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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
 

HET VOGELASIEL IN HET 3e EN 4e KWARTAAL 
 
Door het extra dikke themanummer van De Strandloper over de orchideeën  
in Noordwijk was voor de resultaten van het vogelasiel over het 3e  
kwartaal geen plaats meer. Het 3e kwartaal is nu verwerkt in het 4e  
kwartaal, zodat u nu de resultaten aantreft vanaf 1 juli t/m 31 december. 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/dec 

doodgegaan 
in 

juli/dec 

gelost 
in 

juli/dec 

aanwezig 
op 

31 dec. 

Fuut - 4 3 1 - 
Dodaars - 2 - 2 - 
Noordse stormvogel - 1 1 - - 
Jan van gent - 3 2 - 1 
Aalscholver - 2 2 - - 
Blauwe reiger -  7 6 1 - 
Wilde eend 4    57    34    27 - 
Eidereend - 3 2 - 1 
Bergeend - 1 - 1 - 
Rotgans - 1 1 - - 
Knobbelzwaan 1 3 2 2 - 
Sperwer - 1 - 1 - 
Boomvalk - 2 1 1 - 
Torenvalk - 4 1 3 - 
Fazant - 1 1 - - 
Waterral - 1 - 1 - 
Waterhoen - 4 3 1 - 
Meerkoet - 2 2 - - 
Scholekster - 4 3 1 - 
Kievit 1 4 4 1 - 
Houtsnip - 2 1 1 - 
Tureluur - 1 1 - - 
Groenpootruiter - 1 - 1 - 
Grote jager - 1 - 1 - 
Kleine mantelmeeuw - 3 3 - - 
Zilvermeeuw 2    34    20    16 - 
Stormmeeuw - 7 4 3 - 
Kokmeeuw 2    65    46    20 1 
Drieteenmeeuw - 4 4 - - 
Alk -    16    12 2 2 
Zeekoet 1    61    41    12 9 
Houtduif 1 3 4 - - 
Tortelduif - 1 1 - - 
Turkse tortel 1    18    10 9 - 
"torenduif" 1    44    33    12 - 
Koekoek - 2 1 1 - 
Bosuil - 1 1 - - 
Velduil - 1 - 1 - 
Gierzwaluw - 2 2 - - 
Boerenzwaluw - 1 1 - - 
Zanglijster - 5 4 1 - 
Koperwiek - 1 1 - - 
Merel 1    17    12 6 - 
Fitis - 2 1 1 - 
Roodborst - 1  1   - 
Koolmees - 2 

 
2 - - 
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RESULTATEN VOGELASIEL JULI T/M DECEMBER 1982 (VERVOLG) 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/dec 

doodgegaan 
in 

juli/dec 

gelost 
in 

juli/dec 

aanwezig  
op 

31 dec. 

Vink - 1 - 1 - 
Huismus -    11 9 2 - 
Spreeuw - 4 3 1 - 
Zwarte kraai 1 8 - 6 3 
Bonte kraai 1 - - - 1 
Kauw 4    17 9    10 1 
Ekster 1 7 3 5 - 
Vlaamse gaai - -  

 
1 - - 

    22   452   299   156    19 

 
Het percentage dat gelost kon worden bedroeg in de periode 1 juli  
t/m 31 december 1982 bijna 30%. 

Bijzondere gasten in deze periode waren: 
1 Kaapse loopeend 
1 Kanarie 
1 Schildpad 
1 Zeehond 
3 kuikens van een kip 
1 jonge pauw 
 
Dagboek 

Alle activiteiten van het vogelasiel worden dagelijks in een boek  
geschreven. Op deze manier kan gezien worden wat er zoal in het  
vogelasiel gebeurt. Een kleine bloemlezing lijkt me wel aardig,  
waarbij soms een flink portie humor niet ontbreekt. 

  9/7 Merelhok stond open. Merels vlogen rond je oren. 
 15/7 Vogeltje met nest gebracht. 
  4/8 Eksters hebben de muizeval gesloopt. 
  6/8 Pliezie Katuk, 1 meeuw in de olie. 
  9/8 Lachduif naar liefhebber gebracht, bracht ƒ 20,-- op. 
 20/8 Dood: 1 mantelmeeuw, 1 meerkoet, 1 muis. 
      (iets later op de dag werd genoteerd) Weer een muis in de 
      muizeval! 
      Dit vraagt natuurlijk om een toelichting. Vooral de laatste  
      opmerking "weer een muis in de muizeval!" was een juichkreet.  
      Al dat voer in de behandelruimte trekt muizen aan. Normaal  
      hebben we geen last van die diertjes alleen als er een Toren- 
      valk in het asiel zit. Een jeugdige medewerker was ijverig  
      met de muizeval bezig geweest om voor de Torenvalk wat voer  
      te vergaren. Vandaar de opmerking, die als een juichkreet  
      in het dagboek werd genoteerd. 
  1/9 Groenpootruiter gebracht. Schotwond in krop. Genaaid door  
      dierenarts in Oegstgeest. 
 29/9 Fitis gepakt door poes, in zware shoktoestand! 
26/11 Zilvermeeuw heeft bloedige uitlaat. 
12/11 Communistische kokmeeuw links onder geplaatst. (opmerking  
      over een in Rusland geringde kokmeeuw) 
17/11 Kauw L.O. (links onder) is tam maar bijt. Pas op hij is zo  
      uit z'n hok, dus houdt de deur dicht. 
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 4/12 Houtsnip vliegt af en toe met kop tegen plafond. Zo min  
      mogelijk verontrusten! 
27/12 2 zeekoeten hebben we geföhnd omdat ze bibberden.  
      Jan van Gent heeft manke poot. 

