
BRONKRUID TOCH IN . SASSENHEIM GEVONDEN 

Het is al weer enige tijd geleden (dec . ' 83 )  dat ik in de Strandloper 
een verhaaltje schreef over het voorkernen van Bronkruid (Montia fontana) 
op Offem. 
Aan het eind van het stclcje probeerde ik de lezers aan te _ sporen tot het 
zoeken van de plant in Sassenheim, omdat dat uurhok in de Atlas van de 
Nederlandse Flora nog open t-ras . Het betrof hier uurhok 30. 1 8  en als moge
lijke groeiplaatsen v-rerden genoemd het park (Rusthoff) en Huis ter Leede . 
Dit voorjaar heb ik me vrij intensief bezig gehouden met de inventarisatie 
van 40 stinzenmilieus in het gebied van Leiden tot Hillegom. 
In Sassenheim kwamen daar eigenlijk maar drie terreinen voor in aanmerking, 
n . l .  het kerkhof van de Ned.Hervormde Kerk, het park Rusthoff en Huis ter 
Leede . Deze terreinen leken me niet erg interessant, maar moesten voor de 
volledigheid wel enkele malen bezocht �orden. 
Alles viel echter reuze mee . In Sassenheim bleken toch nog wel enkele in
teressante stinzeplanten voor te komen , die niet bij het Rijksherbarium be-
kend waren. 

· 

Maar nu het Bronkruid. Op 23 mei ,  toen de stinzenpla.nten nagenoegd uit
gebloeid waren, maakte ik nog een korte trip door het park Rusthoff en 
daar ontdekte ik onvervrachts op één vochtig stille enige vierkante meters 
van de bewuste plant ! Het Bronkruid duldde geen andere planten tuseen 
zich. Zeer toevallig kwam ik enkele  dagen l ater Bronkruid ook nog op 
twee plaatsen bij Haarlem tegen (Elswoud en Spaar en Hout) .  In Elswoud 
betrof het een bui teng'e-;·Toon grote groeiplaats ; de bedek.lcing strekte zich 
uit over tientallen vierkante meters aan de noordzijde tussen oprijlaan 
en sloot. 
Zo kunnen we dit miezepietertje toch nog \'Tel een tegen komen tussen HaarT 
lem en Leiden. 

J.M.de Graaf 

-=-=-=-::-c=-=-=-=--=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-

HET OOIEVAARSNEST NÁ EEN SEIZOEN , HOE . EEN NIJLGANS SUCCES HAD 

Het plaatsen van het ooievaarsnest op 1 maart j . l .  in de Polder Hoge\'reg 
heeft bepaald geen periode van stil te rond de paah1oning ingeluid. In 
april werd éénmaal een Ooievaar gesignaleerd door de heer Klinkenberg, 
die de vogel zag oircelen boven het nest.  Daar is het echter bij ge
bleven en ·er hebben dan ook geen ooievaars gebroed. 
Hel '!frerd steeds een paartje Nijlganzen in de buurt van het nest waargenomen , 
en al gauw bleek, dat zi j de paal hadden bezet ,  om er te gaan broeden. 
Telkens was het mannetje in het weiland rond de paal te vinden , teniijl  
het vrouwtje - vanaf de grond onzichtbaar - hoog in het 11est. de eieren be
broedde . Indringers zoals  kraaien en eksters werden met èen felheid belaagd, 
die we maar van weinig vogels kennen. Ondarucs zijn geringe wendbaarheid 
bleef het Nijlgansmannetje de kraaien al schreeuwend volgen , tot zij  bij 
het nest vandaan t-raren. 
Het was dan ook geen wonder dat het broedsel een succes werd en enkele  
weken later zwommen de ganzen met een achttal jongen in de :t.iaa.ndagSe we
tering. 
In de jaren voordat het ooievaarsnest werd opgericht ,werden de Nijl
ganzen regelmatig op Offem waargenomen in de buurt van de reigernesten 
aldaar. Het lukte hen echter nooit een reigersnest te "kraken" .  
Zo ' n  hoog paalnest l ijkt nogal ongewoon voor een gansachtige vogel . In 
Afrika maakt de soort echter regelmatig gebruik van oude nesten van b.v. 
de Goliathreiger en de Hamerkop. De gewoonte om hoog te broeden, hebben 
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de Hijlganzen dus niet verloren ti jdens hun j c.renl ë.nge gevnngenschap op 
de diverse T-Jassenaarse l2 . .nclcocd�ren , van viaarui t z e  al Heer e en aantal 
j aren gel eden ontsnapten en vervolgens ver1tlilderden . 
Natuurl i jk hopen lve dat de ze uitheemse ganzen niet de permanente be1-1oners 
van het ooievaarsnes t  zullen worden . Dit l aatste zou gez ien hun agres sivi
teit echter helaas 1.-re l  eens real iteit kurmen vrorden . 

