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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  leovansoldt@kpnmail.nl 

• Bestuurslid Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Bestuurslid Louis Westgeest 06-53695357 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 Louis Westgeest 06-53695357 westgees@xs4all.nl 
• Huiszwaluwen Jan van Ommering 071-3413690  
• Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Landschapsbeheer Cor Kes, 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
  b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 
• 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  
• Nestkastenvoorraadbeheer Gabriël Timmermans 0172-589557 timmerver@hotmail.com 
• Overheidszaken Gerard Brouwers 071-3416622 g.brouwers@casema.nl 
• Publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgees@xs4all.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 

    eveleens@ vogelsrijnwoude.nl 
• Weidevogelbeheer Jan Kuijt 071-3412597 
• Wetlandwacht “De Wilck” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

 
 

  KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: 
 

  Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 21 april 2010 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 25 mei 2010 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: Waterral, Zuid Holland, 2009 
© H. v.d. Meulen (hansvandermeulen@versatel.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  
 
Wat 2010 ook mag brengen. We zijn het in elk geval 
op z’n on-Hollands begonnen. Sneeuw en ijs over-
heersten de eerste weken van het jaar, waar we de 

laatste jaren “kwak-
kelweer” gewoon 
zijn gaan vinden. 
Bij die strenge 
weersomstandighe-

den werden dan 
meteen ongelofelij-
ke aantallen Smien-
ten geteld. In het 1e 

telweekend. Zo’n ca. 17.000 op de Zegerplas (we 
keken niet op een honderdje of duizendje meer of 
minder). Prachtig gezicht, zo’n grote “olievlek van 
smienten”. Overigens werd er in datzelfde weekend 
op de Broekveldenplas bij Reeuwijk zo’n 94.000 
Smienten aan Sovon doorgegeven. Je zou helemaal 
stil worden van zulke aantallen. 
Stil blijft het echter nooit lang in onze vereniging. 
De diverse werkgroepen/commissies zijn eigenlijk 
altijd wel actief. Hulde aan al die nijvere mensen. 
Overigens, ben je nu nog niet actief in onze VWG en 
heb je toch wel hier en daar een “restje tijd” ter be-
schikking en zou je dat “beetje tijd” wel willen ge-
bruiken om de VWG te ondersteunen? 
Schroom dan vooral niet om je bij één van de werk-
groepen/commissies aan te melden. Binnen de VWG 
kunnen we altijd actieve leden gebruiken. 
 
Diverse activiteiten dus in onze VWG, maar er is er 
één die elk jaar weer vast op de agenda staat. 
Altijd zo’n beetje einde maart, te weten: 

�De Algemene Ledenvergadering! 

Dit keer extra spannend omdat er een nieuwe secre-
taris benoemd moet worden. Komt allen dat spekta-
kel meemaken (kun je meteen je mogelijke wen-
sen/ideeën ventileren m.b.t. het reilen en zeilen van 
onze VWG). 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar ge-
houden op dinsdag 23 maart a.s. 
In het “Anker”. Aanvang 20.00 uur. De agenda 
vindt u op pg. 5. 

 

• Uit oogpunt van kostenbesparing zijn de no-

tulen van de vorige ALV (26-3-09), het 
jaarverslag 2009, alsmede de financiële 
overzichten 2009 en begroting 2010 niet in 
de Braakbal opgenomen. 
Deze stukken liggen op de ALV van 23 
maart a.s. vanaf 19.30 uur ter beschikking 
van de leden in de zaal van het Anker. 

 
• Eventueel kunnen geïnteresseerde leden de 

stukken vanaf 16 maart 2010 ter inzage krij-
gen op de huisadressen van de bestuursle-
den. Daarnaast kunnen geïnteresseerde leden 
het secretariaat m.b.t. de notulen en het jaar-
verslag, c.q. de penningmeester m.b.t. de fi-
nanciële stukken, om toezending vragen. 

