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Noord-Hollandse
duinreservaten
3 tot 5 juni 2006
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Blauw dreef de zee, het water van de zon 
Vloot pas en frisscher uit de gouden bron, 

Op woll’ge golven, die zich lieten wasschen 
En zalven met zijn licht, uit open plassen 

Stonden golven als witte rammen op, 
Met trossen schuim en horens op den kop.

Maar in zijn rand verbrak de zee in reven 
Telkens en telkens weer, er boven dreven 

Als gouden bijen wolken in het blauw, 
Duizende volle mondjes bliezen dauw 
En zout in ronde droppen op den rand 

Van roodgelipte schelpen, van het strand 
De bloemen, witte en geele als room en rood’ 

Als kindernagels, en gestreepte, lood- 
Blauw als een avondlucht bij windgetij. 

Kinkhorens murmelden hun melodij 
In rust, op ‘t gonzen van de golf dreef voort 

Helderder ruischen als in drooger woord 
Vochtige klinkers, schelpen rinkelden 
In ‘t glinst’rend water glas en kiezel en 

Metalen ringen, en op veeren wiek 
Vervoerde waterbellen vol muziek 

Geladen, lichter wind. Over het duin 
Dreven ze door de lucht tot in den tuin 

Van Holland, en die schoon en vol was zonk 
En brak in ‘t zinken wijl muziek weerklonk 
Schooner dan stemmen, en van mijmerij 

Elk duin opzag verre en van nabij. 

Uit “Mei”

van Herman Gorter
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Na weken kil en regenachtig weer, eindelijk een heerlijk lenteweertje
 tijdens onze driedaagse in Noord-Holland, ...

Een prachtige streek, met duinengordels, waar wij in Vlaanderen 
alleen van kunnen dromen, ...

Wim, als prima gids, die op een rustige en duidelijke wijze zijn grote 
bagage aan kennis weet over te brengen, ...

Een weidevogelgebied, het Wormer- en Jisperveld, waar we vanop de 
fluisterboot de broedende en rustende vogels op enkele meters 

afstand kunnen bewonderen.

Een toffe, geïnteresseerde en veelzijdige groep, waarin ieder zich
 goed kan voelen, ...

Een leuk hotelletje, met een vriendelijk en behulpzaam koppeltje, dat 
ons vertroetelt met ontbijt en lunchpakket, ...

Een weekend, waar we met ons zeventienen gewoonweg 
een zeer goed gevoel over hebben!

Bij het vertrek krijgt elke deelnemer een lijvige informatieve bundel, 
samengesteld door Wim. Wat lectuur voor onderweg en een knap 

naslagwerk voor achteraf thuis. 
Tijdens het weekend noteren meerdere vrijwilligers hun ervaringen en 

waarnemingen: het resultaat ervan is deze verslagbundel.

Lay-out: Ria Thys
Bewerking fotomateriaal: Luk Smets

Een weekend in Noord-Holland 
... met 17 toffe deelnemers

... met Wim Mertens als bekwaam gids
... met Luk Smets en Ria Thys als leiding

... met Elza Rovies, Gaby Mens, Luc Van Schoor, Mia Debruyne, Mon Tim-
mers, Monique Victoor en Sonja Van Kerckhove als verslaggevers

... met Chris Verwaest, Danny Jonckheere, Luc Van Schoor, Luk Smets, 
Mon Timmers, Monique Victoor, Sonja Van Kerckhove 

en Walter Decoene als fotografen
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Samen met een opgewekt en enthousiast 
gezelschap vertrokken we zaterdag met 2 
busjes richting Amsterdam. Het weer was 
goed. Geen regen en ideaal van tempera-
tuur. Na een paar uurtjes rijden, kwamen 
we dan aan op onze 1e bestemming: het 
bezoekerscentrum ’De Oranjekom’. Na 
een korte verfrissing en een verwelkoming 
door Wim gingen we dan de “Amster-
damse Waterleidingsduinen” in voor 
een flinke wandeling onder de deskundige 
leiding van Wim. 

Dit duingebied ligt in het Noordzeedistrict 
en wordt gekenmerkt door kalkrijk zand. 

Zaterdagvoormiddag 3 juni 2006
Amsterdamse 
Waterleidingsduinen

We vonden dan ook een paar uitzonder-
lijke planten zoals de gewone ossentong, 
zeepkruid, slangenkruid, look zonder look, 
kleine klaproos, het duinviooltje, wilde ker-
vel, duinreigersbek, wilde asperge, big-
genkruid, cypreswolfsmelk, wilde papaver, 
heermoes, dagkoekoeksbloem, heksenbe-
zem, kerspruimboom, kardinaalsmuts en 
nog vele andere planten. Het viel ons op 
dat door het ophogen van het zand de bo-
men grimmige takken vertoonden. Vooral 
de zomereiken waren prachtig. 

