Op hel

~~~____V
__o3_e_le_,__~
door Simon de Waard
Wanneer u, van het Noorden komend. de Dijk volgt
tot even voorbij. de Middenschans. een duingroep.
waarin een aantal onder zand bedolven bunkers
liggen. ziet u links over lage. dic~t met struikgewas
bedekte duintjes heen in de vede het· al,kergebied
van de Nieuwe Polder: naar rechts hedt u het uitzicht
een ha-ai groene vlakte: de Kemphanenwei.
Jn hel Westen, dus naar zee loe. wordt de Kemphnnenwei begrensd door een aaneengesloten fiÎ
prachtiae stuirduinen. Op de kaart van de Beer
worden· deze zandbergen aangeduid mei de naam
Stuifdijk. een aanwijzing. dat dit gebied niet ~eheel
op natuurlijke wijze 'is ontstaan. Vroeger lagen" hier
enkele losse duingroepjes. die n:'Ien enkele jaren voor
de oorlog door grote riet sc herme n met elkaar heeft
verbonden. waardoor. dank zij hel door de .we stenwinden rijkelijk aangevoerde zand. een steeds in
hoogte toenemende wal ontstond. Weer en· wind
hebben er reeds lang de strenge lijnen van vervaagd
, en de helm. die nergens op de Beer zo rijkelijk groeit
cn hloeit als hier. bedekt de -toppen en randen eri
ook . de hellingen aan de landzijde met een schitterend
lichtgroen kleed van wuivende h ..lmen. Ja . het is
daar nu een prachtig gebied
het is e igenlijk alleen
maar de naam. die nog altijd de herinnering aan de
menselijke invloed op het ontstaan levendig houdt.
Als ik het dan ook voor het zeggen had. zou ik de
tegenwoordige. oHiciële naam vervangen door een
andere. een minder prozaïsche. cn er dan gelijk de
naa"m van de vogel s Dan willen verbinden. die zich
·hier in de oorlogsjaren zijn komen vesligen. dus:
Zilvermeeuwenduinen of. korter en beter : Meeuwenduinen.
Naast de in de loop der jaren lol duiz enden paren
uitgedijde kokmeeuwenkolonies en de steeds constant
gebleven vestiging van slechts enkele stormmeeuwenpaartjes kan de Beer tegenwoordig dus ook bogen
op het bezit van een zilverm ee uwenkolonie en wel
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en tekening v«?n Anion v,an den Oord
van naar schatting '200 paren, * Deze toeneming
van meeuwen op de Beer mogen we gerust een aanwinst van bedenkel,ijke aard noemen, Van andere
broedterreinen is genoeg bekend over de slachtingen,
die vooral de zilvermeeuwen daar onder de andere
vogels oanrichten. dat een streng uitgevoerde beperking van hun aanta1. o.a. te bereiken door het rapen '
of ,...... wat nog doeltreffender is -__ het schudden van
de eieren, in de komende jaren beslist o.an te raden is.
Het is heel jammer. dat de zilvers zich zo "misdragen"
op de broedterreinen. wont voor de rest is de vestiginl1 van dez.e prachtige vogels stellig toe te juichen,
Wat een' verukkclijk beeld. als ze alleen of paarsgewijs tussen de wuivende helm op de toppen en
randen der stuifduinen tronen of in machtige vlucht.
