Het zou in dit verband te ver voeren al de bijzon
dere vondsten te vermelden, maar enkele wil ik u
niet onthouden. Een leuke soort vond ik in de
Kostgangersboleet, een paddestoel die parasi
teert op een andere paddestoel, namelijk de Aard
appelbovist Dankzij een tip van iemand ontdek
te ik de Biefstukzwam aan de voet van een Eik.
Grappig was ook hetWit Oorzwammetje, dat
groeide op een oude brandnetelstengel van het
vorig jaar. DeElzenweerschijnzwam zag ik nog
begin september op een Abeel als glanzende licht
grijze kl uiten met een fluwele donkerrode boven
kant.
Andere leuke gebieden om paddestoelen te vin
den zijn de Dennen nabij de Wassenaarse Slag,
het landgoed Keukenhof te Lisse, de Amsterdam
se Waterleidingduinen en het aangrenzende bos
van hetHuis teVogelenzang. Vooral dit laatste
gebied is beroemd om zijn grote variatie aan
Houtzwammen. Dit geldt overigens ook voor het
landgoed Elswout te Overveen, waar bijvoor-

beeld de Beuken soms bezaait zij n met reusachti
geTonderzwammen.
Op het landgoed Huis te Va ngelenzang vo nd ik
deze herfst een tweetal reuzeno nder de p add e
stoelen, namelijk deReuzenzwamo nder een gro·
te Beuk en deReuzenbo vist op een aangrenzend
weiland. Beide ex emplaren hadden een doo rsne
de van ruim 70 centimeter. Bij de ingang van de
AmsterdamseWaterleidingduinen ter hoo gte
van hetPannenland, zag ik op oo gho ogte een
groepGoudgele Bundelzwammen uit een Beuk
komen. Een fantastisch gezicht, dat ik tevenso p
dia wist vast te leggen.
Wat ik hier vertel is slechts een greep uit de o ver
vloedige oogst aan paddestoelen in het afgelop en
kwartaal. Elk tochtje was voor mij een wareo nt
dekkingstocht, want steeds o ntdek te ik voo r mij
onbekende soorten. Je raakt er noo ito p uitgek en.

Vogelweekend o p
Schiermonnikoog
Koene Vegter
Vrouwtje blauw, nee toch mannetje bruin, ik zie
geen witte stuit. Kenners weten nu dat we tem id
den van ex pert vogelaars op de Wadden zijn, om
gewapend met precisieapparatuur als een1 0x42
verrekijker of telescoop het verschil vast te stel
len tussen de bruine en de blauwe kiekendief.
Al enige jaren ben ik lid van de Vereniging voor
Natuur-enVogelbeschermingNoordwijk en gre
tig lezer van het kwartaalblad de Strandloper,
vooral de rubriek waarnemingen. Sinds 1 990
houd ik de mijne ook in een schriftje bij m et een
totaalstand van nu bijna 500 vogels.
Na een tijdje blijf je echter wat in dezelfde vogels
steken. Je hebt wel hulp van de fraaie Peterson of
de nog mooiereJonsson, maar eigenlijk is een
echte gids nodig die m ondelinge toelichting kan
geven. Zo 1 tot 2 keer per jaar doe ik daarom mee
aan een vroege vogelex cursie in de Waterleiding
duinen.
Ik determineer vooral op vorm en kleur, de erva
ren gids ook veel op louter geluid. Zo werd mij
een sprinkhaanrietzanger aangeduid, waar ik
zelf nooit opgekomen was, terwijl hij toch een on
miskenbaar geluid heeft.
Een verdere uitbreiding leek mij de jaarlijkse
weekendex cursie naar de Wadden, vooral ook
omdat dit jaar Schiermonnikoog het doel was,
waar ik in 1 972 eens de kerst doorbracht.
Donker, grijs, strand, kleine huisjes, jagers bij van
der Werff zijn beelden die nog boven kom en. Er
komt geen enkele vogel in voor.
Hoe anders is dat nu. Vrijdagmiddag op weg
naar de boot bij Lauwersoog zien we al de eerste