We wandelden op en neer de duinen 
langs kanalen, terwijl we ook luisterden 
naar de talrijke vogels zoals gier- en huis-
zwaluwen, zanglijster, fitis, winterkoning, 
wielewaal, tjiftjaf, grote bonte specht, tuin-
fluiter, fluiter, zwartkop, nachtegaal, gras-
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mus, boompieper, roodborst, groenling en 
gekraagde roodstaart. 

De picknick werd gehouden op een zeer 
aangename plek aan het water en in ge-
zelschap van de blauwe reiger, 
de St-Jacobsvlinder, een blauwtje en de 
kleine vuurvlinder.
Daarna wandelden we verder naar onze 
busjes. Onderweg klommen we allen in 
een boom voor een familiefoto.

Na de middag reden we dan naar Zuid-
Kennemerland voor de wandeling van 
Duin en Kruidberg naar het strand via de 
vogelkijkhut. Buiten kuifeendjes was daar 
niet veel te bespeuren.
Moe en dorstig bereikten we de busjes. 
Gelukkig konden we onze dorst lessen in 
het café, waar Ria ons nog trakteerde met 
lekkere taarten. 
Bedankt Ria, ze waren lekker. Veel te laat 

Duinreigersbek
Erodium cicutarium subsp.
dunense 
Afmeting: 5 tot 60 cm. 
Levensduur: eenjarig. 
Bloeimaanden: april t/m oktober. 

Beschrijving:
Duinreigersbek vormt vaak grote matten. 
De plant is iets kleiner dan de gewone 
reigersbek. De bladeren zijn vaak rood 
aangelopen. Tot aan de middennerf zijn 
ze veerdelig. De deelblaadjes zijn nog een 
keer gedeeld, in smalle, spitse slippen.
De bloeiwijzen bevatten meestal 3 tot 5 
bloemen. De bloemen zijn meestal lichtro-
ze of wit, niet gevlekt en ze worden 0,8 tot 
1,4 cm groot. De deelvruchtjes worden 5 
tot 6 mm lang. De top van de dopvruchtjes 
vertoont onder de indeukingen een richel 
en daaronder een onduidelijke groef. De 
snavels zijn 2,2 tot 2,8 cm lang. 

Biotoop:
Bodem: Duinreigersbek groeit op zonnige, 
open plaatsen op droge, voedselarme, 
kalkrijke, vaak min of meer omgewerkte 

zandgrond.
Groeiplaatsen: Duinreigersbek komt voor 
in de duinen, op rivierduinen en op spoor-
dijken. 

Verspreiding:
Zowel in België als in Nederland is duin-
reigersbek algemeen in de duinen, elders 
soms op aangevoerd duinzand, met name 
in stedelijke gebieden.

volgens het programma bereikten we “ 
Hotel Bergen”.

Elza Rovies
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Zaterdagnamiddag 3 juni 2006
Zuid-Kennemerland

Met de auto en busjes naar Nationaalpark 
Zuid-Kennemerland voor een wandeling 
van Duin & Kruidberg naar het strand.

De nachtegaal verwelkomt ons met zijn 
zang. Wij zien een zanglijster op de grond. 
Wij vinden hier voornamelijk planten die 
gedijen op kalkrijke grond. Wilde klapro-
zen vallen op door hun oranje kleur. Wij 
zien eerst enkele duinroosjes, daarna een 
overvloed en wat ruiken ze heerlijk. 

Dan komen wij kleine pimpernel, geel 
nagelkruid en muizenoortje tegen. Wij 
ontdekken ossentong en amsinckia, een 
immigrant uit Noord-Amerika, beide  van 
de familie ruwbladigen.
We zien een eenzame bremraap (para-
siet) en een minisprinkhaan.

Wij naderen de kalkrijke duinen en merken 
dit aan duinreigersbek, de walstrobrem-
raap (die groeit op walstro) de dagkoe-
koeksbloem en kruisbladwalstro (gele 
bloem).
De fitis laat zich horen en daarna ook zien. 

We klimmen de duinen op langs een weg-
getje met bitterzoet (mauve), roze duin-
roos, welriekende Salomonszegel en wilde 
aardbei.

Blauwe zeedistel
Eryngium maritimum
De blauwe zeedistel is een plant uit de 
schermbloemenfamilie (Apiaceae). Het is 
een beschermde soort die voorkomt op 
het strand en in de duinen. In bloei vormt 
het een blauwe waas boven de grond. 
Blauwe zeedistels kunnen tot 60 cm hoog 
worden, maar zijn vaak korter. Ze zijn vrij 
zeldzaam.

Bloem: De bloemen zijn meestal blauw-
achtig, maar soms wit. Ze vormen hoofd-
jes met stekelige getande omwindsels.

