
(zaad)materiaal. Het HHR zal alleen Helm 
aanplanten om de verstuiving te beteugelen, maar 
verder zal niets ingeplant of uitgezaaid worden. 
Wel zal op ons advies van de huidige zeereep de 
bovenste 50 cm worden afgegraven en opgeslagen. 
Na afronding van de werkzaamheden zal deze 
grond worden teruggestort. De terugkeer van 
soorten als Blauwe zeedistel en Zeewinde is 
hiermee gegarandeerd. In de zomer van 2005 is 
een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van alle 
plantensoorten die in de zeereep voor de boulevard 
te vinden zijn. Er is dus straks goed na te gaan 
welke soorten van buiten zich in dit gebied 
gevestigd hebben. 
 
Afsluiting jubileum 
 
Ter afsluiting van het veertigjarig jubileum werd 
op 8 oktober een bustochtje voor de trouwe 
medewerkers georganiseerd. Via Rotterdam reden 
we naar de buitenhaven van Stellendam, waar op 
de slikken van de Kwade Hoek  Kluten, 
Pijlstaarten, Smienten en Lepelaars werden 
bewonderd. In de luwte van de bus werd op een 
meegebracht kampeertafeltje vervolgens koffie met 
cake geserveerd. De volgende stop was op de 
Brouwersdam. Hier zagen we Rotganzen, 
Bontbekplevieren en Steenlopers van heel dichtbij. 
Iets verder in het wilde water zwom een groepje 
Roodhalsfuten en op een zandplaat in de verte  
bleken Zeehonden te liggen. Verrassend was de 
juveniele Jan van Gent, die zich mooi van dichtbij 

liet bewonderen. Op Schouwen werd koers gezet 
naar de Koudekerkse Inlagen, waar de Stompe 
Toren door velen beklommen werd. Om half één 
precies meldden we ons bij het bezoekerscentrum 
Neeltje Jans. Na een heerlijke lunch gingen we 
onder leiding van een deskundige gids naar en in 
het sluizencomplex van de stormvloedkering. 
De terugreis voerde eerst langs het 
natuurontwikkelingsproject Prunjepolder en daarna 
naar de Ouderkerkse Hoek. Het was ondertussen 
prachtig weer geworden en vanaf de hoge dijk 
hadden we prima zicht op meer dan 10 Kleine 
Zilverreigers, Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en 
vele eendensoorten. Via de Hellegatsplaten 
bereikten we Rotterdam weer, waarna we tegen 
zessen terug in Noordwijk waren. 
 
Herfstnatuurspel 
 
Echt mooi weer was het op 24 oktober niet. De 
weersverwachting, die buiig weer in het 
vooruitzicht stelde, zat er dit keer helaas niet naast. 
Met paraplu’s en gehuld in kleurrijke regenkleding 
kwamen toch nog zo’n 300 kinderen naar het 
Leeuwenhorstbos. Daar werden ze opgewacht door 
een twintigtal medewerkers van de Educatieve 
Werkgroep die weer een leuke en leerzame 
speurtocht met opdrachten in elkaar hadden 
gedraaid. Dankzij de inspanningen van 2 
fotografen en onze webmaster waren er nog 
dezelfde dag al foto’s van dit geslaagde evenement 
te zien op onze site www.strandloper.nl  

 
In memoriam Jo Rampen 

 
Jelle van Dijk 
 
Op 11 oktober 2006 overleed Jo Rampen, ruim 90 
jaren oud. De laatste tien jaar was Jo bij ons een 
bekende verschijning omdat hij vrijwel geen lezing 
in het Jan Verwey Natuurcentrum oversloeg. 
Herhaaldelijk vertelde hij mij na afloop dat hij niet 
alleen genoten had van de lezing, maar ook van de 
sfeer. “Iedereen kan hier zo heerlijk zichzelf zijn 
en niemand geneert zich om een vraag te stellen”, 
merkte hij wel eens op.  
Mijn eerste contacten met Jo Rampen stammen uit 
1974. Met een aantal gelijkgezinden hadden we in 
1972 de Club van Zeetrekwaarnemers opgericht en 
we vroegen ons af of het verstandig was om als 
zelfstandige groep verder te gaan of dat het beter 
was aansluiting te zoeken bij de NOU 
(Nederlandse Ornithologische Unie). Met Frank de 
Miranda trok ik naar huize Kittiwake aan de 
Sportlaan in Katwijk waar op die zaterdagmiddag 

