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BESTUUR  
• Voorzitter Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 
• Secretaris Toos Woortman 0172-437730  woortmanjj@casema.nl 
  Lupinesingel 3, 2403 CM Alphen aan den Rijn  
• Penningmeester Leo van Soldt 071-3412862  leovan.soldt@kpnmail.nl 
• Bestuurslid Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Bestuurslid Louis Westgeest 079-3517555 westgees@xs4all.nl 

 
LEDENADMINISTRATIE  
• Contactpersoon Joop van der Zalm 071-3415227  j.j.vd.zalm@hetnet.nl 
  Mozartlaan 150, 2394 GN, Hazerswoude/Rijndijk    
• Contributie jeugdlid 12 t/m 15 jaar €  9,50 
• Contributie lid > 16 jaar €  18,50 
• Contributie gezinslid / huisgenoot €  9,50 
• Donateur €  14,00 minimaal 

Giro 520103 t.n.v. penningmeester Vogelwerkgroep - Opzeggen lidmaatschap of donatie voor 1 november 

 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN  
• Activiteitenkalender (coördinatie) Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 
• Bibliotheek Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 
• Broedvogelinventarisaties  Bert van Eijk  071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 
• De Braakbal Gerard Brouwers 071-3416622 g.brouwers@casema.nl 
• Diatheek Peet Hesseling 0172-425509   
• Educatie Geert-Jan van Beek 071-3313777 geert-janvanbeek@planet.nl 
• Huiszwaluwen Jan van Ommering 071-3413690  
• Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Landschapsbeheer Cor Kes, b.g.g. Rob Dijs 071-3414507  b.g.g. 0172-437070 
• Ledenactiviteiten Jan Hoogeveen 0172-490005 jchoogeveen@zonnet.nl 
• Natuurtuinbeheer Tineke van Rijn/Bert v.d. Zwaan 0172-518267  /  0172-588450 
• Nestkastenbeheer Jan van Ommering 071-3413690  
• Nastkastenvoorraadbeheer Gabriël Timmermans 0172-589557 timmerver@hotmail.com 
• Overheidszaken Gerard Brouwers 071-3416622 g.brouwers@casema.nl 
• Publieksactiviteiten Geert-Jan van Beek 071-3313777 geert-janvanbeek@planet.nl 
• Tellingen Ko Katsman 071-3412234 kenskatsman@hetnet.nl 
• Veldwaarnemingen Ton Renniers 071-5411315 waarnemingen@hotmail.com 
    www.vogelsrijnwoude.nl 
• Vogelbescherming Nederland  via secretariaat 0172-437730  
• Vogelobservatiehut Ann Brouwers  071-3416622 g.brouwers@casema.nl 
• Website Rob Eveleens 0172 -587561 www.vogelsrijnwoude.nl 

    rob.eveleens@hetnet.nl 
• Weidevogelbeheer Jan Kuijt 071-3412597 
• Wetlandwacht “De Wilck” via bestuur 0172-422562 

 
 

  KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: 
 

  Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 5 augustus 2009 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 
  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 1 september 2009 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid. 
  Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Aert van Neslaan 419,  
  2341 HP Oegstgeest.  
  De redactie Braakbal behoudt het recht om aangeleverd materiaal ter beschikking te stellen aan de website van de VWG, 
  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de auteur/fotograaf. 

 

 

“Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.” 
Opgericht op 01-01-1980 

Statutair op 18-06-1984 
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Colofon 
 
De Braakbal is een kwartaaluitgave 

van de Vogelwerkgroep Koudekerk /  

Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep 

richt zich op de bescherming van 

(weide)vogels en publiekseducatie. 
 
 

Redactie: 
Frans Verburgt (eindredactie) 
Fred Leenart 
Casper Bottemanne  
Gerard Brouwers (bestuur)  
 

Redactieadres en vormgeving 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 
Frans Verburgt  
Aert van Neslaan 419 
2341 HP Oegstgeest 
 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Geelgors, Drenthe, 2008  
(© Jikke Lont, p.v.d.haas@kpnplanet.nl) 
 

 

Reproductie 
Reproset kopie + 
Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 
info@reprosetkopieplus.nl 
Oplage: 250 

 
Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 
Koudekerk aan den Rijn: 
 Jan van Ommering 
Hazerswoude-Rijndijk: 
 Siem van der Haas 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Ingrid Koedijk  
Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 
Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 
Leiden-Noord + Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 
 Frans Verburgt 
Boskoop: 
 Cor van Zwieten 
Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 

Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
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BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
 
 

Eindelijk lente! Ten tijde van dit schrijven (goede 
vrijdag, 10 april) tenminste. Alles ineens spranke-
lend groen en een vogelgeluiden, je zou er stil van 
(moeten) worden.  

 
Niet stil in de zin van niks doen natuurlijk. Want wat 
is er nou aangenamer dan bij dit soort weer lekker 
naar buiten en in alle rust de natuur op je in te laten 
werken. Veel van onze leden doen dat dan ook. Al 
dan niet in verenigingsverband. 
 
Wel in verenigingsverband was uiteraard de ALV 
van j.l. 26 maart in het Anker. 
In een gemoedelijke sfeer werden de ins en outs van 
onze vereniging doorgenomen. Een bijzonder item 
was de behandeling van het HH-reglement, door een 
ieder bij de voorgaande Braakbal ontvangen (als 
concept). Wat zouden de leden er uiteindelijk van 
vinden? Wel die hebben enthousiast mee gediscussi-
eerd. Met name art. 4 en art 8 en 9 gaven stof tot 
overleg.  
 
Uiteindelijk is door de ALV besloten het HH-
reglement m.u.v. art.8 en 9 aan te nemen.  
Voor bovenvermelde artikelen gaat het bestuur i.s.m. 
Bert van Eijk en na advies over de aansprakelijk-
heidskwestie een nieuw concept opstellen dat dan op 
de volgende ALV in 2010 aan de leden zal worden 
voorgelegd. 

Andere zaken op de ALV die (o.a.) de aandacht 
vroegen: 

- de herverkiezing van Gerard Brouwers  
- de melding van een heuse uilenwerkgroep 

binnen onze VWG 
- de highlights voor het komende seizoen, be-

kendgemaakt door Jan Hoogeveen (met o.a. 
een reis naar Rügen in het voorjaar van 
2010) 

en nog veel meer is er ter sprake gekomen. Voor die 
leden die niet zijn geweest, kom er volgend jaar ook 
eens bij!! Doe je zegje, want een vereniging is er 
voor haar leden en dus zijn de leden er voor de ver-
eniging. Draag een steentje bij. 
 
Dat laatste blijft altijd een item. Voor wat de bezet-
ting van de educatiecommissie betreft, heeft Louis 
Westgeest er nu een maatje bij in de persoon van 
Corry van der Veer (dankjewel Corry). Dus de edu-
catiecommissie bestaat nu uit 2 personen. M.a.w. we 
zoeken nog altijd een 3e persoon voor deze commis-
sie. Dat werkt het prettigste en dan is het werk ook 
mooi verdeeld. Wie o wie, is dat lid dat Louis en 
Corry wil gaan assisteren. Laat ons niet in spanning 
zitten! Meld je z.s.m. aan bij Louis Westgeest. 
Doen!! 
 
Ook weidevogelbeheer zou graag wat leden toevoe-
gen aan haar groep. Prachtig werk in een mooi land-
schap. In het voorjaar moet je dan wel ca. 8 uur per 
week daarvoor de tijd hebben. Vakmanschap is 
(nog) niet vereist. Dat willen ze je bij weidevogelbe-
heer best wel leren. 
Dus heb je tijd en zin in dit prachtige buitenwerk, 
neem dan contact op met Jan Kuijt.  
De weidevogels zullen je er dankbaar voor zijn.  
 
Tot slot: het lijkt wat vroeg, maar toch is dit al weer 
de laatste Braakbal van het seizoen 2008/2009, en 
dus staat de vakantietijd voor de deur. Het bestuur 
wenst dan ook iedereen een fijne vakantie met veel 
mooie vogelwaarnemingen en hoopt jullie allen 
weer in goede gezondheid in september te mogen 
begroeten.  

Toos Woortman. 
 

  

  
  

Variant op groene bordje: ‘Nooduitgang’ 
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Aalscholver Struisvogel 

Barmsijs Turkse Tortel 

Bergeend Veldleeuwerik 

Blauwe reiger Waterhoen 

Bonte Strandloper Waterpieper 

Boomkruiper Wilde eend 

Brandgans Winterkoning 

Brilduiker Wintertaling 

Buizerd W. Kwikstaart 

Canadese Gans Wulp 

Dodaars Zanglijster 

Dwerggans Zilvermeeuw 

Ekster  Zwarte Kraai 

 

  

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 
 

Het is alweer een jaar geleden dat ik tijdens een van 
onze bijeenkomsten van de VWG sprak met iemand 
over de foto’s en de fotokwaliteit, op de kaft en op 
de achterzijde. Uiteraard komt de kwaliteit van de 
Braakbal als geheel ter sprake. “Leuk hoor”, zegt hij, 
“maar ìk zou toch wat doen aan die vreselijke blok-
ken die elke keer weer onderaan de pagina staan”. 
Hij bedoelt de tabellen met waargenomen vogels, el-
ke keer weer, te beginnen met een Aalscholver en die 
altijd eindigt met de Zwarte Kraai. “Het vult een 
kwart van de pagina, vaak nog in van die lelijke vak-
ken, grrr”, bromde hij. U denkt natuurlijk dat was 
even slikken voor onze zo 
trotse eindredacteur die 
dacht dat hij alles zo fraai 
voor elkaar had. 
Nou..., maar het was wel 
‘eye-opener’, zo had ik 
het nog niet eerder beke-
ken, zelf dacht ik altijd 
dat het niet anders kon, 
dat men die tabellen juist 
wilde hebben. 
Kan ik om die tabellen 
heen? Hangt ons leven er 
van af, zijn we een minde-
re vogelclub als we op 
een trip eens geen Aal-
scholver zien? Ik dacht 
van niet. Is het dan niet 
mogelijk om die lijsten 
weg te laten? Ik moet u 
zeggen, dat dàt slechts 
een nummer had gekund. 
Ik zou de hele tent over me heen krijgen. Het leek 
me geen optie.  
Vervolgens heb ik me gestort op het beperken van 
het leed van ons lid. Ik had al eens een paar keer wat 
geoefend en na enige tijd had ik nieuwe vorm te 
pakken. Dunne letter, en ten bate van het overzicht 
zeer lichte grijze balken er tussen. Oh, het was u nog 
niet opgevallen?! Ik hoop maar dat onze ‘klager’ 
zich er in kan vinden want dat heb ik hem niet dur-
ven vragen, ik krijg dan ongetwijfeld die Zwarte 
Kraai weer om mijn oren.  
Welbeschouwd vind ik zelf de veldwaarnemingen de 
lolligste tabel uit ons blad, je leest nog eens wat! 
Laatst nog een Sneeuwgors hier op het platteland, 

 sjonge-jonge. Of de plots opgedoken Steppenkievit! 
Je ziet in een blik wat er over ons hele gebied is ge-
beurd. Ook verschijnen met enige regelmaat tabellen 
of grafieken waaruit je kunt opmaken of er trends 
zijn waar te nemen. De treurige verhalen kennen we 
helaas ook allemaal.  
Nu zijn er mensen die hun jaarlijstje bijhouden. Is 
dat zinvol? Is iemand die in een jaar 311 soorten ziet 
beter dan de vogelaar die er maar 310 ziet. Toch zijn 
er serieuze competities in dit verband...  
Dat dit behoorlijk ontaarden kan ontdekte ik laatst op 
het internet, waar mensen niet alleen hun jaarlijst 

bijhouden, maar ook hun 
‘tuinsoortenlijst’ of anders 
wel hun ‘balkonsoorten’, 
hun ‘thuislijst’,  hun 
‘autolijst’, hun ‘treinlijst’, 
hun ‘Zuid-Hollandlijst’, en  
uiteraard ook alle andere 
provincies, uiteraard hun 
‘levenslijst’, hun ‘top of 
Holland lijst’, hun 
‘Millenniumlijst’, of hun 
‘Haagse Fiets-Big  Daylijst’, 
zelfs een ‘uurrecordlijst’. 
 En wat te denken van een 
‘zelf ontdeklijst’ , ja het 
kan nog gekker, de 
‘plaatselijke’ zelf-ontdek-
lijst.  
Als je zo zot doet kan het 
dus niet uitblijven: de ‘Di-
plijst’, een lijstje met vo-
gelsoorten waarvoor de 

vogelaar in kwestie de benen uit zijn krent heeft ge-
lopen en ze desondanks niet heeft gezien. 
Wat op deze opsomming nog ontbreekt? Inderdaad: 
onze jaarlijkse VWG lijst! Met Aalscholver en Zwarte 
Kraai. Wie zendt hem even in? 
 
Nee, dit gebeurt natuurlijk niet, u moet eerst weer uw 
Braakbal lezen met uw Veldwaarnemingenlijst, eh, 
hoe de uilenwerkgroep begon, verslagen van lezin-
gen en excursies, de nieuwe boeken, nestkastevalua-
ties, wat al niet meer. U zult moeite hebben tijd te 
vinden voor uw vakantie! De fotoredactie ziet zo 
haar rubriek “Foto’s uit den Vreemde” ook nog  
helemaal de mist in gaan…   

 

Uw eindreacteur 
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                                                      MMUUTTAATTIIEESS  
 

Al geruime tijd, beste lezer of le-
zeres, mag ik de ledenadministra-

tie van de VWG bijhouden van het be-
stuur. Niet alleen denk ik dat het nuttig 

werk is, maar ik vind het ook nog 
een leuke klus, verder is het mak-

kelijk, want je kunt het meeste werk doen op momen-
ten dat het jou uitkomt en je hoeft er haast nooit de 
deur voor uit. 
Zo’n enkel keertje krijg ik echt het gevoel dat ik no-
dig ben, tja en dan is het groeien geblazen natuurlijk, 
zo ook van de week, onze secretaresse dacht niet te 
beschikken over alle juiste mailadressen om de diver-
se gegevens voor de a.s. jaarvergadering door te stu-
ren, dus verzocht ze mij om dat voor haar te regelen, 
nou wie kan haar iets weigeren, ik niet, dus aan het 
werk. We hebben 185 leden, waarvan er op mijn lijst 
125 staan met een emailadres, die ook keurig gesor-
teerd staan onder de naam VWG in mijn adressenlijst 
van Outlook. 
Met een paar simpele bewegingen zijn de 125 mailtjes 
in een wip verzonden. In dat mailtje staat o.a. of men 

even wil berichten of het berichtje is ontvangen, dit 
door simpel op ja te drukken als er om wordt gevraagd. 
Binnen luttele seconden na het verzenden had ik de 
eerste 8 berichtjes al terug, allemaal met het code-
woord undeliverable tja, dat schiet natuurlijk niet op, 
even pauze, na een half uurtje eens even kijken in 
Outlook, een regen van mailtjes verschijnt op het 
scherm, met gewone namen maar ook: sh076301 en 
sh668634 hebben hun mailtje gelezen, ook nelisb, 
eeng ,els, m.gr49, en nog wat van deze namen, tja, de 
meeste zijn wel terug te vinden op mijn lijst, er waren 
er echter ook bij die niet meer terug te vinden waren 
en dan mag je weer mailen of ze bekend willen maken 
wie of ze dan wel zijn, en zo ben je weer mooi een 
paar uurtjes bezig. 
De moraal van dit verhaal: ondanks dat ik het leuk 
werk vind, zou ik toch graag willen dat het een leden-
lijst blijft en geen puzzelstuk, geeft u mij a.u.b. uw 
juiste emailadres en andere gegevens door. B.v.d.  
En mocht u geen gegevens hebben ontvangen over de 
jaarvergadering dan hebben wij gewoon uw email-
adres niet. 

 

 

Nieuwe leden: 
Per 01-03-09 heeft zich aangemeld als nieuw lid de heer T. (ofwel Tristan, mag toch wel hè?) de Roode, hij 
woont in de Narmstraat 16 te Leiden. 
We wensen het nieuwe lid een fijne tijd bij de VWG toe, en mocht hij enige behoeften gevoelen om de VWG op 
de een of andere manier bij het werk te ondersteunen, schroom niet, de coördinatoren van de diverse werkgroepen 
(zie blz. 2) zullen u met open armen ontvangen. 
 

De Bedankers: 

De familie Joop en Marijke van Dijk hebben hun lidmaatschap per einde van dit jaar opgezegd. 
Ook Robert Onderwater gaat ons aan het einde van dit jaar verlaten, hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd. 
Evenals Mevr. Marja Meershoek die ons ook aan het einde des jaars helaas gaat verlaten.  
 
Tip: Wist u dat het mogelijk is om b.v. vrienden of kennissen van u die graag lid willen worden van de VWG via 
onze website www.vogelsrijnwoude.nl de werkgroep / lid worden, kunt laten aanmelden. tismaardatuhetweet 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Joop van der Zalm 
Uw administrateur  
 

P.S. Het emailadres van de ledenadministrateur is en blijft ongewijzigd: jj..jj..vvdd..zzaallmm@@hheettnneett..nnll  

 

Ons ledental: 
Op de ledenlijst staan, na deze mutaties verwerkt te hebben, momenteel 186 leden, 22 gezinsleden, 11 dona-
teurs,  3 donateur/bedrijven, 17 relaties en 6 medewerkers (die geen lid zijn) genoteerd. 
Totaal dus 245 namen en adressen. 
Om te zorgen dat al deze adressen toch bv een ‘Braakbal’ o.i.d. krijgen is een ieders hulp nodig.  
Zijn er veranderingen van uw gegevens, meld die dan aan de ledenadministrateur. 

