Vogelkaart Nederland
Jelle van Dijk
De ANWB heeft onlangs een heel bijzondere kaart
uitgebracht. Deze kaart heeft het formaat van de
bekende routekaarten (70 x 80 cm) en is evenals
deze routekaarten op alle ANWB-kantoren gratis
af te halen door ANWB-leden. Ook bij het
Noordwijkse VVV-kantoor aan De Grent kan deze
kaart worden afgehaald.
Op de voorkant staat een kaart van Nederland
afgedrukt met daarop tientallen vogelfiguren met
een korte informatieve tekst. De vogels zijn
geplaatst in een gebied waar de kans om de vogel
te zien te krijgen groot is. In dit verband had de
Kleine Vliegenvanger op Ameland beter
vervangen kunnen worden door een Velduil. Op de
kaart staan verder per provincie enkele belangrijke
vogelgebieden aangegeven. In de tekstblokjes
langs de rand wordt van deze gebieden verteld
welke soorten er broeden en doortrekken. Om de
genoemde gebieden te vinden zal men echt een
meer gedetailleerde kaart moeten gebruiken dan
deze vogelkaart. Met de bekende ANWB-kaarten
of een topografische atlas zal het echter zeker
lukken.
Op de achterkant van de kaart worden de reeds
genoemde vogelgebieden weer genoemd. Nu is er

informatie te vinden over de bereikbaarheid en de
tijd van het jaar waarin het gebied bijzonder de
moeite waard is. Ook wordt vermeld of er een
bezoekerscentrum (met telefoonnummer) en goede
observatiepunten zijn.
Op de kaart is verder informatie te vinden over
natuurgidsen (van de ANWB) en ook over kijkers
en telescopen. Ook worden adressen van
organisaties als SOVON en Dutch Birding
genoemd.
Natuurlijk kan op een dergelijke kaart maar een
kleine selectie van de vele goede vogelgebieden
die ons landje gelukkig rijk is, worden besproken.
Wat dat betreft haalt zo’n kaart het niet bij een
boek als “Vogels in de Kijker” of “Natuurgids van
Noord-Holland”. Toch is op deze kaart een
verbluffende hoeveelheid informatie bij elkaar
gezet. Ger Meesters heeft de tekst verzorgd en aan
hem is het te danken dat de teksten bijzonder
informatief zijn en bovendien up to date! Slechts
één onjuistheid viel mij in eerste instantie op:
Polder Arkemheen bij Nijkerk ligt niet in Utrecht
maar in Gelderland.
Bent u lid van de ANWB, ga dan snel naar het
ANWB-kantoor. Bent u geen lid, klamp uw
buurman aan en laat hij even bij De Grent
aanwippen. Echt de moeite waard!

Water op Vlieland
Koene Vegter
Geteisterd door stortbuien en waterverontreiniging,
maar gekoesterd door een blik op roze spreeuw,
draaihals of sneeuwgors volbracht dit jaar een
select gezelschap de jaarlijkse waddenexcursie van
1 tot 3 oktober 1999 naar Vlieland.
De groep natuurliefhebbers bleek duidelijk kleiner
dan andere jaren, mogelijk op basis van een
voorgevoelen over de te verwachten ontberingen.
Maar de geroutineerde wadvogelaar laat zich door
een dergelijk omen natuurlijk niet afschrikken en
treedt het onbekende onverschrokken tegemoet.
Temidden van zilver-, storm- en mantelmeeuwen
doorkliefde de boot moeiteloos een stevige
windkracht 8 totdat het Storte-melk tussen
Vlieland en Terschelling voor forse grondzeeën,
diverse dekschuivers en een enkel bleek gezicht
zorgde. Op het eiland aangekomen bleek het ganse
watergebeuren
verontreinigd.
De
Friese

waterleiding kon niet aangeven waarmee, maar
gewoon drinken werd als ongezond ontraden, zoals
diverse eilandbewoners al aan hun darmen hadden
bemerkt. De in de groep aanwezige doktoren
ontraadden zelfs het tanden poetsen. Voor
sommigen een gerede aanleiding om dan ook maar
helemaal op de alcohol over te gaan.
De volgende dag werd tegen een nog stormachtiger
zuidwester en te midden van regen- en plensbuien
koers gezet richting het Posthuys. Een barre tocht
die niet alle vogelaars wisten te volbrengen. De
volhouders konden zich onder aanvoering van
nieuwkomer Claire Schaap aan alle kanten
druipend en doorgelekt tenslotte wijden aan koffie
met cranberrygebak. Regen of geen regen, een
gang over de dijk tussen wad en Kroon's polders
was natuurlijk onvermijdelijk: wulpen en rosse
grutto's in de lucht, eiders en steenlopers langs de
kust. Alleen de kiekendief werd node gemist.
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