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Na het succes van het boek Bijzonder Berkheide (zie De 

Strandloper 2017, nr. 3) kon een vergelijkbare uitgave over 

de Coepelduynen eigenlijk niet uitblijven. Het boek over de 

Katwijkse Zuidduinen werd immers geproduceerd door de 

Stichting Berkheide Coepelduijnen. Dat het toch nog even 

duurde, kwam wellicht door het feit dat Berkheide veel 

groter is dan het kleine duingebied tussen Katwijk en 

Noordwijk. Is over zo’n klein duingebied wel een boek te 

produceren? Joop de Leeuw, voorzitter van genoemde 

stichting, refereert aan deze overweging in zijn uitnodiging 

voor de boekpresentatie waar hij opmerkt ‘zelden zal een 

relatief klein duingebied zo uitvoerig en met zoveel passie 

zijn beschreven.’ 

Wat opzet en uitvoering betreft lijkt dit boek sterk op het boek over Berkheide. Niet zo 

vreemd natuurlijk na het succes van de vorige uitgave en met hetzelfde trio als eindredactie 

(zie voor een foto van de heren in De Strandloper 2017, nr. 3). Veel van wat ik toen in de 

recensie schreef, is ook van toepassing op deze nieuwe uitgave. Het is een prachtig boek 

geworden met een fraaie lay-out, schitterende foto’s en goed leesbare teksten. Ook nu lukte 

het om voor bepaalde organismen echte specialisten bereid te vinden een bijdrage te leveren. 

Zo vinden we bijvoorbeeld boeiende hoofdstukken over paddenstoelen (Leo Jalink), slakken 

en strandvondsten (Wim Kuijper), vlinders (Casper Zuyderduyn) en over  mossen en 

korstmossen (Maarten Langbroek). 

Naast ruime aandacht voor de natuur in dit gebied komen ook allerlei andere aspecten aan 

bod. Zo is een hoofdstuk opgenomen over de bunkers in dit gebied en wordt ingegaan op de 

ontwikkeling en de natuurwaarden van villapark De Zuid. Verder komen beheer en de Natura-

2000 status aan bod. Korte hoofdstukken zijn gewijd aan de ontwikkeling van Noordwijk aan 

Zee en Noordwijk Binnen. Bij de illustraties hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de 

enorme ansichtkaartencollectie van Kees Verwey. Na het lezen van de hoofdstukken over 

Noordwijk valt op dat er vrijwel niets gezegd wordt over de wijk Rijnsoever, het deel van 

Katwijk dat grenst aan de Coepelduynen. Alleen bij de beschrijving van de bufferzone tussen 

de Coepelduynen en de wijk Rijnsoever  (pagina 148) wordt aan deze uitbreiding van Katwijk 

enige aandacht besteed. 

Een opvallende plaats nemen de fotopagina’s in over een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld 

strandpalen, roze planten en stekelplanten. In vrijwel elke recensie van Bijzonder Berkheide 

werden deze pagina’s geroemd. Dat heeft er wellicht toe geleid dat Gerrit van Ommering nu 

49 themapagina’s heeft geproduceerd, tien meer dan in het boek over Berkheide. Het is 

wederom een lust voor het oog om deze pagina’s door te nemen. Daarbij kun je jezelf aan een 

quiz onderwerpen bij pagina’s met detailfoto’s van bijvoorbeeld knoppen, 24 tinten roze en 

planten met stekels en opvallende beharing. Doe je die quiz bij pagina 141, dan zul je geen 

100% score halen, omdat een aantal foto’s landschapjes laten zien die op postzegelformaat 



zijn afgedrukt. In mijn recensie van Bijzonder Berkheide merkte ik indertijd op dat het weinig 

zin heeft om foto’s met personen te plaatsen, als die foto’s zo klein zijn afgedrukt dat de 

personen niet meer te herkennen zijn. Dat euvel doet zich nu af en toe voor bij foto’s op 

postzegelformaat van planten en bomen in een landschap. Een misser is de vage 

achtergrondfoto op pagina 98 waarop werkelijk niets is te zien dat op een plant lijkt, maar 

waar in het bijschrift is te lezen dat het hier gaat om de groeiplaats van het Kamilleknopje. 

Bij de honderden foto’s die zijn opgenomen bevinden zich 60 foto’s waarop sneeuw is te zien. 

Je zou bijna denken dat het in de Coepelduynen vaker sneeuwt dan elders. Hoewel sneeuw 

een landschap een geheel ander aanzien geeft, was enige terughoudendheid wat dit betreft 

zeker op zijn plaats geweest. 

Tenslotte een paar opmerkingen over de teksten. De redactie is er in geslaagd om van de 

ingeleverde teksten (van 16 auteurs) vlot leesbare hoofdstukken te maken. Elk hoofdstuk 

begint met een korte inleiding en een kadertje waarin kenmerkende punten van dit hoofdstuk 

worden genoemd. Verder is de tekst opgeknipt in korte stukken met een passend kopje. De 

bijschriften van de foto’s zijn kort en beperken zich vrijwel steeds tot naam, datum en 

fotograaf.  