Help mee het ledenbestand van de VWG ‘up to date’ te houden 
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AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
 

LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN  
 

SEIZOEN 2009-2010 

 
AVONDEN en EXCURSIES 

 
De verenigingsactiviteiten zullen veelal plaatsvinden in een van de zalen van "Het Anker", Chopinlaan 2, Ha-
zerswoude/Rijndijk, 071-3413480 (beheerder: 071-3412351). Als een andere locatie van toepassing is, dan staat 
dat achter de activiteit aangegeven.  
 
Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk voor alle leden, dus niet alleen voor diegenen die zich actief 
met een of meerdere verenigingsactiviteiten plegen bezig te houden en/of commissielid zijn dan wel een bestuur-
lijke of coördinerende functie bekleden. De toegang of deelname is gratis voor leden. Per aanwezig lid zijn maxi-
maal 2 introducés toegestaan. Aanmelden voor en informatie over ledenexcursies bij Jan Hoogeveen. Aanmelden 
is verplicht en kan tot uiterlijk de voorafgaande donderdagavond. Liefst per e-mail: jchoogeveen@zonnet.nl, an-
ders per telefoon: 0172-490005 (b.g.g. Ton Renniers: 071-5411315).  
 
Excursies vertrekken vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude/Rijndijk (enkele honderden me-
ters oostelijk van de Koudekerkse brug), tenzij anders staat vermeld. Voor publieksavonden is informatie te ver-
krijgen bij Louis Westgeest, tel 079-3517555, b.g.g. Corry van der Veer (0172 440940). Publieksavonden zijn 
voor leden gratis toegankelijk. 
 
 

Wanneer  Tijd Wat en wanneer  
Aanmelden 

  Info bij: 

do./vr. 21/22-05 Info volgt Leden-Dubbeldag: Drenthe Jan Hoogeveen 

do. 10-09 20.00-22.15 
Startavond in “Het Anker”: Australië II  
(Cor Martijn & Bert van Eijk) 

Jan Hoogeveen 

za. 12-09 08.00-18.00 Ledenexcursie: Maasvlakte/Slufter, o.a. vogeltrek Jan Hoogeveen 

vr./zo. 25/27-09 08.00- ?? Ledenweekend: Dollard e.o. (in Midwolda, Gr.) Jan Hoogeveen 

do. 08-10 20.00-22.15 
Publieks- en ledenavond: Regiovogel (Scholekster ?) 
in “Het Anker” 

Louis Westgeest 

zo. 11-10  08.00-18.00 Ledenexcursie: Duinen bij Schoorl/Petten, vogeltrek Jan Hoogeveen 

zo. 18-10 09.00-12.00 
Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat (start: nabij 
ooievaarsnest)  

Louis Westgeest 

di. 17-11 20.00-22.15 
Leden- en publieksavond: Costa-Rica & Venezuela  
door Jan Koeckhoven (“Het Anker”) 

Jan Hoogeveen 

za. 12-12 08.00-16.00 Ledenexcursie: Flevopolders, wintergasten Jan Hoogeveen 

vr. 08-01 20.00-…  Nieuwjaarsreceptie: leden & partners  Toos Woortman 

zo. 24-01 08.00-16.00 Ledenexcursie: AWD (ingang Zandvoortselaan) Jan Hoogeveen 

za. 30-01 08.00-18.00 
Publieks- en ledenexcursie: Delta-Ganzenbustocht  
(te leiden door Bert van Eijk) 

Louis Westgeest 

do. 11-02 20.00-22.15 Ledenavond: Leden voor leden Jan Hoogeveen 

zo. 21-02 08.00-18.00 Ledenexcursie: Randmeren/Eempolders Jan Hoogeveen 

 

 

 

vervolg pagina 8 
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Wanneer       Tijd Wat en wanneer  
Aanmelden 

Info bij: 

di. 16-03 20.00-22.15 
Leden- en publieksavond: Kraanvogels  
of DNA-verhaal Peter de Knijff 

Jan Hoogeveen 

do. 25-03 20.00-22.30 Algemene Ledenvergadering Toos Woortman 

za. 27-03 08.00-18.00 Ledenexcursie: Schouwen-Duiveland Jan Hoogeveen 

do. 15-04 20.00-22.25 
Publieks- en ledenavond :Leiderdorp 
(exacte locatie nog niet bekend): 50 jaar Meijendel ?  

Louis Westgeest 

za. 24-04 09.00-12.00 
Publieks- en ledenexcursie: De Wilck  
(startpunt nog niet bekend) 

Louis Westgeest 

za./za. 01/08-05 onbekend 
Leden-Vogelreis: Noordoost-Duitsland ovb: 
Rügen/Peenedal/Müritz/Elbereservaat 

Jan Hoogeveen 

za. 22-05 06.30-18.00 Ledenexcursie: Pannenhoef (West-N.-Br.) Jan Hoogeveen 

zo. 06-06 05.00-15.00 Ledenexcursie: Kennemerduinen + lunch Jan Hoogeveen 
 
 

BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuurtuin 
Zaterdag 
09.00 uur 

06-06-2009,  04-07-2009,  01-08-2009,  
05-09-2009,  03-10-2009,  07-11-2009,  
06-03-2010,  03-04-2010,  01-05-2010, 
05-06-2010,  03-07-2010,  07-08-2010, 
04-09-2010  

Tineke van Rijn 
(0172 - 518267) 

 

Bert van der Zwaan 
(0172 - 588450) 

Zagen, 
knotten, 
maaiwerk, 
enz. 

Vrijdag 
13.30 uur 

Zaag-, kloof- en bezorgwerk, start bij De Zaagbek: 
07-08-2009, 14-08-2009, 21-08-2009, 28-08-2009, 
04-09-2009, 11-09-2009, 18-09-2009, 25-09-2009, 
02-10-2009, 09-10-2009, 16-10-2009, 23-10-2009, 
30-10-2009 Cor Kes 

(071 - 3414507) 
 

Rob Dijs 
(0172 - 437070) 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Maaiwerk, vogelhut Amalia e.o:  
22-08-2009, 29-08-2009 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 
31-10-2009, 07-11 -2009 (Nat. Natuurwerkdag),  
21-11-2009, 05-12-2009, 19-12-2009,  
wo. 30-12-2009, 09-01-2010, 23-01-2010,  
06-02-2010, 20-02-2010, 27-02-2010, 13-03-2010 
+ slotdag)  

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

12/13-09-2009,  17/18-10-2009,  14/15-11-2009, 
12/13-12-2009,  16/17-01-2010,  13/14-02-2010, 
13/14-03-2010,  17/18-04-2010,  18/19-09-2010  

Ko Katsman 
(071 – 3412234) 

WBW/ 
     EBW 

Zaterdag 
World- of European Bird Watch: 
03-10-2009 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 

 
 

Coördinatie Activiteitenkalender: Bert van Eijk.  
Voor aanvullingen, wijzigingen e.d. van bovenstaande, mail naar: bert.vaneijk@hetnet.nl, of bel: 071-5893006. 
Voor overige organisatorische gegevens van de vereniging zie pagina 2. 
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VVooggeellwweeeekkeenndd  22000099  
 

Beste vogelvrienden 
 
Zoals gebruikelijk is het weer mogelijk vanaf nu in te schrijven voor ons komende vogelweekend. Dit keer wordt 
dit weekeind georganiseerd van 25 september tot 27 september in Midwolda (provincie Groningen). Je komt er 
vanwege de afstand naar ons werkgebied vast niet dagelijks, dus een mooie gelegenheid om de vogelrijke Dollard 
en omliggende polders eens te bezoeken. 
Het verblijf zal zijn in de groepsaccommodatie Blauwestadhoeve, waar we ruimte hebben gehuurd voor maximaal 
30/32 mensen. Dus wees er tijdig bij. 
 

Blauwestadhoeve   
Marjolijn en 

Rob Berrevoets  
Hoofdweg 156 

9681AL Midwolda (Gr.) 
  

 

tel: 0597-554055   
b.g.g. of spoedeisende si-
tuaties: 0646437305 
Internet: 
www.blauwestadhoeve.nl 
 

 
De prijs voor het weekend zal ca. 140 euro p.p. bedragen (logies, vervoer, catering door Bert!!). Uiteraard is de 
definitieve prijs afhankelijk van het aantal deelnemers. Er wordt een vooruitbetaling gevraagd van 55 euro p.p. 
over te maken voor 1 september op het gironummer 520103 van de vogelwerkgroep. 
Aanmelden kan bij Jan (jchoogeveen@zonnet.nl) of Ton (tonrenniers@hotmail.com) 
 
Neem in ieder geval zelf handdoek, slaapzak/lakens, hoofdkussen, kussensloop mee en natuurlijk alles wat je 
denkt nodig te hebben voor een geslaagd weekend. 
 
Groet: Ton en Jan 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

NESTKASTENBEHEER PARK 

  ““DDEE  HHOOUUTTKKAAMMPP””    
(INCL. HEEMTUIN), LEIDERDORP, (1985/) 2008 

 
 
Op 20 en 27 jl. zijn in de bovenvermelde Leider-
dorpse sectie uiteindelijk 59 nestkasten op hun be-
zetting en materieel welzijn gecontroleerd. Verder 
bleken er in vergelijking met 2007 twaalf door kap-
werkzaamheden in de winter 2007/2008 te zijn ver-
dwenen. De kosten zijn intussen bij de gemeente 
Leiderdorp gedeclareerd.  Tijdens de controlerondes 
zijn er, vooruitlopend op tijdens de winter 
2008/2009 in de tweede van de vier uit te voeren 
kapwerkzaamheden, 6 kasten verplaatst naar bomen 

die blijven staan. Voorts werden 9 kasten, die als in-
tussen onbewoonbaar moesten worden aangemerkt, 
vervangen. Door de al vermelde kapschade waren 
we genoodzaakt in dat deelgebied 9 nieuwe kasten 
op te hangen. Tot slot zijn er op enkele nieuwe loca-
ties 4 kasten geplaatst. Het was dus druk met werk 
voor de “gouden handjes”.  
Om het geheel overzichtelijk te kunnen beheren is 
het de bedoeling om op een nieuwe kaart alle nu ac-
tuele nestkastplekken opnieuw te gaan intekenen.   
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Van de 59 bewoonbare kasten werden er in het 
voortplantingsjaar 2008 44 als kraamkamer benut. 
De bezettingsgraad daarmee uit op 75%, net als in 
2007.  Bij deze berekeningen is nog een (vrij klein) 
aantal hangende andersoortige kasten meegeteld: het 
percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid 
dus hoger. Opvallend was het relatief grote aantal 
kasten waarin (één tot acht) dode Pimpelmeesjongen 
werden aangetroffen, wat overigens niet hoeft te be-
tekenen dat al deze broedsels compleet zijn mislukt. 
Dit geldt ook voor om wat voor redenen dan ook in 
de kasten achtergebleven eieren. Bij de Koolmees 
bleek het aantal dood in de kast gevonden jongen en 
eieren veel en veel kleiner.  
Een drietal soorten (Kauw, Pimpelmees, Koolmees) 
heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep 
boden gedurende het afgelopen broedseizoen  benut.  
In vergelijking met het jaar 2007 steeg de Kauw van 
1 naar 2 (ondersteboven hangende torenvalkkast toch 
nog gebruikt), daalde de Pimpelmees van 22 naar 17  
(- 23 %)  en bezette de Koolmees nu 24 in plaats van 
25 (dus – 4 %)  hangende kraamkamers. Ook de 
Winterkoning was weer eens als nestkastbezetter 
present (1). Het totaalgebeuren gaf een daling van 48 
naar 44 (- 8 %) te zien. Zoals altijd gebruikte een 
kauwenpaartje de voor  Holenduif (Bosuil ?!) opge-
hangen behuizing. Het opmerkelijkst is de forse da-
ling bij de Pimpelmeespopulatie, maar uit de erva-
ringen in het park blijkt dat deze soort hier kwets-
baarder is dan de Koolmees bij het nestelen in kas-
ten. Waarom is echter een vraag ....... 

Overigens wordt er vanaf de winter 2007/2008 fase-
gewijs “groot onderhoud” m.b.t. het hele park ge-
pleegd, dat over vier seizoenen gaat worden uitge-
smeerd. Daarna volgen er nog eens vier jaren met 
achterstallig onderhoudswerk. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft dit op termijn consequenties voor het aantal 
kasten. Uiteindelijk ligt het voor de hand dat er wei-
nig of niets meer worden toegevoegd: overdaad 
schaadt en maakt ook teveel  kasten  te gemakkelijk 
zichtbaar in verband met gevaar voor vandalisme. 
Ook moet het totaalgebeuren binnen een redelijke 
tijd (een hele of tot twee halve dagen) bewerkbaar 
blijven.  
 
Na deze controle staat de totaalteller op alweer 24 
seizoenen, daarin werden in totaal 1056 kasten bezet 
geconstateerd. Dit betekent een  jaarlijks  gemiddel-
de van 44; wat ietwat wordt gedrukt door het flink 
lagere aantal kasten in het startjaar 1985. Het hoog-
ste aantal bezette kasten is 58 (2005), het laagste 
(exclusief het startjaar 1985) 34 (1987).  
 
Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam: Bert 
van Eijk, Sjon van Santen en Geert-Jan van Beek.  
  
Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: on-
ze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van 
klim- en vervoermateriaal, het doeltreffende overleg 
en het verschaffen van een warme, overdekte en ge-
zellige lunchplek.  

 

Namens de nestkasten-beheersgroep,  

sectie Houtkamp/ Heemtuin Leiderdorp,  

Bert van Eijk 
 
 
 
 

Overzicht nestkastbezetting Houtkamp ’85-’07 
 
Vogelsoort ’84 ’85 ’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 

Kauw - 0 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Huismus - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spreeuw - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Winterkoning - 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gekraagde Roodstaart - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roodborst - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bonte Vliegenvanger   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holenduif - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimpelmees - 6 9 8 14 19 15 17 17 17 18 15 15 18 14 17 17 13 15 17 17 24 20 22 17 

Koolmees - 10 27 23 25 25 23 24 25 23 29 22 24 18 24 25 27 25 28 23 27 32 29 25 24 

Grote Bonte Specht - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Totaal bezet - 17 40 34 43 47 40 43 45 42 51 39 42 40 41 45 48 40 46 42 46 58 51 48 44 
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PPllaannkkeenn  WWaammbbuuiiss  
Excursie 29 maart 2009 

 
Het was riskant maar niet mis gegaan: alle 19 deel-
nemers waren er om 08.00 uur zomertijd. En voor 
niemand was dat om 07.00 uur noch 09.00 uur.  
We konden dus precies op tijd vertrekken ondanks 
wegversperringen en omleidingen naar het verza-
melpunt bij Boers. 

 
 
Via de A12 naar Arnhem, bij afslag 25 naar de N224 
richting Ede alwaar verzameld werd op de parkeer-
plaats bij het café ‘Planken Wambuis’ om het gelijk-
namige gebied te bezoeken. Aanvankelijk miezerde 
het nogal en allengs iets meer. Louis bood mij heel 
lief één van zijn 40 plastic jasjes aan, maar dit keer 
was ikzelf voorzien van goed regenmateriaal.  
 
Bert verzocht ons zo stil mogelijk te zijn want de 
groepsgrootte zou het waarnemen op geluid erg be-
moeilijken. (Het is verbazend hoeveel geluidjes we 
toch gehoord hebben!) 
 
Ondanks de miezer werd direct een Zwarte Mees ge-
hoord. (Het geluid als van een fietspomp met even 
het geluid van lucht dat in de band gaat…), een Raaf 
werd gespot en er vlogen twee Kruisbekken over, 
bovenop een boompje zat een Roodborsttapuit. We 
hoorden de Veldleeuwerik jubelen en later zag ik 
hem ook met de vleugels gespreid naar beneden zak-
ken. Er werd al snel weer doorgelopen, maar bij de 
achterste groep werden door Marco drie spechten 
gezien. Er werd gespeurd en getuurd door iedereen: 
ineens rood kopje achter de boom vandaan en weg 
vloog de specht. Wel heel klein… te klein, streep-
jes… bij nakijken in het vogelboek opwinding.  
Dit moest een Kleine Bonte Specht zijn, want veel 
wit en streepjes…  
 
We kwamen bij beuken en daar vloog ineens een 
Zwarte Specht voor ons uit, lachend en wel. Bert 
legde uit dat de Zwarte Specht een andere opmaat 

heeft dan een Groene Specht waaraan je de roep kunt 
herkennen.(Zwarte Specht heeft aarzelend begin en 
gelijkmatige toonhoogte, Groene Specht heeft dalen-
de toonhoogte). Bij een bankje lukte het even om 
droog de koffie te nuttigen. Er werden een Boom-
leeuwerik en een Geelgors gezien.  
 

Daarna barste er een discussie los over een vermeen-
de Havik die toch eigenlijk een Sperwer was of om-
gekeerd. Jan en Toos zagen duidelijk de zwangere 
buik en staart als van Havik, bovendien bleef hij op 
koers… Gabriël, Bert en Louis waren overtuigd van 
de staart als van Sperwer, want de Sperwer zakt iets 
en moet dan hoogte bijwinnen door met de vleugels 
te slaan. De eindconclusie is dubieus gebleven en de 
foto van Cor moet na bestudering uitsluitsel geven, 
als hij hem tenminste niet gaat manipuleren, zoals 
sommigen vrezen… Er werd gelukkig heel wat afge-
lachen over de patstelling. (Mijn vogelboek spreekt 
over een afgeplatte en hoekige staart bij de Sperwer, 
heren, en afgeronde hoeken van de staart bij de Ha-
vik…). (De foto van Cor gaf inderdaad uitsluitsel, 
het was een Sperwer, geen Havik, red.) 
 
