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Grote sterns vissend in de branding of krijsend 
in hun broedkolonie: deze vogels hebben mij 
altijd geboeid. Sierlijk en behendig, maar ook 

bedreigd. Ed Buijsman schreef er onlangs een boek over.

Eind jaren vijftig vond ik op het Noorderstrand een grote 
stern die bij de oefeningen voor Prinsjesdag door hagel 
was getroffen. De vogel werd met uitstaande vleugels 
opgezet door Herman Peeters, een bekende Haagse pre-
parateur. Samen met een IJslandse tureluur was het een 
pronkstuk op mijn kamer tot onze kat de grote stern te 
grazen nam. Er bleef vrijwel niets van over.

Toen ik op Schouwen woonde hoorde ik veel over de 
fameuze vogelarijen, waarbij tot omstreeks 1950 ieder 
voorjaar eieren van kokmeeuwen en sterns werden 
geraapt. Ze broedden op de eilandjes in de inlagen 
langs de Oosterschelde. Zelf was ik in de gelegenheid 
het leven van de grote sterns in het Grevelingenmeer 
te volgen als hulpje van de vogelwachter Kees de Kraker.
Over deze ‘fraaie schepsels’ is nu een mooi boek van de 
persen gerold. Ed Buijsman maakte er een standaard-
werk van. Hij schrijft: “De grote stern is een iconische 
broedvogel in Nederland. Met zijn helderwitte veren-

kleed, typische kuif, gele snavelpunt en eigenzinnig 
karakter is hij al sinds mensenheugenis in onze kust-
gebieden te vinden. Maar het had niet veel gescheeld 
of de vogelsoort was hier volledig verdwenen”.
De grote stern werd pas in 1787 als nieuwe vogelsoort 
beschreven. Met antieke afbeeldingen en archiefge-
gevens wordt de geschiedenis van ruim 200 jaar in 
beeld gebracht. De auteur beschrijft de grote stern 
niet alleen als soort, maar ook als onderdeel van het 
landschap langs de Noordzee, als object van begeerte 
om de veren en eieren, en als teken van kwaliteit van 
een kustmilieu. Het is een oogstrelend boek geworden.
Veel aandacht is er natuurlijk voor de broedende grote 
sterns op het vogeleiland De Beer tegenover Hoek 
van Holland, dat een halve eeuw geleden roemloos 
ten onder ging bij de aanleg van het haven- en indus-
triegebied Europoort. Veel oudere leden van de AVN 
zullen dat vogelparadijs nog kennen uit hun jeugd. 
Ondanks de aanslagen door vermindering van bio-
toop en landbouwgif in de jaren zestig maar dankzij 
de extra aandacht voor natuurkwaliteit in de laatste 
decennia heeft de grote stern zich toch weten te her-
stellen. Vooral het broeden op Noord-Texel is momen-
teel spectaculairu
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AVN-project ‘vergroenen hitte-eiland’
De klimaatverandering zorgt in Nederland voor meer hete dagen. Stedelijke 

gebieden met weinig groen hebben daar de meeste last van.  Ook Den Haag 

kent verschillende plekken die als hitte-eiland te boek staan. De temperatuur 

kan daar wel 15 graden warmer worden dan in een groene wijk met veel bomen 

en schaduw.

Afgelopen zomer bewees dat die theorie 
razendsnel praktijk wordt. De bewoners van 
het Hillebrant Jacobsplein in de Rivierenbuurt 

zagen afgelopen juli de temperatuur op hun voorge-
vel oplopen tot boven de 50 graden Celsius. “De mini-
max thermometer gaat maar tot 50, maar de wijzer 
stond ruim boven het laatste streepje”, vertelt Otto 
Thors, bewoner van het plein.  Hij belde de AVN met 
de vraag om samen na te denken over een oplossing 
van het hitteprobleem. Dat kan alleen maar door mid-
del van vergroening weten we uit ervaring. Maar de 
huizen aan dit plein zijn boven op een parkeergarage 
gebouwd en alles ligt in het beton gegoten. Daar is 
geen ruimte overgebleven om een boom te planten. 
Er zijn zelfs geen achtertuinen.
Hoe die groenvraag dan toch opgelost moet worden, 
hebben we voorgelegd aan J’ørn Copijn, ervaren land-
schapsarchitect in het aanleggen van daktuinen op 
een versteende ondergrond. Samen met de buurt-
bewoners wordt het een zoektocht naar mogelijkhe-
den om groen en schaduw te creëren op dit plein. De 
AVN organiseert een cursus, Copijn levert kennis en 
ervaring en het projectdoel wordt een kansenkaart 
waarmee we naar de wethouder en de politiek gaan 
om de mogelijke oplossingen ook te laten uitvoeren. 
Omdat zo’n cursus financiële ondersteuning behoeft, 

hebben we projectsubsidie aangevraagd bij Fonds 
1818 en het Initiatievenfonds van de gemeente. Het is 
de bedoeling dat de bewonersgroepen eind oktober, 
begin november bijeenkomen om samen met Copijn 
hun wensen op papier te zetten. Hoe dit verder afloopt 
melden we u in een volgende Haagwindeu
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