doorgegeven aan de heer J.Glasbergen. Aan het doorgeven van deze lijsten 
mankeert trouwens nog wel wat! 
Alle waarnemingen worden opgenomen in een kaartsysteem, dat al meer dan tien  
jaar wordt bijgehouden en zo langzamerhand een schat aan gegevens bevat. In dit 
kaartsysteem worden alleen de waarnemingen op het grondgebied van Noordwijk 
opgenomen. Tevens wordt een gedeelte van de waarnemingen per kwartaal in  
"De Strandloper" gepubliceerd. In deze waarnemingslijst worden ook de waarne-  
mingen uit de omgeving van Noordwijk opgenomen. In de vorige "Strandloper" stond  
dit niet geheel juist. Graag dus zoveel mogelijk waarnemingen insturen. Waarne- 
mingslijsten zijn bij de heer Glasbergen en bij de secretaris verkrijgbaar. 
Vanzelfsprekend kunnen bijzondere waarnemingen ook wel telefonisch of per briefje 
worden doorgegeven. 
Nog even iets over de waarnemingslijst die in "De Strandloper" wordt opgenomen.  
Voor het samenstellen hiervan is een kleine commissie ingesteld bestaande uit  
J.van Dijk, J.Glasbergen en ondergetekende. 
Graag wil ik nog even herinneren aan de lijst voor het invullen van de terug- 
kerende wintergasten, welke in de vorige "Strandloper" was ingesloten. In het 
volgende nummer zal deze lijst worden opgenomen. 

W.Baalbergen 
 

 
BIJZONDERE WAARNEMINGEN OVER DE MAANDEN JANUARI-FEBRUARI-MAART 

 
PARELDUIKER    1 ex. 12-2/20-2 AW-duinen H.de Joode e.a. 

ROODKEELDUIKER     1 ex. januari Zuid-Hollands-Landschap  L.van Duyn e.a. 

    1 ex. 13-2/27-2 AW-duinen A.Ruigrok 
max.    3 ex. februari Oosterduinmeer A.Ruigrok e.a. 

FUUT    1 ex. februari achter Offem A.Ruigrok 

KUIFDUIKER    2 ex. 22-2 Oosterduinmeer J.v.Dijk e.a. 

DODAARS    2 ex. 
   3 ex. 

jan/febr. 
5 maart 

achter Offem 
id. aangevallen door meeuwen 

A.Ruigrok 
A.Ruigrok e.a. 

ROERDOMP    1 ex. 13 febr. zittend aan waterkant 
Oosterduinmeer 

 
H.de Joode 

OOIEVAAR    2 ex. 22 maart op dak notaris Pasma A.E. Admiraal 
    1 ex. 21 maart Westeinde G.de Croock 

WINTERTALING    3 ex. 3 jan. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 

SMIENT    2 ex. 22 febr. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 

SLOBEEND    2 ex. 12 maart Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

KUIFEEND    3 ex. 29 jan. Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 
    5 ex. 12 maart achter Offem H.de Joode 

TAFELEEND    1 ex. 13 febr. Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

BRILDUIKER       max.    3 ex. januari Leidse Vaart Voorhout  c.Verweij/ 
R.d.Mooij 

    1 ex. februari achter Offem A.Ruigrok 
    1 ex. 27 maart Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

GROTE ZAAGBEK    1 ex. 19 febr. AW-duinen, overvliegend  H.de Joode 

CASARCA    1 ex. 22-2/11-3 Oosterduinmeer H.de Joode e.a. 

KOLGANS  130 ex. 22 jan. overvliegend ZHL, noord  R.de Mooij e.a. 

WILDE ZWAAN    1 ex. 31 jan. achter Offem A.Ruigrok e.a. 

BUIZERD    1 ex. januari ZHL en omgeving L.v.Duyn e.a. 

SPERWER    1 ex. 25 maart AW-duinen H.de Joode 
 
 
 