Bloei: De blauwe zeedistel bloeit van juli 
tot september.

Blad: De bladeren zijn grijsgroen en zijn 
voorzien van een waslaagje. Het blad is 
stekelig getand en lijkt op dat van de hulst.

Vrucht: Blauwe zeedistels hebben lang-
werpige vruchten, die ongeveer 5 mm lang 
zijn en haakvormige stekels hebben.

Mieke krijgt kippenvel omdat ze een ree 
ziet in de duinen.  

Er is veel te zien zoals een mooie Argus-
vlinder met vijf ogen op zijn ondervleugel. 
Dan zijn er nog vleugeltjesbloem, rolkla-
ver, meidoorn en opeens een koekoek op 
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een kale boom.  Prachtig... en hij laat zich 
bewonderen. Wij krijgen de kans om hem 
goed te bekijken.
De leeuwerik, de boomleeuwerik op een 
meidoorn, de heggenmus en de sprink-
haanzanger worden waargenomen. Het 
gezang van de braamsluiper wordt opge-
merkt.
Weer naar de vele planten die onze aan-
dacht vragen: stijve waterranonkel, drie-
nervige of zwarte zegge.

Op het steile zandpad van de laatste zee-

Gaby Mens

Zaterdag - en zondagavond genoten we 
het avondmaal in Restaurant Fabel’s in 
het centrum van Bergen.

reepduin vinden wij nog een miljoenpoot. 
Twee graspiepers dalen als parachutes 
naar beneden.
Wij vinden hier nog melkdistel (geel), 
blauwe zeedistel in een toefje bij elkaar, 

zeewolfsmelk waar lijm van wordt ge-
maakt en zeepostelein.
Na een laatste klim komen wij aan cafe-
taria “La Maranda” waar wij nog iets gaan 
drinken.

Als afsluiter van deze mooie wandeldag 
worden wij verrast met een lekkere brood-
pudding met chocola en een appeltaart 
gebakken door Ria Thys.  En wij hebben 
het ons laten smaken. Bedankt Ria.
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Na een stevig ontbijt en gewapend met 
een goed gevulde picknick ging het rich-
ting Schoorlse duinen.  Dit duingebied ligt 
ten noorden van de kalkgrens en hoort 
bij de duinen van het Waddendistrict. 
Het heeft een oppervlakte van 1.875 ha.  
Het zand is er kalkarm, waardoor er een 
speciale vegetatie voorkomt.  In het dui-
nenreservaat liggen Bergen aan Zee en 
Egmond aan Zee.  

Door Wim, onze natuurgids, werd een 
woordje uitleg gegeven bij het standbeeld 
van de Nederlandse dichter Herman Gor-
ter.  Deze dichter woonde er in de duinen 
en bracht verschillende dichtbundels uit 
waaronder het gekende bundel “Mei”.  
Door Leo werd op passende wijze een 
vers uit het boek voorgelezen.  Langzaam 
werden we opgewarmd door het zonnetje 
dat van tussen de wolken kwam gluren.  
Een gele morgenster dook tussen het 
hoge gras op.  

We liepen het duinenreservaat binnen 
en op een open plek ontdekte Wim de 
zandzegge, een speciale plant waarbij 
zijn wortelstok zich in rijen voortplant.  De 
roodgekleurde schapenzuring stond er in 
massa’s bijeen. Om verstuiving van het 
zand tegen te gaan werd helm aange-
plant.  

Een boompieper werd opgemerkt en een 
roodborst pronkte in de top van een den-
nenboom.  
De telescoop werd opgesteld en de ganse 
groep kreeg ruim de tijd om hem van 
dichtbij te bekijken.  Een lepelaar vloog 
richting het Zwanenwater.

De vlinderspecialisten kwamen aan hun 
trekken, nl. het hooibeestje was er te zien 
en de kleine vuurvlinder zat op de duinrei-
gersbek welke zijn voedselplant is.
Verderop hoorde Luc het gezang van de 
boomleeuwerik, gekenmerkt door zijn kor-

Zondagvoormiddag 4 juni 2006
Schoorlse Duinen

Mei 
Herman Gorter

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt 

als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een 

zomernacht,
In een oud stadje langs de 

watergracht …

De onsterfelijke aanvangsversregels uit 
het prachtige epos MEI, dat Herman Gor-
ter in 1889 schreef…

Herman Gorter behoorde tot de Tachti-
gers. De ‘Tachtigers’ waren Nederlandse 
dichters en prozaschrijvers die ca. 1880 
een vernieuwing van de Nederlandse lite-
ratuur tot stand brachten. 
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te staart, zingt vanuit een boom of struik 
en tijdens zijn vlucht. Dit in tegenstelling 
met de veldleeuwerik die in een wervelen-
de vlucht, hoog in de lucht zijn jubelende 
zang minutenlang achtereen laat horen, 
dan daalt hij weer en blijft doorzingen tot 
hij op de grond is.

