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Welkom bij de Natuurkalender! 
 

In het komend jaar willen we graag de rubriek "Natuurkalender" in de Strandloper introduceren. 

Gebleken is, dat vele lezers onder u regelmatig leuke waarnemingen doen en deze graag onder de 

aandacht van het lezerspubliek van de Strandloper willen brengen. We hebben een aantal vaste 

schrijvers onder ons, maar niet iedereen wil een uitgebreid artikel schrijven. Dit hoeft niet, want in 

deze rubriek kan iedere leuke vondst of waarneming worden opgenomen, mits deze tijdig wordt 

gemeld.  

 

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kun u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman 

Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar:  strandloper_nl@hotmail.com 

We zijn heel benieuwd naar wat er straks binnenkomt. 

 

De Redactie 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney & 

Dan Zetterström (2001): Europese Vogels. Alle 

vogels van Europa, Noord-Afrika en het 

Midden-Oosten. 400 p. Uitgave van Tirion 

Uitgevers BV, Baarn. Prijs  € 67,90. 

 

In 1999 verscheen in Zweden een fantastische 

vogelgids die resoluut een einde maakte aan de 

discussies over wat nu toch wel de beste vogelgids 

is. Het boek werd snel in het Engels vertaald en op 

de markt gebracht onder de titel: Collins Bird 

Guide. Voor ruim honderd gulden werd ik de 

gelukkige bezitter van deze fantastische veldgids. 

Natuurlijk was ook deze gids niet volmaakt, maar 

daarover later. 

In 2001 nam de ANWB een lovenswaardig 

initiatief: de Collins Bird Guide verscheen in het 

Nederlands voor een zeer aantrekkelijke prijs! Het 

boek kost nu slechts € 28,80. Deze geweldige 

vogelgids is nog steeds bij de ANWB te koop 

onder de titel: ANWB Vogelgids van Europa, 

vertaald en bewerkt door Arnoud B. van den Berg, 

Frank G. Rozendaal en André J. van Loon. Het is 

deze ANWB Vogelgids die een jaar later in A-4-

formaat door Tirion Uitgevers BV op de markt 

werd gebracht. Het is een schitterend uitgegeven 

boek, maar bij het horen van de prijs was het even 

slikken. Een echt verkoopsucces werd het dan ook 

niet. Dit leidde er toe dat V&D het boek in de 

aanbieding deed tijdens de koopjesdag van 13 

september j.l. voor slechts € 25. Dankzij tipgever 

Ab Steenvoorden kon ook een exemplaar voor 

onze bibliotheek bemachtigd worden.  

Binnen een uur waren op deze zaterdagmorgen alle 

exemplaren uitverkocht! 

De ‘grote vogelgids’  is werkelijk een lust voor het 

oog. Ook als je geen zin hebt je in de teksten te 

verdiepen, houd je het nog uren vol met het 

bekijken van de prachtige tekeningen. De kleine 

sfeertekeningen waarin de vogel in een landschapje 

worden getoond, kun je eigenlijk nu pas goed 

bekijken. In de ANWB Vogelgids blijft dit helaas 
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gekriebel. Ook de wat klein uitgevallen plaatjes bij 

veel soorten komen nu prachtig tot hun recht. Het 

drukwerk is trouwens van hoge kwaliteit. Bij het 

vergelijken van platen in de Collins Bird Guide 

met het plaatwerk in dit boek, wint het Tirion-boek 

het zonder meer. 

