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BOEKBESPREKING

Frank Sidler

KEMPEN EN MAASLAND

Auteur: Meerdere / Crossbill
Guides Foundation
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 4028
Prijs: € 14,95

Na de “Crossbill” uitgave over
de Extremadura kwam nu de
“Crossbill compactgids” Kem-
pen en Maasland België zich
opdringen op mijn leestafel.
Een vreemd woord in com-
binatie  met  een  boek?  Toch
niet. Het is een natuurgids
zoals we die gewend zijn van
deze non-profitorganisatie. In
samenwerking met het Regio-
naal Landschap Kempen en
Maasland is deze gids ontstaan
en op de bekende Crossbill
wijze in vier delen opgesplitst.
Deel 1 geeft beschrijvingen
over het landschap, deel 2
over de flora en fauna en deel
3 neemt je aan de hand door
het gebied met één fikse
fietsroute en vijf wandelingen. Het laatste deel bestaat uit info, tips en adressen.
Opdringerig? Ja, maar wel in de goede zin. Het is zo boeiend en onderhoudend
geschreven dat je het bijna leest als een roman. De beschrijvingen zijn zo uitda-
gend dat je kans loopt dat je onmiddellijk op weg wilt om het gebied te gaan
(her)ontdekken.
Een fraaie uitgave met veel fotomateriaal en daar waar nodig voorzien van illu-
stratieve tekeningen en kaartjes.



41

VOGELS KIJKEN OP IJSLAND

Auteur: Martin Hierck
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 4349
Prijs: € 14,95

Martin Hierck is bekend van
zijn foto’s, zijn liefde voor
vogels en natuur, “Birding
Breaks” en voor sommigen
van ons misschien ook wel als
de altijd goedlachse en
behulpzame optiekspecialist in
en rondom de winkel van
Vogelbescherming Nederland.
In “Vogels kijken op IJsland”
geeft hij met een door eigen
ervaring opgedane gebieds-
kennis, als natuurliefhebber,
vogelaar en natuurfotograaf,
informatie over IJsland en
vogels.
De mogelijkheden om naar
IJsland te komen, het vervoer
en  logies  ter  plaatse,  de  vo-
gelstand in de seizoenen en
enige summiere aantekenin-
gen over flora, fauna, kleding
en optiek, vormen de aftrap
op de eerste bladzijden. Pas dan barst het los. Zijn kennis van het landschap en
daarin voorkomende vogels zijn vastgelegd in 12 routes. Per route volgt een op-
somming van bereikbaarheid, interessante plekken en mogelijke gevederde ont-
moetingen.

Aan het eind van de route vinden we “Extra” en “Fototips”. In “Extra” vinden we
tips die in de daaraan voorafgaande tekst nog niet werden genoemd. In “Fototips”
staan, je raadt het al, zijn fototips. Aansluitend vinden we een zestal vogelpor-
tretten, een opsomming van handige boeken, websites, app’s en een meertalige
checklist  voor  de  vogels  van  IJsland.  Dat  alles  in  een  klein  formaat  en  niet  te
zwaar. Kortom, een handige en handzame reisgids.
De kleurrijke kaft steekt wel schril af tegen de sobere kleurloze afbeeldingen en
foto’s in de inhoud. Is dat bewust gedaan om de uitdaging, IJsland in al zijn
pracht te gaan bewonderen, niet te laten beïnvloeden door ons een voorproefje te
geven? Of is de prijsstelling doorslaggevend geweest?
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MIJN ROOFVOGELS

Auteur: Rob Bijlsma
Uitgever: Atlas, Amsterdam
ISBN: 978 90 4502 1263
Prijs: € 29,95

In de reeks Mijn …. van uitge-
verij Atlas verscheen Mijn roof-
vogels van Rob Bijlsma.
Het vogelen begon al jong en
kreeg hem helemaal in zijn
greep toen hij in 1967 lid werd
van de CJN (Christelijke Jeugd-
bond van Natuurvrienden),
afdeling Ede-Wageningen.
Hoewel hij meende de Veluwe
nooit te zullen verlaten, ver-
huisde hij in 1990 naar Dren-
the. Zijn levenswerk bestaat uit
waarnemen, veel noteren, heel
veel literatuurstudie en gege-
vens combineren, analyseren
en interpreteren. In dit boek
boeit hij niet alleen door zijn
verhalen,  maar  ook  door  de
vele grafieken en diagrammen
waaraan zijn onvermoeibare
werklust ten grondslag ligt:
bomen klimmen, verankeren,
installeren, wachten, speuren en vanzelfsprekend alles opschrijven.
Als je zoveel jaren vrijwel dag in dag uit bezig bent met roofvogels, ontkom je er
niet aan dat je je een mening vormt over natuurbehoud, -ontwikkeling en -be-
scherming. Het is ook niet verwonderlijk dat vriend en vijand je kwalificeren als dé
deskundige. Uitzondering daarop is Staatsbosbeheer en Bijlsma laat ook niet na
hun verstoorde verhouding te vermelden. Hij schuwt niet zijn mening over het
natuurbeleid in Nederland te ventileren en zijn waardering voor de diverse instel-
lingen en organisaties steekt hij bepaald niet onder stoelen of banken. Het hoofd-
stuk “Natuurbescherming, Verklarende woordenlijst” laat geen millimeter ruimte
voor onduidelijkheid.
In ruim vijftig hoofdstukken geeft Bijlsma een kijk op zijn jeugd, zijn religieuze
achtergrond,  zijn  school-  en  studententijd,  zijn  fout  om Utrecht  en  de  Uithof  te
bezoeken, zijn woonplek en veel gedetailleerde informatie over het leven van
vogels. Een heerlijk boek vol wetenswaardigheden, vlot geschreven met ongeloof-
lijk veel interessante informatie.


