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VAN DE REDACTIE 

De meeste zomergasten ZlJll inmiddels weer vanuit het warme zuiden 
teruggekeerd: in de duinen klonk eind april overal weer de prachtige zang 
van Nachtegale1r, het gesnor van Sprinkhaanrietzangers en zelfs het 
eentonige liedj�; van de Geelgors ��l�-ts op enkele plaatsen weer te horen. 

Het tweede nummer van dit jaar biedt veel variatie: de min of meer vaste 
rubrieken zoals mededelingen van het bestuur, aankondigingen van excursies 
(gaat u ook mee naar Terschelling?), knipsels en nieuws van het 
vogelasiel. Daarnaast een artikel over het raadsel van de verdwenen 
Meikevers en wetenswaardigheden over het ringen van vogels en de 
Iepziekte, waarvan de laatste jaren ook in Noordwijk en omgeving veel bomen 
het slachtoffer worden. 
_Het is nu een uitgelezen periode om van de natuur in al zijn facetten te 

genieten. Mocht het weer niet altijd mee zitten: eind juni wordt er in het 
Jan Verwey-natuurcentrum een interessante tentoonstelling georganiseerd 
over de ontwikkelingen van het groen in Noordwijk. 

Voor de vakantiegangers: zet uw belevenissen in binnen- of buitenland eens 
op papier en laat anderen hiervan meegenieten. 

We rekenen op uw bijdragen voor de volg�nde Strandloper. Inleveren van 
kopij kan bij het bekende adres: Coby van Dijk, Leenàert Hèllenberghof 32, 
2202 XT Noordwijk. Graag vóór 25 augustus a.s. 
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BIJ DE VOORPLAAT 

De Gekraagde Roodstaart is een echte zomer
gast, die bij ons vanaf april aankomt en_in 
september/oktober weer vertrekt naar 
subtropisch Afrika. 

Jac. P. Thijsse schreef in 1923 in Het 
Vogeljaar: "Nergens ontbreekt dit prachtige 

_vogeltje dan ook, midden April ziet ge hem 
rondvliegen door tuin en park, dadelijk te 
herkennen aan zijn schitterende kleuren". 
Uit die tijd zijn van Noordwijk en omgeving 
geen gegevens bekend, maar nu is de 
Gekraagde Roodstaart als broedvogel beperkt 
tot de duinen van de Amsterdamse Waterlei
ding, waar hij nu in het Zuidhollandse deel 
nog met zo'n 65 paar voorkomt. In 1967 
broedde de soort nog met 18 paar in de 
Noord-duinen, maar is daar sinds 19ff0 als 
broedvogel verdwenen. Waarschijnlijk is dit 
te wijten aan . _de vermindering van het 
aantal dode dennen in dit gebied. 




