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W. Andelaar �-

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een rondje 
strand en duin. Met de vuurtoren als middelpunt iets oppik-
ken van wat de natuur te bieden heeft. 

Een winterse dag in januari. De ruige vorst heeft zich 
op de helm in de zeereep afgezet. Zo is Noordwijk op 
zijn mooist. Het prikkeldraad langs de strandafgang is 
tweemaal w dik geworden en blinkt in de lage zon. De 
oostenwind zorgt voor een breed strand, het water is 
met eb ver terug geblazen. Zo op het eerste gezicht is 
het vlakke zeelje geheel verlaten. Ver weg aan de ein
der vliegt een onregelmatig groepje Zwarte Zeeëenden. 
Even verder strijken ze weer neer en lijkt de zee weer 
leeg. 
Toch, bij wat beter speuren, blijken er opeen wat vogels 
dicht onder de kust te drijven. Steeds meer komen er in 
het kijkerbeeld en even later zie je ze tot vlak bij het 
strand. Steeds even boven water komend en weer weg 
duikend, op zoek naar voedsel. 
Futen, want dat zijn het, kennen we meer als vogels 
van de vaarten en plassen. Je verwacht ze niet zo op de 
open zee. Toch brengen deze vogels een vrij groot deel 
van het jaar daar door. 
Helemaal veilig zijn ze overigens op zee niet. Van olie
rampen worden soms grote aantallen Futen het slachtof
fer. Geruime tijd geleden, Noordwijk beschikte nog niet 
over een behoorlijk vogelasiel, kwamen bij olievervui
ling op zee, tientallen Futen besmeurd op het strand te
recht. Bij bosjes werden ze opgeraapt en in een 
geïmproviseerd onderkomen in de oude Zeebadschuur 
ondergebracht. Uiteindelijk zijn de overlevenden in een 
vogelasiel in Haarlem terecht gekomen. En hopelijk 
weer terug in hun element, de zee. Een schone zee dan 
wel te verstaan. 
Het is zeer interessant het gedrag van de Fuut te vol
gen. Speciaal dan van de pakweg laatste twintig jaar. In 
kan me nog goed herinneren dat er in de zestiger jaren 
hier in Noordwijk een lezing werd gegeven over deze 
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vogels. De inleider, die ook films vertoonde, had met 
veel moeite opnamen kunnen maken van de balts van 
de Fuut. Hij had daarvoor een roeiboot voorzien van 
een overkapping en had van daaruit op de Kagerplas
sen plaatjes van het paargedrag gemaakt. 
Nu is de balts van de Fuut, zonder enige moeite, vanaf 
de kant van een wat brede sloot waar te nemen. De vo
gels trekken zich daarbij van de aanwezigheid van de 
mens niets aan. Ook bij de Blauwe Reiger zien we dat 
deze zich van een schuwe vogel heeft ontwikkeld tot 
een echte cultuurvolger. En dat ook in een goeie twintig 
jaar. Karakteristiek is daarbij het plaalje van de Reiger 
die op een kade in Lieden naast een sportvisser op een 
visje zit te wachten. 
Cultuurvolgers zei ik al, ze profiteren van veranderen-
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de omstandigheden. Voor de Fuut betreft dit de zoge
naamde verbraserning van het binnenwater. Vaarten, 
sloten en plassen in ons land herbergen op dit moment 
veel kleine vissen. Juist deze kleine vis is hf! voedsel 
van de Fuut. 
Eigenlijk is dat heel bijzonder, zo'n aanpassing van een 
vogelsoort in zo'n korte periode. Van de schuwe vogel 
van de Kagerplassen tot het beest dat zijn nest bouwt in 
het Schie. Optimisten zeggen naar aanleiding van zo'n 
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ontwikkeling: "zie je wel, het valt allemaal wel mee. De 
natuur past zich wel aan".  Pessimisten rnaken er van 
dat dit het begin van het einde is . 
Al met al zijn we wat afgedwaald van onze Futen in de 
branding. In het winterse zonnetje trekken ze zich niets 
aan van de bovenstaande discussie. Ze hebben er ook 
geen stem in. 
Ze zijn wat men noemt niet meer dan "stomme dieren" 
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