 
• N.B. Leden waarvan het e-mailadres bij het 

secretariaat bekend is, ontvangen het jaar-

verslag en de notulen automatisch in hun 

mailbox. Géén notulen/jaarverslag ontvan-

gen? Dan is je mail-adres dus niet bekend 

bij het secretariaat. Laat het secretariaat je 

(juiste) e-mailadres weten! 
 
Maar……natuurlijk komen er niet alleen bestuurs-
zaken aan de orde op de ALV , de highlights van de 
activiteitenkalender seizoen 2010/2011 zullen be-
kend worden gemaakt en ongetwijfeld zullen ook al-
lerlei andere belangrijke/interessante zaken ter spra-
ke komen. 
Het bestuur hoopt op een goede interactie tijdens de 
ALV en hoopt jullie allen op dinsdag 23 maart a.s. in 
het Anker te mogen begroeten. Kom ook! Laat je 
stem horen! 
 
Dan nog even een praktisch puntje. Namens de pen-
ningmeester het verzoek om, indien u de contributie 
voor 2010 nog niet hebt voldaan, dit dan alsnog ten 
spoedigste over te maken op postbanknummer: 
520103 t.n.v. penningmeester VWG Koude-
kerk/Hazerswoude e/o (voor leden € 18,50, voor lid 
+ gezinslid € 28,--). Bij voorbaat de hartelijke dank 
van de penningmeester. 

Toos Woortman. 
 secretaris 
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VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  KKoouuddeekkeerrkk//HHaazzeerrsswwoouuddee  ee..oo..  

 Secretariaat 
 C. Woortman – van Diest 
 Lupinesingel 3 
 2403 CM Alphen a/d Rijn 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Alphen aan den Rijn, 1 maart 2010. 
 
Geacht Lid, 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de op dinsdag 23 maart 2010 te houden Algemene Leden-

vergadering in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, aanvang 20.00 uur. 
De agenda treft u hieronder. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Toos Woortman, 
Secretaris 

 

 
 

  AAggeennddaa  
 
 

1. Opening 
2. Tekstuele vaststelling van het verslag van de 

ALV van 26 maart 2009 
3. Mededelingen van algemene aard 
4. Ingekomen stukken 
5. Vaststelling secretariaatsverslag 2009 
6. Financiën: 

� Verslag controlecommissie over 2009 door  
Ben Niemeyer en Casper Bottemanne 

� Vaststelling jaarstukken 2009 
� Voorstel eventuele aanwending reserves  

gedurende 2010 
� Vaststelling begroting 2010 
� Samenstelling controlecommissie over 2010. 

Ben Niemeyer is aftredend, Casper  
Bottemanne blijft, Johan Hoogendoorn 
schuift door van reservelid naar fungerend 
lid. Er dient een nieuw reservelid te worden 
benoemd. 

7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet-herkiesbaar:

Toos Woortman, secretaris. Het bestuur stelt 
Piet van Woerden kandidaat * 

8. Zaken voor WLW voor VBN voor “De Wilck” 
9. Vogelobservatiehut en omgeving 

10. Overheidsaangelegenheden, Ruimtelijke orde-
ning, Openbare werken 

11. Ledenactiviteiten 
12. Educatie 
13. De Braakbal 
14. Landschapsbeheer 
15. Weidevogelbeheer 
16. Nestkastenbeheer en andere kunstmatige nestel-

plaatsen 
17. Tellingen, inventarisaties en waarnemingen 
18. Natuurtuinbeheer 
19. Uilenwerkgroep 
20. Webmaster 
21. Rondvraag (vragen zo mogelijk tevoren aan  

secretariaat doorgeven) 
22. Sluiting 

 
 

N.B. De agendapunten 8 t/m 18 komen alleen aan de orde als de betrokken commissie(s) of werkgroep(en) hier-
voor punten hebben aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar voren wil brengen, of er vanuit de 
ALV vragen komen. 

