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LENTE 
 

Naarmate het voorjaar vordert en de natuur hoe langer hoe meer ontplooit, 

ziet de liefhebber van het buitenleven zich geplaatst voor boeiende gebeurte- 

nissen in de natuur. 

Dit geldt ook reeds voor de derde maand van het jaar, wanneer men er getuige  

van kan zijn hoe het kleine hoefblad zich gaat tooien met zijn gele kelkjes en  

in de weide ook reeds de paardebloemen en gele dotters bloeien. 

Aan het begin van de duinrand wordt men al geconfronteerd met de leeuwerik  

die hoog in de lucht zijn bijzonder vrolijk lied ten beste geeft. 

Maart is dan ook de maand van toenemende vogelzang. Als muzikanten treden ze voor 

het voetlicht. Merel, zanglijster, grote lijster, koolmees, pimpelmees, ook de rood-

borst wordt niet vergeten. Het zijn allemaal vogels die dicht bij de mensen leven. 

Ook horen wij al sinds enkele dagen de boomleeuwerik op de golfbanen. Om deze  

te zien en te horen moet men wel een van onze mooiste duinen opzoeken, waar men  

ook de rollers van de wulp kunt horen. Voor mij een van onze mooiste duinvogels. 

Wanneer men eens in dezelfde tijd met de verrekijker de polder afspeurt  

op uw zwerftocht, hoort men daar een waar concert van vogelgeluiden. In het weide-

gebied vestigen zich nadat er in februari al voorlopers pleisterden, hoe langer  

hoe meer kieviten en tegen het lentebegin behoort de kievit al z'n eerste ei te  

hebben gelegd. Tureluurs, grutto's en scholeksters keren ook hoe langer hoe meer 

naar de groene weiden, maar het wordt wel half april voor men van deze vogels  

het eerste legsel kan verwachten. 

Als men 's morgens vroeg, bij het krieken van de dag, de duinen of de bossen  

in trekt, probeer dan eens een rustig plekje op te zoeken, dan kan men de vogels  

het beste te zien krijgen, ze komen dan tot vlakbij. 

De weldadige stilte, een plek waar geen wegen en straten zijn, geen trams, 

auto's en geen gejaag, maar rust, eenzaamheid en stilte. Maar er is nooit stilte  

in de natuur. Altijd zijn er geluiden, tientallen, duizendtallen. Probeert u eens  

te luisteren naar de sjerpende insecten of gonzende bijen of het fluisteren van de  

wind in het nog frisse groen. Van ver het monotone geruis van de branding. Verder 

alom rust, diepe intense rust. Heel langzaam begint de naderende dag. Meer en meer 

begint de natuur te ontwaken. De merel die ons een welkom toezingt. De fitis begint 

zijn bescheiden wijsje te zingen. 

Rood kleurt de lucht op de plaats waar straks de zon zich zal vertonen over  

onze mooie duinen. In het prille zonlicht vormen de duinen een lust voor het oog.  

De zegetocht van de zon is weer begonnen. 

Gauw veel te gauw gaat de vroege ochtend voorbij, een van de tederste en  

mooiste gedeelte van de dag. Iedere wandeling is anders en bij iedere tocht in  

de lente ontdekt men weer iets moois. 

Er is geen maand zo grillig als maart. Maar ondanks koude dagen met veel  

wind en soms ook nog hagel en sneeuwbuien is de natuur onweerstaanbaar. 
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En alles haat zich om tot bloei en volle wasdom te komen. Altijd bijna hetzelfde, 

ieder jaar, maar toch is ieder voorjaar weer anders. En wij zeggen het met de 

dichter 

O edele Zonne, O machtig wezen 

O zienlijke afgezant van dezen 

die 't al beveelt 

Wat ben ik, of wat zijt gij, schone 

Als in des Heren schild en Krone 

Een wapenbeeld 

Kees Luijt  
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STRANDONDERZOEK 

Het ligt in de bedoeling om het komend najaar  
te beginnen met een onderzoek naar vogels die  
op het strand verblijven. Het is de bedoeling  
om minimaal een keer per week een stuk strand  
te tellen om op die manier tot nauwkeurige  
aantallen te komen. Voorts is het ook de bedoe- 
ling dode vogels te tellen. 
Een ieder die er iets voor voelt om mee te wer- 
ken kan zich aanmelden bij: 

R.de Mooij   A.Roozen 
Voorstraat 83 of  Dobbelmannduin 10 
Noordwijk-Binnen  Noordwijk aan Zee 

Het onderzoek begint op 1 augustus 1976.   

Aanmeldingen vóór 15 juni graag. 

A.Roozen  
A.Ruigrok  
E.van Hal  
M.v.d.List 

en ondergetekende  
R.de Mooij 
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