Ondertussen miezerde het weer behoorlijk en voch-
tige bril en vochtige telescooplens maakten voor mij 
en waarschijnlijk voor iedereen, het kijken bijna on-
mogelijk.  
(Ik besluit voor de volgende keer een zonneklep te-
gen regen aan te schaffen. Dat scheelt een hoop 
moeite met kijken en misschien moet ik er ook een 
paar uitdelen om de waarnemingen zuiver te houden 
en kibbelenden te scheiden.)  

 
Na een tijdje werd het weer droog. We zagen een 
Staartmees, een Klapekster liet zich prachtig bewon-
deren. Hij vloog rondjes van boompje naar boompje. 
Een Graspieper kwam langs vliegen en ineens dook 
een mannetje Blauwe Kiekendief op, die een prach-
tige vliegshow weggaf. In de verte zagen we meer-

Spechten zitten altijd aan de achterkant van de stam 

fo
to
: 
H
. 
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dere reeën wegrennen, goed zichtbaar door hun fel-
witte spiegel. Werkelijk een fantastisch  
moment met prachtig licht. 
 
In de verte was een dreigende lucht en 
er stak een flinke wind op. Gevoel-
stemperatuur werd behoorlijk koud 
voor de tijd van het jaar. In een beuken-
laan stond een afgebroken boom met 
daarin twee holletjes. Grappig om daar 
beuke(n)*nootjes in te vinden. 
(*nieuwe spelling).  
Jikke hoorde een kenmerkend ge-
luid…van Grote Lijster…wist het niet 
zeker. Bert bevestigde het en Jikke blij! 
Voor mij een nieuw geluid. 
 
Vanuit een uitkijkpost, een stuwwal uit 
de ijstijd, keken we naar beneden. We 
zagen een graasweide (een spoelzand-
vlakte) voor wild en grote grazers. Met 
de zwerfkeien die er gevonden waren was de uitkijk-
post ommuurd. Louis zag er vier Witte Kwikstaar-
ten, Puttertjes, daarna weer opwinding in de groep. 
Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam langs zeilen, 
gevolgd door het mannetje. Er vlogen twee baltsende 
Leeuweriken voorbij.  
 
Daarna kregen we een show van twee Raven. 
Waarom waren het geen Kraaien werd er gevraagd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boek erbij: Kraai heeft een ronde staart en de Raaf  
wigvormig. En dat was duidelijk te zien volgens de 
kenners, maar volgens Frans blijft het met kraaien 
raaien, dus ik weet niet of iedereen het met de waar-
neming eens was… 
 
Het weer was ondertussen een stuk verbeterd en er 
kwam zelfs een beetje zon om de wolken. De tempera-
tuur werd een stuk aangenamer. Verderop was weer 

opwinding in de groep: er was een wild zwijn  gezien. 

 
Vlak voor we bij de auto’s waren werden nogmaals 
twee Boomkruipers gezien en gehoord. 
Rond kwart over twee waren we bij de auto’s. We 
begaven ons richting Amerongse Bovenpolder. 
Voor Amerongen, komend vanaf Arnhem, is een ro-
tonde met aan de rechterhand een parkeerplaats bij 
de sportvelden. Na het oversteken van de weg het  

pad het bos in volgen. Daar is een prachtig 
uitkijkpunt waarbij men vanaf een hoogte over 
de uiterwaarden van de Nederrijn kan kijken.  
 
De uiterwaarden worden omgevormd tot ri-
vieroeverreservaat met een oppervlakte van 
200 ha. Er wordt een project van zo’n veertig 
km nieuwe natuur gerealiseerd tussen Arnhem 
en Wijk bij Duurstede. Het wordt een kwel-
moeras gevoed door schoon grondwater. 
 
Op het uitkijkpunt is plaats voor een tiental te-
lescopen en de anderen staan in de tweede li-
nie hoog op de tenen. Er worden de volgende 
waarnemingen geroepen: Boomkruiper, Tjif-
tjaf, Krakeend, Pijlstaart, Slob- en Bergeend, 
vrouwtje Grote Zaagbek, Smient, Dodaars, 
Lepelaar, Nijlgans, Knobbelzwaan,  

           Grauwe Gans, Boeren- en Huiszwaluw, ge-
kibbel over Huiszwaluw, Zomertaling werd eerst 
Wintertaling, daarna Smient…, (wie het weet mag 
het nog zeggen: het tegenlicht maakt het ook wel erg 
moeilijk),Wintertaling, Rietgors, Aalscholver en Zil-
verreiger vliegend.  
 
Er kwamen steeds meer voorbijgangers op het plat-
form en de kennis van alles wat te zien was, werd 
zéér bewonderd. Men mocht even door de telescopen 

 Da’s een Kraai 

 

 Beuken en Hei foto: B. v. Eijk 

 Jan gaat uitsluitsel geven… foto: R. v. Wichen 
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kijken en was verrukt over het mooie zicht. Vooral 
de kinderen hadden een magisch moment bij het kij-
ken door kijker of telescoop: dit hadden ze nog nooit 
zo mooi gezien… 
 
Ondanks dat de weergoden ons niet helemaal gunstig 
waren geweest, kunnen we de dag zeer voldaan af-
sluiten met een mooie lijst aan waarnemingen. Ik 
kan het geluid van de Grote Lijster als nieuwe waar-
neming aankruisen en de Kleine Bonte Specht.  
Pierre zet de Klapekster op zijn lijstje.  
 
 
Mieke Bernard 
 

 
 
 
Waargenomen vogels 29 maart 2009 
 

Aalscholver Geelgors Kl. Bonte Specht   Pijlstaart  Tureluur (L) 
Bergeend Graspieper Kl. Mantelmeeuw (o) Pimpelmees  Turkse Tortel 
Blauwe Kiekendief Grauwe Gans Klapekster  Putter  Veldleeuwerik 
Blauwe Reiger (o) Groene Specht (g) Kneu (g)  Raaf  Vink  
Boerenzwaluw Gr. Bonte Specht Knobbelzwaan  Rietgors  Waterhoen (o) 
Bontbekplevier (L) Grote Lijster Kokmeeuw (o)  Roek (o) Wilde Eend 
Bonte Strandloper (L) Grote Zaagbek Kolgans (L) Roodborst  Winterkoning 
Boomklever Grote Zilverreiger Koolmees  Roodborsttapuit  Wintertaling 
Boomkruiper Grutto Koperwiek  Scholekster  Witte Kwikstaart 
Boomleeuwerik Heggenmus Krakeend  Sijs  Wulp (L) 
Brandgans (L) Holenduif Kruisbek  Slobeend  Zanglijster 
Buizerd Houtduif  Kuifeend  Smient  Zilvermeeuw (o) 
Canadese Gans(L) Huismus (o)  Lepelaar  Sperwer  Zwarte Kraai 
Dodaars Huiszwaluw  Meerkoet  Spreeuw  Zwarte Mees 
Ekster IJsvogel (L) Merel  Staartmees  Zwarte Specht 
Fazant (o) Indische Gans (L) Nijlgans  Stormmeeuw (o)  
Fuut Kauw  Oeverzwaluw  Tjiftjaf  
Gaai Kievit  Ooievaar (L) Torenvalk (o)  

     
   (o) onderweg, (g) gehoord, (L) bij de Lekdijk, 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

VVooggeellppooeezziiee  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hoezo vol aan de Lekdijk foto: G. v. d. Haas 

 

Moeder Grutto klaagt uitvoerig 
“Ik ben doof en uitgeput, 
Wat zijn ze toch rumoerig, 
Guttogut dat gruttogrut” 

Ivo de Wijs 
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DDee  SSttaarrtt  vvaann  eeeenn  UUiilleennwweerrkkggrrooeepp  
 

Uilen hebben mij altijd al geïnspireerd. In het nachte-
lijk duister vliegen zij geruisloos om ons heen. 
Slechts af en toe een roep maakt duidelijk dat zij in 
de buurt zijn. Soms heb je het geluk een uil op de dag 
waar te kunnen nemen. Af en toe zijn ze op de dag 
ook wel actief. Meestal ‘roesten’ ze op een tak, dicht 
tegen de stam, of in een nis of op een kast. 

 
Een heel leuke ontmoeting met wat Steenuiltjes had 
ik enkele jaren geleden in Peloponnesos, Grieken-
land. Met drie andere vogelaars kwamen wij daar in 
een gebiedje waar we plots langs de weg een Steenuil 
zagen zitten op een rots. We zetten de auto aan de 
kant en legden de uil vast middels digiscopie toen het 
begon te spetteren. Mijn drie medereizigers pakten de 
spullen op en gingen richting auto. Ik wilde echter 
nog een plaatje schieten toen er plots een tweede 
Steenuil bij kwam zitten. Het resultaat ziet u op de fo-
to. Die drie ‘watjes’ baalden als een stekker dat zij 
dat net gemist hadden. 
 
Sinds een paar jaar controleer ik uilenkasten in de 
omgeving tussen Nieuwkoop en Ter Aar. 
Deze gegevens werden altijd doorgegeven aan de re-
giocoördinator, van wie ik dan ook altijd een regio-
naal beeld van dat seizoen terug ontving. Het viel dan 
op dat in het gebied van Koudekerk/Hazerswoude 

grote open plekken waren. Het bleek dat in ons 
VWG-gebied niet veel activiteiten werden ontplooid 
om deze gegevens te verzamelen. Een enkeling was 
wat actiever, maar dit besloeg niet het complete ge-
bied van onze vogelwerkgroep. 
Hoog tijd dus om aan het werk te gaan. 
 

 
Er werd een plan van aanpak geschreven en leden 
werden gerekruteerd om deel te nemen aan de uilen-
werkgroep. Er werden contacten gelegd met aangren-
zende uilenwerkgroepen, dan wel met personen die 
zich actief bezig hielden en houden met de inventari-
satie van de uilen.   
 
Het gaat dan hoofdzakelijk om Steenuilen en Kerkui-
len. Met name de eerste soort heeft het erg moeilijk. 
Er is steeds minder geschikt gebied en er vallen erg 
veel verkeersslachtoffers.  
Met de Kerkuil gaat het de laatste jaren weer iets be-
ter, dankzij de vele activiteiten, zoals het ophangen 
van kerkuilkasten. Met de Ransuil, in principe geen 
holenbroeder, gaat het de laatste jaren ook niet erg 
best. 
Misschien dat daar ook nog eens extra activiteiten 
voor moeten worden ondernomen. De toename van 
Kraaien en Eksters zou juist voldoende broedge-
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legenheid moeten verschaffen, 
immers in die nesten broedt de 
Ransuil graag. 
Op een mooie winterse dag in ja-
nuari 2009 en wel op de 10e om 
precies te zijn, werd door enkele 
leden van de uilenwerkgroep de 
eerste kerkuilenkast opgehangen 
op een adres in Hazerswoude-
Dorp. Ook twee andere adressen 
werden die dag nog bezocht waar 
eveneens een kerkuilenkast werd 
achter gelaten om deze later op te 
hangen. 
 
De eerste kerkuilenkasten zullen 
we niet snel vergeten. De voorzit-
ter van onze vogelwerkgroep, ene 
Gerard, heeft kennelijk heel goede 
contacten in de bajes. Het zijn 
meestal geen lieverdjes die daar 
zitten, maar Gerard weet het toch voor elkaar te krij-
gen dat zij speciaal voor onze werkgroep nestkasten 
maken, niet alleen voor mezen, nee ook voor Steenui-
len en Kerkuilen. 
De kerkuilenkasten, zo heeft men waarschijnlijk in de 
bajes gedacht, moeten lange tijd “uit kunnen zitten”. 
Dus geen waaibomenhout, maar oerdegelijke steiger-
planken. We hebben het ervaren, ze zijn zeer degelijk. 

 
Maar het geeft je wel het gevoel dat je twee kratten 
bier boven in de nok van een stal moet ophangen.  
Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. 
 
De uilenwerkgroep werd eind 2008 opgericht. De op-
richtingsvergadering vond plaats op 11 november 
2008. Toen bestond de groep nog uit 6 personen, 

 
te weten Wijnand van den Bosch, Louis Westgeest, 
Bert van Eijk, Gabriël Timmermans, Henk Vervoort 
en ondergetekende. Vrij kort na de oprichting kwam 
Cor Martijn de club nog iets steviger maken. 
 
Het ophangen van uilenkasten is één van de activitei-
ten van de uilenwerkgroep. De kasten zullen ook re-
gelmatig gecontroleerd moeten worden. Ook moet er 

gezocht worden naar geschikte locaties. 
Alle gegevens zullen verwerkt moeten 
worden en in kaart moeten worden ge-
bracht, zonder hierbij de exacte locaties 
aan te geven. De soort is zeer kwetsbaar 
en eigenaren van een locatie waar een 
nestkast hangt of wordt gehangen, zitten 
niet te wachten op alle aandacht als be-
kend wordt dat er bij hen een bepaalde 
soort huist. 
 
Om die reden hebben wij als uilenwerk-
groep met elkaar afgesproken dat de in-
formatie over de verschillende locaties 
alleen bij de leden bekend is en blijft. 
 
Ondanks het feit dat wij inmiddels al 
ruim dertig locaties in beeld hebben, 
blijft iedere informatie over mogelijke  
aanwezigheid van een bepaalde uilen-

soort van harte welkom. De komende jaren willen we 
er alles aan doen om binnen het gebied van de vo-
gelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude een goede ui-
lenstand te bewerkstelligen 
 
Namens de uilenwerkgroep,  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bas Bijl 
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NNiieeuuww  NNiieeuuww  NNiieeuuww!!!!!!!!  ((eenn  oouudd……..))  
JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER SEIZOEN 2008-2009 

 
 

Na afloop van elk knotseizoen probeer ik dat seizoen 
voor het jaarverslag te vangen in een pakkend thema. 
Dit keer was dat niet zo moeilijk: het woord “nieuw” 
kwam als vanzelf in me op. Waarom? Nou, volgt u 
mij maar even. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allereerst kregen we vlak voor aanvang van het nieu-
we seizoen naar aanleiding van een advertentie in de 
Braakbal een nieuwe materiaalmeester:  
Ed van Nieuwenhuijzen. Dat is goed nieuws.  
Heel mooi is ook dat Joop de Groot, al jaren onze 
steun en toeverlaat op materiaalgebied, bereid is om 
hem met raad en daad terzijde te staan. 
 
Ook nieuw is dat we de seizoensopening voor onze 
knotters op 25 oktober jl. feestelijk hebben onder-
steund door een gezamenlijke lunch na afloop. Er de-
den maar liefst 23 knotters aan mee. Vanwege het 
prachtige weer gebeurde dat buiten, op het erf van 
onze gastheer Jan Kerkvliet. Bert van der Zwaan had 
zich uitgesloofd door ons twee schitterende salades 
voor te zetten. Hopelijk wordt deze feestelijke sei-
zoensopening een mooie nieuwe knottraditie. 

Nieuw is verder dat er een wervingsfolder is voor po-
tentiële nieuwe knotters. Deze folder werd voor het 
eerst uitgereikt tijdens de weer zeer succesvol verlo-
pen Landelijke Natuurwerkdag. Op onze locatie werd 
die dag door 31 gasten gewerkt, naast de 22 eigen 
knotters. Hopelijk levert de folder weer wat nieuwe 
gezichten tijdens de reguliere knotdagen op. We kun-
nen altijd extra handen gebruiken. Overigens staat de 
folder ook op de website van onze VWG. Laat u zich 
eens inspireren door de tekst en kom volgend seizoen 
een handje meehelpen, stel ik voor.  
 
Ook is er dit seizoen een nieuw essenhakhoutbosje 
gemaakt, de tweede op de Kruiskade. Het bosje ligt 
meteen naast het eerder gecreëerde bosje. Hopelijk 
ontwikkelt dit bosje zich net zo mooi als het eerste. 
De stammen op dit (niet al te grote) perceel lagen al 
snel tegen de vlakte, mede omdat wij bereid waren 
om er een motorzaagcursus, georganiseerd door 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, te laten houden. 
Acht vrijwillige aspirant-motorzagers uit heel Zuid- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland leerden op onze bomen in drie dagen deze 
vaardigheid.  

  Bert roert zijn fameuze erwtensoep…  

 Ed is ook kampioen houtwerpen  
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En daarna stonden er niet veel 
bomen meer overeind. Wel 
was er nog heel wat opruim-
werk! Dat heeft vijf volledige 
werkochtenden gekost, met 
alleen maar takken slepen, 
knippen, hout uit het bos ha-
len en naar het erf van Jan af-
voeren (met veel dank aan 
Nils, die bij de houtafvoer de 
trekker bestuurde). Niet ieder-
een zit er op te wachten zo 
lang achter elkaar dit weinig 
afwisselende werk te doen. 
Hoewel we normaal zeker een 
heel seizoen in het bosje bezig 
zouden zijn geweest, en nu 
maar een half seizoentje, moet 
de commissie Landschaps- 
beheer zich nog maar eens  
beraden over de vraag of het  
wel wenselijk is een motor- 
zaagcursus te laten houden op de Kruiskade, als niet 
meteen ook wordt opgeruimd.  
Overigens hadden de aspiranten ook nog drie grote 
wilgen gerooid, die dood gegaan of aan het gaan wa-
ren en dicht bij de weg voor gevaarlijke situaties zou-
den kunnen zorgen. De grote hompen wilgenhout  
lieten ze langs de weg liggen. Die werden dus alle-
maal gestolen! Ook op twee andere plekken werd in-
ferieur hout van ons gepikt. Gelukkig hebben we dit 
seizoen heel erg veel (voornamelijk essen- en elzen-) 
hout ‘geoogst’, anders waren we daarover vast erg 
ontdaan geweest. Eind van het seizoen was niet alleen 
ons houthok De Houtsnip helemaal afgeladen (bijna 
100 kuub!), er is zelfs een stukje erf van Jan Kerk-
vliet als uitbreidingslocatie gebruikt, goed voor nog 
eens zo’n 30 kuub extra. 
 