Inhoudelijk is het Tirion-boek precies gelijk aan de 

ANWB Vogelgids. De opmerkingen die hier volgen 

zijn dan ook geheel van toepassing op de inhoud 

van de ANWB Vogelgids. De Nederlandse 

bewerking voegt duidelijk informatie toe aan de 

Engelse tekst van het Collins Bird Guide. Zo 

worden opmerkingen gemaakt over het voorkomen 

in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

de meest recente informatie uit het archief van de 

Dutch Birding Association. De Nederlandse 

bewerking gaat wat de soortensystematiek betreft 

een stapje verder dan de Engelse tekst. Zo wordt 

bij de meeuwen de Nederlandse indeling in soorten 

aangehouden. De Kleine Mantelmeeuw heet dan 

ook niet Larus fuscus (Collins), maar Larus 

graelsii. De Baltische Meeuw is bij Arnoud van 

den Berg c.s. een aparte soort met de 

wetenschappelijke naam Larus fuscus, terwijl de 

Collins deze meeuw niet de soortstatus toekent en 

spreekt van Larus fuscus fuscus. Dergelijke 

verschillen met de Engelse tekst zijn er ook bij 

Toendrarietgans / Taigarietgans,  Vale 

Pijlstormvogel / Yelkouanpijlstormvogel en nog zo 

een paar. Deze naamgeving is gelukkig wel zoals 

we die ook tegenkomen in de standaardwerken die 

de laatste jaren over de Nederlandse avifauna zijn 

verschenen zoals de beide delen van Avifauna van 

Nederland en  de Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels.  

De eerste platen die ik in dit grootformaat boek 

opzocht waren die waarop Groene Specht, Hop, 

Scharrelaar en Bijeneter zijn afgebeeld. Helaas zijn 

deze platen niet overgetekend voor dit nieuwe 

boek. Juist genoemde soorten zijn namelijk erg 

flets afgebeeld. Deze vogels zijn in werkelijkheid 

veel mooier dan hier op het plaatje. Bij Ransuil en 

Velduil is de ondervleugel te geel afgedrukt. Ook 

het kleurgebruik bij de beide goudhaansoorten is 

niet echt geslaagd. Daar staat tegenover dat er 

duizenden tekeningen heel goed geslaagd zijn!  

Mocht u de ANWB Vogelgids nog niet hebben 

gekocht, treuzel dan niet langer. Het is momenteel 

veruit de beste gids en dat ook nog eens voor een 

aantrekkelijke prijs! Worden uw ogen wat moe van 

al die kleine plaatjes, probeer dan alsnog een 

exemplaar van Europese Vogels te bemachtigen. 

Lukt dat niet meer, kom dan eens langs in de Jan 

Verwey Bibliotheek en blader door het 

schitterende boek dat hier besproken werd. 

 
 

Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos 

 
Ineke van Dijk 

 

Maandag 13 oktober was als datum geprikt voor 

het jaarlijkse herfstnatuurspel van de educatieve 

werkgroep.  En je kunt natuurlijk zoveel 

voorbereiden als je wilt, maar je blijft afhankelijk 

van het weer. Het beloofde echter een prachtige 

herfstdag te worden en iedereen van de werkgroep 

had er reuze zin in.  

 

Voor enen stonden er al heel wat kinderen met hun 

ouders te wachten om van start te gaan en we 

hebben het geweten. Vanaf één uur leek het storm 

te lopen, zoveel belangstelling was er voor het 

spel. Gelukkig hadden we in plaats van de 

gebruikelijke 400 stuks 500 exemplaren van de 

deelnemersformulieren laten drukken, maar zelfs 

daaraan hadden we snel te kort. Toen er  400 

formulieren waren uitgedeeld werd er nog maar 1 

formulier per 2 kinderen gegeven.  

 

Op een gegeven moment zelfs nog maar 1 

formulier per gezin en nog waren er mensen die 

zonder deelnameformulier op pad moesten. 

Maar ook zonder dat hebben de kinderen (en hun 

ouders) genoten.  

Als zij alle bordjes volgden, konden zij o.a. 

ontdekken  dat sommige paddestoelen buisjes en 

andere plaatjes aan de onderkant van de hoed 

hebben; ze konden de omtrek van een grote Beuk 

opmeten, een rebus maken, sporen van 

verschillende dieren ontdekken, verschillende 

vogelgeluiden raden, en nog veel meer. Op één 

plaats moesten ze raden van welk dier de 

verschillende soorten poep waren. Grote hilariteit 

natuurlijk, vooral als hen daarna dan nog een 

‘konijnenkeuteltje’ werd aangeboden. Vaak moest 

dan eerst uitgelegd worden dat het echt een snoepje 

was voordat de kinderen het durfden op te eten.  

 

Iets verderop moesten de kinderen in een voeldoos 

zoeken naar 3 vruchten die niet in het bos 

thuishoren. Voor sommigen was dit een beetje eng 




