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BOEKBESPREKING

Frank Sidler

NESTEN IN BEELD
ERFVOGELS IN BEELD
UILEN IN BEELD

Auteur: Barbara Rijpkema (Nesten), Rob Buiter (Erfvogels), Dick de Vos (Uilen)
Illustraties: Elwin van der kolk
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 323 6 (Nesten), 978 90 5011 331 1 (Erfvogels),
978 90 5011 334 2 (Uilen). Prijs: € 4,95 per deel.
Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl.

In de serie “In beeld” van KNNV uitgeverij verscheen reeds een twintigtal boekjes
met een diversiteit aan onderwerpen op het gebied van de natuur. Drie nieuwe
onderwerpen zijn nu in evenveel deeltjes aan de bestaande reeks toegevoegd:
“Nesten in beeld”, “Erfvogels in beeld” en “Uilen in beeld”.

Ieder van de boekjes biedt naast eenvoudige beschrijvingen doorspekt met we-
tenswaardigheden, een overzichtelijke uitklapbare achterkaft met daarop afbeel-
dingen en namen van de soorten die in dat deeltje besproken zijn. Het handzame
formaat nodigt er toe uit om een of meerdere boekjes mee te nemen in het veld.
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Het begrijpelijke taalgebruik afgewisseld met kleurige illustraties zal de jongere en
of beginnende natuurontdekkers prikkelen om meer te willen weten.
Nesten in beeld toont 16 soorten uit het landelijk gebied, bos, moeras, het stede-
lijk gebied en de kust. Naast de aandacht die Barbara Rijpkema besteedt aan het
aantal legsels gaat zij bij iedere soort in op het aantal, de grootte en de kleur van
de eieren en de broedduur en broedtijd. Ook wordt bij elke soort ingegaan op
nestbouw en nestgedrag. Alhoewel de titel anders doet vermoeden roept Rijpke-
ma de lezer in haar inleiding uitdrukkelijk op om verstoring te voorkomen.
Erfvogels in beeld laat de lezer kennismaken met zeventien soorten op en om het
boerenerf. Rob Buiter geeft in onderschriften en beschrijvingen op een speelse
wijze kenmerken voor iedere soort weer. Hij legt de relatie tussen de vogel en het
boerenerf en geeft een aantal handvatten om het boerenerf na jaren van achter-
uitgang opnieuw aantrekkelijk te maken voor vogels.
In Uilen in Beeld neemt Dick de Vos de dertien Europese uilensoorten onder de
loep. Elf daarvan worden - al of niet als dwaalgast - in Nederland waargenomen.
Voorafgaand aan de beschrijving van de diverse soorten geeft de auteur een ge-
stroomlijnde hoeveelheid informatie waarin zelfs Harry Potter en Mijnheer de Uil
de revue passeren.

_______________________

GEVLEUGELD SCHOTHORST
Verslag van een tweejarig tuinvogelproject in de Amers-
foortse wijk Schothorst

Auteur: Gerard van Haaff
Uitgever: Vogelwacht Utrecht
Prijs: € 9,95

In de jaren 2002-2003 werd een tuinvogelproject in de Amersfoortse wijk Schot-
horst gehouden. Mede door subsidie – in de vorm van een wijkbudget – beschik-
baar gesteld door de gemeente Amersfoort kon het door Gerard van Haaff aange-
dragen project worden opgestart. Meer dan 100 bewoners van de wijk Schothorst
verleenden hun medewerking. Hulp was er van de stadsecoloog maar ook van de
een plaatselijke supermarkt.
Gerard van Haaff, coördinator van de afdeling Amersfoort van de Vogelwacht
Utrecht, heeft dankzij financiële bijdragen van Vogelbescherming Nederland en de
Vogelwacht Utrecht het project nu (volgens eigen zeggen: eindelijk) afgerond met
een zeer kleurrijk en met vele prachtige foto’s opgeluisterd boekwerkje onder de
wel zeer welluidende naam: “Gevleugeld Schothorst”.
Een boekje waarin Gerard de vogels zelf aan het woord laat. Het heeft allemaal
veel langer geduurd dan de bedoeling was maar voor mij ligt een prachtig, stijlvol
verslag, overgoten met vele foto’s van de hoofdpersonen die ieder hun eigen ver-
haal doen. Een vertelling die kon worden opgetekend aan de hand ca. 200.000
waarnemingen door 107 waarnemers. Een heerlijk boekje om te hebben en zo
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maar eens een uurtje in te bladeren of om kennis te maken met een “Maailamke”,
“Brummeldiefje” of de” Zijde Staart”.
Het boekje is in een oplage van slechts 350 stuks uitgegeven. De eerste 150
exemplaren zijn al uitgeleverd..
Heb ik uw interesse gewekt? Teken dan voor 1 augustus bij mij in op één of
meerdere exemplaren door middel van een telefoontje, briefje of mailtje en voor
€ 9.95 per exemplaar kunt u met dit 160 bladzijde dikke boekje rondzwerven sa-
men met de vogels van Gevleugeld Schothorst.
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