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Wil Heemskerk (1946), Noordwijkerhout. 
 
Rond mijn 14e jaar begon ik met fotograferen. Ik richtte mij vooral op landschappen, bebouwing en portretten 
van mensen. Ik beoefende mijn hobby intensief. Nam later deel aan exposities en was jaren voorzitter van 
fotoclub X65 uit Noordwijk. Via via kwam ik voor mijn hobby in de duinen terecht. De eerste keer dat ik een 
Vos of een Ree fotografeerde, vond ik dat enorm leuk. 
Sindsdien hield ik mij ook bezig met natuurfotografie en merkte dat het toevoegen van geluiden een enorme 
meerwaarde had. Sterker nog: de geluidsopnamen riepen voor mijn gevoel de sfeer in de duinen nog beter op dan 
de beelden.  
Het vastleggen van de verschillende geluiden op zichzelf ervoer ik als heel waardevol. Toen ontstond de wens de 
opnames in de Amsterdamse Waterleidingduinen ook voor anderen beschikbaar te stellen. Drie Cd’s “Luisteren 
in het duin” waren het resultaat. Ook de opkomst van natuurgeluiden-Apps zoals “Birdsounds Europe” waar ik 
met mijn vogelgeluiden aan mee mocht doen, geven dit nog een grotere Europese verspreiding. De 436 
vogelnamen op deze App, worden in 24 talen vertaald.   
Lid van, Vereniging voor Natuur-en Vogelbescherming Noordwijk: www.strandloper.nl  
en C.N.R. Club voor Natuurgeluiden Registratie, www.natuurgeluid.nl  
www.BirdingApps.com   App Birdsounds Europe   

Als je vroeg op pad gaat, geeft dat heel veel voordeel.  
Toen ik voor zonsopkomst in de Zilk het duin betrad, was het nog pikkedonker, maar even daarna begon het 
spektakel van de opkomende zon met zijn dieprode luchten. 
Twee Damherten liepen op een hoge duinrug voorbij, hun silhouet stak mooi af tegen de rode ochtendlucht, een 
goed begin voor mijn ochtendwandeling. 
 

Boven: Zonsopkomst in de AWD.  Onder: Het Engelse bos, één van mijn favoriete plekken van de AW duinen. 
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Wasplaten zijn er, na wat speurwerk, op diverse vochtige locaties te vinden, zoals op het Haasveld en het Groot 
Zwarteveld. Als je er in de herfst intensief naar zoekt, zie je ze steeds meer (maar dat is logisch). Het zijn 
prachtige, kleine juweeltjes om te zien, best wel zeldzaam. 
Het vinden van de Papegaaizwammetjes en de Geurende wasplaat was een mooie verrassing. Wasplaten worden 
ook wel de Orchissen onder de paddenstoelen genoemd. Daar ben ik helemaal mee eens.    
In oktober is het Engelse bos in de A.W.Duinen één van mijn favoriete plekken om naar paddenstoelen te 
zoeken. Hier zijn leuke soorten als de Vliegenzwam, Rodekoolzwam, Porseleinzwam en ook de Biefstukzwam te 
vinden. De Biefstukzwam ontdekte ik hier voor het eerst, een leuke vondst, vond ik zelf.  
De vele regenbuien brengen het mooiste boven de grond in de herfst. 
 

 

1.Biefstukzwam   2. Amethistzwam   3. Zwartwordende wasplaat   4. Russula  5. Porseleinzwam   6. Gele Knolamaniet 
7. Gewoon vuurzwammetje  8.  Elfenwasplaat   9. Vliegenzwam 