onder schallend ~eroep. boven de broedplaats kringen! En zo ge nog eens in de gelegen'heid zoudt
komen om van de schuilhut uit hun "intiem familielev en gade te slaan en de tedere zorgen te aanschouwen. waarmee ze hun kleine jongen omringen. dan
zoudt ge er ,,'aarschijnlijk. evenals j~. gema'kkelîjk
toe komen hun wandaden op andere tijden te ver:
getenl
_
Voor mijn opnamen had ik reeds een prachtig n est
met drie eieren uitgezocht. dat erg gunstig op een
uitlopende richel van een machtig .duin lag. maar
veranderde van idee. toen ik bij het halen van .de
scllUilhut op een nest stootte, dat twee jongen -en
een aangepikt ei bevatte. Voor zilvermeeuwen was
het wel een h eel merkwaardige plaats. die de vogels
voor hun nest hadden gekozen: het lag namelijk
midden op een kale sche lpvlakte aan de strandzijde
') Van dl.!n Oord long Of} Juli ' 48 tussen de rondvlleQ:e~dc
n[tlTlDerendl.! zilvers t\V~e S~llndlnlH:lr,e kleine mantelmeeuwen.
Nailr alle waarschijnlijkheid waren dit ov-erzomcrende vogelt.
Dul de7.e vOl:er,oort hier lot broeden zou komen. Is bljnu ·nlel
aan Ie nemen .

van de duinen, die er in ecn grote boog omheen
lagen. Van den Oord, die meegeg'aan was. hielp
de schuilhut opzetten. Dat was spoedig gebeurd en
zodra ik me geïnstalleerd had. vertrok hij. In de uren,
dat ik hij de zilvermeeuwen wilde blijven, zou hij
gaan kijken of er ~en nest te vinden was van de
lachsterns, die ik reeds verschillende malen in een

bepaalde omgeving had opgemerkt, één maal zelf,
drie volwassen vogels bij elkaar.
Het was een warme. windstille dag en reeds wal
bezweet geraakt door het gesjouw met m'n spullen
en met het vooruitzicht zoveel uren in de bekrompen
ruimte van de schuilhut te moeten doorbrengen.
benijdde ik m'n vriend niet weinig. die slechts met

kijker en schetsboek tot ..last", de wijde. luchtige
strandvlakte oprrok. Zo gauw echter de eerste
meeuwen op de omliggende duinen neerstreken.
had ik ~eer vrede met mijn keuze en toen er een
zilvermeeuw op eniae afstand achter het nest op de
fel blikkerende schelpen daalde, vergat ik hilte en
enge behuizing en wachtte vol spanning de 'komende
dingen af.
Argwanend nam de vogel het vreemde aeval. dat
daar zo opeens in de buurt ~an zijn nest verrezen
was, in ogenschouw. Het was een schitterende verschijning; zijn verenkleed was van een oogverblindend wit. waarmee het licht-blauwgrijs van de mantel heel mooi contrasteerde, De mooi gevonnde kop
met de helle ogen en geduchte snavel wendde hij
nu eens li'nks. dan weer rechts bij zijn pogingen het
gevaar te "doorzien". 1k hield me doodstil en weerstond de verleiding het toestel in werking te stellen,
hoe [raai ook de vogel in het beeldveld stond.
De' spanning week. toen de vogel na een poosje in
beweginjt kwam. Hoog opgericht en met snelle passen
liep de vogel ecn eindje naar links, om, na een korte
inspectie, opnieuw een wandelingetje te gaan maken,
nu naar de andere l<ant. Na ook vandaar de zaak:
nog eens terdege opgenomen te hebben, zette hij.
zoals ik uit zijn houding meende te mogen opmaken,
alle "gedachten" aan gevaar in verband met de
schuilhut van zich af en gina. voortdurend roepend,
in enigszins voorover gebogen houding op het nest
af. Daar aangekomen bleef de vogel, nog steeds
roepend, gehurk"t boven het ei staan wachten op de
jongen, die bij het plaatsen van de hul uit hel nest
waren gelopen. maar nu achter elkaar kwamen teruguedribbeld. Zo gauw ze in het nest wa.ren aangeland,
hield de oude op md roepen en nam, zo goed en 'LO
kwaad als het ging. op het ei en de jongen plaats.
AI vrij spoedig zat de vogel met geopende snavel
en trillende keel. een leken. dat hij last van de warmte
had. Dat was geen wonder, want op de schelpvlakte.
waar het lichtgekleurde zand en de uitgebleekte
schelpen de hitte teruul<aatsten, was het ontzaglijk
heet.
