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 Gezocht: 

Coördinator voor de inloopochtenden 
 

 

De inloopochtenden in het Jan Verwey Natuurcentrum zijn in de plaats gekomen voor de traditionele 

openingstijden voor het publiek op de woensdagmiddagen. 

Deze inloopochtenden vinden plaats op iedere eerste zaterdagmorgen van de maand  van 10.00 tot 12.00 uur. 

Er is dan gelegenheid voor gebruik van bibliotheek, het stellen van vragen, het bespreken van actuele 

natuuronderwerpen e.d. 

Er wordt gestreefd naar een bezetting van minimaal 2 personentijdens deze ochtenden. 

De taak van de coördinator is het opstellen van een rooster voor de bezetting van deze ochtenden, het verzorgen 

van de publiciteit, het eventueel in aansluiting hierop (laten) verzorgen van excursies enz. 

 

Bent u geïnteresseerd, neem dan gerust even contact op met Nel Nooijen, Johannes Molegraafstraat 14 te 

Noordwijk. Haar telefoonnummer is 3611347. Zij kan u hierover heel wat meer vertellen.  

Meer informatie is overigens ook nog in deze Strandloper te vinden. 

 

Denk gerust eens even na over deze leuke, afwisselende job in het Natuurcentrum! 

 

                               

Waddenexcursie Ameland 
 

Al redelijk vroeg in het seizoen, namelijk op 

vrijdag 31 augustus, vertrok een groep van ruim 30 

mensen voor het jaarlijkse Waddenweekend. Dit 

jaar met Ameland als reisdoel. Gelukkig was het 

nog augustus waardoor enige vertraagde rijders 

met de laatste late boot van het seizoen alsnog naar 

Ameland konden komen. 

 

Het vakantiehuis Kienstra in Buren was voor enige 

oude “Waddenweekend rotten” een hernieuwde 

kennismaking sinds 1990. De toedeling van de 

kamers met de daarbij behorende opdeling in 

stellen en losse  vrouwen en mannen bracht deze 

keer aan het licht dat een nieuwe categorie was 

ingesteld; de leiding. 

 

De volgende morgen werd al voor het ontbijt door 

een aantal vroege vogels een bezoek aan het strand 

gebracht. Na het ontbijt en het ophalen van de 

fietsen waren we meer mobiel. Een eerste 

opsplitsing bracht een groep naar het oosten en een 

groep naar het westen van het eiland. In het westen 

vonden we een mooi plekje op de dijk, in de zon 

zodat iedereen kon genieten van het uitzicht en de 

vogels waarbij door de echte vogelaars onder ons 

de eerste waarnemingen genoteerd konden worden. 

Naast de verwachte soorten vond een Kleine 

Zilverreiger het blijkbaar nodig om een 

demonstratievlucht uit te voeren en deze ook nog 

eens te herhalen. 

 

Na dit punt viel de groep bij Hollum in kleinere 

delen uiteen door een regenbui, trek in koffie of op 

zoek naar ander uitzichtpunten. 

 

Een ander deel van de groep was naar het oosten 

getrokken en dacht als bijzondere waarneming een 

ruigpootbuizerd gesignaleerd te hebben. Deze 

waarneming werd in twijfel getrokken en bij een 

hernieuwde zoektocht in de avonduren liet deze 

buizerd zich niet meer zien. 

 

De uitschakeling van het Nederlands elftal bracht 

vervolgens een dip in de stemming bij een deel van 

de deelnemers maar deze dip werd weer geheel te 

niet gedaan door de smaak van de traditionele 

macaroni maaltijd. 

 

De avond werd gevuld met een variant op de 

“Waddenkwis”,waarbij geen kennis van Ameland 
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aan de orde kwam maar onder andere een beroep 

werd gedaan op de tekenkwaliteiten van alle 

aanwezigen. De opdracht waren soms makkelijk, 

maar hoe teken je; Moeder Natuur, Pleisterplaats, 

Wadden-weekend, Holenbroeder, Territorium of 

Uilskuiken om er maar eens een paar te noemen. 