Voor mij was nieuw dat ik een dagje heb meegehol-
pen met praktijklessen natuurbeheer voor kinderen 
van de hoogste klassen van een aantal basisscholen in 
de omgeving. In totaal 5 klassen (ongeveer 130 tot 
140 kinderen) kwamen, verspreid over twee dagen in 
november, ons een handje helpen, onder het motto: 
“Je klas kan de boom in”. Dit evenement wordt geor-
ganiseerd door stichting De Watersnip te Reeuwijk. 
Leden van onze knotploeg zorgen voor de nodige ex-
tra begeleiding. 
De kinderen hielpen met het rooien van elzen op het 
dijkje rechts van het pad naar de vogelhut Amalia, en 
met het uitdunnen van een elzenperceel in de buurt 
van de Oostvaart.  
Dit seizoen zijn we zelf ook een paar keer in de drie 
elzenpercelen bij de Oostvaart aan de slag geweest. 
Die percelen zijn aangeplant in het kader van de ruil-
verkaveling; de keurig in rijen aangeplante elzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vogelhut Amalia, en met het uitdunnen van een el-
zenperceel in de buurt van de Oostvaart.  
Dit seizoen zijn we zelf ook een paar keer in de drie 
elzenpercelen bij de Oostvaart aan de slag geweest. 
Die percelen zijn aangeplant in het kader van de ruil-
verkaveling; de keurig in rijen aangeplante elzen 
staan elkaar te verdringen. Vele elzen leggen door 
ruimtegebrek inmiddels het loodje. We hebben nu 
een flinke start gemaakt met het uitdunnen, waarbij 
we er tevens op letten om de regelmaat uit de aan-
plant te halen. Daardoor krijgt het geheel een wat na-
tuurlijker aanzien. Dit werk zal de komende seizoe-
nen worden voortgezet. 
 
Verder is er flink huisgehouden in het kletsnatte bos-
perceel aan de Alphense kant van de Kruiskade. Al 
eerder was daar het nodige omgezaagd, dit seizoen is 
er door Sjon met wat hulp van o.a. Carol en Rob Dijs 
een flink gat in dat perceel geslagen. De bomen zijn 
daarna blijven liggen. Het is nu nog een ravage, maar 
het is de bedoeling dat zich hier een mooie onderbe-
groeiing gaat ontwikkelen. We zullen zien.  
 
Al deze forse uitdunacties zijn het resultaat van peri-
odieke overleggen die vertegenwoordigers van de 
commissie landschapsbeheer (met name Cor Kes, die 
veel verstand heeft van beheerstaken) met medewer-
kers van Staatsbosbeheer hebben; afgesproken werk-
zaamheden worden door ons gefaseerd uitgevoerd.  
 
Ook nieuw voor mij was dat we gewerkt hebben aan 
een geriefhoutbosje op een eilandje aan de Vier-
heemskinderenweg, vlakbij De Wilck. Het schijnt dat 
de knotploeg daar in een ver verleden ook wel eens 

 Alles rijdt als Nils het wil foto: M. Klingers 
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wat aan gedaan heeft, maar nu was er veel achterstal-
lig onderhoud. Zware elzen, essen, populieren en 
wilgen stonden er elkaar te verdringen. Na een briefje 
aan de gemeente Rijnwoude (de eigenaar) mochten 
we aan de slag. Het is maar een klein perceel, dus in 
acht dagdelen klaarde een klein clubje knotters in 
wisselende samenstelling deze klus. In totaal waren 
hiermee 34 vrijwilligersdagen gemoeid. 
 
Er zijn in 2008 bij Staatsbosbeheer in onze regio vier 
nieuwe boswachters bijgekomen, waarvan drie vrou-
wen. Twee daarvan hebben als onderdeel van hun ta-
kenpakket ook het onderhouden van contacten met de 
vrijwilligers die voor SBB werken. Eén van de nieu-
wen, Mirjam Eikelenboom, kwam op de laatste regu-
liere knotdag van 2008 langs met oliebollen, om ons 
te bedanken voor het vele werk dat wij voor SBB ver-
richten. Aardig hè?  
 
Is er dan helemaal niets bij het oude gebleven? Na-
tuurlijk wel, het meeste dat er dit seizoen gebeurde 
was oud en vertrouwd. Zo was het ouderwets gezel-
lig. Daarvoor zorgden de knotters zelf, geholpen door 
Berts heerlijke 5-sterren erwtensoep. Met als één van 
de hoogtepunten weer de seizoensafsluiting, tevens 

viering van mijn verjaardag (ook zo’n aardige knot-
traditie).  
Die laatste werkdag (7 maart jl.) hebben we mede 
dankzij de grote opkomst van maar liefst 24 knotters, 
veel klusjes (zoals hout afvoeren) kunnen afronden. 
Daarnaast werd op deze dag ook nog een aantal wil-
gen geknot op het niet toegankelijke deel van de 

 
Kruiskade, rechts van de vogelhut. 
Verder werden er een paar populieren in een perceel 
in de buurt van de boerderij van Beukeboom met de 
Tirfor omgetrokken (“stormschade” gecreëerd) en 
hebben we ter plaatse ook wat populieren geringd.   
 
We hebben dit seizoen ook weer het nodige werk 
verzet op de Kruiskade zelf, de oude houtkade. Dit 
jaar hebben we met name gewerkt aan het stuk kade 
tussen Miech Copier en Menken, tegenover het deel 
dat we vorig seizoen onderhanden hebben genomen. 
Verder hebben we op het kale stuk kade, meteen ten 
oosten van Miech, 19 knotwilgen en verder zo’n 150 
nieuwe kleine essenboompjes aangeplant, die Sjon 
eerst had uitgestoken in de Houtkamp. 
 
Niet nieuw, maar toch ook niet erg gewoon, was het 
feit dat we de eerste en tweede knotdag van 2009 op 
het ijs konden werken. Het had al dagen flink gevro-
ren, dus er lag een stevige ijsvloer. Stevig genoeg om 
een aantal klussen, die we al een paar jaar hadden 
uitgesteld vanwege het gebrek aan ijs, nu wel konden 
aanpakken. We gingen aan de slag in het moerasje en 
op de eilandjes in de buurt van de boerderij van De 
Groot. Het moerasje dreigde dicht te groeien door 

 
opslag van wilgen, elzen en essen. En omdat dit een 
favoriet plekje van de roerdomp en de waterral is (die 
worden hier erg regelmatig gezien) moet die verlan-
ding worden tegengegaan. Ook de eilandjes moesten 
hoognodig worden geknot. De eerste ijsdag was de 
opkomst enorm hoog: met maar liefst 24 knotters 
pakten we deze heerlijke ijsklussen aan. Een deel van  
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de knotters (vier mannen en Margot) vond het zo 
leuk, dat zij na de soep in de middag nog verder gin-
gen. Een unicum. Maar ook de tweede ijsdag was de 
opkomst groot. Op deze dag kwamen we ook nog toe 
aan het afzetten van over het water, nu ijs, hangende 
stammen en takken tussen de boerderijen van Men-
ken en Van Schie. Al het afkomende hout gooiden we 
op de kade, de verdere verwerking kon ook op een 
ander moment, nu moest de ijssituatie optimaal benut 
worden. 
 
Maar ja, eens moest die takkenzooi ook weer worden 
opgeruimd. In verband daarmee had de knotploeg op 
24 januari jl. een snipperdag. Nee, geen dagje vrijaf, 
maar keihard werken om takken aan te voeren die in 
een grote combinatie, bereidwillig uitgeleend door 
firma J.M. de Wit groenvoorzieningen te Hazers-
woude en bestuurd door Nils, versnipperd werden. 
Grote hopen takken, die normaliter met heel veel 
moeite in land- of waterrillen zouden worden ver-
werkt, werden nu in een paar uurtjes tot mooie hout-
snippers verwerkt. Die snippers werden deels weer 
ingezet om paden naar de oerbrug en naar de vogel-
hut te verharden. Firma De Wit staat nu al een aantal 
jaar bereidwillig de enorme versnipperunit gratis ter 
beschikking en is daarmee hoofdsponsor van onze 
knotploeg. Dank!!!!  
Zoals ieder jaar hielp de knotploeg een handje mee in 
de Natuurtuin. Onder toeziend oog van Bert werd een  

 
grote boom verwijderd en werden nog wat andere 
klusjes uitgevoerd. 
 
Traditiegetrouw werd ook dit seizoen zo nu en dan 
ook weer een kijkje genomen buiten ons territorium.  
Op 31 januari jl. ging een klein ploegje knotters aan 
de slag op het erf van bestuurslid, medeknotter en 
grootgrondbezitter Bas. Er werden onder andere wil-
gen geknot en een grote els verwijderd. 

 
 
Op 28 februari jl. gingen we samen met collega-
knotters van IVN-Alphen en wat “losse” vrijwilligers 
knotten op de Kadelanden bij Bodegraven. Wat een 
heerlijke werkdag op deze prachtige, niet voor pu-
bliek toegankelijke, locatie. De boswachter van Na-
tuurmonumenten werkte zelf ook mee; hij vertelde 

De versnipperaar van firma De Wit (Hazerswoude) in actie foto: M. Klingers 

  Andre, Bert en Henk   
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dat hij erg onder de indruk is van onze knotploeg en 
hij zou ons graag volgend seizoen weer een keer te-
rugzien. 

 
 
Het seizoen wordt elk jaar wat langer, omdat we al 
heel vroeg weer beginnen met maaien en ook al vroeg 
weer gaan kloven en zagen. Hoewel de grote ploeg 
vanaf oktober aan de slag is, zijn enthousiastelingen 
al weer vanaf juli actief. 
Afgelopen seizoen liep dan ook vanaf 10 juli 2008 tot 
en met 27 maart 2009. 
 
In dat seizoen waren er 18 knotzaterdagen, waarvan 3 
extra dagen en 2 dagen op andere locaties (zie hier-
boven). Per knotzaterdag was de opkomst gemiddeld 
19 personen. In totaal gaat het, inclusief het werk aan 
het bosje Vierheemskinderen, om 378 vrijwilligers-
dagen. Volgens mij een absoluut record!!! 
Daarnaast werd er in de periode juli tot en met sep-
tember 2008 op 9 dagen gemaaid. Daarmee waren 33 
vrijwilligersdagen gemoeid. 

Op 31 dagen werd er hout gezaagd, gekloofd en be-
zorgd. Gemiddeld waren daarbij 5 vrijwilligers aan-
wezig. Dat levert 152 vrijwilligersdagen op. 

 
 
Op 10 doordeweekse dagen werden nog andere klus-
sen gedaan zoals reparatie en onderhoud van het ma-
teriaal, inkoop van nieuwe gereedschappen, opruimen 
van het erf, etc etc. Daarmee waren nog eens 60 vrij-
willigersdagen gemoeid. 
 
In totaal is er dus dit seizoen op 84 verschillende da-
gen gewerkt, en is er voor 623 vrijwilligersdagen ar-
beid verricht.  
Er is in totaal 71 kuub hout verkocht, hetgeen een op-
brengst van ongeveer 2800 euro ten behoeve van on-
ze vogelwerkgroep genereerde.  
 
Als ik die cijfers zo eens even overzie, word ik er zelf 
een beetje stil van.   
  

Ronald Klingers 
Alle foto’s Margot Klingers 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   We vragen ons af wat Ronald zegt, maar zien wel al dat hout daarachter!!! foto: M. Klingers 
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KKeerrkkuuiilleenn  
 

In mijn kauwentoren broeden ein-
delijk kerkuilen. Broederlijk tus-
sen de kauwen. Uilenballen had-
den al eerder een slaapplaats ver-
raden. Maar nu hebben ze jongen. 
Je hoort ze snurken en zuchten, 
alsof er iemand ligt te zieltogen. ‘s 
Avonds vliegen ze uit de donkere 
schalmgaten. De geruisloze vlucht 
gaat rakelings langs de hoofden 
heen, waarvan sommige mensen 
kippenvel krijgen.  

Kerkuilen hebben iets spook-
achtigs. Ze voelen zich thuis dicht 
bij de mensen en jagen die wel 
eens de schrik op het lijf. Ze dui-
ken soms helemaal beneden in 
schoorstenen, kunnen er dan niet 
meer uit, en maken dagenlang  

akelige geluiden in de woonka-
mers. In Bouwel was een kerkuil 
vanuit de toren in de kerk geraakt. 
De vogel zat dagen opgesloten. Er 
viel voor een uil weinig te beleven 
binnen in de heilige kerk. Geen 
ratten en muizen, geen zieltje te 
bespeuren. Overdag bleef hij on-
zichtbaar boven in het schip.’s 

Avonds waagde hij zijn kans. Dan 
vloog hij rondjes. De leden van 
het koor die iedere woensdag-
avond repeteerden hadden hem 
ontdekt. Eigenlijk wist de pastoor 
het al eerder. Toen ze het hem 
meedeelden, zei hij dat hij ook iets 
vermoed had. Elke avond ging hij 
bidden in de kerk en had, devoot 
opgekeken, al een paar keren een 
witte schim geruisloos over zijn 
hoofd naar de godslamp zien dui-
ken en weer weg zien vliegen. 
Ook vond hij al dagen druppeltjes 
olie onder de godslamp. Maar dat 
het een kerkuil was, daar had hij 
niet aan gedacht. Zijn mysterie 
was nu opgelost. ‘Sindsdien weet 
ik dat er kerkuilen zitten’, ant-

woordde hij me toen ik hem 
daar naar gevraagd had. Ik 
zie nog altijd zijn vertwijfeld 
gezicht terwijl hij het ver-
haal vertelde. 

Op kerkhoven gebeurt 
het dat kerkuilen achter graf-
stenen zitten te zuchten en te 
blazen. Dat haalt soms zelfs 
de kranten. Het raadsel is 
niet opgelost tot men de 
doodsvogel te zien krijgt. 
‘Zeldzame uil maakt kerkhof 
onveilig’, koppen de kranten 
dan opgelucht.  

Maar zeldzaamheid moet 
in het juiste perspectief wor-
den gezien. Tenslotte is uit-
sterven net als succes een 
onderdeel van de tijd. Geen 
enkele soort blijft eeuwig 

bestaan. Ook wij niet. Ook al zijn 
wij de doodgravers van zovele an-
dere soorten.  

Dertig jaar geleden stond de 
kerkuil op het randje van uitster-
ven. Nu zijn ze opnieuw opge-
klommen tot behoorlijke dichthe-
den. Die toename heeft zeker te 

maken met de 
zachte winters 
van de laatste 
jaren. 

Ze worden 
ook niet meer 
opzettelijk 
vervolgd door de mens. Kerkuilen 
zie je niet meer boven een schuur-
deur gespijkerd om boze geesten 
op afstand te houden. Hadden ze 
het dan al te verduren van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen en mui-
zenvergif, er is nu nog een grotere 
boosdoener. De echte vijand is de 
automobiel! De Kerkuil kruist ge-
regeld de wegen die zijn jachtter-
rein doorsnijden. Talrijke slacht-
offers vallen er op het druk ver-
keersnet. Autobanen zijn voor 
kerkuilen moordwegen. Zeker op 
winterdagen, dan zoeken ze mui-
zen in de verlichte bermen. 

In mijn toren, daar mag ik van 
uitgaan, wonen ze behoorlijk vei-
lig. Het jachtgebied bestaat uit 
kleinschalige weilanden waar 
nauwelijks drukte is en geen grote 
wegen in de buurt. En muizen ge-
noeg. 

Overdag kan ik binnengluren 
in hun woonstee dat ook mijn huis 
is. Op een oud wijnkistje dat tegen 
een balk hangt, zitten ze als wach-
ters die wachten op de nacht. De 
hartvormige sluier draait naar me 
toe met dichtgeknepen ogen. Van 
aangezicht tot aangezicht kijk ik 
in zijn lang gelaat. Vogels hebben 
wel een gezicht, maar weinig uit-
drukking. Ze lachen niet, ze huilen 
niet. Ze kijken soms wel angstig 
of verbaasd. Meestal is het een 
starre blik. Kerkuilen kunnen ech-
ter zeer bedenkelijke gezichten 
trekken, als van een peinzend 
mens. Alsof ze daarmee laten zien 
dat wij van geen tel zijn. 

