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Rectificatie

In de Strandloper van maart 2000 is een storende fout geslopen. Bij de gegevens van de 

broedvogelinventarisatie van Westhoek/Haasvelderbeken staat abusievelijk de naam van Jaap van Saase als 

inventarisant vermeld. Jaap heeft het vaandel echter overgedragen aan Andries Gort, die nu samen met Wim 

van Leeuwen de inventarisatie verzorgt. 

Hieronder volgt een impressie van de eerste schreden op het inventarisatiepad van Andries Gort. 

 

“Inventarisatie broedvogels AWD De Westhoek 1999”
 

Andries Gort, 

Met ingang van het broedseizoen 1999 heb ik het 

inventariseren overgenomen van Jaap van Saase. 

Samen met Wim van Leeuwen, die heel wat jaren 

met Jaap heeft meegelopen, zijn we in maart 

gestart.  

Het was toen nog niet zo druk met de vogels maar 

voor mij een goede gelegenheid de 

plattegrondkaarten van De Westhoek te leren 

kennen. De eerste weken waren spannend welke 

vogels er weer gearriveerd waren en daarna het 

vaststellen van de broedplaatsen. Boeiend werk 

wat ik positief heb ervaren. 

Na 11 bezoeken stond alles op papier en waren er 

volgens mijn collega weinig verschillen met vorig 

jaar. Hoewel er weinig in De Westhoek is 

veranderd, wordt de structuur van het duin jaarlijks 

wel wat ruiger. 

De waterstand met name de wei van De 

Klinkenberg, het Grote Vlak en verschillende 

beekjes, was bijzonder hoog.  

Door het natte voorjaar, was de flora deze zomer 

prachtig. Met al deze ingrediënten van flora en 

fauna waanden wij ons in de AWD soms als in een 

stukje Paradijs. 

Waddenexcursie 2000 
De eerste "Waddenexcursie" in de 21ste eeuw vindt 

plaats in het weekeinde van vrijdag 14, t/m zondag 

16 september en gaat naar Terschelling. Het vertrek 

met de touringcar van de firma Brouwer vindt plaats 

op vrijdagmiddag uit Noordwijk, terwijl de 

terugkomst zondagavond zal zijn. 

 

Voor beide dagen zijn er excursies gepland. 

Zaterdagmorgen gaan we, in groepen vertrekkend 

vanuit de Wierschuur, de vogels en de specifieke 

flora bekijken. Bij terugkomst is een ieder vrij. De 

zaterdagavond zal weer het tijdstip zijn van de 

enige echte "Waddenquiz". 's Zondags heeft u de 

keuze: op eigen gelegenheid de natuur en cultuur 

van het eiland te verkennen of, in groepjes o.l.v. 

een excursieleider, de vogel- en/of 

plantenbevolking van het eiland te ontdekken. 

 

Voor iedereen is er voor het gehele weekeinde een 

fiets gehuurd, maar op zaterdagmorgen vindt de 

excursie voor alle deelnemers te voet plaats.  

De kosten bedragen ongeveer f130,-. Leden kunnen 

zich opgeven door f130,- over te maken op 

girorekening nr. 2573795 t.n.v. Penningmeester 

Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding van 

Waddenweekend. U kunt zich tot 15 augustus 

opgeven, waarbij wordt vermeld dat het maximum 

aantal deelnemers 50 bedraagt en dat de inschrijving 

plaatsvindt bij volgorde van aanmelding. 

Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere 

informatie, waaronder de exacte tijd en plaats van 

vertrek. Indien u nog vragen heeft kunt u zich in 

verbinding stellen met Rien Sluys. Telefoon: 071-

3610945  