Olieslachtoffers 
Op 18 november werden de eerste olieslachtoffers in het asiel  
gebracht. Gelukkig ging het om een klein aantal. 
Op 24 december was het raak! Vanaf die datum tot ver in januari  
werden de olieslachtoffers met tientallen dagelijks naar het asiel  
gebracht. 
Uit de lijst blijkt, dat 2 Alken en 12 Zeekoeten konden worden  
losgelaten. Nu is loslaten niet helemaal juist. Deze vogels  
werden in december naar het N.I.O.Z. (Nederlands Instituut voor  
Onderzoek der Zee) te Texel gebracht. Daar kregen ze de gelegen- 
heid om weer aan zeewater te wennen omdat dit Instituut over bassins  
met zoutwater beschikt. Bleven de vogels waterdicht, dan zouden  
ze met andere vogels weer uitgezet worden in zee, wat inderdaad  
is gebeurd. 

Sperwer 

Op 6 november bracht de heer Hoek uit Katwijk een Sperwer naar  
het asiel. Deze vogel was bij de Doggersbank op een vissersschip  
geland. De vogel werd door de bemanning goed verzorgd. Dat bleek  
ook wel, want gezien de blakende gezondheid is hij dezelfde dag los  
gelaten. 

Torenvalk 

Op 17 juli werd een Torenvalk in een kas te Noordwijkerhout  
gevonden. De vogel was wat versuft omdat hij een paar keer tegen  
de ruiten was gevlogen. Met succes kon de Torenvalk enkele dagen  
later warden losgelaten. 

Fazant 

Een Fazant in het asiel is geen alledaagse verschijning. Om  
fazanten te zien moet je bij de poelier zijn. Deze Fazant zat  
echter zo onder de luis, dat de vogel na zijn dood nog leefde.  
Medewerkers van het asiel, die toch wel wat gewend zijn, vonden  
het een griezelig gezicht. 

Grote jager 

Op 15 oktober werd een Grote jager in het asiel gebracht. Vogel  
was erg mager. Na 14 dagen verzorging kon deze roofmeeuw op 
31 oktober op strand worden gelost. De vogel vloog erg goed weg. 

Velduil 

Op 21 oktober werd een Velduil met een gebroken vleugel in het  
asiel gebracht. Deze vogel is op 23 oktober naar het vogelasiel  
van de heer de Bruin in Woudenberg gebracht. Dit vogelasiel is  
gespecialiseerd in de verzorging van roofvogels. 

Boomvalk 

Op 9 oktober werd een Boomvalk in het asiel gebracht. Deze vogel 
had een beschadigd oog. Met oogzalf kon dit worden genezen, doch 
de trektijd was al haast voorbij. Wat te doen? Gelukkig bleek 
iemand bereid de vogel in zijn vrachtwagencombinatie mee te nemen 
en de valk bij Parijs los te laten. Op 20 oktober vertrok de 
Boomvalk per vrachtwagen, voorzien van voer en de nodige vergunningen 
naar Frankrijk. 
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Zeehond 

Op 11 december werd een Grijze zeehond op het strand ten noorden  
van de vuurtoren aangetroffen. De zeehond werd in het asiel  
ondergebracht, doch zijn verblijf was van korte duur. De zeehond  
werd naar het vliegveld Valkenburg gebracht en vandaar met  
een speciaal vliegtuig naar Pieterburen overgevlogen. 
Onze voorzitter heeft kort daarna bij Lenie 't Hart geïnformeerd  
hoe het met de zeehond ging. Hij kreeg te horen, dat het dier  
het goed maakte en dat de kans op volledig herstel erg groot  
was. 
 
Nieuwe voerders 

Het groepje van jeugdige voerders groeit gestaag. Zonder meer  
kan worden gezegd dat zij hun werk uitstekend doen en steeds  
zelfstandiger bepaalde taken op zich gaan nemen. 
Hartelijk dank Leon, Leny, Roy, Gerda, Ab, Dimitri, Arnoud, Ineke, Ester,  
John, Fred, Peter, Daphne, Sione. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben.  
Jullie zijn een tof stel. 
 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk  
Secr. Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
 
 

-------------- 
 
 
 
PLANTENVONDSTEN IN 1982 
Zoals al eerder in de Strandloper is aangehaald is de FLORA VAN  
NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een momentopname van de  
plantengroei in en rondom Noordwijk. De vegetatie verandert  
steeds. Er zijn soorten die jaren achtereen zeldzaam zijn en  
plotseling algemeen voorkomen. Er zijn ook soorten die af en toe  
eens op het grondgebied worden gevonden. Dit betreffen dan 
vooral soorten die hier niet thuis horen, maar b.v. door de aanleg  
van een weg of door het bouwrijp maken van terreinen met materialen  
e.d. worden aangevoerd. Ook zijn er soorten die gewoon over het  
hoofd worden gezien. 
Ieder jaar wordt er daarom in De Strandloper een lijst met aan- 
vullingen gepubliceerd van soorten die nieuw zijn voor het  
grondgebied of waarvan andere vindplaatsen bekend zijn geworden. 

De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK. 

Datura stramonium - Doornappel. 
Het was een goed jaar voor de Doornappel. Door het gehele dorp 
heen was deze soort te vinden zoals Nieuwe Zeeweg, Schiestraat, 
Van Berckelweg, Duinweg, Trimbaan, Westeinde. 
Een bijzonder groot exemplaar groeide in het gemeentelijk plantsoen 
aan de Clusiusweg. De heer Kooimans maakte mij hier op attent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




