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bos aan ligt een groot meer 

met een eilandje in het 

midden. Op dit eilandje 

broedt een Zeearend, die 

zich heel mooi liet zien, 

toen hij even zat te rusten in 

een boom. Dit landgoed is 

verder vermaard om zijn 

prachtige stinzenflora. 

Holwortel en de Gele 

Bosanemoon bedekten hele 

stukken langs het pad. Even 

verderop 

stond zelfs overvloedig Goudveil tussen de berm en 

de sloot. 

In het nabij gelegen plaatsje Reuterstad-Stavenhage 

hadden wij nog even gelegenheid een bezoek te 

brengen aan het museum van de vermaarde Duitse 

schrijver Fritz Reuter, die hier geboren is. 

Zo kwamen wij langzamerhand aan het einde van 

ons verblijf in het Müritz Nationalpark, maar we 

kunnen terugzien op een geslaagde vakantie met vele 

leuke waarnemingen. We gaan er nog eens zeker een 

keer terug. 

 

Kees Verweij en Dineke Kistemaker. 

 
 

 

 

 

 

Vogelnieuws   
reacties van onze leden 

 

 
Sinds ruim een jaar verblijft er in onze tuin en in de 

directe omgeving een mannetje Japanse Nachtegaal. 

Dank zij foto's van onze Engelse buren konden wij 

zien, dat het diertje niet geringd is. Niettemin ligt het 

voor de hand, dat deze vogel ergens ontsnapt is, 

want de Japanse Nachtegaal is een vrij populaire 

volièrevogel, maar helemaal zeker weten doe je dit 

niet. 

Zijn naam verraadt zijn oorspronkelijke herkomst. In 

elk geval heb ik hierbij deze waarneming gemeld. 

Als u in de buurt bent kunt u gerust deze mooie 

vogel bekijken.  

Ongeveer vier jaar geleden troffen wij onder het 

raam van onze zitkamer een grote, aan de buik en 

rug gestreepte vogel met een lange snavel aan. Hij 

was morsdood en had wat bloed aan de snavelbasis. 

Het dier werd door Jelle van Dijk direct als een 

Houtsnip geïdentificeerd. Waarschijnlijk had hij zich 

tegen het raam te pletter gevlogen. In dezelfde 

winterperiode, maar dan enkele maanden later zagen 

wij in onze achtertuin wel zes van deze vogels 

tegelijk, die bij nadering van de grond opvlogen. Een 

prachtig gezicht! 

Nog een leuke herinnering: In april 1970 hebben 

mijn vrouw en ik op verzoek van het World Wildlife 

Fund Nederland meegedaan aan de bewaking van 

nesten en eieren van de Zeearend in het plaatsje 

Gottesgabe bij Kiel in Duitsland.  

Deze bewaking was vooral gericht op voorkomen 

van het roven van de eieren, die nu eenmaal helaas 

zeer gewild zijn. In West-Duitsland waren er destijds 

maar 4 paar over, terwijl er in Oost-Duitsland nog 

enkele honderden paren waren. Dit gegeven werd 

door de toenmalige Oost-Duitse regering politiek 

aangegrepen met de mededeling, dat het met het 

milieu in het westen toch niet zo bijster goed gesteld 

was. 

Het is al weer een tijdje geleden, dat o.a. Noordwijk 

werd opgeschrikt door de aanwezigheid van een 

heuse Lammergier.  

Na enkele naspeuringen bleek het om een exemplaar 

te gaan, die de voormalige directeur van het 

dierenpark Wassenaar, de heer Louwman, in het 

kader van een reintroductieprogramma had gefokt en 

in de Franse Alpen had laten uitzetten. Ik ken zelf de 

heer Louwman en mocht u meer willen weten over 

wat hij fokt en introduceert dan kan ik u met de heer 

Louwman in contact brengen.  

 

A.J.M. Schipperijn, 

Leeuwenhorstlaan 4, 

2203 BK Noordwijk,

 

 

 




