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24.000 Strandlopers en 70.000 Hits
Franciska Faber 

Bijna 24.000 Strandlopers en 70.000 Hits; 
elke rechtgeaarde vogelaar zou trots zijn op 
zulke aantallen. Daarmee nestelt Kees 
Erkelens zich misschien wel in de top 20 van 
onze vereniging. Alleen hebben we het nu even 
niet over aantallen getelde vogels (vroeg u zich 
al af of de Hit een vogel was die u gemist 
had?), maar over het aantal Strandlopers waar 
Kees aan meegewerkt heeft (grof geteld 40 
edities x 600 exemplaren) en het aantal hits 
op onze succesvolle website 
www.strandloper.nl. Over een vrijwilliger die 
graag met de pc werkt. 

Kees op vakantie in Schotland  

Kees Erkelens werkt aan de zichtbare resultaten 
van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk (VNVN). Alle 550 
leden hebben wel eens wat van hem gezien of in 
handen gehad. Hij zit in de redactie van ons 
verenigingsblad en heeft bovendien onze website 
opgezet. Maar hoe is dat zo gekomen? 

Olieslachtoffers 
Kees is in de ‘vogel business’ terecht gekomen 
dankzij zijn vrouw Jopie, die al jaren lid is, en 
dankzij het Vogelasiel, toen nog een stichting met 
een link naar de VNVN. Kees: “Het Vogelasiel 

was gevestigd aan het Dompad bij het oude 
politiebureau. In 1986 vroeg Willem van der Niet 
of ik eens kwam kijken. Vervolgens stond ik één of 
twee keer per week hokken schoon te maken en 
vogels te voeren. In die tijd kwamen er ook nog 
regelmatig olieslachtoffers binnen. Ik heb ook heel 
wat Zeekoeten staan schoonmaken.”  

Computerkennis 
Van Zeekoeten stapte Kees over naar padden. 
Samen met Piet van der Luijt, en later met Jopie, 
was hij Paddenwacht. Maar toen werd op een 
jaarvergadering de vraag gesteld of iemand het 
computerwerk van Rien Sluijs over wilde nemen 
voor de Strandloper. Dat leek Kees wel wat: “Ik 
ben van huis uit chemicus en werk aan de 
Universiteit van Leiden waar ik het beheer heb 
over een afdeling met meetapparatuur. Vanaf het 
allereerste begin had ik al iets met computers en 
met internet. De universiteiten liepen voorop 
daarmee. Ze zaten al heel vroeg op internet en wij 
hadden dan ook heel snel een pc en internet thuis. 
Het leek me mooi om mijn kennis van computers 
ook voor de vereniging in te zetten.” 

Kruisbestuiving 
De kruisbestuiving tussen werk en vereniging zat 
er vanaf het begin wel in. Thuis kan Kees inbellen 
en doet hij wel eens wat voor het werk. Op het 
werk doet hij af en toe eens wat voor de 
vereniging. Kees: “Toen ik erbij kwam – dat was 
in 1998 - was de Strandloper nog knip- en 
plakwerk. We printen de pagina’s en lieten ruimte 
over waar de foto’s moesten komen. Vervolgens 
ging ik aan de slag met het fotokopieerapparaat op 
mijn werk om de foto’s zo te vergroten of te 
verkleinen dat ze in het gat pasten. Pas de laatste 
vier jaar doen we alles helemaal digitaal. We 
hebben echt flinke stappen gezet; de kwaliteit 
wordt steeds beter. We hebben een ‘glossy’ 
voorkant en je kunt hem tegenwoordig op de 
website zelfs in kleur bekijken.” Op de vraag wat 
hij de mooiste Strandloper vindt, antwoordt Kees 
dan ook zonder aarzelen: “Altijd de laatste. Ik ben 
erg gecharmeerd van die van december 2008. Maar 
eigenlijk ben ik elke keer weer verrast als ik het 
resultaat zie.” 

Deelbaar door vier 
Voordat dat resultaat er ligt, moet er wel wat 
gebeuren. Als Kees alle stukken binnen heeft, 
worden ze rondgestuurd en daarna besproken op de 
redactievergadering. Daar wordt bepaald wat er in 
komt en hoe.Vervolgens gaat Kees aan de slag met 
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het samenstellen en de lay-out. Daar komt soms 
wat schuiven en rekenen aan te pas. Kees: “Het 
totale aantal pagina’s moet deelbaar zijn door 4 
plus 1, in verband met de 3 advertentiepagina’s. 
Helemaal in het begin wist ik dat niet en toen 
hebben we wel eens een Strandloper met een 
blanco pagina gehad.” 
 
70.000 hits op strandloper.nl 
Toen Kees voor zijn afdeling op de Universiteit 
een website had gemaakt, bedacht hij dat een 
website voor de vereniging ook zeer goed kon 
werken. Kees: “Ik heb dezelfde opzet en lay-out 
gebruikt en dus ging in september 1999 
www.strandloper.nl de lucht in.” En met succes. 
Het tellertje op de website geeft inmiddels meer 
dan 70.000 hits aan. Dat komt mede doordat 
webmaster Kees de informatie altijd actueel houdt. 

Kees: “‘s-Morgens check ik bijvoorbeeld eerst of 
er nog mail is. De nieuwste berichten staan er al op 
voordat ik naar mijn werk ga.” Dat soort werk ligt 
Kees goed: “Ik heb ook een keer  meegeholpen aan 
een gierzwaluw-inventarisatie. Dan sta je een uur 
te kijken naar een gaatje in een dak. Dat is niet echt 
iets voor mij, daar ben ik te ongedurig voor – maar 
laat Hein [Verkade red.] het maar niet horen.” 
 
Plannen 
Heeft Kees nog plannen voor de toekomst? Kees: 
“Ik werk nu nog drie dagen per week en mag over 
anderhalf jaar met pensioen. Ik denk dat ik dan nog 
iets minder ga werken. En dan zou ik de website 
graag een keer opnieuw vorm geven. Tegen die tijd 
kan ik voor tips terecht bij mijn zoon, want die 
weet er nog meer van dan ik.”  

 
 
Vijf redenen om een bezoek te brengen aan www.strandloper.nl 
 

1. U kunt op de website de laatste Strandloper lezen, maar dan in kleur.  
2. Dagelijks plaatst Kees de actuele berichten van leden. Vaak met prachtige foto’s. Zo ziet en leest u ’s 

avonds dat er ’s morgens een enorme groep Drieteenstrandlopers op het strand was of dat er een IJsvogel 
bij het sluisje zit.  

3. De resultaten van het trektellen worden dagelijks ingevoerd. Wat was er ’s morgens vroeg te zien vanuit 
de zeetrekhut? Deze gegevens gaan naar het landelijk netwerk.  

4. Alle activiteiten die de vereniging organiseert, staan in de agenda: lezingen, excursies, jeugdactiviteiten. 
Na afloop staat er vaak een kort verslagje op de website, met de leukste foto’s. Bijvoorbeeld over het 
maken van voederplankjes of over het bezoek aan de Waterleidingduinen. 

5. Joost Bouwmeester schrijft wekelijks een artikel voor de Woensdagkrant. Daarin verwijst hij altijd 
trouw naar strandloper.nl. U kunt zijn laatste artikelen en foto’s ook op onze website bekijken. 

 
  

 