In de duinen vormde haarmos met zijn 
sporenkapsel een fluwelen tapijt.  Doordat 
het zand kalkarm is, komen er uitgestrekte 
heidevegetaties voor o.a. kraaiheide afge-
wisseld met struikheide, wat een bijzon-
dere kleurenvariatie geeft. 
De zwarte mees, te herkennen aan zijn 
zwarte kap en opvallende lichte nekvlek,  
liet zich in de verte horen, terwijl het geel-
kleurig goudhaantje zich ook niet aan de 
ogen van onze vogelkenners onttrok.  

Met het prachtig uitzicht over de heide 
en de aanwezigheid van de felriekende  
rimpelroos konden we aan onze picknick 
beginnen.  De namiddaguitstap bracht ons 
naar het Zwanenwater.

Mia Debruyne

Aanvankelijk werkten alle tachtigers mee 
aan het literaire tijdschrift ‘De Nieuwe 
Gids’. ‘De beweging van tachtig’ bevorder-
de in de kritiek het aanleggen van zuiver 
esthetische maatstaven. Zij gaven nieuwe 
impulsen aan de poëzie onder invloed van 
de Engelse romantiek en aan het proza 
onder invloed van het Franse naturalisme.

Herman Gorter (Wormerveer 26 november 
1864 - Brussel 15 september 1927) was 
de zoon van Simon Gorter (toenmaals 
een bekende letterkundige). Hij studeerde 
klassieke talen en promoveerde op een 
proefschrift over Aeschylos. Voordien had 
hij al zijn ellenlange gedicht ‘Mei’ gepubli-
ceerd. ‘Mei’ is waarschijnlijk het belangrijk-
ste voorbeeld van poëzie van het Neder-
lands impressionisme.
Gorters’ oeuvre kan in twee perioden 

worden ingedeeld. Een sensitivistische 
periode en een socialistische periode. In 
zijn sensitivistische periode probeerde 
hij intense emoties en zintuigelijke waar-
nemingen in taal vast te leggen. “Mei” is 
hiervan een schitterend voorbeeld.
In zijn politieke periode evoceerde hij zijn 
visioenen over een socialistische heilstaat. 
Met “Pan” (1912-1916) probeerde hij een 
socialistisch epos te scheppen.
Hij zette zich met overtuiging in voor het 
socialisme en werd zelfs uit zijn cricket-
club gezet, omdat men geen ‘communis-
ten’ wou. Als marxistisch theoreticus was 
hij zeer doctrinair. Zijn fanatisme zorgde 
zelfs voor botsingen met de communisti-
sche internationale en Lenin.
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Zondagnamiddag 4 juni 2006
Zwanenwater

Het Zwanenwater is een gevarieerd duin-
gebied met natte valleien en meren. Vroe-
ger waren het kweekvijvers voor zwanen. 
Van verveling was er geen sprake, we 
hadden ogen én oren te kort.

De plantenliefhebbers onder ons merkten 
ondermeer op: nagelkruid, eikvaren, gele 
lis, kleine ratelaar, mannetjesereprijs, kale 
jonker, zilverschoon, waternavel, drijvend 
fonteinkruid, pitrus, moeraskartelblad om-
ringd door tormentil.

Het luchtverkeer liet zich ook gelden door 
ondermeer overvliegende aalscholvers, 
een koppel bruine kiekendief en schol-
eksters.  De graspieper liet zich van heel 
dichtbij bewonderen en we konden tevens 
luisteren naar de groenling en de rietgors.

Opeens wat verderop geroep: “Prachtig, 
…..orchideeën!”, o.a. brede orchis, kleine 
en grote orchis, keverorchis, vleeskleurige 
orchis; zowat iedereen van de groep door 
de knieën. Je moet er iets voor over heb-
ben!  
Nauwelijks bekomen van al dat schoons 
konden we roodborsttapuit bewonderen 
door de telescoop, wat een prachtige 
waarneming!

Ondertussen werden volgende plantjes 
opgemerkt: veenpluis, holpijp, stekelbrem, 
kruipbrem, reukgras, waterdrieblad, wa-
terzuring, bitterzoet, moerasmelkdistel, 
pluimzegge, gele waterkers, waterscheer-
ling, galigaan. 
Tussen al dat schoons fladderde regelma-
tig een blauwtje.
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Mon Timmers (voor de vogeltjes)
Monique Victoor (voor de plantjes en bloe-
mekes)

Vanaf het hoogste punt hadden we een 
prachtig zicht op de omgeving: de aal-
scholverkolonie en lepelaars, jammer 
genoeg een beetje te ver weg. 