Hoewel er hier en daar wel iets op de bijschriften van de foto’s is op te merken, is er één foto 

waarbij het bijschrift beslist niet juist is. Op pagina 214 is het bordje waarop een paard is 

getekend met daarbij de tekst ‘Waarom weg?’ Dit bord heeft niets met protesten tegen 

oprukkende woningbouw te maken, maar met het besluit van de gemeente om paardenweitjes, 

aangelegd op bollengrond, weer de bestemming bollengrond te geven.  

Het bovenstaande neemt niet weg dat het hier om een bijzonder fraai boek gaat met een 

gedegen inhoud in combinatie met prachtig fotowerk. Echt een boek om zelf te hebben en 

zeker ook om cadeau te doen! 

 

 

 

Auke-Florian Hiemstra 2022. Perronpapegaaien & 

Krekelcriminelen. Op safari in de stad. Uitgeverij 

Ploegsma, Amsterdam.122 pagina’s. Prijs € 21. 

 

Dit boek is geschreven voor kinderen, maar het is beslist geen 

kinderachtig boek! Je kunt beter zeggen dat het een boek is 

voor iedereen die ouder is dan negen jaar. De schrijver is een 

bekende gast in TV-talkshows en zo levendig als hij daar 

over stadsnatuur vertelt, zo schrijft hij ook. Het zijn allemaal 

interessante, goed leesbare stukken, fraai geïllustreerd door 

Annette Fienieg. 

Een enorme variatie van onderwerpen passeert in dit boek de 

revue. Natuurlijk komen de stadsduiven en Meerkoeten aan 

bod, maar ook slakken, ratten, padden en vossen krijgen de 

nodige aandacht. Daarbij vertelt Hiemstra ook over de 

bijzondere gevallen die je tegenkomt in het Rotterdams Natuurhistorisch Museum zoals de 

domino-mus en de nesten van ijzerdraad. Eveneens komt de evolutie die in de stad aan bod. 

Overr dit onderwerp heeft Menno Schilthuizen indertijd een lezing in het Jan Verwey 

Natuurcentrum gegeven. Natuurlijk ontbreekt ook een hoofdstuk over het Leidse 

‘stoepplantenproject’ van de Hortus Botanicus niet. Kortom dit is een geweldig boek, niet 

alleen om zelf te lezen, maar ook om cadeau te doen aan kinderen en kleinkinderen. En denk 

dan niet te snel dat ze er al te oud voor zijn. Ik heb het in ieder geval in één dag uitgelezen. 



 

 

Rik Schoon 2022. Het Damhert observeren en 

herkennen. SAAM Uitgeverij, Hillegom. 108 pagina’s. 

Prijs € 29,95. Verkrijgbaar in het bezoekerscentrum van 

de AW-duinen bij de Oase (ingang Vogelenzang) en in 

de boekhandel. 

 

Rik Schoon, inwoner van De Zilk, was vanaf begin 

jaren negentig tot 2007 beroepsmatig betrokken bij het 

wildbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Hierna begon hij een eigen adviesbureau 

gespecialiseerd in het beheren van 

damhertenpopulaties. 

Het boek van Rik Schoon leert je vooral om 

nauwkeuriger naar Damherten te kijken. Onze kennis 

blijft vaak beperkt tot het onderscheid tussen een hert 

(mannetje met gewei) en een hinde (vrouwtje zonder 

gewei). In dit boek wordt duidelijk gemaakt dat je in 

het veld ook de verschillende leeftijdsklassen kunt onderscheiden en dat je de betekenis van 

bepaalde gedragingen kunt duiden. In de begeleidende tekst maakt de schrijver vaak gebruik 

van het typische jagersjargon. Zo is een grazend hert aan het ‘laveien’.Voor het maken van 

een bronstkuil worden vooral de ‘voorlopers’ (voorpoten) gebruikt. Dat neemt niet weg dat je 

in dit boek een hoop informatie krijgt over het leven van Damherten. 

De tekst wordt verlucht door meer dan 100 foto’s, vrijwel alle gemaakt door Piet Broekhof. 

Alles wast Rik Schoon over Damherten schrijft, wordt op voortreffelijke manier ondersteund 

en verduidelijkt door de foto’s van Piet Broekhof. In zomer en winter en voor dag en dauw 

wist Piet het leven van Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen vast te leggen.  

Met het noemen van het woord AW-duinen bekruipt mij toch het gevoel dat dit boek nog een 

hoofdstuk mist. Van een bijzondere attractie – ook onze verenging heeft wel eens een speciale 

damherten-excursie gehouden! – is het aantal Damherten in deze eeuw zodanig toegenomen, 

dat sinds jaren van een plaag kan worden gesproken. De graasdruk is namelijk zo hoog 

geworden dat de vegetatie vrijwel overal ‘gemillimeterd’ wordt. Hierdoor is niet alleen veel 

kwetsbare flora verdwenen, maar zijn ook de aantallen broedvogels en vlinders afgenomen. 

Door het plaatsen van hoge hekwerken (exclosures) probeert Waternet kwetsbare flora nu te 

beschermen. Een kort hoofdstuk gewijd aan deze problematiek met eventueel een verwijzing 

naar literatuur op dit gebied, zou een waardevolle aanvulling zijn geweest. 

 

 

 

 

 


