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De 22 levenslessen die vogels ons leren
Over moed, reisplezier, liefhebben, kwetsbaarheid…

Voorjaar 2006. Ik was pas verhuisd van 
Utrecht naar Haarlem-Noord en na een 
paar maanden klussen had ik eindelijk 
eens tijd om de omgeving een beetje te 
verkennen. Er was destijds ook woning-
schaarste en ik was allang blij dat ik 
een leuk huis had gevonden, maar ver-
der had ik geen idee in wat voor gebied 
ik nou eigenlijk was beland.
Het bleek een klein paradijs. Al fietsend 
kwam ik vrijwel direct langs de Hek-
slootpolder en het Spaarne, en ik vond 
het meteen prachtig. Die grote polder, 
de brede rivier, wat een ruimte na het 
drukke Utrecht. En wat een voorrecht 
om dit gebied nu als achtertuin te heb-
ben.
Bij de Mooie Nel zag ik op het water in-
eens een bijzondere ‘eend’. Ik stopte er 
zowaar voor. Hij zag er wel wat spits uit 
voor een eend en hij dook ook steeds 
onder, dus thuisgekomen zocht ik in 

een oud natuurgidsje op wat ik nou 
precies gezien had. Het bleek een Fuut. 
En met het ‘ontdekken’ van die Fuut 
gebeurde er voor mij iets bijzonders: ik 
kocht een camera en ik ging met mijn 
oude gidsje op pad om al fotograferend 
meer vogels te ontdekken. En wat was 
er veel te zien in de omgeving! Doordat 
het destijds ook al een druk gebied was, 
waren de vogels mensen gewend en 
daardoor niet al te schuw, zodat ik ze 
goed kon observeren en fotograferen. 
Toen ik niet veel later in het haventje 
van Spaarndam van heel dichtbij een 
Fuut zag met een jong op zijn rug was 
voor mij de beloning compleet. Ik vond 
het zo fascinerend! Vele vogels verder 
heb ik nog altijd een zwak voor de Fuut, 
die mijn passie voor vogels heeft aange-
wakkerd.

■ Kerstin de Haan

Bijzondere ontmoeting

Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. 
Vrijwel iedereen heeft unieke ervaringen tijdens het vogels kijken. Die willen we op deze plek graag 
lezen. Graaf in uw geheugen en omschrijf in eigen bewoordingen uw speciale belevenis (max. 300 
woorden). Deze keer een bijzondere ervaring van Kerstin de Haan.
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