Veel dichterbij en prachtig te observeren 
gaai en rietzanger. Vanuit de kijkhut een 
prachtig zicht op het Zwanenwater met 
o.a. grauwe gans, smient, krakeend en 
fuut en dan opeens….. baardman!
Op het einde van de wandeling kleine 
karekiet, putter, kneu en een groepje 
overvliegende grutto’s waarbij iemand 
opmerkte dat hun roep deed denken aan 
een achteruit rijdende camion, en niet te 
vergeten de zang van blauwborst. Het 
vogeltje zelf liet zich niet zien………. maar 
zijn liedje klonk mooi en helder.

De unieke snavel gebruikt de 
lepelaar om onder water met heen 
en weer maaiende bewegingen 
prooidieren zoals kleine vissen op 
te jagen. Opgeschrikte prooien 
worden vervolgens met een snelle 
beweging uit het water gehapt. 

Lepelaars broeden in Europa op 
slechts een beperkt aantal plaatsen, 
waaronder in Nederland in het Zwa-
nenwater. Door het verdwijnen van 
veel geschikte leefgebieden en door 
het droogmalen van moerassen en 

andere vochtige gebieden was de Neder-
landse populatie lepelaars rond 1970 bijna 
uitgestorven. Door verschillende bescher-
mingsmaatregelen en door vergroting van 
geschikte broedgebieden, broeden tegen-
woordig weer meer dan duizend lepelaars 
in Nederland. 

Lepelaar 
Platalea leucorodia 
Door de lepelachtige snavel is de lepelaar 
van dichtbij met geen enkele andere vogel 
te verwarren. Op grote afstand en in de 
vlucht lijkt de vogel enigszins op de zilver-
reiger. Hoewel de hals in de vlucht iets 
naar beneden hangt, wordt de hals niet in 
de voor reigers typerende 
S-vorm gehouden. 
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Het was leuk toeven in ons hotelletje te-
midden de groene agglomeratie.  Bergen 
is een voormalige heerlijkheid op de grens 
van duinen, bos en polder.  De boom-
rijke lanen met de fraaie villa’s maakten 
het dorp omstreeks 1900 erg populair bij 
schilders en schrijvers, waardoor het de 
bijnaam “kunstenaarsdorp” kreeg.  Nog 
steeds wonen er nog veel kunstenaars, al 
is Bergen tegenwoordig meer een begrip 
voor toeristen.  

Na een overvloedig en lekker ontbijt ver-
trekken even voor 9 uur, 17 goedgemutste 
Natuurpunters nagewuifd door het vrien-
delijk gastenpaar Anne-Marie en Ron, 
richting Camperduin.  De zon komt al tus-
sen de witte wolken piepen, het begin van 
een, ongetwijfeld, weer boeiende natuur-
rijke dag.
We rijden langs bloemenrijke villatuinen 
en wegbermen.  

Vanuit de busjes zien we enkele traditio-
nele Noord-Hollandse stolpboerderijen, 
waarbij het woongedeelte wordt bekroond 
door een fraaie dakspiegel, het dakge-
deelte waar de rieten dakbedekking plaats 
maakt voor dakpannen.

Bij de villadorpen Schoorl, Groet en Kam-
perduin, tussen de rand van het Noord-
Hollands polderlandschap en de zeereep, 
liggen de hoogste duintoppen van Neder-
land.  Vanaf een gratis parking wandelen 
we langs de Hogenolweg, waar sommige 
hondjes op hun baasje gelijken (of is het 

Stolpboerderij

Een stolpboerderij is een boerderijtype, 
dat vooral in Noord-Holland voorkomt. Het 
is een vierkante boerderij met een pirami-
devormig dak. Onder dit dak was plaats 
voor de boerenfamilie, het vee, het hooi, 
de wagens en andere werktuigen.

Geschiedenis
De bouw van stolpboerderijen is onge-
veer vanaf 1600 ontstaan om de regen 
en wind te trotseren. De middeleeuwse 
boerderijen waren langwerpig: Vooraan 
het woongedeelte, daarachter de stal en 
daarachter de hooiberg. 

Maandag 5 juni 2006
Voormiddag: Camperduin en 
De Putten
Namiddag: Weidevogelgebied 
Wormer- en Jisperveld

Onze derde dag komt er aan; jammer ...de 
laatste !! 
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omgekeerd ??) naar de noordpunt van de 
Schoorlse duinen. Tussendoor weet Wim 
ons weer (de zoveelste maal dit weekend) 
te boeien met natuurhistorische verhalen 
over deze streek.  
Op de beboste duinflanken groeit opval-
lend veel eikvaren en naast een loopvlug 

eekhoorntje laten de alom vertegenwoor-
digde zangertjes als zwartkop, vink, win-
terkoning en fitis zich volop horen.  
De zon schijnt volop maar er waait wel 
een fris windje bij de voet van de Hogenol 
waar een wijfje braamsluiper zich open en 
bloot laat bekijken. Vanop de 40 m hoge 
duintop genieten we van een prachtig 
panoramisch uitzicht op het afwisselend 
beboste en open duinlandschap.Verderop 
ontwaren we op de Noordzee een wit blin-
kend zeilbootje en aan de horizon enkele 
boorplatforms.  