 

Archilles Cools 
 

Uit VLEUGELSPIEGELS. 
Verschijnt volgend jaar bij ATLAS 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
(van 01-02-2009 tot 01-04-2009) 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Barmsijs                          (tp) 16/03 1 Spookverlaat dw 

Blauwborst                      (tp) 27, 30/03 1, 2 BKbentwoud, Starrevaart ow, BE 

Blauwe Kiekendief       ♂ / o 14/02 1 Gwp WB-BB 

Boerenzwaluw                    o 21/03 1 DW CH 

Bontbekplevier                (tp) 28/03 3 gdp WB 

Bonte Strandloper              o 22/02 4 ZR ow 

Boomklever                     (tp) 20/02 1 LDhtk BE 

Brandgans                  ov/(tp) 07/03 225, 185 DW, ZR ow 

Bruine Kiekendief        ♂ / ♀ 27/03 1 DW ow 

Dodaars                           (tp) 11, 16/03 2, 2 Spookverlaat-Amalia Ow, JJ 

Goudplevier                        o 01/03 1 ZR ow 

Graspieper                       (tp) 01/03 62 LDpah CH 

Grote Gele Kwikstaart    (tp) Diverse data Max 1 
LDpah, HWpg, Spookverlaat, 
LD, Starrevaart dw, ow 

Groene Specht                 (tp) 09, 26/02; 01, 16, 31/03 1, 1, 1, 1, 2 
HWR, LDpah, LDheemtuin, 
LDbegraafpl. CK, CH, BE 

Grote Lijster                    (tp) 06/02 1 HWvierhk.weg JE 

Grote Mantelmeeuw       (tp) 16, 17, 19/03 1 ZR ow 

Grote Zaagbek              ♂ / ♀ 20/03 1 ZR 0w 

Grote Zilverreiger           (tp) vele (17) data Max 5 Vele lokaties in werkgebied dw 

Grutto                              (tp) Vele (16) data Max 680 ZR, DW, LDpah dw 

Havik                        ♂ / ♀/ o 20, 22, 23, 24/02 1, 1, 1, 2 ZR, Spookverlaat, pg dw, ow 

Houtsnip                          (tp) 15/02 1 LDpah CH-RK 

Huiszwaluw                        o 22/03 1 ZR JH 

IJslandse Grutto              (tp) 09, 17/03 24, 20 ZR ow, MJ 

IJsvogel                           (tp) 20, 22/02; 15 ,16/03 1, 1, 2 
HWgalgweg, Spookverlaat, 
LDpah, Spookverlaat ow, CH-RK, JJ 

Keep                       ♂ / ♀ (tp) 07, 13, 14, 16, 20/02 Max 5 ZR, LDhtk ow, BE 

Kemphaan                       (tp) 28, 31/03 2, 10 DWplasje WB, RD 

Kerkuil                       o / (tp) 04, 11/02 1, 1(†) Spookverlaat, N11 CK, ow 

Kleine Plevier                 (tp) 21, 27/03 1, 1 ZR, KRlwp ow, CK 

Kleine Zilverreiger          (tp) 21/02 1 HW/N11 elfenbaan ow 

Kleine Zwaan                  (tp) vele (11) data  Max 205 Div polders in ons werkgebied ow, CK 

Kluut                               (tp) div. data Max 3 DWplasje, ZR ow,dw 

Kolgans                           (tp) 06/02, 02,29/03 1850, 900, 230 ZR, DW ow, IB-BE, CK 

Kraanvogel                    (tp) 28/02 1 KRlwp ow 

Lepelaar                          (tp) 18/02, 06, 20, 31/03 6, 12, 1, 1 ZR, Starrevaart, ZR, HWpg ow, TR, ow 

Nonnetje              ♂ / ♀ / (tp) 02, 13/03 1, 2 DWplasje, DW CK, JE 

Oeverloper                      (tp) 30/03 1 ZR ow 

Oeverzwaluw                      o 27, 30/03 ?, 1 Elfenbaan, ZR 
CK-SvS-RD, JH 
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Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     
Oeverzwaluw                o 27, 30/03 ?, 1 Elfenbaan, ZR CK-SvS-RD, JH 

Patrijs                         (tp) 07/02; 08, 13, 27/03 5, 8, 2, 2 
HWw-einde, HWgwp,  
ZWobp. Westgeerpolder WB-HV, ow, JJ, CK 

Pijlstaart                 ♂ (tp) 02/03 3 DWplasje IB-BE 

Ransuil                       (tp) 23/02; 31/03 2, 2 Spookverlaat dw, JH 

Rietgors                  ♂ (tp) 20/02 1 LDhtk BE 

Rietzanger                  (tp) 30/03 2 Starrevaart BE 

Ringmus                     (tp) 06, 24/02; 29/03 2, 6, 2 ZR ow 

Roodborsttapuit     ♂ (tp) div data 1 ZR ow 

Roerdomp                  (tp) 25/02; 02/03 1 AR, Spookverlaat RE, IB-BE 

Rotgans                     (tp) 13/02 50 ZWgp TR 

Rouwkwikstaart       (tp) 15/03 1 LDpah CH-RK 

Sijs                  ♂ / ♀ / (tp) 20/02 4 LDhtk BE 

Slechtvalk                  (tp)  15, 16/02; 16, 20/03 2, 2, 2, 1 KRlwp, hdp CK 

Smient                        (tp) 15/02 2650 LDpah CH-RK 

Staartmees                  (tp) 20/02 16 LDhtk BE 

Toendra Rietgans          o 14, 21/02 57, 10 ZR ow 

Tureluur                     (tp) 01, 07, 09, 14, 15/03 2, 2, 3, 4, 42 LDpah, ZR CH, ow, CH-RK 

Veldleeuwerik         o/(tp) 21/02; 05, 15/03 6, 2, 3 DW, ZR, DW Ow, HV 

Waterpieper                (tp) 13/02; 01, 06, 07, 30/03 1, 1, 3, 2 ZR ow 

Waterral                     (tp) 07/02 1 Spookverlaat-Amalia ow. 

Watersnip                   (tp) div.data Max 5 Spookverlaat, ZR dw, ow,  

Wintertaling               (tp) 26/02; 28/03 12, 5 Ldpah, DWplasje CH, WB 

Witgat                        (tp) 15,26/02 1, 2 LDpah CH-RK 

Wulp                          (tp) div. data Max 1150 ZR ow 

Zomertaling            ♂ (tp) 20, 22, 27, 31/03 1, 1, 1, 1 
ZR, Dwplasje, 
Spookverlaat,ZR JH, RD, ow, MJ 

Zwarte Mees              (tp) 10/03 1 LD heelbl.pad JE 

Zwarte Ruiter             (tp) 06/02; 21, 30, 31/03 1, 1, 1, 1 ZR ow 

Zwartkop                ♂ (tp) 18/02 1 LD IB 
 

♂= man, ♀= vrouw, juv = juveniel, ad =adult, o = overvliegend, tp = ter plaatse. 
 
 

Korte toelichting 
 

De niet regelmatig voorkomende (winter) soorten 
voor ons gebied zijn weer in vet weergegeven. In-
dien er meer dan 5 waarnemers zijn voor 1 soort, 
worden de namen van de waarnemers niet meer af-
zonderlijk in de laatste kolom vermeld maar valt dit 
onder diverse waarnemers. Met overige waarnemers 
wordt bedoeld waarnemers die geen lid zijn van onze 
VWG. In deze rubriek heb ik ook onderscheid ge-
maakt tussen diverse (tussen 5 en 10) data en vele 
(meer dan 10) data. Dit i.v.m. de beschikbare ruimte 
in de tabel.  
 

Het aantal wintergasten is duidelijk afnemend, met 
hier en daar nog een verlate Zaagbekkensoort. Een 
Roerdomp, hoewel slechts weinig gemeld dit maal, 
heeft vrijwel de gehele winter in het riet bij het 
Spookverlaat gebivakkeerd. Het was een komen en 
gaan van fotografen, die zich niet altijd even netjes 
gedroegen. De IJsvogel van het Spookverlaat lijkt de 
winterperiode overleefd te hebben. Het voorjaar 
heeft zich aangediend met de eerste Grutto’s (nu ho-
pen op een goed broedseizoen) en Lepelaars. Het 
paartje Buizerd is in De Wilck weer bezig met het 
(oude) nest. 

  vervolg van pagina 32 
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Deze rubriek beslaat ditmaal slechts (hopelijk een-
malig) de veldwaarnemingen van 2 maanden. Alle 

waarnemingen gedaan na 1 april komen in de vol-
gende rubriek aan bod. 

 
 

Waarnemers 

 
BB  =  Bas Bijl IB  =  Ingeborg Blommers RD   =  Rob Dijs TR =  Ton Renniers 
BE  =  Bert van Eijk JJ   =  Jos Janssen RK   =  Ronald Klingers JJ   =  Jos Jansen 
CK  =  Cor Kes JE  =  Jaap Engberts RE   =  Rob Eveleens JE  =  Jaap Engberts 
HV  =  Henk Vervoort JH  =  Jan Hoogeveen SvS  =  Sjon van Santen dw =  diverse waarnemers 
CH  =  Carol Honsbeek MJ =  Martijn de Jong WB =   Wijnand vd Bosch ow = overige waarnemers 

 
 

Locaties 
 

AR     = Alphen ad Rijn L       = Leiden hdp  = hondsdijkse polder rbp  = rijnenburger polder 
AV     = Aarlanderveen LD    = Leiderdorp htk   = park de houtkamp rhp  = riethoornse polder  
DW    = De Wilck RAV = Roelofarendsveen lwp  = lagenwaardse polder vgp = vrouw geest polder 
HW    = Hazerswoude ZR   = Zaans Rietveld obp  = oostbroekpolder wbp = westbroek polder 
HWD = Hazersw.dorp ZW  = Zoeterwoude pah  = polder achthoven wgp = westgeerpolder 
KR     = Koudekerk gwp = gemenewegse polder 

 
pg   = polder groenendijk zwp = zweilandpolder 

 

 
Stuur jullie nieuwe waarnemingen naar onze website  

www.vogelsrijnwoude.nl  en voeg toe aan de veldwaarnemingenkalender.* 
 

Ton Renniers 
 

*Het e-mailadres waarnemingen@vogelsrijnwoude.nl is opgeheven. 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

WWeellkkoomm  bbiijj  hheett  JJaaaarr  vvaann  ddee  VViissddiieeff!!  
 
2009 wordt het ‘Jaar van de Visdief’. SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland heb-
ben deze soort uitgekozen vanwege zijn aansprekende gedrag en uiterlijk. Bovendien staat de Visdief op de Rode 
Lijst en is daarmee ook een relevante soort voor natuurbeschermers. Hoewel we goed weten hoe de stand van de 
Visdief zich ontwikkelt, weten we weinig over de achtergronden van de 
vaak grote schommelingen in aantallen. Die gegevens zijn wel nodig 
om Visdieven goed te kunnen beschermen. Samen met u willen we 
proberen om een aantal vragen te beantwoorden. 

 
DDooee  mmeeee  mmeett  hheett  JJaaaarr  vvaann  ddee  VViissddiieeff  
 

Iedereen kan meedoen met het Jaar van de Visdief. De opzet is zodanig 
dat zowel beginnende vogelaars als doorgewinterde specialisten een 
bijdrage kunnen leveren. Wat kunt u doen om het Jaar van de Visdief 
tot een succes te maken:   
 

o Bekijk hier de doorgegeven waarnemingen van de Visdieven in 
2009 (fenologie). 

o Doorgeven van kolonies, speciaal die op daken van gebouwen.  
o Volgen van bezetting van kolonies, broedsucces en voedsel. 

 
Voor meer informatie, ga naar: www.sovon.nl/default.asp?id=794 
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LLeenntteevvrreeuuggdd  eenn  BBeerrkkhheeiiddee  
 

excursie 21 februari  2009 
 
Om 8.00u verzamelde zich een klein groepje leden voor de excursie naar Lentevreugd/Berkheide. De andere leden 
waren rechtstreeks naar het vertrekpunt van de wandeling gegaan. Hier aangekomen zagen we twee Wilde Zwa-
nen zwemmen in een klein plasje. Hoewel we toch op een redelijk afstand stonden, was de aandacht niet gewenst 
en vertrokken ze luid roepend. Er konden nog net enkele foto’s worden gemaakt.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wandeling via de rode paaltjes route liep door het grasachtige duinterrein met enkele plasjes met riet aan de 
kant. Hier zagen we o.a. Roodborsttapuit, Rietgors, Winterkoning, een jagend vrouwtje Blauwe Kiekendief en 
twee Veldleeuweriken. Later langs een plas lopend joegen we enkele Watersnippen op. Zij vlogen snerpend zig-
zaggend van ons weg naar de andere kant van de plas en verdwenen in het dichte riet. Op een andere plas zagen 
we een aantal eendensoorten: Krakeenden, Smienten, Kuifeenden, Wintertalingen. Verder Canadese Ganzen en 
enkele soorten meeuwen. Plots vloog er een Roerdomp voor ons uit die ook in het dichte riet verdween. Een roe-
pende Grote Lijster vloog vlak over ons heen, duidelijk het voorjaar al in het hoofd. Toen we bij de parkeerplaats 
terugkwamen hadden we enkele leuke soorten gezien en lekker gewandeld. We reden na een lekkere bak koffie 
naar Duinoord. Hier liepen we eerst even naar het strand, waar vooral mensen met honden waren. Op zee zagen 
we grote groepen Zwarte Zee-eenden dobberen, enkele Futen en Aalscholvers. Er landen twee Drieteenstrandlo-
pers vlak voor ons langs de waterlijn. We wandelden door de duinen een rondje. Onderweg hoorden we o.a. het 
opmerkelijk vroege geluid van de Heggenmus. Verder vlogen er twee Grote Bonte Spechten over.  
Om 12.30u maakten we het rondje door de duinen af en vertrokken huiswaarts. Een gebied dat waard is ook op 
andere tijden in het jaar eens rond te wandelen.  
 
Jan Hoogeveen 
 
Waargenomen soorten 21 februari 2009 
 

Aalscholver Grote Bonte Specht Knobbelzwaan Roerdomp Veldleeuwerik 
Blauwe Kiekendief Grote Lijster Kokmeeuw Roodborst Watersnip 
Blauwe Reiger Gr. Mantelmeeuw Koolmees Roodborsttapuit Wilde Eend 
Buizerd Halsbandparkiet Krakeend Scholekster Wilde Zwaan 
Can. Gans (Gr.) Heggenmus Kuifeend Sperwer Winterkoning 
Drieteenstrandloper Holenduif Meerkoet Spreeuw Wintertaling 
Ekster Houtduif Merel Stormmeeuw Zanglijster 
Fuut Huismus Nijlgans Tafeleend Zilvermeeuw 
Graspieper Kauw Pimpelmees Torenvalk Zwarte Kraai 
Grauwe gans Kievit Rietgors Turkse tortel Zwarte Zee-Eend 

 

 Wilde Zwaan foto’s: J Hoogeveen 
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““LLeeddeenn  vvoooorr  LLeeddeenn””  
Dia-avond op 12 februari 2009 

 

Donderdag 12 februari was het weer zo ver. De traditionele “leden voor leden”-avond. Een avond waarop leden 
foto’s of films aan elkaar laten zien. Het is altijd een bijzondere avond omdat je merkt dat ieder lid zo op een ei-
gen wijze de natuur beleeft. Veelal in Nederland en ook, soms ver, daarbuiten. Deze avond waren er vijf leden die 
iets wilden presenteren. 
 

1. Ann Brouwers; Ann staat bekend om het maken van video opnames. Nu had zij een mix gemaakt van al-
lerlei opnames. Meestal in het werkgebied van de VWG (haar achtertuin) en locaties waar zij en Gerard 
vakantie genoten. We zagen enkele veel voorkomende tuinvogelsoorten, maar ook de Velduilen in het 
Bentwoud (najaar 2006 of 2007?). 

2. Ton Renniers; Ton gaat er vaak op uit om plaatjes te schieten. Het lijkt wel of hij steeds minder werkt. 
Een bijzonder Nederlands plaatje was wel de Houtsnip bij iemand in de achtertuin. Tijdens langs rijden 
zag hij het beestje, dat mogelijk door een roofvogel was geslagen en ontsnapt. Dit keer niet aan die van 
Ton. Ook komt Ton steeds vaker in het buitenland. We zagen opnames uit Roemenië en natuurlijk een 
aantal mooie shots die hij maakte tijdens het clubuitje naar Lesbos. 

3. Wiel Arets; Wiel is op 1 januari lid geworden en wilde graag ons deel genoot maken van zijn fotovisie op 
de Oostvaardersplassen. Een bijzondere verzameling foto’s waarop zeker niet altijd een vogel te zien was. 
Prachtige landschapsfoto’s. Een opmerkelijke serie foto’s gemaakt met het oog van een echte (amateur) 
fotograaf. 

4. Lia van Harskamp; Lia heeft voor deze avond een film gemaakt van vogels uit het hoge noorden, Scandi-
navië en Finland. Jagers, Strandleeuweriken en steltlopers die hier in voor- en najaar in een weinig inte-
ressant verenkleed passeren, maar die er in broedgebieden prachtig uitzien. Samen met de muziek die on-
der de film was gezet was het een lust voor oog en oor om dit te beleven. 

5. Henk van Harskamp; Henk liet vooral veel foto’s zien van de trip die hij en Lia gemaakt hebben naar 
Noord-Griekenland. Een prachtig gekleurde verzameling vogels passeerde op het scherm. Veel van de 
plaatjes zijn nog weer terug te zien op de website van Henk (www.henkvanharskamp.nl). Toch op het gro-
te scherm was het echt fantastisch. Henk eindigde met afbeeldingen van “gewone” vogels. 

 
Zo kwam er, beginnend met de beelden van Ann in Nederland, via plaatjes uit Frankrijk, Roemenië, Griekenland, 
de Oostvaardersplassen, het hoge noorden van Zweden en Finland, Noord-Griekenland en weer een prachtige af-
sluiting met beelden van Henk uit eigen land. De ruim veertig aanwezige leden hebben genoten. Dat je zo’n ge-
weldige hobby met elkaar deelt!  
 

