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verstoring door onderhoudswerkzaamheden als houtdunning e.d. 
 
Het is verwonderlijk dat de vink in het geheel niet heeft gebroed. Naar mijn  
oordeel is het terrein met zijn hoog opgaande beukenhout toch wel geschikt. 
Ieder jaar blijf ik naar de soort uitzien. 
 
De Ransuil heb ik na enige jaren van afwezigheid weer tijdens het broedsei- 
zoen kunnen noteren maar als broedgeval durf ik het nog niet op te nemen. 
 

C.M.J.Verweij 
 

-------------- 
 
 
Broedvogelinventarisatie van Bungalowpark Bos Zee en Duin te Moordwijk 1982 
 
Het park van ca 6 ha is gelegen aan de duinrand, tegenover kavel 3 v.d. Noord-
duinen. De Duinweg vormt de westgrens, aan de noordkant dient als grens een  
aanplant van geriefhout, de oost- en westzijde zijn door sloten van het  
bollenland gescheiden. 
Dit terrein is in 1968 verdeeld in 82 perceeltjes, waarop eenvoudige iden- 
tieke huisjes staan van hout, bekleed met witte golfplaat. Op de randen van  
het uitstekende platte dak kan een pas uitgevlogen Fitis of Boerenzwaluw  
op voer zitten wachten of zit een Koekoek te loeren naar iedereen. 
 
Begroeiing. Alle grenzen, zijpaden en percelen zijn gescheiden door gevel- 
hoge heesters bestaande uit meidoorn, liguster, berk, berberis, cupressocyparis, 
taxus, hulst, eleanus, els, vlier, rozenstruiken en acer-soorten. Er is prak- 
tisch geen ondergroei. 
De hoge bomen uit het park bestaan uit populieren, wilgen, dennen, lariks en 
blauwspar. Enkele percelen hebben moestuintjes en/of fruitbomen. Bij de tui- 
nen ook veel sierheesters en borderplanten. In de bloementuintjes zijn  
veel insecten waar te nemen, o.a. veel nachtvlinders. 
 
Gazon. Een grasveld achter in het park is als kinderspeelplaats ingericht.  
Buiten de speeluren trekt dit graslandje weidevogels aan. Aan beide zijden  
van de ingang bevinden zich twee grotere grasvelden, de ene met doelpalen  
ingericht tot voetbalveld, het andere dient tot het verbranden van tuinafval.  
Hier zien we Ringmussen, Witte kwikstaarten en een Grauwe vliegenvanger  
verkoos het volleybalnet tot uitkijkpost. Op beide grasvelden waren regel- 
matig fouragerende vogels van buiten het park. 
 
Water. Vanuit de sloot aan de oostkant lopen twee smalle sloten het park in. Bij 
enkele percelen vinden de vogels prima drinkplaatsen bij de waterpartijtjes. 
 
Rust. Het park wordt van midden oktober tot de Pasen niet bewoond. De water- 
leiding is dan afgesloten. Alleen in de zomervakantie van de scholen is het  
park eigenlijk maar optimaal bezet. Het parkbestuur bestaat uit een comité  
van eigenaars. Iedere uitbreiding of verbouwing moet via de eigenaarsver- 
eniging goedgekeurd worden. Deze vereniging vergadert twee maal per jaar.  
Men is over 't algemeen voor rust in het park, daarom is er geen zwembad, 
sportgelegenheid of amusement voor volwassenen op het terrein. 
 
Er werd geïnventariseerd van 15-3 tot 15-6 1982. Elke week werd 's morgens  
vroeg eenmaal de ronde gedaan. Daarnaast werd er ook wel eens 's avonds ge-
inventariseerd. 
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Waargenomen broedparen 
 
Soort 
 

aantal soort aantal 

Vink 1 Kneu 2 
Koolmees 3 Spreeuw 3 
Heggemus 2 Zanglijster 3 
Winterkoning 2 Fitis 2 
Pimpelmees 1 Turkse tortel 1 
Groenling 3 Braamsluiper 2 
Tortelduif 1 Spotvogel 1 
Merel 9 Grasmus 2 
Huismus 5 Koekoek 1 
 
Ook de doortrekkers werden genoteerd. Sommige soorten bleven wel drie weken  
hangen, andere trokken al eerder weer verder. 
Doortrekkers waren: Roodborst (2 x), Goudhaantje (1x), Tjiftjaf (1x), Putter (1x), 
Fitis (1x), Zwartkop (1x) en Grauwe vliegenvanger (1x). 
 
Van buiten het park fourageren vaak vogels die niet tot het broedbestand  
horen. Het betreft hier de volgende soorten: 
Wilde eend (2x), Houtduif, Scholekster(2x); Kievit(2x), Ekster, Witte Kwikstaart 
(2x), Engelse gele kwikstaart(2x), Tureluur, Vlaamse gaai, Ringmus en Boeren- 
zwaluw. 
 

J.A.van Sambeek 
 
 

-------------- 
 
Broedvogelinventarisatie "De Pan van Persijn" 1982  
 
In 1982 werd de Pan Van Persijn, voor de Noordwijkers beter bekend als het  
Panbos of zelfs het Pannenbos opnieuw geïnventariseerd.  
Hieronder volgen de resultaten. 
 
soort 1980 1981 1982 
Waterhoen 4-5 4 2 
Bosuil 3 2 1-2 
Houtduif 2-5 1-2 2 
Tortelduif - 0-1 0-1 
Turkse tortel ? 0-1 0-1 
Koekoek ? ? ? 
Groene specht 1 ? 1 
Grote bonte specht 1-2 ? 1 
Boomkruiper ? ? ? 
Tjiftjaf 13-15 2-6 4-5 
Tuinfluiter 1 1 1 
Grasmus 1 - 1-2 
Zwartkop 6 2-3 0-1 
Winterkoning 18-19 14 13-14 
Roodborst 13-15 8-10 9-10 
Nachtegaal 9 3-6 2-4 
Gekraagde roodstaart 3-4 2-3 3-4 
Heggemus 7 1-3 1-2 
Vink 5-7 1-3 2 

 Groenling 0-1 - - 
Putter 0-1 - - 
Geelgors 0-1 - - 
 
 
 
 
 




