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Bij de voorplaat 

Arnold Meijer 

Kluten 

Ook al is de Kluut nu niet direct een typisch Noordwijk
se vogel, hij verdient toch zeker een plaatsje op de voor
pagina van de Strandloper. 
Zoals al enkele jaren gebeurt, staan ook dit jaar weer en
kele bollenveldjes onder water. Dit wordt gedaan om 
onkruid en ongedierte te bestrijden. 
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Op deze natte veldjes in onze droge bollenstreek vin
den veel steltlopers voedsel. Tijdens de trek rusten ze 
hier op uit en aan de aantallen vogels te zien is het hier 
goed toeven. Het beste veldje bevindt zich dit jaar aan 
de Tespellaan in Lisse. Tientallen Kemphanen, maar 
ook Rosse Grutto's, Bos ruiters, Groenpootruiters, 
strandlopers enz. enz. zijn hier te zien. 

naar steltlopers te kijken. Ook de Kluut, zei het niet 
vaak, doet deze veldjes aan. En wat is er nu mooier dan 
deze sierlijke vogels zoals ze daar 's avonds in hetstille 
water staan. 

Het is een ideale gelegenheid om dicht bij huis eens 

Van de redactie 

Wanneer u deze Strandloper inkijkt is de zomer weer 
voorbij. De meeste leden van de Vereniging hebben de 
vakantie achter de rug en wijden zich weer aan hun da
gelijkse bezigheden. Velen van u zullen ongetwijfeld de 
natuur in zijn getrokken en dus beschikken over een 
schat van vermeldenswaardige gebeurtenissen. In de 

vorige Strandloper hebben wij u gevraagd of u over 
deze leuke, bijzondere, ervaringen iets wilde schrijven 
voor ons clubblad. 
Misschien komt het omdat de vakantie nog zo kort ach
ter ons ligt of omdat het met de inspiratie niet zo wil 
vlotten, maar aan ons bovengenoemde verzoek is nog 
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