
VAN DE REDACTIE: 

Op het moment dat deze eerste �t�ar1dloper van 1987 bij u door de bus glijdt 
is waarschijnlijk de winter alweer voorbij. De korte. maar hevige 
koudeperiode van januari bracht de nodige vogels in moeilijkheden en 
leverde voor de vogelaars veel onverwachte gasten op: Pestvogels in 
Noordwijk en Katwijk, een Roer

d
omp bij een bevroren vijvertje in een tuin 

langs de Vinkenlaan, Wilde z,•anen in de Hoogeveense Polder. 
Heeft u ze gemist? Geen nood, tijdens de komende excursies valt vas.t ook 

weer het nodige te zien. Op pagina 17 kunt u een keuze maken. 
Met tngang van het nieuwe jaar is de redactie versterkt met Ees Aartse. 

een redactie-medewerker met al jaren ervaring. Welkom! 
Het afgelopen jaar zijn er weer veel gebieden op broedvogels onderzocht. 

De resultaten van dit toegewijd tellen, turven en turen zijn in deze . 
Strandloper sau,engevat. 

We kunnen weer kopij gebruiken! Voor het volgende nummer moet deze binnen 
zijn voor 1 april a.s. Inleveren kan bij het bekende adres: Coby van Dijk, 
Leendert Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk. 

de strandloper 
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BIJ DE VOORPLAAT 

Veel Schol2ksters hebben het · tijdens de 
·koude van januari j.l. weer moeilijk 

'"'- > gehad. Ogenschijnlijk monter liepen 
�---- ."\. � groepjes te fourageren op het strand langs 

.. : .. , · · · · · '� · 
· � de half bevroren vloedlijn. Langs de· 

Katwijkse Uitwatering zaten er echter 
verscheidene te sterven, weggedoken achter 
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• � -��voor de wind. Hij ontwikkelt zich van 

vereniging voor natuur- en 

kust- en weidevogel steeds meer als · een 
cultuurvolger. Zo broedden Scholeksters op 
de platte daken van de ESTEC-gebouwen en 
een huis langs de Duinweg. In Den Haag 
broedt jaarlijks een paar op het dak van 
de Kunstacademie. Het voedsel voor de 
jongen (o.a.regenwormen) wordt grotendeels 
verzameld op de gazons van het 
aangrenzende hertenkamp. 
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