Na enige tijd richtte de vOj:(el zich plotseling op:
hij wierp de' kop iets achterover en liet een schallende
kreet over de vlalde klinken. Tegelijk zag ik een zil.
vermeeuw op enige afstand achter het nest neer-

strijken. Na een poosje in d e richting van de schuil-

hut te hebben gekeken. kwam hij langzaam naderbij.
bleef plotsclinrt staan en lHa.akl e toen een slijmerige
voedselprop uit. De jonl:ten. die reeds bij zijn komst
uit het nest gekropen waren, haastten zich nu naar
het neera-estorte voedsel en werkten snel het lekkers
naar binnen. lk zag nog, dat de oude vo~cI enkele
brokken weer opnam en zelf in slikte, waarschijnlijk
omdat ze te groot waren voor de jongen.
De hele familie verkeerd e korte tijd in hevige op»,inding. De twee oude vogels stapten in fiere houding.
steeds krelen uitstotend , over de schelpen en de twee

kleine jongen dribbelden er onbeholpen en af en toe
struikelend over oneffenheden, achteraan" Eerst toen
een der ouden weggevlogen was en de ander weer op
het nest plaats genomen had . keerde de rust terug.
Nog eenmnal wa s ik getui~c van het y""oeren der jongen. "oor mijn lijd verstreken was en Van den Oord.
teruggekeerd van zijn - zoals bleek - vergeerse
zoekerij naar de lachsterns. me op kwam halen. (De
bewakers, die ook beke nd waren' met de aanwezigbeid van de lachsterns , zijn er evenmin in geslaagd
een nest van deze vOQ'els tc vinden. zodat het niet
waarschijnlijk is. dal d e lachsterns in '48 op de Beer

aebroed hebhen.)

Broedende dlvermeeuw

De Itormroceaw hroedt .I~cb.h in enkele p~T~n op De Be~r
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Een merkwnrdille
plaah voor eeD
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We hadden noa enkele uren over. die ik wilde ge bruiken om enkele opnamen van visdiefjes te maken
en zo gingen we dan. de schuilhut tussen ons in
dragend, op stap. We hoefden niel ver Ie lopen,
want juist achter de Meeuwenduinen op de Kemp hanen wei bevond zich een tamelijk grole kolonie van
deze vogels, De wilndeling of - liever gezegd __ de
klauterpartij was wel kort, mnar gehandicapt als wc
waren door het onhandige gevaarte tussen ons in,
verschrikkelijk ongemakkelijk en bovendien er~ on·
rustig, want we moesten 'de kolonie vnn de zilver.
meeuwen passeren en die gingen daar zo maar nicl
mee accoord I De grote vOj:!cls cirkelden onder alarmerend geroep voortdurend boven ons en telkens
dook er een in suizende vailrt naar beneden, om mei
een dreigende snauw rakelings over ons hoofd tc
scheren. We waren dan ook blij. tocn we de duinen
achter ons hadden en de aanvallen van de zilvers
ophielden. /'Vloar al spoedig- kwamen nu de visdieven
in het geweer. Nijdig krijsend deden ze telkens weer
een duikaanval en opnieuw was uitkijken de boodschap, want die betrekkelijk kleine visdieven kunnen
nog flinke meppen uitdelen, Jaren geleden kreeg ik
eens van een visdief. die van achter aanviel. cen
ferme tik teR'en mijn oor en tegelijk voelde ik iets
warms en vochtigs langs mijn wang lopen. Mijn
eerste gedachte was, dat de vogel mij met zijn snavel
geraakt had en dat m'n oor bloedde, maar _ u riladt
het zeker al ...... hel was geen bloed, dat ik met m'n

zakdoek .fveegde. Ja. die rakker h.d prachlig gemiki!
