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NATUUR CD 

 
LUISTEREN IN HET DUIN 2 

 
Opgenomen in de Amsterdamse Water-

leidingduinen 
 

"Luisteren in het duin nr 2 ", dit is een logisch 

vervolg op cd nr 1. 

44 Nieuwe geluiden, met o.a.de waterral en zijn 

gevarieerde roep, de egel met een luidruchtig 

gesnuif en overvliegende knobbelzwanen met hun 

imponerende vleugelslag. 

De voorjaarszang van de boomleeuwerik en het 

gekwaak van de groene kikker. Het zomerse geluid 

van de hommels en de sprinkhanen in de nazomer. 

Het burlen van het damhert in de herfst, `s avonds 

in het open duinbos. 

`s Winters de krakeend en zilvermeeuw. 

De elementen onweer, regen en wind hebben ook 

hun plaats gekregen op deze cd. De golfslag van de 

zee sluit de cd af. 

 

De op deze cd verzamelde geluiden zijn 

geselecteerd uit het bandmateriaal dat ik heb 

opgenomen in de Amsterdamse Waterleiding-

duinen. Het daarvoor noodzakelijke verblijf in de 

duinen heeft mij in eerste instantie al veel 

genoegen verschaft. De gedachte deze verzameling 

in een lade op te bergen en alleen voor eigen 

gelegenheid terug te beluisteren gaf echter minder 

voldoening. Dit was de aanleiding tot het 

uitbrengen van de eerste cd  `Luisteren in het 

duin`. De belangstelling voor deze cd was, en is, 

nog steeds zo groot dat het mij tot een tweede 

selectie heeft aangezet. Voor u ligt de cd 

`Luisteren in het duin` deel twee, waarin 44 

geluiden zijn opgenomen van vogels, zoogdieren, 

amfibieën en insecten in de A.W. duinen. Ik hoop 

dat het beluisteren ervan en de toekomstige 

wandelingen in de duinen U evenveel plezier 

verschaffen als ik aan de opnamen en het 

selecteren van de geluiden heb beleefd. 

 

Productie en opnamen Wil Heemskerk 

 

Verkooppunten o.a. : 

 

Antiquariaat Moby-Dick 

Boekhandel van der Meer, Noordwijk 

Bezoekerscentrum:De Oranjekom van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, Vogelenzang 

I.V.N. Mens en Natuur, Amsterdam 

Noord-Hollands Landschap, Castricum 

Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam 

Natuurmuseum, Rotterdam 

Fries Natuurmuseum, Leeuwarden 

Museum Naturalis, Leiden

 

 Wat staat er op “Luisteren in het duin 2” ? 

 

 

1 Zwarte kraai                               Jan/Febr 

2 Waterral                                      Maart 

3 Brilduiker                                       ,, 

4 Blauwe reiger                                 ,, 

5 Boomleeuwerik                              ,, 

6     Roodborst                                    April 

7     Grote bonte specht + Vink              ,,                        

8    Winterkoning                                   ,, 

9     Zwarte specht                                 ,, 

10   Heggemus                                      ,, 

11   Kokmeeuw                                     ,, 

12 Kuifeend                                       ,, 

13 Grote zaagbek                               ,,                                      

14 Waterral                                      Mei 

15 Rietgors                                         ,, 

16 Graspieper                                     ,, 

17 Merel + Onweer                           ,, 

18  Braamsluiper                                ,, 

19 Stormmeeuw                                ,, 

20 Spreeuw  3x                                  ,, 

21  Houtsnip                                     ,, 

22 Roodborsttapuit                             ,, 

23 Zomertortel                                Mei 

24 Grote lijster + Regen                    ,,                                   

25 Knobbelzwaan                              ,, 

26 Rietzanger                                   Juni 

27 Groene kikker                               ,, 

28 Ekster                                            ,, 

29 Aalscholver                                   ,, 

30 Staartmees                                     ,,                      
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31  Nachtegaal  3x                            Juli 

32 Wind                                              ,, 

33 Fuut                                                ,, 

34 Kleine aardhommel                       ,, 

35 Buizerd                                          ,, 

36 Snortikker + Bruine sprinkhaan    Aug/sept                             

37 Goudvink                                       ,, 

38 Grote groene sabelsprinkhaan       ,, 

39 Harkwesp                                      ,, 

40 Egel                                                ,, 

41 Damhert                                       Okt 

42 Krakeend                                       ,, 

43 Meerkoet                                    Nov/Dec             

44 Zilvermeeuw + Zee                       ,,     

45          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




