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W.Andelaar 

 

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. 

 

Het terugkomen van onze broedvogels vanuit het 

zuiden vind ik elk voorjaar weer een bijzondere 

belevenis. De eerste zwaluw maakt weliswaar nog 

geen lente, maar het betekent wel dat de winter 

voorbij is. Bij het kijken over zee zijn op een dag 

ineens de Visdieven en Noordse sterns terug.  

Het begint met een enkele vogel, wat verdwaald 

tussen de meeuwen, totdat kleine groepjes `Noorse 

dieven` zich langs de kust naar het noorden 

spoeden. Soms gunnen ze zich even tijd voor het 

duiken naar een visje; vaak echter hebben ze haast 

om weer naar hun broedgebied te komen.  

Over die verplaatsingen van vogels, van noord naar 

zuid in het najaar en omgekeerd in het voorjaar, 

zijn kasten vol met boeken geschreven. 

Gewoonlijk gaan die boeken over de vraag 

waarom vogels trekken en hoe zij de weg heen of 

terug kunnen vinden. Voor het herkennen van de 

vogels die twee maal in het jaar langs onze kust 

trekken heb je daar echter niet veel aan. Om die 

reden zijn er tal van vogelgidsen op de markt 

gekomen. Daarin wordt precies aangegeven op 

welk vleugelstreepje je moet letten.  

En, niet minder belangrijk, hoe bepaalde vogels 

zich gedragen. Midas Dekkers zegt daarvan: 

`Vogelaars zijn van die mannetjes met een 

afgezakte baard en een handboek in de hand. 

Daarin staat precies hoe een vogel er uit ziet en hoe 

deze zich dient te gedragen. Wee de vogel die zich 

daar niet aan houdt!`  

Een halve eeuw geleden was het met de veldgidsen 

anders gesteld. Als aankomend vogelaar moest je 

het doen met ZIEN IS KENNEN van Nol  

Bins-bergen.  

Een langwerpig boekje dat je met een leren riempje 

en een drukknoopje kon sluiten. Een gidsje, 

speciaal gemaakt voor de binnenzak. Rein 

Stuurman, toen een bekend vogelillustrator maakte 

de tekeningen van de vogels. Ze maken nu een wat 

houterige indruk en zijn niet te vergelijken met de 

huidige vogelgidsen.  

Uit diezelfde tijd stammen de boekjes met 

veldkenmerken, door Luuk Tinbergen voor de 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 

geschreven. Boekjes in hetzelfde handige formaat 

met een groot aantal schetsjes van zaken waar je 

bij het waarnemen op moet letten. Je zou kunnen 

zeggen dat deze gidsjes hun tijd ver vooruit waren. 

Een dezer dagen bladerde ik het deeltje met de 

roofvogels nog eens door. Daarbij viel mijn oog op 

een tekening van een slechtvalk, zittend op een 

aangespoeld kistje op de Texelse Slufter. Jaren 

geleden waren we daar met een groepje vogelaars 

en zagen precies zo`n zelfde slechtvalk op precies 

zo`n zelfde kistje. Ik wist wel dat slechtvalken oud 

kunnen worden, maar dat het beest daar meer dan 

twintig jaar op ons zat te wachten, dat had ik toch 

niet verwacht.  

      