 Jan Hoogeveen 

 

 

 
Kwak Zwartkopgors foto’s: H. v. Harskamp 
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KKaassssaa!!!!!!  
 

 

De natuur is verschrikkelijk 
boeiend, en het is heerlijk om 
als hobby iets te doen wat 
met de natuur te maken heeft, 
zoals vogels kijken of knotten. 
Ik hoef dat niet aan u uit te 
leggen, waarde parochianen, 
niets is gemakkelijker dan 
preken voor de eigen ge-
meente. 
 
Maar de boze buitenwereld 
begrijpt ons niet. Nota bene 
mijn eigen broers kijken me 
wel eens meewarig aan als ik 
het enthousiast over mijn voor-
liefde voor de natuur heb. 
“Geitenwollensokkenpraat”, 
zie ik ze denken: “Wat koop 
je er voor?” 
Kortom, natuurl iefhebbers 
hebben een imagoprobleem. 
Dat is ook niet zo verwonder-
lijk, want we doen er met z’n 
allen niet veel aan om onze 
liefhebberij wat uitdagender, 
of misschien zelfs wat com-
merciëler, te presenteren.  
Dat begint al bij de grote 
natuurbeschermingsorganisa-
ties. Geen pakkende slogans 
om de natuur te promoten, 
maar oubollige teksten als: 
“Natuurmonumenten, als je 
van Nederland houdt”, “Bui-
ten gebeurt het”, “Doe mee 
in woord en daad als het om 
natuurbescherming gaat” en 
“Toon je groene hart”. Softe 
teksten, waar niemand zich 
een buil aan kan vallen,  

 maar met de wervingskracht van 
een verlept blaadje sla. 
 
Het mag wat mij betreft allemaal 
best wat stouter. Willem Kloos was 
één van de eersten die dit be-
greep, getuige zijn ijzersterke one-
liner: “De natuur is mooi, maar je 
moet er wel wat bij te drinken 
hebben”. Kijk, en dan beginnen gewone mensen de natuurliefheb-
ber al een beetje te begrijpen. 
 
Om de jeugd te bereiken mag het ook best wat spannender. Een 
beetje meer Veronica, een beetje minder EO. Een rijmpje als: “Ga 
nooit zo maar door het bos, want daar lopen wolven los” prikkelt 
de fantasie en trekt avonturiers naar de natuur. U en ik weten ook 
wel dat er in Nederland (nog) geen wolven loslopen, maar dat 
doet er niet toe. 
Bordjes in natuurterreinen mogen ook wel wat meer ongepolijste 
humor bevatten. Ik denk bijvoorbeeld aan: “Als u wilt weten wat 
die Heckrunderen hier doen, kijk dan even onder uw schoen”, 
“Naast de knuppelbrug lopen is solliciteren voor veenlijk”, “Ga 
maar liggen in het gras, Tarzan deed daar net een plas”, “Meeu-
wenkolonie: u kijkt omhoog, zij schijten in uw oog” en “Hond los = 
hond dood”. 
 
Misschien kunnen natuurorganisaties ook wat krantenkoppen de 
wereld in sturen die op zich niet onjuist zijn, maar die voor niet-
natuurkenners spannender lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Ik 
geef wat voorbeelden: “Kemphanen maken lek in natuurgebied”, 
“Vogel slikt steentje in”, “Blatende hemelgeit waargenomen” of 
“Visdief pakt voorntje”. 
 
En dan nog eens iets: waarom is het bezoek aan de meeste natuur-
gebieden gratis? We weten toch allemaal dat gratis vaak wordt ge-
associeerd met waardeloos? Als je er niets voor hoeft te betalen zal 
het ook wel niet veel om het lijf hebben. Daarom stel ik voor: entree 
heffen, en niet zo zuinig ook. Om te beginnen bij het prachtige ge-
bied Kruiskade/Spookverlaat. Het bedrag mag worden voldaan aan 
de beheerders, de knotploeg van de VWG, waar ik -geheel  
                                  toevallig- ook lid van ben…. 

 
Ronald Klingers 

 

 

 

 

 
Daar zit muziek in! 

 

 Column 
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‘‘DDee  WWiillcckk’’  
 

een publieksexcursie 
 

Op zondag 19 april 2009 was er een publieksexcur-
sie in De Wilck georganiseerd door de publieks-
educatie commissie welke werd bijgewoond door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 belangstellenden waaronder 10 niet leden. Cor 
Kes, Wijnand van den Bosch en Jan Kuijt fungeer-
den als gidsen. Zij wisten de deelnemers op enthou-
siaste wijze uit te leggen wat de Vogelwerkgroep als 
doelstellingen heeft in het gebied waar de excursie 
plaatsvond. 
Voor niet-leden is het altijd weer een verrassing om 
te vernemen dat er door de leden zoveel activiteiten 
worden verricht om er voor te zorgen dat we m.n. de 
weidevogels zoveel mogelijk trachten te bescher-
men. Uiteraard werd er dieper ingegaan op de histo-
rie van het gebied en hoe het thans beheerd wordt. 
Onder de deelnemers bevond zich ook de nieuwe 
boswachter van dit gebied. Zij tracht zoveel 

mogelijk op alle fronten kennis te vergaren en is van 
plan om in de toekomst ook excursies in ons vogel-
werkgebied te organiseren. Wellicht zal daarbij een  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beroep gedaan worden op de grote kennis welke vele 
leden van onze vereniging hebben weten te vergaren. 
Er zijn op deze prachtige voorjaarsdag zo’n 42 soor-
ten waargenomen waaronder een groep Watersnip-
pen die een fraaie vliegshow weggaf. De Grutto’s 
lieten zich eerst niet erg horen en zien maar dat haal-
den ze gelukkig in het laatste uur van de excursie 
ruim in. Jonge Kieviten waren er ook te bewonderen 
wat voor sommige mensen voor het eerst was. Er 
waren vele Veldleeuweriken te horen, zien is niet ge-
lukt daar er zo hoog boven in de lucht niets viel waar 
te nemen vanwege het niet scherp kunnen kijken. De 
deelnemers deelden na afloop mee dat ze weer heel 
wat wijzer geworden waren. 

 

John. Evenwel 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________  
 

VVaann  hheett  IInntteerrnneett  
 
Windmolens zijn voor bepaalde regio’s dé aangewe-
zen vorm van duurzame energie. Met name kustre-
gio’s waar het vaak hard waait, zijn geschikt. Een 
probleem van windmolens is echter dat ze voor nog-
al wat collateral damage onder vogel- en vleermuis-
populaties zorgen. De beestjes vatten maar niet dat 
die wieken ronddraaien en ze schatten de snelheid 
verkeerd in *pats*. Bijzonder jammer, met name ook 
omdat juist langs de kust veel vogels vliegen. On-

deraan een windmolen ontstaan zo ware vogel killing 
fields. Maar hier biedt de techniek uitkomst! Een 
windpark in de VS is als eerste uitgerust met radar-
technologie om vogelzwermen te detecteren. De 
windmolens stoppen automatisch met draaien als 
grote zwermen in aantocht zijn.  
Nu nog zelfdenkende molens die ook een beetje af-
remmen om die ene woon-werk verkeersmus veilig 
te laten passeren en de wereld is perfect.  

 
Sargasso, 4 mei 2009 

 foto: M. Langbroek  foto: M. Langbroek
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LLeezziinngg  oovveerr  hheett  eeiillaanndd  TTiieennggeemmeetteenn  
21 april 2009 

 

De heer Gerwin Geertse van Natuurmonumenten van 
de Beheerseenheid Haringvliet, Krammer en Volke-
rak hield een boeiende lezing over het eiland Tien-
gemeten voor 41 toehoorders, waarvan 7 niet leden. 
Aan de hand van een powerpoint presentatie en 

 
een filmpje werd ons duidelijk gemaakt wat de plan-
nen zijn om het eiland terug te geven aan de natuur. 
In 1997 woonden er 6 boeren in de binnendijkse pol-
der van Tiengemeten. In die tijd ontstonden er plan-
nen om het eiland voor andere doeleinden te gebrui-
ken. Men heeft indertijd o.a. gedacht aan een vlieg-
veld, een kerncentrale, een slibdepot etc. Gelukkig is 
dat allemaal niet doorgegaan op dit rustgevende ei-
land in het Haringvliet op zo’n 30 km van de drukke 
Randstad. In 1998-1999 is de definitie fase van het 
project Tiengemeten begonnen. Het eiland heeft een 
oppervlakte van 1040 ha en is reeds vanaf 1750 ge-
deeltelijk ingepolderd op een kale zandplaat, maar 
het heeft wel een buitendijks gedeelte. Dit bui-
tendijkse gedeelte, de Blanke Slikken, is 
dus nooit ingepolderd. Hier kwam veel 
riet voor, welke van een goede 
kwaliteit was, doordat dit riet 
door de getijdenwisseling van zout en 
zoet water. Dit was in de tijd voordat de 
Deltawerken uitgevoerd waren. Het riet werd 
daarom vooral gebruikt voor woningen en 
boerderijen. Na het gereedkomen van de 
Deltawerken werd de getijdenwisseling 
aanzienlijk minder, dat is nu ca. 30cm, en 
wordt nu beïnvloed door de waterverbin-
dingen met Rotterdam. Daar dit een getij-
denwisseling van zoetwater is, is dit een 
zeldzaam gebied geworden met een rela-
tief groot oppervlak. Doordat het eiland 
zo hoog ligt komt het maar enkele ma-
len per jaar voor dat het overstroomt 
(deze winter 3x, het jaar daarvoor 5x). 
Daarom heeft het “lek prikken” van 

het eiland geen zin. Men is indertijd begonnen om het 
bemalen van de polders te stoppen. Hierdoor ontston-
den er kom-moerassen. Dit proces werd nog bevor-
derd door een kreek te verbinden met het Haringvliet, 
waardoor er meer water over het eiland 

 
kan stromen. De kade is weggehaald, het maaiveld is 
verlaagd, zo is de inter-getijden-werking op het eiland 
gerealiseerd. De oude polder, zo heet deze overigens 
nog steeds, heeft men intact gelaten en wordt gebruikt 
om de vroegere cultuur, het verbouwen van gewassen, 
weer terug te brengen.  
Het basis-ontwerp van het eiland is geworden: 

•  WILDERNIS, met slikken, hier is geen beheer,  
       door een kreek is er inter-getijdenwerking. 
•  WEELDE, kommoeras, met enig beheer. 
•  WEEMOED, oudste gedeelte, historie  

  versterken, intensief beheer zoals 200 jaar  
  terug. Het eiland is in 2007 in bovenvermelde 

configuratie opgeleverd. Men kon echter de 
kreek niet doorsteken, daar het broed-

seizoen in volle gang was. Toen de 
tijd aangebroken was om het wel door te 

steken ontdekte men een ander obstakel: op de 
plaats waar men de kade wilde weghalen groei-

den zeldzame varens. Deze heeft men in zijn ge-
heel 150 meter verplaatst en dat gaf gelukkig een 
positief resultaat.  
 
En nu de vogels. 
Men houdt maandelijkse tellingen, die uitgevoerd 
worden door vrijwilligers, eventueel bijgestaan 
door medewerkers van Natuur-monumenten. 
Bijzonder is het grote aantal Wintertalingen 
(zo’n 2000 stuks). Dat is de meest voorkomen-
de eendensoort overigens. Pijlstaarten komen 
ook ruimschoots voor (400 tot 500 stuks). 
Kieviten zijn ruimschoots aanwezig gebleven 
ondanks dat er veel bouwgrond is verdwe-

nen. Verder komen de Goudplevier, Wulp, 

 
 
 

 

         WWWiii llldddeeerrrnnniiisss      
   

                                                                        WWWeeeeeellldddeee   
   

                                                                                                                           WWWeeeeeemmmoooeeeddd   
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Grutto veel voor. maar ook de Bosruiter, Krom-
bekstrandloper, Kleine Strandloper, Strandplevier, 
Bokje en Rosse Grutto. Bijzonder is het Porselein-
hoen met 3 broedparen en de Steltkluut 
met 4 broedparen. Alleen deze laatste had de nesten 
dermate dicht bij de oeverrand geplaatst dat bij water-

verhoging de nesten wegspoelden. Verder komt voor 
de Kwartelkoning en de Veldleeuwerik met 91 broed-
paren. Ook te zien is de Visarend, Slechtvalk, 
Dwergmeeuw en Cetti’s Zanger. 
Genoeg om naar uit te kijken bij een bezoek. 
 

John. Evenwel   

 

BBeezzooeekk  aaaann  TTiieennggeemmeetteenn  
Publieksexcursie 25 april 2009 

 

Het vertrek van de deelnemers was om 6.30 uur vanaf de carpoolplaats bij de N11 en 6.45 uur vanaf de 

verzamelplaats bij de A4. Aan belangstellenden was geen gebrek: er hadden zich 32 deelnemers gemeld, 

waarvan 25 leden en 7 publieksdeelnemers. 
 

Om ongeveer 7.40 uur was iedereen compleet bij de 
aanleg van de pont. Het was nog behoorlijk fris en er 

 
 

stond zelfs een matige en frisse wind. Maar dat werd 
al snel vergeten bij het waarnemen van de vele gan-
zen op de weiden naast de toegang tot de pont. Bo-
vendien vlogen er wat mooie vogels, zoals de Grote 
Bonte Specht en de Bruine Kiekendief vlak langs de 
groep mensen die stond te wachten.  

 
Toen de schipper gearriveerd was, werd de motor van 
de pont gestart en konden de wachtende eilandgan-
gers aan boord. Na aankomst gaf Johnny Evenwel 
voor de laatste maal als lid van de educatiecommissie 
enkele instructies. Geert-Jan van Beek en Ingrid 
Koedijk waren niet aanwezig, maar deze drie aftre-
dende commissieleden hadden de afgelopen jaren 
fantastisch werk verricht.  
Zo ook met deze laatste, door hen georganiseerde pu-
blieksexcursie in samenwerking met de ledenactivi-
teiten.  
Maar dit even ter zijde, de groep deelnemers werd in 

twee groepen gesplitst. 
De eerste indruk van het eiland was een wat macaber 
aangezicht bij het zien van de verlaten en vervallen 
oude boerderijen. Het leek wel of de oude bewoners 
overhaast het eiland verlaten hadden en waren ver-
trokken naar andere oorden. Op de voorlichtings-
avond was dit al verteld. 
 
We liepen eerst langs een rijtje nog bewoonde huisjes 
en arriveerden in de nieuw gecreëerde natte polder, 

De Pont 

Veldleeuwerik foto: L. Westgeest 

De Weelde foto: E. v. Zonneveld 
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Weelde genaamd. Hier werden veel Kluten en een  
diversiteit aan eendensoorten waargenomen. Hieron-

der bevond zich een aanzienlijk aantal Zomertalin-
gen. Heel aangenaam was wel dat weldra twee Stelt-
kluten landden. De dag was al goed, maar zo’n start 
was wel bijzonder. 
 
Er zaten opvallend veel Veldleeuweriken op het ei-
land, maar tijdens de wandeling kwamen ook steltlo-
pers zoals de Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Grutto, 
Tureluur en Scholekster aan bod. Een paar Geoorde 
Futen in zomerkleed was voor sommigen echter nog 
steeds niet genoeg. “Waar blijven de Blauwborsten 
nou?”, luidde telkens weer de vraag. Slecht enkelen 
hadden een exemplaar waargenomen. 
  
Halverwege de wandelroute op de oostelijke helft van 
het eiland kruisten de twee groepen elkaar, nabij de 
polder Weemoed. Er werd wat informatie uitgewis-
seld en na een korte pauze trok de groep verder. Het 
was inmiddels mooi en zonnig weer geworden. Bij 
een ruïne van een boerderij vlogen veel Boerenzwa-
luwen en enkele Ringmussen rond. In de directe na-
bijheid zat ook nog een Tapuit.

Rond het middaguur arriveerden we weer bij de aan-
leg van het pontje. Daar werden we nog getrakteerd 
op een toegift van Grasmussen, twee Zwartkop-
meeuwen en een Regenwulp. 
 
Nadat we met de pont van 13.30 uur het eiland verlie-
ten, besloot een groepje deelnemers om nog even 
rond te snuffelen in de riet- en slikvelden, de Tiend-
gorzen,  ten westen van het ponthaventje. Daar volg-
de een toetje met aardbijen, of liever gezegd ook met 
slagroom erbij. Op een pad met slechts enkele meters 
afstand zat een Draaihals. 

