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Veel meer dan de toevallige voorbijgan-
gers interesseerden mij de vaste bezoe-
kers van dit toch ruime land. De Knob-
belzwaan die op een spits toelopend 
stukje grond bij het Houtmanpad jaar 
na jaar zat te broeden en daar jaar na 
jaar werd verstoord, de krijsende Scho-
leksters in het voorjaar, het vaste groep-
je Krakeenden dobberend in de sloot 
naast de snelweg, maar vooral de drie 
prachtige soepganzen, die hondstrouw 
seizoen na seizoen hun kostje bijeen 
scharrelden. In hun volwitte met kleur-
rijke bruine vlekken versierd veren-

kleed en hun typische Moeder de 
Gans-houding vormden ze altijd een 
opvallend onverstoorbaar groepje in het 
eenzijdige bollenlandschap.
Al snel merkte ik, dat ik ze ging zoeken. 
‘Hee, waar zullen ze vandaag weer zit-
ten?’ Soms kwamen ze niet te voor-
schijn, maar veel vaker waren ze ergens 
bezig. Altijd op die enigszins arrogante, 
statige manier van hoe deze ganzen 
door het leven gaan. Ze leken het goed 
te hebben en er ontstond een band met 
deze fietser. Al snel doopte ik ze Kwik, 
Kwek en Kwak, daarbij verzuimend elke 

Kwik, Kwek en ???

Door een verhuizing fietste ik vanaf 2004 regelmatig langs de Randweg. Vanaf  

Aerdenhout richting stad Haarlem. Een prachtig uitzicht naar het westen, een heer-

lijk breed fietspad, betrekkelijk weinig fietsers en zo nu en dan leuke vogels in de 

sloot of op het land. Vooral wanneer de bollenlanden onder water stonden, doken er 

steltlopers, eenden, Scholeksters, reigers en andere waterliefhebbers op.

Mijn geliefde soepganzen

kwik en kwek foeragerend langs de Randweg. Foto: Freek Kamst
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Kwik, Kwek en ???
Mijn geliefde soepganzen

naam aan een specifieke gans toe te 
kennen. Dat maakte volgens mij niet 
uit.
Ooit moeten in dit gebied vier witte 
soepganzen gezamenlijk zijn opgetrok-
ken, maar dat staat me niet meer hel-
der voor de geest. Pas door regelmatig 
dit traject te befietsen maakte ik con-
tact met dit groepje en toen waren er 
nog maar drie. 
In de loop der jaren leefde ik mee, als ze 
het aan de stok hadden met passerende 
Nijlganzen. Koos ik voor hen partij als 
een treintje Knobbelzwaan het alleen-
recht in de sloot opeiste of deelde ik in 
het genoegen van een heerlijke gras-
maaltijd, die ze in de slootkant aan het 
nuttigen waren. Een enkele keer leken 
ze me te begroeten. Of zal dat inbeel-
ding zijn geweest?
Zo nu en dan nam ik de binnenweg via 
de Lorentzkade. Sneller, minder stop-
lichten, meer verkeer en meer Kauwen 
en Kraaien. Tussen rondweg en Lorent-
zkade ligt een vaartje. Aan de westkant 
loopt het talud omhoog richting Rand-
weg en aan de fietskant ligt een gras-
veldje met als belangrijkste functie het 
opvangen van hondenpoep. En wat zie 
ik een paar jaar geleden in het voorjaar: 
een van mijn geliefde soepganzen heeft 

een nest gemaakt aan de westkant van 
het vaartje. Dat intrigeert. Is hier spra-
ke van incest? Is er een mannetje van 
elders? Waarom deze gevaarlijke plek 
gekozen? Ik houd mijn hart vast. Daar 
lopen weliswaar geen honden los, maar 
het langsrazende autoverkeer is na-
tuurlijk bloedlink voor mijn soepgan-
zen. Want, wat blijkt, er zit er een op 
het nest, maar de andere twee houden 
op dat smalle strookje zo’n beetje de 
wacht. Je hebt wat over voor je familie, 
zeg maar. Toch zullen ze af en toe moe-
ten eten. Als dat bij dat gevaarlijke 
oversteken maar goed afloopt, vraag ik 
me benauwd af.
Met dat nest is het uiteindelijk niets ge-
worden. Vroegtijdig verlaten door onbe-
kende oorzaak. Wel trof ik mijn vriend-
jes enkele weken later weer aan de 
overkant van de snelweg, waar ze als 
vanouds hun gang gingen. En ik dus 
ook. 
Sinds een half jaar zijn er nog maar 
twee. Kwak is weg. Spoorloos verdwe-
nen. Kwik en Kwek doen alsof er niets 
aan de hand is, gaan hun goddelijke 
dagelijkse gang, maar ik voel leegte. 
Twee soepganzen is geen drie.

■ Jan Kuys

O P R O E P

Wie wil met de kraam de Vogelwerkgroep 
vertegenwoordigen ?

De Vogelwerkgroep laat zich regelmatig zien bij verschillende activiteiten. Bin-
nenkort doen we dat met een vernieuwde kraamaankleding. Doel is mensen 
bekend maken met de Vogelwerkgroep, vragen beantwoorden, leden werven 
en misschien nog wat nuttige vogelartikelen verkopen. Je zult als lid van de 
werkgroep een paar keer per jaar gevraagd worden om een dag (of dagdeel) in 
de kraam te staan. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Nico de 
Bont hmulder@quicknet.nl


