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Geen 1001, maar 55 soorten

op 1001-soortendag

Bezoekers dienen zich mondjesmaat aan. Vooral gezinnen kiezen met

dit weer toch voor een dagje aanhet Wed. En zo is het eigenlijk niet snel

goedvoor een 1001-soortendag. Vorig jaar nodigde regen niet uit tot een

lekkere wandeling, dit jaar geven nogal wat mensen vanwege het lekkere

weer de voorkeur aan andere bezigheden. Zo begin juni loop je als

organisatie het risico van een mooie dag, maar veel eerder kun je dit

evenement niet organiseren, omdat dan de insecten nog niet actief zijn,
zo vertelt IVN-gids Margo Slot namens de organiserende clubs

(Duincentrum De Zandwaaier van het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland, IVN, KNNV, de Vogelwerkgroep, Staatsbosbeheer, PWN

en Stichting Ark.

Die organisatie heeft overigens wel als trekker het kersverse uitkijkpunt

voor de Wisenten in het programma opgenomen. En gedurendede loop
van de middag blijken de Poolse bizons (als we ze zo mogen

omschrijven) voor menigeen een heuse trekpleister te zijn. Dat merken

we, omdat de Vogelwerkgroep zich heel slim heeft geposteerd bij deze

uitkijkpost. Daar hebben Han Buckx, Pim de Nobel, Johan Stuart en de

schrijver van dit verslag hun tijdelijke bivak opgetrokken. Gedurende de

eerste helft van de middag eisen de drie Wisenten, die danuitstekend te

zien zijn aan de achterkant van het meertje van Burdet, alle aandacht

van de bezoekers op. Maar tegen half drie houden de stier en twee

koeien het voor gezien en verdwijnen over de heuvel, waarna we de

bezoekers melden dat de Wisenten - helaas, helaas - andere wegen

bewandelen, maar dat er toch ook veel leuke vogels zitten. Het groepje

vogelaars heeft dan inmiddels al zo'n 45 soorten gescoord, waaronder

een Grote Lijster, een Witgat, een Havik en een Bosrietzanger.

Een gestage stroom bezoekers laat zich graag informeren over de

pontificaal opgehangen lijst met waargenomen vogelsoorten en over de

lijst van Esther met de gesignaleerde libellen. Vooral de groep kinderen

Een stralende zon aan de hemel, 22 warme graden, zonnebrillenweer

kortom. Ideaal voor een 1001-soortendag, of toch niet?

Het is rustig in duincentrum De Zandwaaier, wanneer ik daar tegen

twaalven arriveer. De door Hans Vader ingerichte stand van de

Vogelwerkgroep staat prominentvoor de ingang en Zita troont precies in

het midden. Geen bezoeker die om de vrolijke stand met veel informatie,

boekjes, brochures en leuke hebbedingetjes heen kan.
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van 'Kids for Animals' geniet zichtbaar van de mogelijkheden die de

opgestelde telescopen bieden of hanteren met verve de kijkers van de

Jeugdvogelclub, die Johan heeft meegenomen. Ook de brochures,
folders en kleurplaten vinden gretig aftrek. Het is verrassend te zien op

wat voor handige wijze Johan die springerige tieners interesse voor

vogels bijbrengt en hoeveel geduld hij daarvoor heeft.

Het is heet op de heuvel, dus de aangeboden versnaperingen van de

organisatie zijn zeer welkom. Tegen half vijf begint de stroom bezoekers

af te nemen en is het ook voor ons genoeg geweest. De lijst telt dan

exact 55 soorten en dat is dan zonder de Wespendief, die Han de hele

middag probeerde te lokken. Boswachter Coen haalt de spullen en wij
taaien af. Met een meer dan tevreden gevoel, omdat we toch zo'n 150

bezoekers hebben kunnen wijzen op het genoegen van vogels kijken en

op het bestaan van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Jan Kuys

Wisenten en vogels bij het schitterende meertje van Burdet. Puur

genieten. JohanStuart