Het kerktorentje van Groet steekt bo-
ven de boomtoppen uit en aan de verre 
noordeinder zien we wat windmolens en 
een schip nabij Den Helder.  We maken 
een lusvormige wandeling langs enkele 
mooie duinpannen die gedeeltelijk be-
groeid zijn met mossen en heide.  

De zangvogels laten zich niet ongemoeid: 
groenling, fitis, boompieper, kuifmees en 
boomkruiper met uitgevlogen jongen en 
roodborst laten zich regelmatig horen of 
zien. Vanuit een dennenbos klinkt een 
ononderbroken alarmroep van een ge-
kraagde roodstaart. 
Bij nader toezien ontdekken we de reden 
van zijn onrust: een gaai vliegt weg, ach-
tervolgd door een bont gezelschap van 
koolmees, merel, roodborst en gekraagde 
roodstaart.
 
Op een verweerde abeel (of was het toch 
een zomereik ???) groeien enkele fotoge-
nieke gele zwavelzwammen.

Langs het pad een muur van welriekende 
fuchsia kleine rimpelrozen (van het liedje 
... “Oh Heideroosje ...”  hé Ria ???) - en 
tussen die rozen laat de braamsluiper zijn 
typische ratelzang klinken. 
Op enkele voedselrijke plekken in de 
duinen groeit kraailook. Terug op de par-
king rijden we naar Camperduin voor een 
betaalde (....) plasstop in een restaurant.  

Constructie
Een stolpboerderij bestaat uit een vier-
kante constructie van houten balken of 
scheepsmasten waarop het dak rust. 
Deze ruimte werd gebruikt om hooi op 

te slaan. De ruimte daaromheen werd 
gebruikt als woongedeelte, stal, wa-
genschuur en werktuigenberging. De 
zijwanden werden in het begin gemaakt 
van hout, net als de meeste huizen in de 
Zaanstreek en het Waterland. Er was veel 
hout voorradig door de houthandel met 
het Oostzeegebied en hout rot niet in het 
drassige landschap. Later werden de wan-
den ook van steen gemaakt. De zijwanden 
hebben geen dragende functie. Het dak 
is gemaakt van riet, soms met kunstig 
uitgesneden patronen. Ook riet was volop 
voorradig, het weegt niet veel, het heeft 
een relatief glad oppervlak, waardoor het 

Om het hooi te beschermen tegen regen 
en wind werd de hooiberg aan de zijkan-
ten dichtgetimmerd. Uitbreidingen van de 
boerderij werden tegen de hooiberg aan-
gebouwd, waardoor de hooiberg steeds 
meer het centrum van de boerderij werd 
en langzaamaan ontstond de stolpboer-
derij. Naarmate de boerenbedrijfjes zich 
ontwikkelden, werden de stolpboerderijen 
groter en hoger.
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Tot op heden waren er in de groep nog 
geen kamelen geschoten, maar in een na-
bijgelegen weide lopen er zowaar enkele 
exemplaren in levende lijve rond.

Als laatste halte van onze voormiddag-
tocht brengen we een bezoekje aan het 
natuurgebied De Putten.
Terwijl de meesten vanop de hoge Honds-
bossche zeewering uitkijken over zee en 
polder, wandelt uw verslaggever met be-
perkt gevolg langs de plassen van het vo-
gelreservaat.  Daar levert ons speurwerk 
o.a. een groep van 40-tal grote sternen, 1 
koppel Noordse sternen, 
3-tal visdief en een eilandje vol rustende 

aalscholvers, 2 bontjes, 1 drieteenstrand-

stormvast is en het is waterdicht, waarbij 
het wel uitwasemt.
Het woongedeelte ligt aan de zuidkant, 
met de bedsteden aan de kant van het 
hooi. Het hooi en het rieten dak werken 
isolerend. Ook de koeien en paarden 
geven veel warmte af. In de zomer als de 
dieren buiten lopen, werd een gedeelte 
van de stal vaak ingericht als woongedeel-
te; de zogenaamde zomerstal.
Boven het woongedeelte werd vaak een 
gedeelte van het rieten dak weggelaten, 
met rechte of gebogen begrenzingen. Hier 
was het brandgevaar groter en het riet 
was niet noodzakelijk voor de uitwase-
ming van het vee. Het vrijgekomen ge-
deelte werd met blauwzwart geglazuurde 
dakpannen bedekt. Dit levert vaak fraaie 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aan-
tal stolpboerderijen in Noord-Holland sterk 
verminderd. De stolpen zijn te klein of te 
ouderwets voor een modern agrarisch be-
drijf. Daarnaast gaat het houtwerk rotten 
door de verlaging van het grondwaterpeil, 
waardoor de fundering van de stolp gaat 
verzakken. Ook door blikseminslagen 
gaan veel stolpboerderijen verloren.
Er zijn een paar duizend stolpboerderijen 
over in Noord-Holland, waarvan er een 
paar honderd onder monumentenzorg 
vallen. In 1988 werd de “Boerderijenstich-
ting Noord-Holland Vrienden van de Stolp” 
opgericht.