We vonden heel wat nesten, vooral met eieren, mailr
ook wel met kleine jongen . Met het oog op de kort e
tijd. die we nog beschikbaar hadden. besloot ik een
visdierje met eieren tot object Ie nemen en dan later
een hele dall Ie besteden aan het opnemen van een
paartje met jongen.
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Ju is t omdat er zoveel nesten waren, was het moeilijL
een keus te doen: bijna ieder nest had iets bijzonders.
waardoor ik me er: toe aangetrokken voelde. Van hel
cnc nest liepen we naar hel andere, om ten'slotte toch
weer op mijn eerste keus terug te komen. De schuilhut
was in enkele tellen geplaatst en toen ik erin gekropen was, zag ik door een van de kijkgaatjes m'n
vriend zich jn de richting van de Dijk begeven. Een
grote troep sterns deed hem uitgeleide: geregeld
zwaaiden er vogels af. maar andere namen hun
plaatsen 'weer in en nog een hele lijd, nadat ik m'n
vriend door de vele doornstruiken op de vlakte uit
het oog verloren hod, kon ik uit het wolkje van
vogels opmaken, waar hij zich bevond.
Vrij snel was de rust in de omgeving van de hut
teruggekeerd; vOlld na vogel streek neer, soromiQ'e
direct op het nest, andere een eindje er van ar. die
zic h don op hun korte, lalcrode pootjes met snelle
dribbel pasjes naar het kuiltje met eieren of jon~en
haas tten. Prachtig is dat neerkomen van die visdiefjes: ze houden dan -bijna altijd even de slanke
wieken uitgestrekt omhoog, een houding waarin de
sierlijkheid van deze vogels wel bijzonder tot haar
recht komt.
De . visdief liet me lang wachten. Telkens kwam de
VOile!. tot vlok boven de hul, riep een keer of wal
en verdween dan weer. Het geluid, dat hij liet horen,
klonk rustig, alleen wanneer een van de andere vis~
dieven uit de buurt opvloog, veranderde het in een
nijdig gekrijS. Ik was al van plan het veld te fUrmen,
loen opeens de schaduw van de wiekelende vogel
op de eieren viel en na enkele ogenblikken de volt~
zelr verscheen. De visdier streek heel.licht en sierlij
neer, een eindje achter hel nest. waar hij enige ti;
strak in de richting van de hut bleef staan kijke
om d an, zoals ik 'Wel vcrwachHe. de vleugels wC

Jn de MeeaweoduJnen

uit te slaan en opnieuw een paar rondjes te gaan
maken. Met de vinger aan de knop wachtte ik. tot
opnieuw de schaduw van de naderende vogel :ZIch
op het lichle zand voor de schuilhul aftekende. Zou
hij sIrijken ? Op ~oed geluk zelle ik heIloesleI. de
lens op het .nest gericht, in werking. Het zat mee!
De vogel sIreek lamelijk dichlbij neer. aarzelde even,
maar dribbelde toen toch tot mijn grote verliChting
met korte, parmantige pasjes naar het nest. waar
hij, na even met zijn snavel de eieren wat verschikt
te hebben, zich te broeden zeUe.
De tijd verstreek. De visdief. in het begin nog een
beetje wantrouwend, wat tot uiting kwam in zijn
gespannen houding, was van lieverlee rustiger geworden. Een paar maal was hij gaan verzitten, om
tenslotte de schuilhut zijn (lig toe te keren, wel een
beWijs, dat hij zich volkomen op zijn gemak gevoelde.
Zo werd het op de duur wel een beetje "taai", maar
mijn geduld werd beloond, loen na enige tijd de
partner van mijn visdier verscheen en naast de broedende vogel neerstreek. Jvlijn slille hoop, dat ik nog
iets van het voeren of het aflossen van de partner op
het nest zou kunnen opnemen, Ring echter niet in
veevulling. De broedende vogel bleel rustig zitten
en de ander bleer er, af en toe met de snavel in zijn
veren pluizend, gezellig naast staan. Gekrijs van
sterns in de verte kondigde na een poosje de komst
van m'n vriend aan en toen gingen vrij spoedir,t ool
de vogels uit de omgeving van de hut op de wielen.
