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Het vogelasiel is dit jaar vrij constant bezet
geweest. Jan van Genten, Zeekoeten, in
vergelijking met andere jaren, veel Noordse
Stormvogels en aardig wat Meeuwen behoorden
tot de gasten. Het voorjaar bracht de gebruikelijke
intocht
van
jonge
vogels,
terwijl
de
roofvogelopvang bezet werd door een Buizerd, wat
Torenvalken, en Steenuiltjes. Als zeldzame gasten
(voor het vogelasiel) zijn het vermelden waard, een
Koekoek, een Groene Specht en een Kramsvogel.
Vijf Steenuiltjes werden gelost in de Amsterdamse
Waterleiding Duinen nabij De Zilk. Ze worden
daar in de buurt nog regelmatig gesignaleerd en we
hebben goede hoop, dat een paartje (of meer) zich
daar weer blijvend zal vestigen.

In november hebben we een nieuwe pomp
geïnstalleerd om het water van het bassin in
beweging te houden. De oude hield er regelmatig
mee op en was hard aan vernieuwing toe.
Tot slot wilde ik nog een oproep doen. Voor een
paar ochtenden in de week zitten we nog wat
omhoog wat betreft het voeren van de vogels en
schoonmaak werkzaamheden. We zoeken hier nog
een vrijwilliger/vrijwilligers voor. Mocht er
iemand zijn die dit op vrijwillige basis graag zou
willen doen, neem dan a.u.b. contact met me op.
Voor adres en telefoon nummer, zie binnenkant
omslag Strandloper.
.
Ik wilde tevens vanaf deze plaats graag iedereen,
die het vogelasiel een warm hart toedraagt, het
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en de 21ste
eeuw.
Albert van der Werf.

Hiëroglyfen van het zand
Jelle van Dijk
Op 3 september 1999 werd in boekhandel
Architectura & Natura in Amsterdam het boek met
bovenstaande titel gepresenteerd.
Laat de titel zelf nog weinig los over de inhoud van
het boek, de ondertitel zegt direct waar het over
gaat: “Vegetatie en landschap van de Amsterdamse
Waterleidingduinen”.
Voor mij ligt een prachtig uitgegeven boek, vol
met kleurenfoto’s en kaarten in een levendige layout. Ook al ben je niet van plan je te verdiepen in
alle hoofdstukken van dit boek, dan nog ben je zo
maar een paar uur kwijt met het bekijken van de
werkelijk schitterende kaarten en de vele foto’s.
Bij die kaarten gaat het niet alleen om kaarten
waarop de verschillende vegetatietypen zijn
weergegeven, maar ook om veel historische
kaarten. Bij elkaar geeft dit kaartmateriaal een heel
bijzondere kijk op dit unieke duinterrein. Bij het
fotomateriaal valt op dat de samenstellers zich niet
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beperkt hebben tot mooie (en instructieve!) plaatjes
van planten en vegetatietypen, maar dat ook
regelmatig foto’s van dieren zijn afgebeeld die met
een bepaald vegetatietype geassocieerd kunnen
worden. Zo treffen we foto’s aan van o.a. Waterral,
Roodborsttapuit, Rugstreeppad, Konijn en Kleine
parelmoervlinder. Verder valt de ruime aandacht
voor mossen op, terwijl ook paddestoelen
regelmatig genoemd en getoond worden.
In de teksten vindt iedereen wel iets van zijn
gading. Een deel van de hoofdtekst is vermoedelijk
alleen voor goed ingevoerde floristen gemakkelijk
te lezen. Let wel, dit betreft een deel van de
hoofdtekst. Paragrafen met titels als “Zandvoorters
in de duinen” en “Op schaatsen door het duin” zijn
heel toegankelijk en geven een prima inzicht in de
ontwikkeling van het zeedorpenlandschap en de
vroegere vochtige duinvalleien. Ook de stukken
over het moderne beheer met grazers, maaien en
regeneratie van vochtige valleien, zijn voor lezers
zonder gedetailleerde floristische kennis goed te

lezen. Ben je evenwel niet van plan de hoofdtekst
geheel door te ploegen, dan zijn er talloze
instructieve kaderteksten die voor uren leesgenot
zullen zorgen. In die kaderteksten wordt
bijvoorbeeld kort en duidelijk ingegaan op
onderwerpen als: Van naaldbos naar loofbos,
Begrazing door schapen, Kruipwilg, Herinrichting
van geuloevers.

Mark van Til en Joop Mourik, de beide schrijvers,
verdienen een groot compliment voor het tot stand
brengen van dit boek. Een minstens zo groot
compliment
verdient
de
directie
van
Gemeentewaterleidingen Amsterdam voor de
buitengewoon fraaie wijze waarop dit boek is
uitgebracht. Bij een commerciële uitgeverij zou dit
boek nooit op deze wijze en tegen deze prijs
gepubliceerd zijn.
Is er dan geen enkele kritische opmerking te
plaatsen bij dit fenomenale boekwerk? Natuurlijk
wel. Op de vegetatiekaart van pagina 34 zijn in de
legenda twee kleuren verwisseld, maar iedereen
die iets van duinvegetaties weet zal dit direct zien.
De lay-out is hier en daar wat onrustig door een
veelheid van kleine foto’s, onderschriften en
kaderteksten waardoor het even zoeken wordt om
de doorgaande hoofdtekst te traceren. Ook kan
worden opgemerkt dat sommige foto’s wel erg
klein zijn afgedrukt, waardoor veel details verloren
gaan. Een keuze voor wat minder foto’s in
bepaalde hoofdstukken ten gunste van grotere
afbeeldingen van bepaalde vegetatiestructuren had
wellicht overwogen kunnen worden.
Het boek kost tot 1 januari 2000 slechts ƒ49,50,
daarna is de prijs ƒ65. Het boek is uit voorraad
leverbaar bij Boekhandel Van der Meer,
Vuurtorenplein, Noordwijk aan Zee. Ook kan het
boek gekocht worden aan de balie van het
bezoekerscentrum bij
de
Oranjekom in
Aerdenhout. Voor wie het boek wil bestellen volgt
hier het ISBN: 90-71570-95-9.

Het boek nodigt uit om er zelf op uit te trekken.
Iedereen ziet wel een paar foto’s van plekjes die
hem bekend voorkomen en de schitterende kaarten
maken de lezer nieuwsgierig om zelf ter plekke te
gaan kijken. De drang om naar buiten te trekken
wordt sterk gestimuleerd door het wandelboekje
dat bij dit boek wordt verstrekt. Hierin worden vier
wandelingen beschreven, uiteraard met prima
kaartjes.
Het leuke van dit boekje is dat per wandeling
precies wordt aangegeven wat er te zien is en waar
in het ‘grote’ boek meer over deze omgeving is te
lezen. Omgekeerd is in het boek zelf met een
voetstapsymbool+nummer aangegeven bij welke
wandeling het beschreven fenomeen met eigen
ogen aanschouwd kan worden.

4 Wandelingen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen
De directie van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam heeft een groot aantal wandelboekjes
laten bijdrukken en stelt deze beschikbaar aan alle
leden van de natuurverenigingen die meegewerkt
hebben aan het onderzoek in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Vandaar dat u bij deze
Strandloper het hier genoemde Wandelboekje zult
aantreffen!
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