vogels: aalscholvers, kuifeenden, twee bruinek ie
kendieven. Op de Waddenzee: meeuwen, visdief
jes en bijSchierm onnikoog honderden wulp en,
een prachtige vogel met weemoedig gezang wu
ie wu-ie.
We zijn gehuisvest in kampeerboerderij de Koo i
plaats midden in het groen tegen het duin aan,
een half uur lopen van dorp en strand, 1 5 minu
ten van het wad. De circa 50 deelnemers wo rden
groepsgewijs verdeeld over de diverse ruimtes:
paren, dames en vrijgezellen. Vanuit deze laatste
groep beland ik met een man of1 2 in een ruim te
met een zestal stapelbedden, ook nog voo rzien
van douche, wastafel en wc. Volgens iedereen in
vergelijking met vorige jaren buitengewoo n ri
ant, maar als liefh ebber van een eigen kamer is
het wel even wennen.
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's Nachts weinig geslap en, 's ochtends even na
zessen op voor een eerste tocht naar het wad.
Langs groene weiden, in schemering en mistflar
den met zo'n20 p ersonen op weg, druk behan
gen met k ijk ers, telescop en en een enk ele camera.
Onderweg worden al de nodige vogels besp eurd:
p aap je, wittek wik staart, grasp iep ers en vele boe
renzwaluwen. Op het wad is bij laag water van
alles waar te nemen, d. w. z. als ik het goed voor
gezegdk rijg: een grutto met eén been, die niet zo
snel uit de voeten k an, zodat ik hem tenminste
goedk an zien. Ook goudp levieren, tureluurs (tju
tju), en vele groenp ootruiters (ook tju-tju maar
dan7 k eer geloof ik ) . Nou dat is toch allemaal
makk elijk uit elk aar te houden nietwaar.
Alras blijk t mijnk ijk er, een eenvoudige Prak tica
8 x21 , wat aan de miniemek ant te zijn.
Waar anderen hele p atronen ontwaren k om ik
niet verder dan zwarte streep jes en veetjes. Bij na
vraag wordt een meewarige blik mijn deel. 8 x42
is toch wel het minimum. Een enk eling heeft lie
ver 1 0 of zelfs 1 5 , zoals Wim Baal bergen, om van

ander een halve p ick nick mand met eitjes, toma
ten, diverse jams, yoghurt en wat dies meer zij.
Rond 9 uur op p ad en in diverse groep jes het
hele eiland rond. Hier is het van belang bij eén
van de vele k enners als Jaap Deelder, Hein Verk a
de of organisator Rien Sluys in de buurt te blij
ven als onder steuning van de eigen waarnemin
gen.
In de duinen zien we rietgors en rietzanger, di
verse fazanten (vrij sp el zonder vossen), bui
zerds, k iek endieven en een sp erwer. Bij het
strand worden de telescop en op gesteld voor de
zogenaamde zeetrek . Van de aanwezige dames
begrijp ik dat dit vooral een mannelijk genoegen
is om enk ele uren met eén oog vlak boven de ho
rizon te turen, bij voork eur bij slecht weer. Geluk 
k ig is er nu een warm zonnetje, zodat we ons
genoeglijk in het zandk unnen neervlijen.
Hier k unnen wij noteren diverse eenden, zoals
bergeend, zwarte zeeeend, eidereend en meeu
wen: zilvermeeuw, grote en k leine mantelmee
uw, k ok meeuw. Ook de dwergstern en de grote
stern met een mo oi-fel k ri-k ri. Een p rachtig breed
strand, heel fijn zand en in de verte zonnende
zeehonden.
Weer op het eiland zelf lop en we langs bos, p las
en wei met rosse grutto (heel mooi), dodaars
(heel k lein), waterhoen, k rak eend, p ijlstaart, wa
tersnip, k emp haan, bontbekp levier, bonte strand
lop er, steenlop er. Dit k an ik niet meer volgen
zodat ik mij maar tot de k ievit en de scholek ster
wend, p rachtige vogels en eenvoudig te herk en
nen.
Weer terug ontdek ik tot mijn verbazing dat be
halve vogelgroep jes ook p lant- en p addenstoelen
p loegjes het eiland verk end hebben. 's Avonds
na het eten - macaroni met ui en worst voor 50
p ersonen- op nieuw naar het wad.
Streep je eenden met dotje voorop, zok link t het.
Ik zie inderdaad alleen nog maar streep jes en ont
vlucht p er f iets het groep sgebeuren voor een stil
le to cht door het duin. Op de grond een enk ele
fazant, in de lucht een enk ele k iek endief. Heerlijk
om even alleen te zijn.

telescop en die tot 20 k eer of meer vergroten maar
niet te sp rek en. We hebben het dan echter niet
over een ANWB- aanbieding van rond de hon
derd gulden maar over investeringen v an een
p aar honderd tot een p aar duizend gulden. Heb
ik in elk geval weer iets voor een verlanglijstje.
Het ontbijt is om 8 uur. Brood, thee/ k offie wor
den aangeleverd. Beleg/ boter is zelf meege
bracht. De eén een eenvoudig stuk je k aas, de
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L ater op de avond de gebruik elijk e groep sq uiz
met vragen over Schiermonnik oog, vogels, p lan
ten. Dit alles op te lossen door een zevental
groep jes die dienen te bedenk en of dit eiland 500
meter, 1 , 2 , of 3 k m p er eeuw verschuift. Nu dit
zorgt voor de nodige commotie, vooral als het
juist e antwoord tegen alle -eigen- logica lijk t in te
druisen. In p laats van aan de winnende groep
wordt de voor ber eiding van de volgende q uiz
uitbesteed aan de aanwezige dok tersPieter de
Jong enGeorge Hageman, waarbij ik als beginne
ling enige assistentie mag verlenen.
Na afloop k omen, behalve het reeds aanwezige
bier, uit alle hoek en en gaten flessen jenever, jä 
germeister, k ruidenbitter en talloze hap jes te
voorschijn. Ik houd het maar bij mijn meege
brachte rode wijn, geen voork eur van de door-