 

*Een tegenkandidaat kan tot de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend d.m.v. een  

  door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht, o.v.v. de naam van degene, die als tegen-  

  kandidaat wordt gesteld. 
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MMuuttaattiieess  
 

Beste lezer of lezeres, als b.v. vogelliefhebber doe je er veel, soms zelfs heel veel aan om met vogels bezig te zijn, 
je gaat mee op excursies, bezoekt avonden van de VWG, en een enkeling gaat zelfs naar het buitenland om die 
ene aparte vogel te ontdekken. Uw ledenteller is 
niet zo’n fanatieke vogelaar, maar in het begin 
van de lente gaat hij wel, al bijna 15 jaar, ‘n week-
je of 3 met de caravan naar de Weerribben, genie-
ten o.a. van de geluiden van b.v. de Hemelgeit en 
de Roerdomp. Om de Roerdomp te zien te krijgen 
zijn we jaren bezig om met kano en al te ontdek-
ken waar het geluid vandaan komt, maar helaas, te 
zien krijgen we hem niet. 
Verbaasd waren wij (vrouwlief en ik) dan ook, 
toen een neef uit Oegstgeest mij op 10 januari j.l. 
belde met de mededeling dat er een Roerdomp 
liep te paraderen tussen het riet naast zijn huis. 
Mijn stem zal wel ietwat sarcastiesch hebben ge-
klonken met de opmerking “ja hoor Kees, ’n 
Roerdomp midden in jullie wijk”. Enige uurtjes 
later had ik 2 prachtige foto’s van  inderdaad een Roerdomp en vanuit zijn huiskamer genomen, onvoorstelbaar. 
En toch ga ik gewoon weer in april naar de Weerribben, ik heb m’n plekje alweer besproken. 
 
Zo en nu naar de mutaties, 6 nieuwe leden hoera!!!! 
 
Nieuwe leden: 
Per 1 januari hebben zich aangemeld als lid: Mevr. Loes Kloosterman uit Leiderdorp, de heer Wim de Groot 

uit Leiden, de heer Ton Hansen uit Hazerswoude, de heer Simon Alleman uit Koudekerk a/d Rijn, en de heer 
Gerard de Gelder uit Hazerswoude, als gezinslid heeft zich aangemeld de heer Jan v.d.Veer-Stuve uit Alphen. 
Per 1 febr. heeft zich aangemeld de heer Simon Kralt uit Hazerswoude. Wij wensen hen allen een fijne tijd bij de 
VWG toe, en mochten ze ergens enige behoeften voelen om de VWG op de een of andere manier bij het werk te 
ondersteunen, schroom niet mensen, de coördinatoren van de diverse werkgroepen (zie blz. 2) zullen je met open 
armen ontvangen. 
 

De Bedankers: 
Bedankt per 31-12-2009 heeft de heer H.J. Pieterse uit Zoeterwoude, De heer Herman de Vries heeft ook bedankt, 
maar die per 31-12-2010. Hij wordt per die datum van de ledenlijst afgevoerd. 
Wij wensen de vertrekkers alle goeds toe. 
 
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 te laten aanmelden. tismaardatuhetweet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joop van der Zalm 
Uw administrateur 
 

 
Ons ledental: 
Op de ledenlijst staan, na deze mutaties verwerkt te hebben, momenteel 189 leden, 20 gezinsleden, 11 dona-
teurs, 2 donateur/bedrijven, 17 relaties en 8 medewerkers (die geen lid zijn) genoteerd. 
Totaal dus 248 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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uw eindredacteur 

 

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

Heeft u dat nou ook wel eens, dat u denkt, “hé dat heb 
ik al eens gehoord. Of gezien, gelezen of meege-
maakt?” Zo’n déjà vu? Ik weet niet hoe het bij u is, 
maar het overkomt me hoe langer hoe meer. Ja na-
tuurlijk, het kan aan mijn leeftijd liggen, ik moest die 
laatst nog eens invullen bij het aanvragen van een vi-
sum. Ik schrok er weer van. Maar goed, dat is nu niet 
het punt, ik wil weten of het anderen ook overkomt, 
zo’n déjà vu. 

