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In memoriam Jan Glasbergen( 1929-2002) 

 
Aan het einde van het vorige jaar moesten wij 

afscheid nemen van een van de oprichters van onze 

vereniging, Jan Glasbergen.  

Woonachtig in Rijnsburg was hij vanaf het begin 

tot het laatst toe bij de natuurbescherming 

betrokken. Samen met zijn zwager Arie Cramer, 

zwierf hij vrijwel zijn leven lang door de duinen en 

de polders in onze omgeving.  

Natuur- en Vogelbescherming is hier deels 

ontstaan vanuit een vereniging van houders van 

vogels en volières.  

Onder leiding van Deelder van het Staatsbosbeheer 

organiseerden deze mensen excursies waardoor er 

een in vogels geïnteresseerde groepje ontstond. 

Daarnaast kenden we in Noordwijk een aantal 

mensen die al vanuit hun jeugd naar vogels keken, 

Johan Moerkerk, Cees van der Luyt, Jan Hoek, Jan 

en Arie. Met elkaar besloot men indertijd dit 

vogelen in verenigingsverband te gaan doen.  

Jan Glasbergen was een man op wie je nooit 

tevergeefs een beroep deed. Als je bijvoorbeeld 

wat nestkasten nodig had was een belletje naar de 

Petronella van Saksen straat voldoende. Speciaal 

bij het verbouwen en het onderhoud van het Jan 

Verweycentrum maakte Jan zich verdienstelijk. 

Voor met name het vernieuwen van de steenstrips 

aan de buitenzijde van het gebouw was hij gewoon 

onmisbaar. Jan genoot er van om het veld in te 

trekken. Jarenlang inventariseerde hij de zeereep in 

de noordduinen, ook al was dit niet zo’n vogelrijk 

gebied.  

De polder Hogeweg trok hem echter het meest. 

Een aantal jaren woonde hij midden in deze polder 

en kon daarbij vanuit zijn huis van de vogels 

genieten. Jan was een fijn lid van onze vereniging 

maar vooral ook een plezierig mens. We zullen 

deze Rijnsburger missen. 

 

Wim Baalbergen. 
 

 

Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen in 2002 
 

 

In 2002 zijn de broedvogelinventarisaties in het 

zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleiding- 

duinen voortgezet. Evenals de jaren 1986 t/m 

2001 zijn de 5 kerngebieden geïnventariseerd 

volgens de BMP-methode van SOVON. 

 

De 5 geïnventariseerde kerngebieden 

 

1 Gijs Kokkieshoek, 47 ha 

2 Boeveld-West, 28 ha 

3 Wolfsveld-West, 35 ha 

4 Westhoek/Haasvelderbeken, 55 ha 

5 Hoekgatterduin, 50 ha 

 

Medewerkers 

 

E. Aartse, W. Baalbergen, A. Gort, B. Heethuis, J. 

Jacobs, W. van Leeuwen, B. Veefkind, J. 

Veefkind en S. Vos 
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1  Gijs Kokkieshoek 
 

geïnventariseerd door E. Aartse 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de 

Houtweg. 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha., 

waarvan circa 7 ha. Duinberkenbos, circa 15 

ha.duindoornstruweel, circa 5 ha. stuifzand en 

stuifplekken en circa 20 ha. open duin met 

Duinriet, Zandzegge en Helm. Volgens het 

beheersplan wordt een beperkte verstuiving 

toegelaten. Het terrein is erg geaccidenteerd. 

Vanaf de Langevelderberg (27 m + NAP) loopt 

het terrein glooiend af naar de Langevelderslag en 

de Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet 

meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel 

dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer 

begaanbaar. 