Voor dié dag was de koek op.
De schuilhut, met een paar balkjes verzwaard om
wegwaaien te voorkomen, lieten we staan, om de
visdieven er aan te laten wennen en dan later, als de
eieren uitgekomen zouden zijn, het voeren van de
jongen op te nemen.

De eerstvolgende vrije dagen moest ik echter door
ongunstige weersomstandigheden ongebruikt voorbij
laten guano Toen kwam tot overmaat van ramp op 8
Juli een geweldige stormvloed, die __ wat de strandvog·els betror - een abrupt einde maakte aan het
broedseiz,oen. De dag na de rampzalige vloed was ik
al vroeg op de Beer. Ik trof de bewakers in de buurt
van de grole duindoornvlakte, dicht bij de Dijk, en
gezamenlijk zijn we toen het strand gaan inspecteren.
Er stond nog een harde \'Vestenwind, die de grauwe.
Iflag- hnngende wolken in snelle vaart landwaarts
joeg. De zee ·WftS ruw, maar mooi en de branding
zong een krachtig Jied. Waren de kokmeeuwen en
sterns er niet geweest, we hadden ons in de herlst
kunnen wanen, Ook al door de vele, van de vloed
achtergebleven plassen, die over grote uitgestrektheden het brede slrand bedekten. Op de hoogste
gedeelten lag in brede zomen allerlei aanspoelsel.
vooral veel dorre plantenreslen, nfkomstig van de
duizenden nesten in de broedkolonies, We vonden
nogal wat eieren in het aanspoelsel. doch maar enkele dode jonge vogels. De meeste jongen vao de
grote sterns en de kokmeeuwen waren gelukkig reeds
vliegvlug. Het waren vooral de visdieven, die het
slachtoHer waren acworJen.
VVe vonden in het geh~el slechts drie nesten (van
kokmeeuwen), die op wat hogere duintjes lagen en
daardoor aan de vloed ontkomen waren.
Ik had m' n reserve-schuilhul meegenomen en die heb,
ben we toen bij een kokmeeuwennest gezet, waarin
zich een ei en een ~Iein jong bevonden. Nadat m'u
begelejders vertrokken waren, kwam de kokmeeuw
vrij vlug op het nes!. Tot m'n geluk scheen de zon,
die tijdens onze tocht over het strand reeds af en toe
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Jorgekomen was, nu vrij lang
k. eigenlijk builen verwachting,
legenheid enkele aardige dingen
het arIossen van de broedende
van het kleine jong, dat telkens !"TH'l
witte borstveren van de oude vogt'1
Een van de keren, ,dat ik doof eel1
zijkant van de hut uitkeek. ontdrkr;o:
{jp
stand een bijna vlicg .... lugge, jong'{: visdief,
buiten de beschuHing en bescherming- biedende .laue
duintjes op de kale sirandvlaktc gewaagd had. De
oude visdief vloog boven het jong en trachtte het,
door ernaar te stoten, terug te dr·jjven. Het jong was
echter "eigenwijs" en liep verder de vlakte op. Een
paar overvliegende jonge zilvermeeuwen. naar hun
verenkleed tc oordelen tweejarige vogels. hadden onmiddellijk de jonge visdief ln de gaten, kwamen snel
naar beneden en trachtten met hun snavel het jong
te doden. De oude visdier deed wanhopige pogingen
om de rO\'ets te verjagen, maar deze trokken zich hier
niets van aan en achtervolgden het
dat nu poogde de duintjes met hun
weer te bereiken. Misschien zou
nis niet plolseling een jonge
schenen, die. heel wat meer man';
met enkele snavel houwen het
wijl de zilvermeeuwen op· een
de oude visdier roepend rondvloo~.

