
Ee n g r o e n  dagb o ek 

]oanne van Sambeek 

Om het contact met elkaar  te vers tev igen en om i nspi ra
tie op te doen, besloot een ha nd vol l .V .N . -leden eens in 
de week te gaan wandelen . 
Dus op een gure d ecemberdag ging een kleine groep op 
stap in Meyendel met een van huis meegebrachte zo
mer-route g ids! Het lukte o ns wel - la ngzamer mis
schien dan  op een zomerdag - de beschreven planten 
inc lus ief de  naaldvarens (Polystichum acula tum) te v in
den. 
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Overa l hoorde je het geluid van Go ud haantjes; hen in je 
kijkerbeeld te krijgen bleef frustrerend . Het bezoekers
centrum had a ls thema "Mi l ieu op je bord " .  Bijzonder 
gaaf vonden we een bescheiden mossen verzameling, 
keurig tentoongesteld en geëtiketteerd . Wel een moei
l i jk  onderwerp. 
Op een ta fel s tond een rij�e na tuu rboeken ter i nzage. 
Misschien is de beveil ig ing hierva n een oplossing voor 
de door het l .V .N .  aangescha fte Readers Digest Veld
gidsserie en nodigt het de bezoekers zelfs u i t  om deze 
in te zien .  
Men is van plan het bezoekerscentrum Meyendel te 
s luiten. Gelukkig is er een redd ingsactie van sta rt ge
gaan. Door d i t  bezoek kwamen we op een concreet doe
spel idee over d ieren en hun eetgewoonten, te 
gebruiken bij o nze A W-d u inen tentoonstel l ing .  

Wie is niet i n  de ban  geraakt van he t  Baeyens-Duyve 
boek " Lezen in het Duin" gebaseerd op de gegevens 
van Frans van der Berg? Op 1 3  december dachten wij 
dat het nu ttig zou zi jn aan de hand van de kaa rt van de 
AW-du inen, getekend door Frans, een aanta l wandel in
gen te maken .  Ti jdens deze eerste tocht was de  tempera
tuur onder nu l, a l les zat onder de rijp, het was st i l  en 
somber. De d iepgegroefde popul ieren stonden i nd ruk
wekkend langs de Pannela ndse route vanuit  Vogelen
zang. 
W ij kwamen maa r  één wa nd elaar tegen, echter meerde
re vogels : een ma nnetje Bla u we Kiekend ief opgejaagd 
door een kraa i  en in een infi l t ra t iekanaal Brild uikers, 
Tafel- en Kuifeenden, een paar W ilde Zwa nen en vi jf 
Grote Zaagbekken .  

Op 10 januari begon de wandeling ook bij het Panne
land,  deze keer l iepen we richting zee .  In een groepje 
beschu tte e iken hielden Boomkru ipers en Glanskopme
zen zich bezig . Opva l lend waren de werkelij k overtolli
ge J udasoren op de Vlieren in een bepaald gebied, 
terwijl er ergens anders niet één te zien was. Het blijft 
fascinerend om da t  zwammetje tussen je vingers te voe
len. En zo kwamen wij op het idee om een zakje natuur
voorraad te gaan verzamelen voor de schoolklassen d ie 
in de loop van de volgende weken i n  ons centrum ver-
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wacht werden. Zodoende werd er een razend succes ge
boekt met groep 5 van de And reasschool u i t  Rijnsburg 
en groep 5 van de Overplaats te Sassenheim. De kinde
ren mochten a l les ter plekke ui tpa kken en betasten: de 
twijgjes met konijnenv raat, door eekhoorns a fgeknaag
de dennekegels, het za lig glibberige J udasoor, stuif
zwammen, ru we boomschors, zachte toortsbladeren en 
mossen.  

Over deze voor ons positieve erva ri ng werd volop nage
praa t  ti jdens de wandeling op 3 1  januari .  Deze begon 
bij de ingang op de Joppeweg in de buurt van het 
zweefv l iegveld . De gedenkboom ter herinnering aan 
Frans zag er goed uit, maa r  wa t groeit  een eik toch 
traag! 
Eén van ons w ist een nostalg isch paadje terug te v in
den, dat in een eikehakhou tbos kronkelde tussen Ade
laa rsva rens, en u it kwa m bij een ope n heidegebied . Op 
de weila nden waren er hier en daar  uitwerpselen van 
de Groene Specht te  zien; net  wi tgekalkte "shagg ies" ge
d raa id om g la nzend bruine mierend eelljes . 
Boven op de Ka ttenberg vonden we verse sporen van 
een Ree . Op deze ochtend werden wij  s ta tig ui tge
zwaa id door de kiekend ief d ie langs een oude hegge
wal zweefde. 

Op 1 4  februari red en wij naa r  de Oase. Een bl ik in het 
bezoekerscentrum bracht ons op het idee van een doe
spel over bomen en hun v ruchten, voor gebruik  van 
onze AW-d uinen tentoonstelli ng . 
Wij  kozen de bla uwe route en wandelden met de zon in 
de rug langs Fijnspa rren.  Een aantrekkelijk gezicht: de 
vele gekapte bomen - lang en slank - d ie aan weerskan
ten van het pad lagen om opgehaa ld te worden. Wij 
kwamen niemand te�en. Toen we op een kruising een 
grote den naderden, zagen wij een overv loed van ke
gels tussen de naalden ui tsteken. Werkelijk een plaatje, 
de door de zon verl ichte kegels tegen de donkere achter
grond van zo' n bred e boom. Leuk om een paar eek
hoorntjes aan hun maaltijd bezig te zien: i n  een mum 
van tijd, hap hap, word t het kegeltje a l  d raa iend afge
kna bbeld . 

