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Met behulp van de boeken van de Jan Verweij 

Bibliotheek zal geprobeerd worden alles op naam 

te brengen. Dat geldt uiteraard ook voor de planten 

en takken die door bezoekers worden mee-

genomen. Er is geen vast programma. Veel kan, 

niets moet. Je kunt dus ook niet ‘te laat’ komen. 

Het is de bedoeling dat men naast een stuk 

gezelligheid ook nog iets kan opsteken als men dat 

wil. De tweede inloopochtend, zaterdag 19 mei, 

staat in het teken van Zangvogels om het huis. 

Welke vogels broeden gewoon in onze tuintjes?  

Hoe kun je de geluiden uit elkaar houden? Welke 

vogels nestelen onder dakpannen en in nestkastjes? 

Het spreekt vanzelf dat op deze ochtend ook 

geluiden kunnen worden beluisterd. Ook zal er 

aandacht zijn voor de verschillende soorten nesten 

die je in en om het huis kunt aantreffen. Bij 

voldoende belangstelling en gunstige weers-

omstandigheden zal er ook een korte wandeling 

naar de Scheveningsestraat worden gehouden om 

daar naar de Gierzwaluwen te kijken. 

 

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
 

 
 

Annemarie van Diepenbeek, Veldgids Diersporen. 

1999. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht. 403 

pagina’s; geïllustreerd met tekeningen en 

honderden kleurenfoto’s. Prijs ƒ 59,95. 

 

Veel dieren laten zich niet gemakkelijk in levende 

lijve waarnemen. Dat geldt met name voor allerlei 

zoogdieren. Toch verraden zij hun aanwezigheid 

dikwijls door allerlei sporen na te laten. Dat 

kunnen pootafdrukken in het zand zijn, maar ook 

vraatsporen aan takken en vruchten of een paar 

keutels op een bospaadje. 

In het nieuwe boek Veldgids Diersporen, de meest 

uitgebreide gids ooit verschenen, worden de 

verschillende ‘spoortypen’ van 81 zoogdieren en 

103 vogelsoorten besproken, aangevuld met sporen 

van enkele reptielen en amfibieën. 

Uiteraard kan dit boek niet volledig zijn. Aan 

braakballen wordt natuurlijk aandacht besteed. Zo 

wordt verteld hoe braakballen van de Kerkuil zijn 

te onderscheiden van die van de Ransuil, maar het 

boek gaat niet in op het verdere uitpluizen van 

braakballen. Daarvoor zal men speciale tabellen 

moeten gebruiken. Hetzelfde geldt voor veren van 

vogels. Op een wandeling door bos en duin vind je 

nogal eens vogelveren. Dat kunnen ruiveren zijn 

onder een rustboom, maar ook plukresten die door 

roofvogels zijn achtergelaten. Het op naam 

brengen van losse veren is dikwijls erg moeilijk. 

Als je een paar blauwe veertjes tussen de 

plukresten van een Havik aantreft, weet je zeker 

dat een Gaai het slachtoffer is geweest, maar zo 

eenvoudig is het doorgaans niet. Zelfs met 

gespecialiseerde verenboeken is het nog zeer 

moeilijk, zo niet onmogelijk, om van elke veer te 

zeggen van welke vogelsoort die veer afkomstig is. 

Vandaar dat dit boek daar verder niet op in gaat. 

De kracht van de Veldgids Diersporen ligt vooral 

in de enorme variatie aan diersporen die behandeld 

wordt en in beeld wordt gebracht. Een greep uit de 

titels van de hoofdstukken maakt dit duidelijk: 

loopsporen, vraatsporen, prooiresten, foerageer-

sporen, voedselvoorraden, uitwerpselen, braak-

ballen, nesten, krabsporen. Het boek is in een 

handig formaat uitgegeven en past daardoor in elke 

rugzak.        

 

 Jelle van Dijk 
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Jonsson, Lars. Vogels van Europa. Bewerkt en 

vertaald door Arnoud B.van den Berg en Ger 

Meesters. 7e druk in 2000, bij uitgeverij Tirion, 

Baarn. 560 Pagina’s, met 2700 afbeeldingen in 

kleur. ISBN 90-5210-187-6, geb. Prijs F69.- 

 

Van de diverse vogelgidsen die in Nederland 

verkrijgbaar zijn, is de “Jonsson”een van de 

bekendste. Onder de vogelaars is het een begrip. 

Op vogelexcursies blijkt altijd dat een aantal 

mensen deze gids bij zich heeft. Het mag dan ook 

in onze bibliotheek niet ontbreken. 

De 1e druk in Nederland verscheen in 1993. Het 

wekt verbazing dat in 2000 al de 7e druk is 

verschenen. Het bewijst wel dat dit boek een groot 

succes is, en dat het beantwoordt aan de wensen 

van de vogelliefhebbers. Men kan dit boek dan ook 

als een standaardwerk beschouwen op het gebied 

van de vogelgidsen. 

Het boek bevat een uitgebreide inleiding over 

determinatiekenmerken, zoals van vorm, kleur, 

geluid en gedrag, de verschillende seizoens- en 

jaarkleden, de rui en het voorkomen in de natuur. 

Ook bevat het een overzicht van de traditionele 

vogelsystematiek voor de Europese  soorten. 