jong in te slikken, wat hem maar

omdat de vleugels van het slacht.
snavel hkven steken,
andere kijkgat een blik werpend op de

de schuilhut, zag ik de vogel voor·
z'n joog staan, dat iets van de
Tjonge, daar had ik zowaar het voeren

die blijkbaar klaar was met voe·
op en vloog weg: tegelijk k~vam dr
tweede oude vogel over hd duintje aangewandeld
om op zijn beurt het'ei en het 'inmiddels weer in he
nest Q'ekropen jong onder zijn hoede te nemen. Na
dit laatste opgenomen te hebben, keek ik snel weer

door het kijkgaatje aan de zijkant. om tot de ontdek.
king te komen. dat de zilvers en de mantelmeeuw inmiddels weggevlogen waren; ook de visdief. was verdwenen. zodat er niets meer was. dat nog herinnerde
aan het kleine drama, dat zich daar zoëven afgespeeld
had.
Door dit voorval erg benieuwd geworden hoe de visdif"vl"'l1 VrlO ~I'" Kernphanenwei mei hun gevaarlijke
hadden. verliet ik. na nog
lijd
op een· tweede voerparlij van de
kokm(:euw gewacht te hebben. de schuilhut en
·v\.!adend door de plassen, die ook hier het
in de richting van de Meeuwen~

(V,'orel! vervolgd)

Julidagen op de Veluwe III (slot),
door Rinke Tolman
Me! foto's van \V. A. van Elmp!
De wuiven·de helm met haar mooie bloempluimen is
weer een lust voor het oog en vooral vormt de plant
in bloeiende toestand een îndrukwekkende bekroning
der stuirkoppen. Sommige van die bîoeserndI;~v-L:'Ttip,~
zijn afgebeten en ijverig bewerkt:
tnl
ligt het knaagsel. een herinnering
arbeid van muizen. wier
overal tussen de helmpollen
merkt.
Als ik klaar ben met mijn entomolu;'.'Isch
,. . . . . stenen, een vogelkadaver, krui\1p'(,
hebben mijn aandacht,...... zoek ik viJ. Je
ten. waar de okergele heidespanner:,
netjes en lichte wijfjes) zich doOl
laten opschrikken, de bewoonde
Weelderiger worden groei en bloei, naarmate
huizen en cultuurgronden van Kootwijk nader. DE"

kamperfoe!;e gemt. de bramen hebben wijd hun
bloemen geopend of zijn reeds tot vruchlz.etting overgegaan, warm kleuren de smalbladige wilgenroosjes,
Rankende helmbloem is weer een alQ'cmene verschijning en de kleine bloempjes van de vuilboom krijgen
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heel druk hezoek van Vespa-soorlen. Bloedrood
tekenen zich schapenzuringlerreintjes af en als ik de
boerderijen nader. klinken in het geboomte de rnelodk'~'n
tuinfluiters welluidend uit boven het ruisen
maar ook de geelgorzen doen nog heel

Dit alles schept een lentesfeer. In
krijsend de mistellijsters rond; dat
het najaar. Even later wordt mijn
Red lion Ion weer geflankeerd door
,scherpe hjnstralen. Hun pluis is zacht
om zes uur vanmorgen ging de
wespen uit naar de btoemen van
mijn Soester tuin en tezelfder plaatse
en tezelfder ure wijdden de zweervliegen hun aandacht aan de bloemen van het klein springzaad. Nu
wij vanmorgen weer bij het Amersfoortse ravijn staan.
stellen wij daBr -hetzelfde verschijnsel vast op de
groeiplaats van ImpaHens parviflora. die zich troUwens ook massaar heeft welen te vestigen op het talud
aan de overkant van de Stationsstraat. Natuurlijk