 

Deze was blijkbaar zó blij met onze aandacht, dat hij 
geruime tijd bleef zitten en zich uitvoerig liet bekij-
ken. Daar hadden wij op onze beurt natuurlijk weer 
geen moeite mee. Verrukt liepen we weer terug naar 
de auto’s.  
Deze excursie was weer zeer geslaagd 

 
Louis Westgeest  

 

 

Waargenomen vogels 25 april 2009 
 

Aalscholver Gele Kwikstaart Kievit Putter Tureluur 
Bergeend Geoorde Fuut Kl. Mantelmeeuw Regenwulp Veldleeuwerik 
Blauwborst Gierzwaluw Kl. Zilverreiger Rietgors Visdief 
Blauwe Reiger  Grasmus Kluut Rietzanger Waterhoen 
Boerenzwaluw Graspieper Knobbelzwaan Ringmus Wilde Eend 
Bontbekplevier Grauwe Gans Kokmeeuw Scholekster Winterkoning 
Brandgans Groenling Koolmees Slechtvalk Wintertaling 
Bruine Kiekendief Groenpootruiter Krakeend Slobeend Witte Kwikstaart 
Buizerd Gr. Bonte Specht Kuifeend Smient Zilvermeeuw 
Canadese Gans Grutto Lepelaar Spreeuw Zomertaling 
Draaihals Holenduif Meerkoet Staartmees Zwarte Kraai 
Ekster Houtduif Merel Steltkluut Zwarte Ruiter 
Fazant Huismus Nijlgans Tafeleend Zwartkopmeeuw 
Fitis Kauw Paapje Tapuit  
Fuut Kemphaan Pijlstaart Torenvalk  
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DDee  DDuunnbbeekkwwuullpp  
 
De zeldzaamste vogel in Europa en Azië is de Dunbekwulp, zo sterk zelfs dat hij nu definitief met uit-

sterven wordt bedreigd. Om die reden is dit jaar een grootscheepse zoektocht opgezet naar de laatste 

exemplaren, als die er al nog zijn. Op zoek naar Europa’s Dodo. 

 
Zijn wij soortenjagers? Ik denk het niet, waarom zouden we anders lid zijn geworden van onze respectabele vo-
gelwerkgroep, zelfs onderscheiden door de gemeente? Dan hadden we DBA-piepers of mobiele telefoons met 
DBA-alerts bij ons gehad, iPods vol vogelgeluiden, waren we gewapend met rugzakken vol kijkers, telescopen, 
GPS- en fotoapparatuur. Dan waren we elk moment onderweg om de zoveelste soort te scoren, een onrustig be-
staan zou ons deel zijn.  
Nee, geen tijd om tellingen te doen voor SOVON, nesten te beschermen, een Braakbal te helpen verspreiden of 
zelfs maar te lezen. Het zou niks voor ons zijn, we zouden ons slechts verdiepen in dikke boeken met vogelken-
merken, lazen slechts geleerde, doorwrochte artikelen op internet over vogels en hun habitats en leefgewoonten, 
ons verdiepen in mogelijk nog betere optische apparatuur, keken elke vijf minuten op onze pieper of mobieltje 
voor een mogelijk bijzondere waarneming. Mijn hemel, wat een leven!!  
 
Dat is niks voor ons, we zijn er misschien te lui voor. Niet dat we voor een bijzondere soort niet onze stoel uitko-
men, maar dan moet hij wel in ons VWG-gebied liggen, het moet niet te gek worden. Die Bastaardarend bijvoor-
beeld, wat heb ik die fraai kunnen zien, of die 18 Vale gieren bij Voorhout, op 10 minuten van mijn bed! Natuur-
lijk ook de Steppenkievit(!) in de Grote Drooggemaakte Polder.  
Zo’n Sperweruil dan in Drenthe? Nou, alleen als we er toch zijn! Liever zoeken we hem op in het land van her-
komst en zodoende hebben we tijdens onze vakantie-expedities al heel wat fraaie en bijzondere vogels gezien. 
 

Speelt de zeldzaamheid van de vogel dan geen rol? 
Ja en nee. Uiteraard zijn we heel gelukkig als we 
iets bijzonders zien, maar zien we hem niet.. jammer 
dan. En wat is zeldzaam, praktisch 'alle' vogels die 
we op onze reizen zien zijn nieuw voor ons, dus het 
maakt niet echt veel uit.  
Soms weten we dat een bepaalde vogel niet frequent 
voorkomt. De VWG heeft vorig jaar een reis ge-
maakt naar Lesbos en gelukkig ontdekte ik dat men 
de Smyrnagors heeft gezien. Gelukkig, want hij 
staat op de IUCN Rode Lijst als Near Threatened, 
ofwel als het even tegen zit dan is het met hem ge-
daan. In heel Griekenland zijn er nog tussen de 115-
305 paar (wereldwijd nog zo'n 2.600-7.800) en de 
trend is negatief. En waarom? Door toerisme, uit-
breiding van dorpen, door geiten en schapen die de 
nesten vertrappen, kortom: de mens….  
 
Trouwens als je een beetje op internet zoekt slaat 
de schrik je om het hart, zoveel vogels er onder 
druk zijn komen te staan. Zo is een andere vogel 
die het stadium van Near Threatened allang voor-
bij is de Dunbekwulp. Dat heet dan Critically 
Endangered, met uitsterven bedreigd.  
Het is een iets kleinere Wulp met een dunnere sna-
vel zoals zijn naam al doet vermoeden. De vogel is 
wat gezet en met zijn aversie om te vluchten is het 

zeker voor de jagers een aanlokkelijk doelwit. Een vergelijking met een soortgelijk scenario als dat van de Dodo 
of Reuzen Alk dringt zich op. Vroeger, zelfs in de zestiger jaren, kwam hij op bepaalde plaatsen zelfs frequenter 
voor dan de andere wulpen, nu wordt in Europa en West Azië naar het laatste exemplaar gezocht in de werkelijk 
laatste hoop de soort voor uitsterven te behoeden.  

 

Volwassen vogels 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Europese Wulp Europese Wulp Regenwulp Dunbekwulp 

 N.a.arquata N.a.orientalis N. phaeous N. tenuirostris 
 
Volwassen vogels 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
1e jaarsvogels 
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Zou het niet prachtig zijn een zendertje aan een vogel te hangen om dan uiteindelijk zijn broedgebied te kunnen 
beschermen? Het zal ons toch niet gebeuren dat een vogel nu in ons West Palearctisch gebied gaat uitsterven?  
 

Er is hoop, een marginale dat wel, dat hij hier en daar gewoon over het hoofd gezien wordt gezien de kleine ver-
schillen. Hoe kunnen we hem herkennen:  
 

 

Wulpen 

in een 
oog- 

opslag 

 
 

  

Maat 
Klein (van puntje staart tot snavel-
punt: 360-410 mm) 

Lengte: 400-460 mm 
Veel groter dan DBW, 
lengte 500-600 mm. 
Ook vleugel veel langer. 

Snavel-

vorm en 

structuur 

Altijd een dunne, scherpe punt. Mis-

schien het beste kenmerk. Dunner, 
smaller en minder diep bij de basis 
dan bij de EW. Kan gelijkmatig ge-

bogen zijn of rechter aan de basis 
met curve naar de punt. 

Even zo gekromd, maar bij de punt 
meer naar beneden, echter stompe 

punt. 

Variabel, vele op gelijke wijze gebogen, 
maar andere bij de basis distaal gekromd. 

Punt kent kenmerkende versmalling, vervol-
gens een verwijding. Ook een stomme punt 

als RW. Vele N.a.orientalis hebben zeer die-
pe stevig uitziende snavels, met name de 
vrouwtjes. 

Poten 
Donker grijs. Korter en donkerder 
dan de EW 

Dof, blauwgrijs, lengte gelijk aan 
de DBW 

Veel langer dan de DBW en RW, kleur 
blauwgrijs. 

Staart 
Wit, met vier of vijf relatief dunne 

donkere strepen. 

Gebandeerd, met bruin en gebro-
ken witte strepen van gelijke 

breedte. 

Variabel. Gebruikelijk een bruinige waas 
over de centrale veren, of bruin-wit met 

donkere strepen. 

Lichaams- 

kenmerken 

 

Geen dwarsstreping op borst, flan-
ken of buik bij elke leeftijd. 
Volwassenen hebben stippen op een 

bleke achtergrond. Deze variëren in 
grootte. Middenborst heeft fijne 

streping. Eerste jaarsvogels verto-
nen stippen op de flanken. Juvenie-
len zijn licht bruin over de borst met 

fijne streping op de buik. 

Volwassenen hebben strepen op 

hun borst. 
Ziet er vaak donker uit, dan DBW 

of EW. Lage borst en flanken heb-
ben wat dwarsgestreepte veren. 
Juvenielen kunnen wat meer ge-

stippeld lijken dan een DBW, maar 
let dan op koppatroon. De grotere  

N. p. albloxiaillis ziet bleker dan de 
nominaat N. p. phaeous 

Kijk zorgvuldig naar borsttekening en flan-

ken. 
De meesten hebben een aantal dwars ge-

streepte veren, anderen hebben slechts een 
paar (zie pg 32) maar ze zijn altijd present. 

Onder- 

vleugel 

Vertoont altijd witte onderdekveren 
en okselveren/axillaries. 

Alleen een donkere wig op de on-
derhandpennen. 

Niet erg bleek. Veel donkere stre-
pen, uitgezonderd de N.p. al-
bloxiaillis, die veel blekere onder-

vleugels heeft, maar wel een streep 
op zijn kop.  

Variabel. Enkele vogels laten donkere stre-
pen zien op een bleke ondergrond en ande-

rehebben witte onderdekveren (met name 
de N.a. orientalis). 

Boven- 

vleugel 

Donkere handpennen, vaak contras-
terend met lichte schacht op de bui-

tenste pennen. Blekere armpennen 
vertonen meer wit. 

Donkerder bovenvleugel dan DBW 

en EW, meer gelijkmatig. 
De N.p. albloxiaillis is bleker. 

Bovenvleugels zijn gelijk aan die van de 

DBW, misschien minder contrastrijk, met 
donkerder armpennen. 

Kruin- 

tekening 

Bruin, fijn gestreept, donker.  

Vertoont soms een zeer dunne, cen-
trale kruinstreep, niet  

diagnostisch. 

Zeer karakteristiek: twee dikke 

zwarte tot halfbruine strepen aan 
de zijkant van de kruin. Boven elk 

oog een, over de hele kruin heen. 

Helder bruin met fijne, donkere streping, 
soms met dunne kruinstreep als DBW. 

 

  * Om onze Wulp afgekort te onderscheiden van de anderen Wulpen hier de Europese Wulp genoemd. 

 
Wat te doen als u er een tegenkomt? 
Niet schieten zoals alle bewoners rond 
de Middellandse Zee de afgelopen eeuw 
deden, nee, maak zoveel mogelijk fo-
to’s, leg het geluid vast, zijn de vogels 
in de rui, uw afstand tot de vogels, het 
aantal vogels, noteer waar u precies zit, 
het liefst met uw GPS en mail dit aan: 
Nicola Crockford, voorzitster van de 
Slender-billed Curlew Working Group: 
e-mailadres: 
Nicola.Crockford@rspb.org.uk 
 
Kortom, kies uw vakantiegebied met 
zorg en bekijk elke Wulp die u ziet 
wel drie keer!! 

 
 
   Europese Wulp* 
 Dunbekwulp Regenwulp (EW) 
 (DBW) (RW) N.a. arquata/ N.a. orientalis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elly & Frans 
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HHOOUUTTKKAAMMPP//HHEEEEMMTTUUIINN  LLEEIIDDEERRDDOORRPP  
Waarnemingen 2008 

 

Net als voorheen heb ik het afgelopen jaar driemaal per maand een parkvogel-rondwandeling door De Houtkamp 

plus de Heemtuin in Leiderdorp gemaakt. Een traditie die al sinds 1980 bestaat en me altijd veel plezier oplevert.  
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Aalscholver  x      Groene Specht x    x   

Blauwe Reiger  x      Gr. Bonte Specht x       

Ooievaar  x      Boerenzwaluw  x x  x   

Grauwe Gans   x     Witte Kwikstaart  x      

Kolgans   x     Gr. Gele Kwik.  x      

Soepgans x   x    Winterkoning x     x  

Canadese Gans   x     Heggenmus x       

Nijlgans  x  x    Roodborst x       

Wilde Eend x       Merel x       

Soepeend x   x    Zanglijster x       

Krakeend  x      Koperwiek  x      

Wintertaling  x   x  x Kleine Karekiet x       

Muskuseend x   x    Bosrietzanger x       

Kuifeend  x      Tuinfluiter x       

Buizerd  x      Zwartkop x       

Sperwer x       Tjiftjaf x       

Visarend  x     x Fitis x       

Boomvalk  x   x   Goudhaan  x      

Kip x   x    Vuurgoudhaan  x      

Waterral  x      Zwarte Mees  x      

Waterhoen x       Pimpelmees x     x  

Meerkoet x       Koolmees x     x  

Scholekster  x      Staartmees x       

Watersnip  x   x   Boomklever  x      

Houtsnip  x      Boomkruiper x       

Zilvermeeuw  x      Spreeuw  x      

Kl. Mantelmeeuw  x      Huismus  x   x   

Stormmeeuw  x      Vink x       

Kokmeeuw  x      Keep  x      

Visdief  x   x   Groenling x       

Holenduif x       Putter  x      

Houtduif x       Sijs  x      

Stadsduif   x     Appelvink  x      

TurkseTortel x       Gaai x       

Koekoek x    x   Ekster x       

Gierzwaluw  x      Kauw x     x  

Halsbandparkiet x   x    Zwarte Kraai x       

IJsvogel  x      Rietgors x       

                

aantal soorten 13 21 4 6 5 0 2 aantal soorten 24 14 0 0 3 3 1 

 
Ook 2008 bracht weer van alles aan waarnemingen; m.b.t. de eerste 3 kolommen  geldt de “zwaarste” notering. 

Uiteindelijk kwam de totaalteller uit op 76 waargenomen vogelsoorten, waarvan er 72 ter plaatse waren of actief 
parkbinding vertoonden (bijv. foerageer-/speurvlucht er vlak boven) en er 4 puur overvliegend passeerden. Van de 
72 verblijvende/binding hebbende  soorten konden er 37 als territoriumhoudend en/of broedvogel worden opgete-
kend, 35 kwalificeerden zich als gast of doortrekker en 3 soorten zijn als nestkastbroedvogel geregistreerd. Ook 
bleek dat er niet minder dan 8 soorten van de Rode Lijst 2004 parkbinding van kortere of langere duur hadden: 
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Wintertaling, Boomvalk, Watersnip, Visdief, Groene Specht, Boerenzwaluw en Huismus. Van diezelfde Rode 
Lijst vlogen er 0 soorten over het gebied heen. Voorts waren er 3 mengvormen + 3 exoten.  

Tot slot presenteerden Wintertaling en Visarend zich als nieuwe soort. In de periode 1980 tot en met 2008 zijn in 
totaal 158 soorten in/boven het park waargenomen. Niet slecht voor een stadspark, hoewel het zowel kwalitatief 
als kwantitatief wel is te merken dat het veel meer dan vroeger geïsoleerd van het buitengebied ligt. Maar: er zijn 
intussen gemeentelijke plannen op papier, in de maak en in enkele gevallen uitgevoerd als groene verbindingszo-
nes, in het park zelf heeft men wat aan oeverafvlakking gedaan....  

Wel heerst er aan de kant van de hoek Van Diepeningenlaan / Laan van Berendrecht, direct grenzend aan het park, 
al anderhalf jaar veel onrust door bouwwerkzaamheden. Die zullen in 2009 worden afgerond. Verder staat er van-
af de winterperiodes 2007/2008 t/m. 2010/2011 grootschalig onderhoud door het hele park op de rol. Hiervoor is 
het gebied in vier sectoren verdeeld: het deel nabij de Van Diepeningenlaan westelijk van de Kinderboerderij is in 
de intussen afgelopen periode aan al de beurt geweest.  

Nabij de kinderboerderij en in de Heemtuin gaat men in de winterperiode 2008/2009 aan de slag. Daarna volgen 
de laatste twee sectoren. Het is dus gelukkig niet tegelijkertijd overal langdurig onrustig. Na de bedoelde vier ja-
ren worden de sectoren nogmaals nagelopen, in totaal zijn er acht jaren voor gereserveerd. Ik ben benieuwd wan-
neer en hoe de broedvogelbevolking hierop gaat reageren !  

Bert van Eijk 
 
 

  

IINNGGEEKKOOMMEENN  LLEECCTTUUUURR  
 

1. Vogelnieuws 2009-1, februari (VBN) 
2. Doen & Laten (Natuurbeleid in de praktijk) 2009-1, februari (Ministerie LNV) 
3. Daucallium 2009-1 (KNNV – afd. Leiden) 
4. Daucallium +, maart 2009 (verslagen/belevenissen van de leden over 2008) (KNNV-afd. Leiden)  
5. Jaarverslag 2008 Landschapsbeheer Zuid-Holland (LB-ZH) 
6. Vogels 2009-1 – voorjaar (VBN) 
7. Verstoringsgevoeligheid van vogels (update rapport 2004 naar de reactie van vogels op recreatie; VBN, 2008 
8. Sleutelblad 2009-1, maart (IVN-afd. Leiden) 
9. Vogels 2009-1, voorjaar (VBN) 

10. De Strandloper, 2009-1 (Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 
11. Bont Allerlei 2009-1 (IVN-afd. Alphen a/d. Rijn e.o.) 
12. Groene Hart visie nr. 24, maart 2009 (Stichting Groene Hart) 
13. Watervogels in Nederland 2004/2005 (SOVON) (via Geert-Jan van Beek) 
14. Watervogels in Nederland 2005/2006 (SOVON) (via Geert-Jan van Beek)  
15. Vogelnieuws 2009-2, april (VBN) 
16. SOVON-Nieuws 2009-1, maart (SOVON) 
17. Limosa 81.4, 2008 (maart 2009) (NOU/SOVON) 
18. Jaarverslag 2008 (Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek) 
19. Landschapsbeheer in Zuid-Holland, april 2009 (LB-ZH) 
20. Activiteitenoverzicht 2008 Landschapsbeheer in Zuid-Holland (LB-ZH) 

 
Interesse?   Neem dan even contact op met de beheerder van het VWG-documentatiecentrum:  
Bert van Eijk, tel. 071-5893006 (bij voorkeur tussen 18 en 19 uur), e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl . 