het voltallige NOU-bestuur vergaderde. Natuurlijk 
had Jo Rampen snel door dat ons verzoek tot 
aansluiting bij de NOU ook een verzoek tot 
financiële ondersteuning inhield.  
Dat laatste punt vormde evenwel geen bezwaar en 
vol enthousiasme ging de Club van 
Zeetrekwaarnemers verder als sectie van de NOU.  
Jo Rampen was een scherp waarnemer die in 
dagboeken al zijn belevenissen vastlegde. Een 
bijzondere dag voor hem was 15 maart 1959, toen 
hij in een duinplas van Meyendel de eerste 
Nederlandse Ringsnaveleend ontdekte. In datzelfde 
jaar zag hij bij Geleen de eerste Temmincks 
Strandloper voor Limburg. 
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De grootste verdienste van Jo Rampen voor 
vogelend Nederland ligt echter op het 
organisatorische vlak, zoals hij het zelf ook steeds 
benadrukte. Hij was erelid van de NOU vanwege 
ruim 20 jaar penningmeesterschap. Bovendien was 
hij ook erelid van de Club van Nederlandse 

http://www.strandloper.nl/


Vogelkundigen vanwege ruim 20 jaar 
bestuurslidmaatschap waarvan elf jaar als 
secretaris. In die laatste hoedanigheid wist hij Hein 
Verkade en mij te verleiden om toe te treden tot dit 
illustere gezelschap (toentertijd nog na ballotage!). 
Na het beëindigen van zijn bestuurstaken legde Jo 
zich toe op het aflezen van gekleurringde meeuwen 
in de Katwijkse Binnenwatering, daarin 
gestimuleerd door zijn vriend Arie Spaans. Reeds 
de tachtig gepasseerd, schafte hij zich nog een 
nieuwe telescoop aan! Intens genoot hij van het 
gezelschap van jonge, enthousiaste Katwijkse 
vogelaars die zich bij hem voegden achter de ruiten 
van Hotel Savoy om vandaar trekwaarnemingen te 
doen. Door zijn afgenomen mobiliteit en het 
nieuwe regime in Savoy kwam hier enige jaren 
geleden helaas een einde aan. 
Wat Jo Rampen jarenlang niet verkroppen kon, 
was de oprichting van de Dutch Birding 
Association DBA), nota bene in zijn geliefde 

Katwijk nog wel. Volgens Jo hadden de oprichters 
van de DBA zich niet voldoende ingespannen om 
binnen de NOU te blijven. Deze onvrede duurde 
jaren, maar was nooit van invloed op zijn positieve 
houding ten opzichte van de Katwijkse leden van 
de DBA, waaronder voorzitter Gijsbert van der 
Bent. 
Jo Rampen heeft nog bij zijn leven enkele boeken 
aan de Jan Verwey Bibliotheek geschonken. In de 
rubriek Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek wordt 
aan twee bijzondere boeken uit zijn nalatenschap 
aandacht besteed. Tot slot de tekst van de 
advertentie die onze Katwijkse vrienden plaatsten 
in de Katwijksche Post van 19 oktober: 
Op woensdag 11 oktober 2006 is overleden 
Mijnheer Jo Rampen. In zijn liefde voor de natuur 
en zijn passie voor vogels een voorbeeld voor ons 
allemaal. De Katwijkse en Noordwijkse vogelaars 
zullen hem missen als hun nestor en als bijzonder 
aimabel mens. 

   

Tuinvogeltelling 2006 
 
Welke tuinvogel wordt dit jaar het meeste gezien? In het weekeinde van 16 en17 december 2006 organiseert 
Vogelbescherming Nederland voor de vierde keer de nationale tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen! 
Noteer in dat weekeinde gedurende één uur welke vogels u in de tuin of op het balkon ziet.  
De ‘uitslag’ kunt u daarna doorgegeven via www.tuinvogeltelling.nl. U ziet dan direct welke vogels het 
meest genoteerd zijn in uw omgeving. Verleden jaar eindigde de Huismus op nummer één, gevolgd door 
Koolmees en Merel. In totaal werden door 14.000 tellers ruim 476.000 vogels gezien. 
Meer informatie is te vinden op www.tuinvogeltelling.nl. 
 
De Nationale Tuinvogel Top-10 (2005) ziet er  
als volgt uit:(tussen haakjes staat de rang in 2004).  
 
De tweede kolom geeft het aantal plekken 
aan, waar de soort gezien is.   
 
Huismus (1)  66.111  5835 
Koolmees (2) 63.078  8484 
Merel (3) 36.291  8467 
Pimpelmees (4) 29.512  6624 
Vink (6) 25.154  5279 
Spreeuw (7) 20.761  3239 
Kauw (5) 19.691  3398 
Turkse tortel (8) 16.301  4551 
Roodborst (12) 12.432  6934 
Ekster (11) 11.936  4793 
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Nummer één : de Huismus 
© Martin Hierck  
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