dakspiegels op. Sommige stolpboerderijen 
hebben een klok- of trapgevel

loper, 2 eerstejaars goudplevier, 
1 lepelaar, tureluur, kluut, Canadese gans, 
kieviten en een koppel bergeenden met 
4 juv.
Over en op zee werden naast enkele 
fouragerende grote sterns en visdiefjes 
ook nog 1 rosse grutto, steenloper en een 
rondzwemmende zeehond waargenomen.

Ondertussen is het stilaan middag ge-
worden; ... tijd voor een busritje richting 
Wormer waar het educatief centrum De 
Poelboerderij een geschikte picknickplaats 
biedt.  Er zijn daar mooie vogel- en an-
dere natuurfoto’s te bewonderen.  Voor 
een extra babbeltje ontbreekt de tijd want 
om 13u30 worden we verwacht aan de 
excursieboot voor een vaartocht door het 
uitgestrekte Wormer- & Jisperveld. Dit 
zowat 2000 ha grote gebied  is één van 
de grootste watervenen van Europa, en 
dat op slechts een 10-tal km van de Am-
sterdamse stadsrand !  Onze vrouwelijke 
natuurgids trekt onze aandacht met inte-
ressante toelichtingen over het waterrijke 
natuurgebied.
Een bewolkte lucht en een eerder frisse 
wind kan de pret niet deren. Terwijl de fo-
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tografen menige plaatjes schieten, genie-
ten we allemaal van dit boeiend oerhol-
lands landschap.
Dit weidevogelreservaat bij uitstek biedt 
ons de gelegenheid om een reeks vogels 
van nabij te bewonderen. De grutto’s, 
waaronder ook enkele met jongen die 
zich nadrukkelijk rond de boot manifeste-
ren, krijgen hier en daar het gezelschap 

van tureluur, visdief en zwarte stern. Dat 
de tijd hier ook niet heeft stilgestaan, be-
wijzen de honderden brandganzen die hier 
al dan niet met jongen rondlopen.  Naast 
ook enkele tientallen grauwe ganzen zijn 
ook wat Nijlganzen present.  Verschillende 
man en vrouw bruine kiekendieven bren-
gen met hun sierlijke zweefvlucht wat le-
ven in de brouwerij, soms tot ongenoegen 

De grutto is een in Nederland vrij veel 
voorkomende weidevogel die behoort tot 
de steltlopers

Grutto
Limosa limosa

De baltsroep van de grutto 
klinkt met wat fantasie als utto 
utto utto, dat hij snel achter 
elkaar roept. Aan deze roep 
dankt de grutto zijn naam. In 
de zomer heeft het mannetje 
van de grutto een oranje-
bruine kop, nek en borst. Ook 
de snavel is aan de kopzijde 
oranje. De flanken en de buik 
zijn gevlekt. Hij heeft een lange 
vrijwel rechte snavel, die iets 
naar boven is omgebogen. Als 
de grutto vliegt vallen de witte 
strepen boven en onder de 
vleugels op. De grutto is 36-44 

cm groot en heeft een spanwijdte van 62-
70 cm. Een grutto weegt 280-500 gram.
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Luc Van Schoor
Sonja Van Kerckhove

van enkele grutto’s en kieviten die hen 
onverwachts te lijf gaan. Over de brede 
plassen Poel en Zwet scheren tientallen 
insectenhappende gierzwaluwen en langs 
de oever zitten enkele schuwe  blauwe 
reigers en klinkt af en toe kleine karekiet-
gezang.
Onderweg mogen we aan wal op een stuk 
dansend trilveen en bewonderen we een 
botanisch hoogtepunt: een veldje witte 
pluizen van het wollegras, kleine zon-
nedauw, moerasvaren en brede orchis.  
Een beetje uitgewaaid maar voldaan van 
al dat moois nemen we met een applaus 
als dank afscheid van onze voortreffelijke 

onsje waarbij met het gerstenat en dito 
geklonken wordt op de goede afloop van 
dit prachtig weekend.
Het was een succes over heel de lijn, 
waarvoor we vooral enkele mensen van 
harte danken: Luk en Ria die weerom 
deze driedaagse op en top hebben voor-