Bijvoorbeeld die oortelefoontjes tegenwoordig, die 
zo’n schade aan je gehoor toebrengen door het toe-
nemend gebruik van mp3-spelers en zo. Dat speelde 
dacht ik halverwege de jaren 90 al. Was er zelfs geen 
wetgeving? 
Of neem nu dat ge-
doe in Kopenhagen 
met die klimaattop. 
Waar hadden we dat 
circus al eens meer 
gezien? Ik graaf 
even in mijn geheu-
gen, het was in 1972 
in Stockholm. Alles 
nog pril en iedereen 
vol enthousiasme en 
vooral hoopvol ge-
stemd. Ja, ik weet 
het nog goed, uw 
redacteur was er bij! 
Vervolgens kwamen 
er nog veel meer topconferenties, in Rio, in Berlijn, 
Kyoto, Den Haag, in Johannesburg, Bali, en nog een 
paar er tussen in. Elke keer een déjà vu, zij het wel 
steeds minder hoopvol.  
Ander voorbeeld: Ik kreeg van Cor Kes weer eens een 
bijdrage toegezonden, dit keer een persbericht dat  
ergens tussen Woerden en Gouda een polderpad was 
aangelegd waartoe 12 boeren de handen ineengesla-
gen hadden. Op zich een mooi gebaar, alle vooroor-
delen over boeren kunnen direct de prullenbak in. 
Dit terzijde, een paar zielige bobo’s openden dit pad, 
onthulden daartoe een welkomstbord en schoten een 
17e eeuws kanon af, een en ander geflankeerd door 
twee heren gestoken in een eveneens 17e eeuws kos-
tuum. Jaja, wanneer had ik dit alweer eerder gezien, 
gehoord, gelezen of zo. Kennen wij dit niet uit onze 
contreien? Is dit nou wel zo goed? Ik zit er mee. Moe-
ten we zulke berichten plaatsen? Moeten we meedoen 
aan verspreiden van dat wat ons eigenlijk tegenstaat. 
Want laten we wel zijn, wat de inhoud van dat persbe-
richt betreft ben ik van mening, dat wij, als liefheb-
bers, maar vooral als hoeders en ondersteuners van de 

weide- en andere vogels alleen maar worden terugge-
drongen! Ons eigen gebiedje wordt zachtjes aan door 
spoorlijntjes, toenemende bebouwing, het voortschrij-
dende egoïstische, met mountainbikes, of brommers 
uitgerust rapalje met uiteraard loslopende honden ge-
terroriseerd (zie ook recent verslag Zaans Rietveld), 
we moeten alle paden juist afsluiten, en dus zeker 
geen bekendheid geven aan een pad in het nog verder 
oostelijk liggende deel van het “Groene Hart” voordat 
dat dan zo ook naar de malle moer gaat. Of draaf ik 
nu wat door?? Alles goed en wel, maar sinds SBB en 
ook de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen-
ten de recreatie boven in het vaandel hebben staan 

wordt alles gedoogd, 
om te beginnen met 
de gedomesticeerde 
wolf, ‘s mans beste 
vriend, de hond. 
Ooit wilde men de 
provinciale weg 206 
van Katwijk naar 
Haarlem doortrek-
ken. Dwars door de 
Amsterdamse Water-
leidingduinen, de 
AWD. Daar is ge-
lukkig een stokje 
voor gestoken, het 
ging per slot om het 
drinkwater. Maar 

wat nu weer…? Nu wil men er een fietspad dwars 
doorheen aanleggen, recreatie dus, ik zal u zeggen, 
dat wordt dus niks! Op dit moment mag je er niks, 
geen hond, geen radio, voetbal, boomhutten, bladeren 
verzamelen of wat ook. Hardlopen wordt nog net ge-
doogd. En je moet flink betalen voor de entree. Het is 
voor de meeste wandelaars een balsem op de ziel, ge-
lijkgestemden, die dit alles ook niet willen. Zij zoeken 
de rust, een overvliegende vogel, een langsschietend 
hert, verder niks. Helaas mogen de aanwezige bos-
wachters sinds een poosje, door een of andere stupide 
regelgeving de bezoekers niet meer naar hun kaartje 
vragen. Eén keer raden wat dat zal worden met dat 
fietspad door de AWD?? Als het er komt. We branden 
kaarsen, dat die waanzin aan ons voorbij mag gaan. 
 
