
konden hier nog Bonte Strandlopers, Smienten, 
Grauwe Ganzen, Watersnippen en een over de dijk 
jagende Boomvalk worden genoteerd. 
Verderop viel bij de Noordsvader nog een intensief 
naar mossen speurende Joost Bouwmeester waar te 
nemen, maar ook een in klassieke rusthouding 
achterover liggende Willem Baalbergen, wat naar 
hij later beweerde de uitgelezen manier was om 
roofvogels waar te nemen. Plasjes in deze 
omgeving brachten nog Witgatje, Blauwe Reiger, 
Dodaars, Oeverloper, Kuifeend, Putter en 
Groenling. Menigeen had zich toen echter al 
richting lunchcafé of strand begeven om alle 
indrukken nog eens rustig te verwerken of om zelfs 
bij douchegebrek een aangename duik in zee te 
nemen. 
Eindigen willen wij bij een mooi in het duin 
gelegen uitzichtpunt bij de Badhuiskuil ter hoogte 

van Paal 8, waar beeldhouwer Willem van de 
Velde een fraai Art Deco beeldje van de nestor van 
de Nederlandse natuurbescherming Victor 
Westhoff heeft neergezet met als vermelding: 
 Hij observeert 

Hij beschrijft de natuur in al haar 
verscheidenheid 

 Telkens weer 
 Hij volgt de natuur 
Fotograaf George Hageman was hiervan kennelijk 
zo van onder de indruk dat hij er zijn tas met 
splinternieuwe digitale Canon spiegelreflex niet 
alleen neerzette maar ook liet staan, maar dat is 
gelukkig allemaal weer goed gekomen. 
Wat de wadden betreft hopen wij deze traditie van 
observeren en beschrijven uiteraard te kunnen 
voortzetten, en wel van 8 tot 10 september 2006 op 
het bij velen geliefde Vlieland in het Twest Endt.  

 
Duinexcursie voor de jeugd 

 
Zaterdag 5 november organiseerde mevrouw Nel Nooyen  weer een excursie voor de 
jeugd. We gingen naar het duin. Deze keer met als gids Robbert Sluis. Algauw vonden 
we iets leuks: Dropjesbomen. Deze heten zo omdat ze een soort ruitjes in hun bast 
hebben (ook wel Zilverabeel genaamd).Robbert legde ons uit dat je niet meer zoveel 
vogels hoort omdat het te hard waait en dan houden ze zich stil. Maar je hoort 
natuurlijk ook niet zoveel vogels omdat veel ervan naar het zuiden zijn getrokken. 
Robbert vertelde ook over bessen zoals Rozenbottels en Kardinaalsmutsen.(of je ze 
kon eten of niet). We gingen ook nog  een spelletje doen . het was een soort 
verstoppertje. Bij het 2e potje ontdekte iemand een oud vossenhol. En ook een hoop 
rotzooi. We zagen ook een boom met twee gaten, daar woonden eerst de familie 
Specht en de familie Koolmees. Iedereen heeft weer genoten!  
 
 Marieke Dwarswaard (9jaar) en Ruben Buijserd (9 jaar) 
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