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BIJ DE VOORPLAAT 

In de vorige eeuw stond de z,v-arte Specht� nog 
bekend als een schuwe bel·mner v<±n be:;.-gwot.:.den 
in Europa. Sinds hij in 1915 voGr r:.'2::: ee.rst 
als broedvogel . in . Nederland br::::k�>J.t \ver-d, 
breidt hij zijn gebied gestaag uit. 

Omdat zijn voedsel hoofdzakelijk bestaat uit 
insecten die in rottend hout levens profiteert 
hij zelfs (tijdelijk!) van de door de zure 
regen afstervende naaldbossen. zoals tn het 
Peelgebied werd geconstateerd. De Groene 
Specht neemt in dit zelfde gebied echter af, 
omdat deze soort zich hoofdzakelijk met op en 
in de grond levende mieren voedt. 

In de omgeving van Noordwijk wordt de Zwarte 
Specht sinds het begin van de zeventiger jaren 
regelmatig gezien. Er zijn waarnemingen hekend 
uit alle oudere bossen in de omgeving: 
Nieuw-Leeuwenhorst. Klein-Leeut<:enhorst. de 
Noord-duinen, Offem en de bossen aan de duin� 
voet van het Langeveld. 

Tot nu toe kon niet met zekerheid een 
broedgeval worden vastgesteld. W�l werd 
waargenomen dat een paartje in Offem in een 
oude Beuk een nestholte uithakte. Op dit 
moment (november'87) wordt regelmatig een 
paartje rondom de Wei in de Noord-duinen 
gezien. 
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VAN D�KTIE 

de strand loper 

veremgmg voor natuur- en 

vog$ibescherming noordwijk 

19" jaargang december 1987 

Voor u ligt het laatste nu::;ner var: DE S•L'RA .. l\lTLCJPER va;::c het jaar 1937 �et 

een gevarieerde in�oud. 
Wir!: Kuijpé_;r �ij:ct even terug op J_0 jaar Straüdwacht Katwijk - Noordwijk. 
Ab Steenvooreien ging wat verde.r van �:uis en vertelt van zijn beleverüsser� 
aan de a�dere �ant van de Atlantische Oceaan. Zijn artikel heeft hij 
geïllustreerd met een groot aantal tekeni.ng·en. Dank zij de moderne tech
nie:.;: vaE tegen'\Joor,Ege apr)aratuur j_s een aantal tekeningen verkleind om 

ze gesc�::i.:<t te maken voor de STRA:NDLOPER. We deni:en dat .Ab daar geen 

en�el bezwaar tegen heeft als hij �et resultaat ziet. 
Jelle van Dij� belicht de ra:::p set de Drieteenmeeuvwn in augustus 1937 • 
Oo�-: het Vogelasiel ::O:o:rlt in het verslag over het derde kwartaal terug op 
de massale strefte van de Drieteenmeeuwen. 
Veel mensen hebben waarnemingen ingestuurd. en dat b1ijkt wel uit het 
indrukwekkende aantal waarneningen maar liefs-(; 4 pagina 1 s vult. 

Wij rekenen weer op uw bijdrage voor de volgende STRANDLOPER. Gebruikelijk 
is dat in het eerste nummer alle inventarisaties worden opgenomen. Wacht 
dus niet te lang inet het insturen va.n de kopy, want ook de redaktie heeft 
het nodige te doen aan dit extra dikke nummer. Kopy graag inleveren 
vóór 15 januari 1983 hj Coby van Dijk, Leendert Rellenberghof 32, 
2202 XT Noordwijk. 
De redaktie wenst u verder prettige feestdagen en voor 1988 een voor
spoedig begin. 




