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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 
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zuiden zijn ontkomen, op zoek naar de laatste 

waterstroompjes. De voet van de duinen biedt op 

zulke dagen dan nog wat mogelijkheden. Zowel 

ten zuiden als ten noorden van het dorp loopt er op 

bepaalde plaatsen water uit het duin. Als jongen 

kende je die plekjes op je duimpje. Als je in de 

duinen had gespeeld en je kreeg dorst, dan bracht 

het glasheldere water uit het duin wel eens 

uitkomst. Ook de watersnippen, soms is daar een 

bokje (een iets kleinere snip) bij, weten die plekjes 

te vinden.  

De vraag blijft waarom ook de houtsnip bij vorst 

een opvallend gedrag gaat vertonen. Zolang er 

geen sneeuw ligt moet deze vogel toch nog wel 

wat te eten kunnen vinden. Of is dan de bodem zo 

hard geworden dat ze geen kans meer zien hun 

voedsel van onder het bladerdek te halen? Zeker is, 

dat ze met winters weer nogal eens min of meer 

verdwaald in en rond het dorp zijn te zien.  

Als broedvogel zijn we de houtsnip in onze 

omgeving vrijwel kwijtgeraakt. Met een groepje 

waarnemers uit Noordwijk tellen we reeds 

jarenlang de broedvogels in de zuidelijke duinen 

van de Amsterdamse Waterleiding. Met Herma 

Veefkind deed ik dat een aantal jaren in het 

Hoekgatterduin, een terrein ten noorden van de 

ingang De Zilk. Er werden dan altijd een paar 

avonden besteed om de houtsnip te lokaliseren. In 

de broedtijd wordt de vogel tegen de schemering 

actief en gaat rondjes vliegen. Elke twee/drie 

minuten vliegt het dier dan over je heen en maakt 

daarbij een tikkend geluid. In het langzaam donker 

wordende duin is dat een bijzondere ervaring.   

Al moeten we de houtsnip als broedvogel missen, 

als je het dier zelfs in je achtertuin kunt tegen 

komen, wat klagen we dan? Met een probleem ben 

ik wel blijven zitten. Een paar dagen na de 

gebeurtenis in mijn tuin stond ik in de boekwinkel 

van mijn dochter. Een klant hield me daar aan en 

vertelde dat hij net een vogel met een lange snavel 

in de Karel Doormanstraat had zien liggen. Het 

beest was dood en naar zijn mening tegen de flat 

daar gevlogen. Enkele minuten later stond ik in de 

bewuste straat en jawel, daar lag een houtsnip op 

de straat. Helemaal gaaf, met alleen wat bloed aan 

de snavel maar ongetwijfeld morsdood. Was het 

`mijn` houtsnip uit de tuin die net als de 

naamgever van de straat jammerlijk aan zijn einde 

was gekomen? 

   

W.Andela

 

Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2000 
 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 

 

In de Flora van de Duin- en Bollenstreek die onze 

vereniging in 1994 publiceerde, is een lijst te 

vinden waarin alle tot dan toe bekende 

plantensoorten van onze regio staan vermeld. 

Sindsdien zijn in De Strandloper enkele artikelen 

verschenen waarin nieuwe vondsten bekend 

werden gemaakt: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 

- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 

- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 

- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 

 

In deze bijdrage willen wij opnieuw aanvullingen 

geven op de hierboven genoemde publicaties. Niet 

alleen zullen soorten worden besproken die nog 

niet eerder in onze regio werden aangetroffen, ook 

zullen nieuwe vindplaatsen van schaarse soorten 

worden genoemd. Dat daarbij als vindplaatsen 

wegbermen en bedrijventerreinen worden genoemd 

zal na de vorige rapporten niet verbazen. Het 

grondverzet op deze plaatsen geeft veel zaden de 

kans juist daar te kiemen. Dergelijke groeiplaatsen 

is wel een kort bestaan beschoren! 

Ook zullen kort een aantal soorten besproken 

worden die zich in het stedelijk milieu proberen te 

vestigen door verwildering vanuit tuinen. Deze 

soorten kunnen we in de meest recente druk van 

Heukels’ Flora van Nederland nog niet vinden. 

 

 

Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 

 
Wolfskers – Atropa bella-donna 

Reeds in 1999 werd deze soort door MdG tussen 

straattegels aangetroffen in Leiden en Warmond. 

Op 9 mei werd de plant ook aan de Baak te 

Katwijk waargenomen (blok 30-26-15). De plant 

stond ook hier tussen het plaveisel. 

 




