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Kees Verweij 
 
Rond 1920 schreef Jan P. Strijbos aan aardig 
boekje met allerlei belevenissen, die hij de 
afgelopen tijd in de natuur had meegemaakt. 
Dit boekje is getiteld “Waar de stilte spreekt”. 
Jan P. Strijbos woonde in Heemstede en 
bezocht vele malen de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, die er toen toch wel heel 
anders uitzagen.  Problemen met Damherten 
waren toen nog onbekend. Ook broedden daar 
nog vogels als Geelgors, Doornsluiper (Griel) 
en Bruine Kiekendieven, die nu uit het duin 
verdwenen zijn. Verder woonden op 
verschillende plaatsen jachtopzieners, die de 
zorg hadden voor het jachtwild. Jachtpartijen 
waren hier aan de orde van de dag en dat 
betekende voor de jachtopzieners heel wat 
werk. Tevens moesten ze ervoor zorgen, dat 
stropers buiten het duingebied gehouden 
moesten worden. Met een van deze 
jachtopzieners, “Ome Jan “, had Jan Strijbos regelmatig contact. Hij bezocht hem in zijn kleine huisje bij het Renbaanveld 
en wisselde met hem heel wat waarnemingen uit. Het Renbaanveld bevindt zich in het noorden van de AWD tegen 
Zandvoort aan. Hier volgt een verslag van een van zijn bezoeken. 
 

 

Jan P. Strijbos op bezoek bij onze vereniging tijdens de presentatie van een van zijn 
films in de tachtiger jaren. 
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Peter Spierenburg 
 
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 
soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 
 

Het voorjaar van 2020 was een uitgelezen periode om in 
Nederland een Struikrietzanger te zien. Helaas liepen we in 
Noordwijk deze primeur net mis. Van 14 tot 20 juni liet een 
Struikrietzanger zich uitgebreid horen en soms ook zien aan 
de overkant van de Leidse Vaart bij Noordwijkerhout. Je 
moest hiervoor wel aan de Noordwijkerhoutse kant van het 
water staan. Maar omdat de Leidse Vaart de grens van het 
waarnemingsgebied is zat de vogel feitelijk toch bij de buren 
in Teylingen. Dat maakte het geen minder spectaculaire 
waarneming en een goede gelegenheid om de karakteristieke 
zang te leren kennen. Zoals te verwachten met een soort met 
deze naam hield hij zich vooral op in een wilg, waar hij af en 
toe in beeld kwam. Dan waren ook de detailverschillen met 
Kleine Karekiet en Bosrietzanger te zien: een relatief lange 
snavel, opvallende oogstreep en de handpennen niet ver 
voorbij de tertials stekend. De Struikrietzanger is een 
oostelijke soort die bezig is met een opmars naar het westen. 
In de afgelopen decennia heeft de uitbreiding Finland en de 
Baltische Staten bereikt. Dat heeft ook geleid tot een toename 
van waarnemingen in Nederland. Na de eerste waarneming in 
1990 worden er vanaf 2006 jaarlijks enkelen gemeld. Dit 

   “Ome Jan”  

 Struikrietzanger 16 juni 2020 - Sarah Humphrey