snee vogelliefhebber zo te zien. Dood- en dood
m oe slaap ik dezè na cht aanm erkelijk beter.
De volgende dag rond 7 uur opgestaan voor een
eenzam e joggingtocht in m istig-fris weer m et ha
zen, fazant en, weide- en wadvogels. Na het ont
bijt eerst een plasje in de bu urt bekeken. Naast
natte voeten levert dit op: een zieke en naar later
blijkt stervende dwergstern, die door gids Hein
Verkade in een plastic tasje huiswaarts wordt ge
voerd om voor een vriendin een geraam te op te
leveren. Slobeendenm et m onst ersnavel, overvlie
gende groenpootruiters en tsjak- tsjak kram svo
gels. Daarna een fietstocht over het eiland,
onderbroken door forse regenval rond het m id
daguur, zodat wij ons m in of m eer gedwongen
aan de gebakken levertjes overgeven, behalve
George die op de paracetam ol overgaat.
's Middags fraai zonnig-bewolkt weer. Op het
hoogste eilandpunt kunnen wij eindelijk vrouw-

tje blauw verschalken. Al went elend en wiekend
toont zij haar witte stuit , zodat het zelfs voo r mij
m et hulp vanJaaps kijker duidelijk wo rdt. Een
dubbel hoogtepunt. Bij het wad no g rosse grut 
to's en wulpen die bij opkom end wat er st eeds
dichterbij kom en. Een prachtig gezicht met de
lage zon erop. Bijna vergeten wij de boo t, maar
de rest van de groep heeft o nze bagage al meege
sleept, zodat we toch nog huiswaart s kunnen.
Alles bij elkaar heb ik zeker 50 soo rt en gezien en
als t otale groep over de 1 00 . Met een eno rme
spreeuwenzwerm onderweg bij Oentj erk meerge
rekend ruim 1 0 . 0 00 vo gels bij elkaar. Het sc hriftj e
is m eer dan vol. En van de Siegfried Wo ldhek
lijst van1 00 vogelsoorten voor beginners kan ik
er weer een tient al afst repen, zo dat er nu no g
r uim 1 0 resteren. Voor volgendj aaro p Vlieland
zullen we m aar zeggen.

Zoogdieren in de o111 geving van
Noordwijk
Bart Noort en Ab Steenvoorden
In één van de Strandlopers van het kom ende
jaar, willen wij een artikel plaatsen over het voor 
kom en van zoogdieren in onze om geving. Wij
denken aan een zo com pleet m ogelijk overzicht
van alle zoogdieren ( inclusief strandingen en
waarnem ingen van zeezoogdieren) . Hiervoor
hebben wij waarnem ingen nodig , zoveel m oge
lijk waarnem ingen! ! ! !

Rondj e Groen

Vandaar dat we iedereen op roepen o m zoo gdier
waarnem ingen en vondsten naar o ns to e t e zen
den. Het hoeven geen recente waarnem ingen t e
zijn. Wie heeft er bijvoorbeeld nog waarnem in
g en of gegevens van Bruinvissen voo r de Noo rd
wijkse kust in de eerste helft van deze eeuw?
Alles is welkom .

--

v\t .Andelaar

Als geen andere plaats leent Noordw1jk zich voor een
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets
oppikken van wat de natu ur te bieden heeft.
Meeuwen horen op het strand. Kokm eeuwen in
een vennetj e op de Drentse hei vinden we eigen
lijk m aar vreem d. Om van de m eeuwen op een
vuilnisbelt m aar niet te spreken. Meeuwen horen
op het strand en op het strand horen witt e vo
gels, dus m eeuwen. Nat uurlijk m ogen ze best
een beetje zwart in de vleugels hebben, m aar ge
heel zwarte vogels op het strand lijken daar mi n
der te passen.
Zwarte vogels, kraaiachtigen, m oet en naar ons
gevoel op straat en in het bos hun heil zoeken.
Toch zien we op ons loopje haast altijdZwarte
Kraaien en Kauwen op het st rand. Vooral langs
de vloedlijn is er altijd wel wat eet baars t e vinden.
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