 

Uit de andere vragen bleek hoe erg het 

verspreidingsgebied van het Korhoen in de laatste 

dertig jaar is afgenomen, dat een aantal vogels in 

een bepaalde streek bekend staat onder namen 

zoals Dondergans, Melkstaartje of Landmetertje en 

dat een vogelroep op papier moeilijk te herkennen 

is. 

De dichtkunst bleek geen echte talenten op te 

leveren of het moet de volgende aanvulling op de 

gegeven twee regels limerick zijn; 

Een wadden-weekender in Buren 

Zat dom op dit blaadje te turen 

Zat zich te bezinnen 

Wat doe ik hierbinnen 

Ik ga liever vogeltjes gluren 

 

Er werd weer met wisselende inzet gestreden 

omdat ook deze keer de prijs een taak opleverde. 

 

Op de wat grijze zondagochtend verspreidden we 

ons weer over het eiland. Na een wandeling 

hadden we vanaf het uitzicht punt in het oosten van 

Ameland een prachtig uitzicht op een aantal Bruine 

Kiekendieven, door de kenners gekwalificeerd als 

oudere vrouwtjes. Een regenbui bracht een einde 

aan de pret zodat we weer doornat maar tijdig op 

het logeeradres terug waren. 

 

Bij inventarisatie van de waarnemingen bleek een 

honderdtal waarnemingen te zijn genoteerd. Niet 

bijzonder veel hetgeen mogelijk veroorzaakt werd 

door de tijd van het jaar en het daardoor ontbreken 

van de kleinere vogels. 

 

Het geheel overziend hadden we een zeer plezierig 

en gezellig weekend waarbij ieder voor een deel 

zijn eigen gang kan gaan en een van ons zelfs een 

emmer braam mee naar huis kon nemen en wij 

allen ook nog meedeelden in meevallende kosten. 

Ook vanaf deze plaats nog een woord van dank 

voor de organisatoren van dit jaar; George 

Hageman en Pieter de Jong. 

 

Een deelnemer, 

Wim Plaatzer 

 
 

Veldwaarnemingen Waddenweekend 2001 
 
Fuut x Buizerd x Groenpootruiter x Houtduif x 

Roodhalsfuut x Ruigpootbuizerd x Witgat x Graspieper x 

Grauwe Pijlstormvogel ? Torenvalk x Oeverloper x Gele Kwikstaart x 

Jan-van-gent x Boomvalk x Steenloper x Witte Kwikstaart x 

Aalscholver x Waterhoen x Grote Jager x Winterkoning x 

Kleine Zilverreiger x Meerkoet x Dwergmeeuw x Heggemus x 

Blauwe Reiger x Scolekster x Kokmeeuw x Roodborst x 

Lepelaar x Kluut x Stormmeeuw x Paapje x 

Knobbelzwaan x Bontbekplevier x Kleine mantelmeeuw x Roodborsttapuit x 

Canadese Gans x Goudplevier x Zilvermeeuw x Tapuit x 

Brandgans x Zilverplevier x Grote Mantelmeeuw x Merel x 

Zwartbuikrotgans x Kieviet x Drieteenmeeuw x Kneu x 

Casarca x Kanoet x Grote Stern x Tjiftjaf x 

Bergeend x Drieteenstrandloper x Visdief x Fitis x 

Smient x Kleine Strandloper x Dwergstern x Koolmees x 

Krakeend x Krombekstrandloper x Zwarte Stern x Ekster x 

Wintertaling x Bonte Strandloper x Holenduif x Kauw x 

Wilde eend x Kemphaan x Houtduif x Zwarte kraai x 

Pijlstaart x Watersnip x Turkse tortel x Spreeuw x 

Slobeend x Grutto x Zanglijster x Huismus x 

Kuifeend x Rosse Grutto x Sprinkhaanzanger x Vink x 

Eidereend x Regenwulp x Grasmus x Groenling x 

Zwarte Zee eend x Wulp x Grote Bonte Specht x Putter x 

Bruine Kiekendief x Zwarte Ruiter x Huiszwaluw x Nijlgans x 

Blauwe Kiekendief x Tureluur x Boerenzwaluw x Fazant x 

Sperwer x       