Deze gids bevat een uitgebreide en bijna volledige 

omschrijving van alle vogelsoorten van West-

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook 

de diverse ondersoorten worden omschreven en 

vaak afgebeeld.  

De afbeeldingen van de vogels zijn ruim opgezet 

en zeer fraai, met natuurgetrouwe kleuren.  

En vaak met prachtige achtergronden waarop de 

vogels goed uitkomen, zoals bij de eenden, de 

uilen, de alken, de zandhoenders en de gorzen. 

Maar ook bij veel andere vogels geeft de 

achtergrond een fraaie indruk van de biotoop van 

de soort.  

Ook van de vogels met meerdere jaarkleden zoals 

roofvogels en meeuwen wordt een uitgebreid 

overzicht gegeven van de diverse kleden, soms wel 

met 7 a 8 afbeeldingen per soort. Heel prettig is 

ook het feit dat de afbeeldingen en de omschrijving 

van de soort op 2 tegenoverliggende pagina’s zijn 

geplaatst. Dit voorkomt veel geblader, en werkt 

uiterst comfortabel.  

Ook wordt van de meeste soorten een 

verspreidingskaartje gegeven van broedgebied en 

overwinteringsgebied, voor zover dat binnen 

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten ligt. 

Ook deze verspreidingskaartjes staan op dezelfde 

pagina als de omschrijving. 

Jammer is dat de 7e druk nog volkomen identiek is 

aan de 1e  druk uit 1993. Er heeft dus geen enkele 

bewerking of aanvulling plaatsgehad. Vooral het 

vermelden van recentere waarnemingen en 

zeldzaamheden in de Benelux is voor veel 

vogelliefhebbers erg interessant. Het ontbreken 

daarvan na 1993 doet daarom enigszins verouderd 

aan. De Nederlandse vogelaars hebben waarachtig 

niet stilgezeten, en de waarnemingen zijn 

ruimschoots voorhanden. Met een prijs van f 69.-is 

het ook beslist geen goedkope uitgave. Het is dan 

ook niet duidelijk waarom deze uitgave in een 

ongewijzigde herdruk ruim 20 gulden meer moet 

kosten dan de eerste druk. 

Wie echter een vogelgids zoekt die zeer compleet 

is en bijzonder fraai uitgevoerd, heeft met de 

“Jonsson”en heel goede keus gedaan.  

Wilt U hem inzien? Hij staat nu ook te leen en ter 

inzage in onze bibliotheek. 

 
Jan Jacobs 
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Wegwijzer voor aankomende vogelaars,  

Vic Langenhoff. 

 
Een nieuw boek in de bibliotheek van het Jan 

Verweij Natuurcentrum. Dit keer eens heel wat 

anders dan de meeste andere boeken in het 

centrum. Speciaal voor de jeugd en de beginnende 

vogelaars heb ik dit boekje gekocht omdat het veel 

informatie bevat die voor beginners van belang 

zijn. Zo wordt eerst een beschrijving gegeven van 

wat voor een vogelaar de beste manier is om te 

beginnen, uitleg gegeven over de diverse 

vogelterreinen en de gevolgen van het handelen 

van de mens in deze terreinen. Van de meest 

voorkomende vogels wordt een leuke beschrijving 

gegeven van hun gedragingen en territorium. Maar 

vooral de vogelkalender is erg leerzaam. Hierin 

word je attent gemaakt op wat in een bepaalde 

maand vrijwel zeker te zien en te horen is en wat 

interessante gebieden zijn voor die maand. Een 

groot nadeel van dit boek is echter dat de 

tekeningen, goed getekend, maar bijzonder 

onnatuurlijk gekleurd zijn. Je moet wel erg veel 

fantasie hebben om de afgebeelde vogels te 

herkennen in het echt. Maar niettemin is het een 

lekker leesbaar boekje, waarin op een leuke manier 

veel informatie uit gehaald kan worden. 

   

Ineke van Dijk

 

 

WAD ANDERS 
 

Na jaren van Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland gaat de 

waddenexcursie in 2001 naar het eiland Ameland. 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft men voor het laatst Ameland 

aangedaan. 

De oude getrouwen herinneren zich misschien nog wel het huis van de familie 

Kienstra in Buren op Ameland. 

Voor het eerste weekend van september zal dit onze thuisbasis zijn, dus zowel 

voor oude rotten als nieuwlichters: pak je agenda en noteer alvast: 31 augustus 

t/m 2 september 2001: waddenexcursie naar Ameland. 

In de volgende Strandloper volgt nadere informatie. 

 

George Hageman 

 

 

 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Een onverwachte ontmoeting heeft altijd iets 

spannends. Het vlak voor je voeten met veel geraas 

opvliegen van een fazant, bij een loopje door het 

duin blijft een bijzondere ervaring. Iets dergelijks 

overkwam me op een winterse morgen. Aan het 

begin van mijn dagelijkse rondje liep ik in de tuin 

wat dicht langs enkele buxusstruikjes die tegen de 

garagemuur groeien. Tot mijn schrik vloog daar al 

klapwiekend een vogel uit, een houtsnip. Het dier 

had kennelijk onder de struiken en in de 

beschutting van de muur, de nacht doorgebracht.  

Snippen krijgen het met vorst al snel wat moeilijk. 

Dat geldt zeker voor de watersnip. Deze zijn voor 

hun voedsel afhankelijk van open water. Als dat 

gaat ontbreken gaan ze, voor zover ze niet naar het 




