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EXCURSIE CAMPERDUIN 12-9-1993 

Adry Streefland 
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Een stralende zon en een zwakke aftandse wind: heerlijk voor de negen 
deelnemers, maar daardoor minder spectaculair voor de beoogde 
zeetrek. Enkele Grote Sterns trokken voorbij, terwijl vaste gasten zoals 
Steenloper, Zeekoet en meeuwen (waaronder Kleine Mantelmeeuw) op 
en langs de pieren foerageerden. 
Leuk waren de drie Jan van Genten die bij het zeepaviljoen 'op de 
koffie' kwamen. 
Daarna het poeltje onder de dijk nader bekeken. Hier aanwezig o.a. 
Bosruiter, Oeverloper, diverse eendesoorten en een Grote Stern die 
neerstreek met een bedelend jong, verder nog enkele Watersnippen. 
Vervolgens met de auto noordwaarts naar het nieuwe fenomeen op de 
geestgronden: de vloeiveldjes. D.w.z. onder water gezette 
bloembollenvelden t.b.v. ongediertebestrijding: milieuvriendelijk en 
ideaal voor steltlopers .... 
Het eerst poeltje bracht Bontbekplevieren, Bonte- en Kleine 
Strandlopers, een enkele Wulp, diverse eenden en een slaperige 
Watersnip die vooral niet van plan was voor ons passanten op te 
vliegen. Hoog in de lucht een kiekendief en de eerste Boomvalk. 

Steltlopers in de Putten (Adry Streejland) 
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Een poeltje achter een camping leverde op: Rose Grutto, Witgatje, een 
Kanoet en dan toch een Krombekstrandloper met nog een oranjegloed op 
de borst die netjes een rondje zwemde voor de opgestelde lenzen. Een 
doortrekkende Boomvalk zorgde voor de nodige verstoring. 
Tenslotte een poeltje onder de rook van Den Helder waar het wemelde 
van de steltlopertjes en waar tevens een groep Goudplevieren vertoefde. 
Een overtrekkende Lepelaar en een Zwarte Roodstaart op een 
bollenschuur sloten deze kennisverrijkende dag af. 

---------------------------------------------

ONDERZOEKEN EN OPROEPEN 

* LOPENDE ONDERZOEKEN VAN DE SVN IN 1993 EN 1994 

Provinciale Steltlopertellingen 
In de Noord-Hollandse gras- en bouwlandgebieden verblijven in herfst 
en winter vele duizenden steltlopers (Kievit, Goudplevier, Wulp, 
Kemphaan) . Om de aantallen vast te stellen en ontwikkelingen te volgen, 
worden tellingen georganiseerd. Voorlopig vinden die plaats in 
november. Contactpersoon: 
Dirk Tanger, Santpoorterstraat 34, 2023 DC Haarlem. Tel.023-276746 

Internationale Watervogeltelling 
Rond midden januari worden ieder jaar in geheel Noord-Holland de 
aanwezige watervogels geteld. Voor meer informatie en opgave van 
deelname: 
C.J.G Scharringa, Trompenburg 15, 1852 CB Heiloo. Tel 072-330022 

Nationale Ganzen- en Zwanentelling 
Op de vaste pleisterplaatsen van ganzen en zwanen worden, meestal 
rond het midden van maanden tot en met maart, tellingen uitgevoerd. 
Voor inlichtingen alsmede voor het opsturen van gegevens kunt u terecht 
bij de regionale coördinator: 
Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem. Tel. 023-276746 
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Natuurmonumenten 
denkt aan koolmees 
met drankprobleem 
Een vereniging die hoedt voor de 
natuur, moet zich eigenlijk tegen de 
westerse overvloed keren, maar het 
is aanlokkelijker om ervan te profi
teren. Natuurmonumenten heeft dit 
jaar voor het eerst een gids vol 
'groene geschenken' gemaakt, die 
bedrijven aan relaties en medewer
kers kunnen geven. 

Een vreemde keus voor een vere
niging die zich keert tegen verspil
ling. want relatiegeschenken zijn 

·immers meestal onnutte cadeaus. 
Bedrijven strooien gul met sloffen 
en dassen bedrukt met corporale 
logo's, die de ontvanger meteen 
achter in de kast verstopt. Cadeau
gevers zijn daarom voortdurend op 
zoek naar exclusieve ideeën, waar 
niemand zich aan mag ergeren. 

Wat is er slimmer in een tijd dat 
de zorg •;oor het milieu hoog in het 
vaandel staat dan een groen cadeau. 
dachten ze bij Natuurmonümenten. 
De vereniging heeft speciaal voor 
de zakenwereld een assortiment be
dacht, dat wordt aangeboden in een 
luxe Groene Geschenken Gids in 
full colour op verantwoord papier. 

Al jaren proberen milieu-organi
saties produkten te slijten onder de 
leden. T-shirts met Greenpeace
logo en tassen met Wereld Natuur 
Fonds-panda zijn slechts twee voor
beelden uit een groot assortiment 
koppen, kalenders, en kaarten. 
Geen milieu- of natuurvereniging 
heeft geprobeerd groene produkten 
aan te prijzen als relatiegeschenk. 

Wat kunnen bedrijven met de be
stelfax aanvragen op het hc>0fdkan-

De nestkast die Natuurmonumenten 
als verpakking gebruikt. 

toor van Natuurmonumenten? De 
toekomstige first lady, Janneke 
Brinkman-Salentijn, doet met 
'kleurrijke bloemenaquarellen' mee. 
De stropdassen (42,47 gulden excl. 
btw) zijn bedrukt met 'fantastische 
natuurfoto's van Fred Hazelhoff. 
•Kies uit voorjaar, zomer, herfst of 
winter.· 

Een wit zonnehoedje ·waarin het 
hoofd van uw relatie koel blijft' 
(10,64 gulden). Een kompas (18,30 
of 52,35 gulden) 'waarmee u rich
ting kunt geven aan uw relatiebe
heer'. En 'eens lekker aan de bel 
hangen bij uw relaties kan nooit 
kwaad. Zeker als u daar een fiets
pakket (41,83 gulden) bij doet.' 

Ook de vogels profiteren mee: 
een nestkastje met een fles wijn erin 
( 41,25 gulderi). 'In aeze nestkast zit 
een uitstekend wijntje. Is de wijn 
op, dan doet u met de kast de fami
lie koolmees een groot plezier!' 

Marc van den Broek 

':,:c' 
..J 
> 


