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Als je een tijdje naar dat gedoe kijkt, merk je ineens dat de enkele tien- 
tallen vogels er enkele honderdtallen zijn geworden en dat er nog steeds  
grote troepen Rosse grutto's, Bonte strandlopers, Kanoeten, Groenpoten en Zilver- 
plevieren aan komen vliegen en als je door je kijker verderop kijkt, zie je  
dat het wad weer zee is geworden. Bij hoog water staan alle vogels, soms in  
troepen van enkele duizenden, op den duur vlak voor je samengedrongen op de  
nog droge gedeelten. Wordt het water nog hoger dan vliegt alles over je heen  
om op de droge gedeelten van de Kroonspolder te overtijen. 
Kluten vliegen meestal direct door naar de Kroonspolder. Als je een uur voor  
hoog water op de dijk zit, zie je ze al komen. Het begint met kleine groepjes  
van 4 tot 6, maar hoe hoger het water komt hoe groter de aantallen tot er soms 
troepen van 40 tot 60 over je heen vliegen. Een machtig gezicht. 

Een paar jaar geleden logeerden op Vlieland een Engels echtpaar. Ze hadden  
het ornithologisch congres in Den Haag bijgewoond, waar ook een dagexcursie  
naar Vlieland aan verbonden was. Het Posthuiswad had zo'n onvergetelijke  
indruk op hen gemaakt, dat ze er nu 2 weken waren en van plan waren dit meer  
te doen. Ze waren overal waar vogels te zien zijn in Europa geweest, maar die  
enorme aantallen wadvogels die hier iedere dag als het hoog water wordt over  
je heen vliegen naar de hoogwatervluchtplaatsen is volgens deze Engelse 
"birdwatchers" wel uniek in heel Europa. 

Kan je nagaan hoe zuinig we daarop moeten zijn. 
 

Joh.Moerkerk 
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Nog eens het paddenavontuur 
Het artikel van het paddenavontuur (zie blz.3) stond al op  
stencil toen een bestuurslid benaderd werd door de  
NOS-televisie afd. journaal. 
In de landelijke pers was n.l. nog al bekendheid gegeven  
om in Noordwijk de padden te gaan beschermen. Dit uniek  
initiatief, aldus de NOS, wilde zij toch wel even aandacht  
aan schenken. Ze vonden het jammer, dat het rasterwerk  
intussen al stond, maar eind maart begin april, als de  
trektijd begint, zullen ze ons weer benaderen voor een  
reportage. 
Misschien dat door deze publiciteit ook andere gemeenten  
en natuurbeschermingsgroepen aan dit probleem iets gaan  
doen. 

 
Het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