He in Verkade 

-=-=-=-=-=�=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

STELTLOPERS OP BOLI..BJJLAI'ill 

Dat het onder 1:rater z etten van een s tukj e  bol lengronçl onbedoeld e en rijk 
vogelgebiedj e op kan leveren , Nas vorig j aar reeds bekend toen aan de 
Loostert-ve g  b i j  Lisse e ind augustus één hectare onder -vrate r  la·ram te s taan . 
Vooral Krombeks trandlopers en Kluten tro�cen toen de aandacht .  Door de 
aanwezighe id van e en Blonde Rui ter op een derge l i jlf perceel in augus tus 
van dit j aar , hee ft de arunrez igheid van voge l s  op g�ïnundeerd bollenland nu 
nationale bekendheid gekregen . 

· 

De collega die mij  vorig j aar attent maructe op he t percee l t j e  aan de Loo s
tervreg, vertelde m i j  op 1 5  augus tus j . l .  dat er vreer boll enland onder Ha
ter uas ge zet . He t  eerste bezoek nog die zelfde dag Nee s  uit , dat het ge
biedje b i j zonder aru1trekkel ijk w�s voor s teltl opers . Vooral de tiental
l en Grutto ' s  en Kemphanen vie l en op . ' s  Avonds sprruc ik Gi j s  van der Bent 
en ik vree s  hem op de uitstekende moge l i jkheden om aan de Loostert'l'eg s te l t
lopers te fotograferen . Dit l e idde ertoe , dat René van Rossem zaterdag
middag· de Blonde Rui ter ontdekte . Hi j ä.larmeerd.e direct enkel e  KatHi jkers 
en Noord1•rijkers en o ok het telefonisch netHerk van de Dutch Birding .As
soc iation . Dit had tot gevolg dat binnen e en half uur e en aantal mensen 
de l·raarneming kon bevestigen . Oms treeks 19 . 00 uur l·rerd de vogel t-raar het , 4  

allemaal om ging onrustig. Even l ater vloog hi j op en verdween in noorde l i j
ke richting. De even l ater toe stromende vogelaars hadden het nruci jken ! 
Op zondagmiddag keerde de Blonde Ruiter e chter terug. Ook dit ging als 
een lopend vuurt je door soortenjagend Nederland en Bel gië ! In horden 
lmam men naar de Looster1-reg ahraar de pol i t ie af en toe kwam kijken of 
alles verkeerstechni sch gez ien e en goed verloop had • Vermoede l i jk hebben 
vele honderden voge laars de Blonde Ruiter hebben kunnen observeren . Voor 
de omv-ronenden moeten al die mensen met kijkers en telescopen e en amusru1t 
schom-rspel opgeleverd hebben . 

In de regionale pers en zelfs in de · l ande l i jlee ochtendbl aden v-rerd aandacht 
besteed aan de b i j zondere vogel b i j  Liss e . He t aardige �-ras dat de Blonde 
Rui ter z ich heel goed_ l i e t  beki jken en in het geheel geen schmrhe id toonde . 
B i j  meer vogels uit het hoge noorden i s  dit bekend: Morinelplevier en 
franj epoten b . v. Op 1 9  augustus werd de Blonde Rui te r  voor het l aatst ge
zien. Nog dagen hierna reden auto ' s  vol vogel aars de Looste�eg op , maar 
verge efs , ditmaal keerde de vogel niet terug. 

Bij à.l deze belangs te l l ing kun j e  j e  afvragen of dit all emaal niet erg 
overdreven i s .  Die vraag kan men z ich evem1el b i j  al lerl e i  zrucen in de 
hobbysfeer stell en . Een verzamelaar van prentbriefkaarten is bere id naar 
Keulen te rijden om daar e en beurs te bezoeken. Een fa11atieke schaatser 
reist naar Finland voor e en slopende alternatieve elfstedentocht . Zo 
z i jn er ook vogelaars behept met èen soort verzamehTOede , namel i j k  om zoveel 
moge l i jk vogelsoorten in ons l and te z i en .  Zolang deze hobby niet gepaard 
gaat me t het plattrappen van natuurterreinen en het verstoren van broed
vogels i s  hier niets op tegen . 
Eru�el e  j aren gel eden hebben deze voge laars zich verenigd in de al eerder 
genoemde Dutch Birding Association . Dit heeft ert Qe geleid dat het aantal 
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