gids.  Er rest ons nog een wandeling door 
het pittoreske straatdorp Jisp, waarvan 
sommige huizen alleen via een brugje 
bereikbaar zijn.  Een plaatselijke kermis 
brengt het nodige volk op de been, ook in 
ons doelcafé De Lepelaar, zodat we nood-
gedwongen moeten uitwijken naar een 
andere drankgelegenheid.
Dat zoektochtje brengt ons terug in de 
buurt van de Poelboerderij op een caféter-
ras langs een kleine jachthaven.  
Het wordt hier tot slot nog een leuk onder-

bereid en begeleid en gids Wim Mertens.
We plukten met z’n allen nogmaals de 
vruchten van hun oerdegelijke organi-
satietalent en hopen dat er nog andere 
gelegenheden komen.  Wim heeft ons 
voortreffelijk rond gegidst in prachtige 
gebieden die hij tevoren te voet en per 
fiets ontdekte.  Hij wist ons menigmaal te 
boeien met uitleg over de verschillende 
aspecten van de bezochte duinreservaten.  
Dat en zijn knap begeleidende brochuurtje 
.... 
En: ook de cultuur liet geen verstek ...  ge-
dichten van Herman Gorter werden tijdens 
het weekend door enkelen voorgelezen.
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 Enkelen van onze fotografen 
 in actie...
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Een welgemeend dankwoord 
aan gids Wim

voor het prachtige weekend dat hij ons al-
len bezorgd heeft !

Bet, Chris, Danielle, Elza, Gaby, Mia, 
Mieke, Monique, Ria, Sonja, Danny, Leo, 

Luc, Luk, Mon, Walter

Waarnemingen van fauna en flora: (in alfabetische volgorde)
Deze lijst is gebaseerd op de verslagen en allicht niet volledig.

Planten:

Zoogdieren en insecten:
St.-Jacobsvlinder, kleine vuurvlinder, Ar-
gusvlinder, hooibeestje, meerdere blauw-
tjes
sprinkhaan, miljoenpoot
ree, konijn, eekhoorn, zeehond

Vogels:
aalscholver, baardman, bergeend, blauw-
borst, blauwe reiger, bontbekplevier, 
boomkruiper, boomleeuwerik, boompieper, 
braamsluiper, brandgans, bruine kieken-
dief, Canadese gans, drieteenstrandloper, 
fitis, fluiter, fuut, gaai, gekraagde rood-
staart, gierzwaluw, goudhaantje, goudple-
vier, grasmus, graspieper, grauwe gans, 
groenling, grote bonte specht, grote stern, 
grutto, heggenmus, huiszwaluw, kievit, 
kleine karekiet, kluut, kneu, koekoek, 
koolmees, krakeend, kuifeend, kuifmees, 
leeuwerik, lepelaar, merel, nachtegaal, 
Nijlgans, Noordse stern, putter, rietgors, 
rietzanger, roodborst, roodborsttapuit, 
rosse grutto,  scholekster, smient, sprink-
haanzanger, steenloper, tjiftjaf, tuinfluiter, 
tureluur, veldleeuwerik, vink, visdief, wie-
lewaal, winterkoning, zanglijster, zwarte 
mees, zwarte stern, zwartkop

amsinckia, biggenkruid, bitterzoet, blauwe 
zeedistel, brede orchis, bremraap, cypres-
wolfsmelk, dagkoekoeksbloem, drienervi-
ge of zwarte zegge, drijvend fonteinkruid, 
duinreigersbek, duinroos, duinviooltje, eik-
varen, galigaan, geel nagelkruid, gele lis, 
gele morgenster, gele waterkers, gewone 
ossentong, haarmos, heermoes, heksen-
bezem, helm, holpijp, kale jonker, kardi-
naalsmuts, kerspruimboom, keverorchis, 
kleine klaproos, kleine pimpernel, kleine 
ratelaar,  kleine zonnedauw, kraaiheide, 
kraailook, kruipbrem, kruisbladwalstro, 
look zonder look, mannetjesereprijs, mei-
doorn, melkdistel, moeraskartelblad, moe-
rasmelkdistel, moerasvaren, muizenoortje, 
nagelkruid, pitrus, pluimzegge, reukgras, 
rimpelroos, rolklaver, schapenzuring, 
slangenkruid, stekelbrem, stijve waterra-
nonkel, struikheide, tormentil, veenpluis, 
vleeskleurige orchis, vleugeltjesbloem, 
walstrobremraap, waterdrieblad, water-
navel, waterscheerling, waterzuring, wel-
riekende Salomonszegel, wilde aardbei, 
wilde asperge, wilde kervel, wilde papaver,  
wollegras, zandzegge, zeepkruid, zeepos-
telein, zeewolfsmelk, zilverschoon
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Zij waren er bij!  De dames ...
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... en de heren !