 

Bibliothecaris 
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VVOOGGEELLSS  oopp  BBOOEEKKEENNPPLLAANNKK,,  WWEEBBSSIITTEESS,,  CCDD’’SS,,  eennzz..  
    
BETER ÉÉN VOGEL IN DE HAND …….(*) geeft een uniek over-
zicht van vogelvangst door de eeuwen heen. Voor het eerst zijn alle 
ambachtelijke Nederlandse vogelvangstmethoden in één boek ver-
werkt. De vogelvangers vertellen zelf hun verhaal: historisch perspec-
tief, vangsttechnieken, werken in de natuur, belang van onderzoeksge-
gevens voor natuurbescherming en wetenschap, enz. Vooral hun liefde 
voor het oude ambacht is opvallend. Al met al een veelzijdig boek: rijk 
aan inzichten, wetenswaardigheden en anekdotes. Voor zowel liefheb-
bers van cultuurhistorie als natuurmensen en vogelaars. Prijs € 34,95, 
224 pagina’s. Verkrijgbaar bij de IVN & KNNV Uitgeverij. 
 
Vogelbescherming Nederland kwam onlangs op de markt met de gids-
uitgave POCKET EUROPESE VOGELS. Dit is een zakgids in hand-
zaam formaat die op 272 pagina’s 430 vogelsoorten [broedvogels, 
doortrekkers en dwaalgasten (n b: geen wintergasten?? auteur)] be-
schrijft met duidelijke afbeeldingen in vlucht en in rust. Handig om 
tijdens tochten zomaar in je zak te steken! Normale prijs € 14,95; le-
denprijs VBN € 13,45; bestelnummer winkel VBN: ME 1111. 
 
Onze VWG heeft al ettelijke keren een cursus Vogelgelui-
den/Vogelzang georganiseerd, zowel voor beginners als voor gevor-

derden. Een probleem bij auditieve determinatie is dat in de meeste veldgidsen maar relatief weinig informatie 
staat over de geluiden die vogels soms voortbrengen. Tekstuele beschrijvingen ervan verschillen per vogelgids of 
ontbreken soms helemaal.  
In 2007 produceerde Mark Constantine in samenwerking met Arnoud B. van den Berg en Magnus Robb het boek 
THE SOUND APPROACH TO BIRDING, dat een uitstekend hulpmiddel blijkt om mensen in contact met de vo-
gelwereld te brengen via de geluiden. Met behulp van twee cd’s waarop honderden sonogrammen en geluidsfrag-
menten staan wordt men met de geluiden vertrouwd gemaakt. Structuren onderscheiden is erg belangrijk, hierbij 
wordt de lezer vertrouwd gemaakt met lezen en begrijpen van de sonogrammen. De wereld van vogelgeluiden 
blijkt erg groot, er is o.a. aandacht voor akoestiek, toonhoogten, ritmes, dialecten, 
verschillen bij (onder)soorten, hoe geluiden behulpzaam kunnen zijn bij het  
onderscheiden van leeftijd en geslacht.    
Het boekwerk telt 192 blz., meet 20,5 x 28,3 cm, is gebonden en bevat 2 cd’s.  
Met kleurenfoto’s en sonogrammen. ISBN-10: 90-810933-1-2. Prijs £ 29,95. Te be-
stellen via de website van The Sound Approach: www.soundapproach.co.uk .  
 
In 1980 werd een boek “De Huismus” gepubliceerd, onlangs is dit werk geactuali-
seerd onder dezelfde titel, dus DE HUISMUS. Auteur is de biologe, vertaalster en 
publiciste Minouk van der Plas-Haarsma, met tekeningen van Peter Vos. Een in-
grijpende ode aan de Huismus met “alles” erin: ontstaan en verspreiding,  
sociaal leven, doodsoorzaken en levensverwachting, deze vogel  
als huisdier en als voedsel (!), en antwoord op de vraag waarom het tegenwoor-
dig tussen deze vogelsoort en de mens niet meer zo botert.  
“Een dorp zonder mussen is als een huis zonder kinderen”.  
Uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN 9789046804773, 242 blz.,   
prijs € 17,95.  
  
Documentalist 
 
 
 *  Uw eindredacteur tekent hierbij aan dat het volgende boek hopelijk 
    zal heten: “Beter géén vogel in de hand en 11 in de lucht” 
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NNIIEEUUWWTTJJEESS  VVAANN  HHEERR  EENN  DDEERR  
  
• Vliegrecords van een gezenderde ROSSE GRUT-

TO in voor- en najaar 2007: heenreis 10.200 km 
non-stop noordwaarts van Nieuw-Zeeland naar het 
noorden van de Chinese Gele Zee, vervolgens vijf 
weken energie opdoen, daarna non-stop 7.300 km 
naar het broedgebied in Alaska; vanaf begin sep-
tember terug naar het zuiden via een non-stop 
vlucht van 11.500 km over de Stille Oceaan terug 
naar Nieuw-Zeeland, waar de vogel op 9 septem-
ber aankwam.  

• Zo’n dikke anderhalf jaargeleden werd in SENE-
GAL (West-Afrika, aut.) een van de grootste 
ROOFVOGEL-ROESTPLAATSEN ter wereld 
ontdekt: 28.600 KLEINE TORENVALKEN en 
16.000 AFRIKAANSE ZWALUWSTAART-
WOUWEN. 

• De populatie van de KLEINE TORENVALK in 
West-Europa en Noord-Afrika bedraagt een kleine 
60.000 vogels. 

• Het REEUWIJKS PLASSENGEBIED heeft in de 
NOORDELIJKE SURFPLAS in topjaren wel 
40.000 SMIENTEN als wintergasten. 

• Zoals intussen bekend is bieden de Korenwolfre-
servaten in ZUID-LIMBURG buiten het broedsei-
zoen ook aan flinke aantallen zaadetende vogels 
veel soulaas, zoals GEELGORS (300 tot 2000 
ex.), GROENLING, KNEU, GRASPIEPER, 
PUTTER, PATRIJS, GRAUWE GORS (5 tot 120 
ex.) en uiteraard is het gebied erg muizenrijk; als 
gevolg hiervan is het ook roofvogelrijk: TOREN-
VALK, SPERWER en BUIZERD het jaar rond, 
BLAUWE KIEKENDIEF (2 tot 5 ex.) als winter-
gast, incidenteel SMELLEKEN, SLECHTVALK 
en VELDUIL.  

• RANSUILEN die in de stad overwinteren wegen 
gemiddeld 30 gram meer dan soortgenoten die tij-
dens de winterperiode op het platteland verblijven. 

• In winterse omstandigheden met een dik pak 
sneeuw trekken KRAMSVOGELS, PESTVO-
GELS en HAAKBEKKEN Helsinki (Finland) in 
om zich daar als notoire besseneters in leven te 
houden. 

• Het zomerverblijf van de ROTSKRUIPER ligt op 
een hoogte van 1000 tot 3000 meter. 

• De Franse Camargue huisvest naar schatting 
20.000 broedpaartjes van de EUROPESE FLA-
MINGO. 

• Maak een AUERHOEN in de schemering niet aan 
het schrikken, dit kan namelijk veroorzaken dat 
het dier zich een jaar lang niet meer voortplant. 

• De CORSICAANSE BOOMKLEVER is een en-
demische (= alleen daar voorkomend) soort op dit 
eiland. 

• Het eilandje Bassan maakt deel uit van het eilan-
dengroepje Les Sept Îles (een vogelreservaat) voor 
de Bretonse noordkust, hier broeden naast PAPE-
GAAIDUIKERS en ALKEN niet minder dan 
17.500 paren JAN-VAN-GENT. 

• Behalve onze “normale” broedvogels van de UI-
LENfamilie (Bos-, Rans-, Steen-, Kerk-, Velduil 
en Ohoe) vertoonden zich ooit Ruigpoot-, Dwerg-
oor-, Dwerg-, Sneeuw- en Sperweruilen in ons 
land; van de Europese soorten staan dus alleen 
Lapland- en Oeraluil niet op de Nederlandse vo-
gellijst. 

• De geschiedenis van de STELLERS ALBATROS 
(broedplaatsen op eilanden in het NW van de Stil-
le Oceaan, rond Japan) in een notendop: kort voor 
1900 plm. 5 miljoen exemplaren, vervolgens een 
jarenlange slachtpartij in verband met een mode-
gril van veren voor dameshoeden, in 1949 leek de 
soort van het wereldtoneel verdwenen, op het ei-
land Tori-shima werden er in 1953 alsnog 23 indi-
viduen aangetroffen, momenteel is de populatie 
gegroeid tot zo’n 1200 vogels. 

• Het merendeel van de mondiale DWERGFLA-
MINGO-populatie (gebruikelijke Nederlandse 
naam: KLEINE FLAMINGO) van naar schatting 
een kleine drie miljoen vogels leeft rond de zout-
meren van de Centraal-Afrikaanse Rift Valley. 

• Positief nieuws aangaande de DUINPIEPER: in 
het broedseizoen 2007 werd in het stuifzandgebied 
van het Hulshorsterzand regelmatig een paartje 
van deze (bijna) uitgestorven Rode Lijst 2004-
soort waargenomen. 

• De KLEINE MANTELMEEUW heeft een snelle 
opmars gemaakt: voor het eerst in ons land broe-
dend in de jaren twintig van de vorige eeuw ging 
tot einde jaren ’60 nog langzaam (beneden 1000 
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paren), rond de laatste eeuwwisseling waren er 
echter meer dan 70.000 broedende stelletjes (bol-
werken in de Wadden en het Deltagebied). 

• “Onze” Nederlandse GRUTTO-bevolking telt nog 
maar 50.000 paren en de aanwas bleek in 2007 be-
roerd: landelijke tellingen op 20 verzamelplaatsen 
kwamen uit op plm. 1000 jongen (een steekproef 
in 2006 op maar 10 locaties leverde al 2000 jonge 
vogels op). 

• Uit fossielenvondsten in Peru blijkt dat er 36 en 
42 miljoen jaar geleden, toen de aarde veel war-
mer was dan nu, enkele soorten reuzen-
PINGUÏNS in toentertijd tropische gebieden 
voorkwamen. 

• Een broedend paar van de FILIPPIJNSE  
APENAREND heeft 70 tot 130 km² regenwoud 
nodig om zichzelf en hun ene jong van voldoende 
voedsel te kunnen voorzien.  

• De grootste aantallen van de FILIPPIJNSE  
APENAREND worden op het zuidelijke eiland 
Mindanao aangetroffen, ook op Noordoostelijk 
Luzon komt deze soort relatief redelijk voor. 

• Van de ruim 1200 in ons land broedende (WITTE) 
OOIEVAARS gaat ruim 60% op trek, eerstejaars 
jongen trekken voor bijna 100%, het aantal over-
winteraars ligt tussen de 450 en 500, in de periode 
2001 t/m. 2008 is er een afname van de bij ons 
overwinterende broedvogels van ruim 50% tot een 
kleine 40% (d.w.z. een feitelijke daling van ruim 
20%). 

• De grote grazers in het “buitenkaadse” deel van de 
OOSTVAARDERSPLASSEN vreten het leefge-
bied van veel broedvogels weg: in 1997 waren er 
nog 91 broedvogelsoorten, in 2002 was dit aantal 
tot 80 verminderd, in 2007 zakte het verder naar 
70. 

• Vervolg: 21 soorten verdwenen derhalve als 
broedvogel, waaronder de Rode Lijst 2004-
soorten SPOTVOGEL, ZOMERTORTEL en 
WIELEWAAL. 

• Vervolg op vervolg: een aantal (deels bedreigde) 
soorten daalden tussen 60% en 95%, te weten 
PAAPJE, NACHTEGAAL, GRASMUS, GRAS -  

PIEPER, VELDLEEUWERIK, SPRINKHAAN 
ZANGER, KOEKOEK, BLAUWBORST en 
MATKOP. 

• Voor veel Arctische ganzen en zwanen had 2007 
een slecht broedseizoen in petto: KLEINE 
ZWAAN, TOENDRARIETGANS, KOLGANS 
en BRANDGANS hadden 5% tot hooguit 10% 
eerstejaars vogels in hun winterpopulaties; beter 
deden de op Tamyr (Noord-Siberië) broedende 
(ZWARTBUIK)ROTGANS het met 10% tot 15% 
en de KLEINE RIETGANS van Spitsbergen met 
13%. 

• Als de IJsbeer als gevolg van de klimaatverande-
ring in de Noordpoolregio uitsterft zal ook – als 
gevolg van het dan ontbreken van diens prooi-
resten – de IVOORMEEUW het loodje leggen. 

• Nog wat positief nieuws aangaande een Rode 
Lijstsoort: in 2007 broedde een paartje GRAUWE 
KLAUWIER met succes op de Leusderheide (U.). 

• Jaarlijks worden de resultaten van broedvogeltel-
lingen in twintig Europese landen geïntegreerd en 
gepresenteerd door de E(uropean) B(ird) C(ensus) 
C(ouncil) en Birdlife International onder de titel 
PAN-EUROPEAN BIRD MONITORING 
SCHEME, met als doel om trends van algemene 
broedvogels te gebruiken als indicatoren. 

• Vervolg: in 2008 verschenen in THE STATE OF 
EUROPE’S COMMON BIRDS 2007 de trends 
van 124 soorten voor de periode 1980-2005: van 
56 soorten nam de populatie af, bij 29 was er 
sprake van groei, de trends van de overige 39 zijn 
stabiel of onzeker.  

• Nogmaals vervolg: de EUROPESE BOEREN-
LAND-INDICATOR, gebaseerd op de indexen 
van 33 soorten, wijst op een afname van 44%; 
bosvogels namen af met een gemiddelde van 9%. 

• Weer vervolg: KUIFLEEUWERIK, PATRIJS, 
TAPUIT, DRAAIHALS en KLEINE BONTE 
SPECHT namen in Europa het sterkst af, gevolgd 
door KIEVIT, MATKOP, NACHTEGAAL en 
ZOMERTORTEL; daarentegen namen RAAF, 
BONTE VLIEGENVANGER, TJIFTJAF, BUI-
ZERD en ZWARTKOP in 1980/2005 sterk toe.      

 

Anonymus Snuffelaer 
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UUiitt  ddee  VVrriieesskkiisstt  
 
Het museum “Naturalis” laat weten, dat gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten er welkom zijn. Speciaal aan 
die van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, mezen, enz. is gebrek.  
 
Wat te doen bij een vondst van een gaaf dood exemplaar? Meteen afgesloten in plastic zak in vriezer of koelvak, 
daarna af te leveren via een bezoek aan de informatiebalie van “Naturalis”, waar men je verder helpt. Wordt uw 
aangebrachte vogel opgenomen in de collectie dan wordt uw naam voor eeuwig opgenomen in het registratiesys-
teem van “Naturalis”. Voor zover nodig, het telefoonnummer van “Naturalis” is 071-5687600.  
 
Een en ander loopt in de praktijk dus niet via de VWG als zodanig! Wèl stelt redacteur “IJsmeester” het op prijs 
even een berichtje te ontvangen als er vondsten in “Naturalis” zijn afgeleverd. Dit kan d.m.v. een telefoontje: 
(071) 5893006 of een mailtje: bert.vaneijk@hetnet.nl. Op deze manier krijgt dit rubriekje dan weer wat actuele 
waarde.  
 
De afgelopen periode werden de volgende gekoelde levenloze vogels afgeleverd: 

• 1 Sperwer, gevonden 19-02-2009 in Rotterdam (slachtoffer glazen geluidswand); 
• 1 Kerkuil, gevonden op 02-07-2008 op de N11 t.h.v. molen de Gele Wip, Hazerswoude-Rijndijk. 

De vogels zijn door een derde gevonden en bewaard, Cor Kes heeft ze op 20 februari jl. bij Naturalis bezorgd.  
 

IJsmeester 
 
 
 

 
 

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  TTEELLEEFFOOOONNNNUUMMMMEERRSS  BBUUIITTEENN  DDEE  VVWWGG  
 

Naturalis, Leiden (inleveren dode vogels, kadavers om op te zetten) 071-5687600 

Dierenambulance, landelijk alarmnummer 0900-0245 

Vogelasiel en Dierenambulance Oegstgeest 071-5174141 

Dierenhulpdienst Alphen aan den Rijn 06-51202629 

Vogelbescherming Nederland (hoofdkantoor), Zeist 030-6937799 

Vogelbescherming, Servicecentrum (winkel, ledenadministratie, enz), Zeist 030-6937700 

Dutch Birding Vogellijn (actuele info over waarnemingen bijzondere soorten) 0900-2032128 

Staatsbosbeheer, sectie Westervoorden, Den Haag (P. van Osch) 070-3851050 

Staatsbosbeheer regio West (N-Holland, Z-Holland, Utrecht) Amsterdam 020-7073700 

Gemeente Leiden (algemeen nummer stadhuis) 071-5165165 

Gemeente Rijnwoude 071-3428282 

Gemeente Leiderdorp 071-5458500 

Gemeente Alphen aan den Rijn 0172-481911 

Gemeente Zoeterwoude 071-5806300 

Gemeente Jacobswoude 0172-503100 

Gemeente Alkemade 071-3327272 
 

Informant 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt……  

ddee  LLeennttee  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Van boven naar beneden: 

Juv. IJsvogel, T. Renniers 

Juv.Torenvalk, E. v. Zonneveld 

Juv. Huiszwaluw, A. d. Groot 

Juv. Kievit, L. Westgeest 

Juv. Zilverplevier, W. v.d. Bosch 