Op 21 februa ri za t het weila nd tegenover het la� 
te Vogelenzan� vol met Grauwe Ga nzen.  Even verder
op in een bocht vlogen een paa r Ni jlganzen van een 
boomta k op. In de vlucht deden hun wi tte v leugelv lak
ken denken aan die va n een Ooievaa r. De vogels s tre
ken neer  op een weila nd waarop ook twee Ni j lganzen 
za ten. Plotseling spreidde een vogel met zijn rug naa r  
ons toe, zijn vle ugels wijd uit zoals een Aalscholver dat  
doet om z'n vleu�els te drogen. In deze houd ing ver
toonden de wi tte vla kken een adembenemende pracht. 
Naast de  ingang Pa nneland liep de boswachter mefeen 
opgezette Vos in één hand en een hoorn in de andere. 
Hi j  vertelde ons dat hij l id was van een blazersgroep, 
d ie  gezellig oefent in het naastgelegen theehuis.  
We l iepen de �roene route. Aan beide kanten van het 
pad hadden de Reeën de hoge struiken a angevreten. 
La nge repen schors wa ren afgev reten en a fgescheurde 
takken lagen op de �mnd . De grove wi tte l i t tekens op 
de donkere stammen toonden een d ra ma tisch beeld in 
vrijwel zwa rt-wit .  Het was alsof er vanda len langs wa
ren gekomen. 



Op 26 maart wandelden we bij 
7 graden naar de observatiehut 
in " Duin en Kruidberg" .  Bij de 
ingang klonk van a lle kanten 
de zang van Roodborstjes. Er 
groeiden daar zeer brede taxus
bomen. Een wijngaardslak was 
bezig in een berm; in verschil
lende kard inaa lsmu tsstruiken 
hingen nesten vol u i tged roog-
de rupsen van de spinselmot. Vale Clausilia 
Op een zijweg waren de 
stammen van een groep s truiken onderaan gesierd met 
Zwammen, begroeid met een d ikke moslaag; het leken 
wel groene terrassen u i t  het Verre Oosten. We liepen 
door het a fgerasterde terrein waar pony's zijn ui tgezet 
om verruiging tegen te gaan.  Van al het loofhout waren 
alleen de bladeren van de ba lsempopulier ui tgekomen, 
gifgroen en van flink formaa t. Een d ikke gekapte s tam 
lag oy,z'n zij . Hi j  was bedekt met groen mos, grijs korst
mós en bekertjesmos. Het geheel was bezaaid met Va le 
Clausilia spoelhoren-tjes van ongeveer 10 bij 2,5 mm. 
De windstil le dag met zwaa r bewolkte hemel en motre
gen gaf hen een prima gelegenheid zich te goed te doen 
aan a lgen en schimmels. 
Voorbij de klaphekken verandert het landschap in een 
sterk geaccidenteerde ruigte van d uindoornstruweel en 
ruwe berken .  Een paar Kiekendieven verd wenen achter 
een duintop. Wij roken de geur van een vos, zijn loop
pad door het hoge gras was nog zichtbaar.  
Vanuit de observa tiepost waren op de plas a lleen 
Meeuwen, Ku ifeenden en Meerkoeten waar te nemen; 

vóór ons in het gras foerageerde  een vr. Rietgors. 
Als terugweg kozen wij een paral lel weg waar we een 
reeënspoor volgd en. Het waren diepe sporen op het 
vochtige pad, er was vraat aan dennetakken en iepen
opslag . De bloeiende iepen wa ren getooid met mini
boeke�es. 
Paarse v iool �es bloeiden la ngs het hoofd pad, de bloem
kubusjes van het muskuskruid moesten echter nog ont
l uiken. 

I 

� 
Muskuskruid 

SOVON Bijzo n de r e So o r t e n  Proj ec t 
Bro e dvoge l s  199 1 
Willem-}an 1-looymans en A/1 ::itt:.:nv(l{lrd.:n 

Zoals de naam van d i t  project al zegt, gaat het hierbij 
om bijzondere soorten broed vogels. Met d i t  project pro
beert SOVON gegevens te verzamelen over aantal len, 
verspreid ing en aantalsverloup van bijzondere broed vu
gels in Nederla nd . Binnen d i t project zijn de bijzondere 
soorten broedvogels onder te verdelen in twee groepen, 
namelijk de schaarse tot zeldzame broedvogels en kolo
nievogels. 
Ook in onze omgeving komen vogelsoorten voor, d ie 
op zowel regionaal a ls landelijk niveau schaarse tot 
zeldzame broedvogels zijn. Kolonievogels komen in 
onze omgeving niet zo heel veel voor, maar er zijn toch 
een aantal soorten d ie in kolonies broeden en bij ons in  
de omgeving te  v inden zijn. 

Kolonievogels 

Bla uwe Reiger 
Op het landgoed Offem werden in  1 ()()] 33 bewoonde 
nesten geteld .  Dit is een l ichte da ling ten opzichte van 
het jaar  1990, toen er 40 bewoonde nesten werden ge
teld. 

Op Nieuw-Leeuwenhorst werden in 1991  geen bewoon
de nesten gevonden, terw ijl er in 1 SISIO 1 paar gebroed 
heeft. 
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