Enfin, een ding dat u nog niet eerder heeft gezien is 
deze Braakbal, weer met een overmaat aan fantasti-
sche artikelen, tabellen, foto’s, een nieuwe, zeer  
getalenteerde correspondent over de SOVONdag, ja, 
gelukkig, eindelijk een jamais vu! 
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LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN  

 
SEIZOEN 2009-2010 

 
AVONDEN en EXCURSIES 

 

De verenigingsavond-activiteiten zullen meestal plaatsvinden in een van de zalen van “Het Anker”, Chopinlaan 2, 
Hazerswoude-Rijndijk, 071-3413480 (beheerder: 071-3412351). Als er een andere locatie van toepassing is, dan 
staat dat achter de betreffende activiteit vermeld of men krijgt separaat daarvan bericht. 
 
Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk voor alle leden. Voor leden is de toegang tot de avonden gratis, 
per aanwezig lid zijn (in principe twee) introducés toegestaan. 
 
Aanmelden voor en informaties over ledenexcursies bij Jan Hoogeveen; aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 
de voorafgaande donderdagavond. Liefst per e-mail: jchoogeveen@zonnet.nl , anders per telefoon: 0172-490005 
(b.g.g. Ton Renniers: 071-5411315; daarna b.g.g. Bert van Eijk: 071-5893006). 
Deze excursies vertrekken vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk (enkele honderden 
meters oostelijk van de Koudekerkse brug aan de Rijnzijde), tenzij anders staat vermeld. 
 
Voor publieksavonden en publieksexcursies is informatie te verkrijgen bij Louis Westgeest, tel. 06-53695357. 
Publieksavonden zijn voor leden gratis toegankelijk. 
 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

di. 16-03 20.00-22.15 Leden- en publieksavond: 
DNA-verhaal Peter de Knijff (“t Anker”) 

Jan Hoogeveen 

di. 23-03 20.00-22.30 Algemene Ledenvergadering Toos Woortman 

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

do. 15-04 20.00-22.30 
Publieks- en ledenavond: 
Scheppingskerk, Leiderdorp: 50 jaar Meijendel 

Louis Westgeest 

za. 24-04 09.00-12.00 
Publieks- en ledenexcursie: ‘De Wilck’ 
Start: Rode Wipmolen op de Vierheemskinderenweg 

Louis Westgeest 

za./za. 01-08/05 
   en    08-15/05 

onbekend 
Leden-Vogelreis (2x): 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 

 

AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
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BEHEERSACTIVITEITEN 

 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuurtuin 
Zaterdag 
09.00 uur 

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. 

Zaterdag 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 

 
27-02-2010,  

13-03-2010 (= slotdag). 

Cor Kes 
(071 - 3414507) 

 

Margot/Ronald Klingers 
(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

13/14-03-2010,  17/18-04-2010,  18/19-09-2010  
Ko Katsman 

(071 – 3412234) 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 IJsvogel, Friesland, J. Tijsma 
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ddee  OOoossttvvaaaarrddeerrssppllaasssseenn 
 

Een impressie van de excursie 
 

We verzamelen zoals gebruikelijk bij Boers om acht 
uur met vier auto’s en 17 mensen om richting Jan 
van den Boschpad te vertrekken. Voor 
vertrek krijgen we per auto een walkie-
talkie en onder het genot van een luid 
wenende baby op dat ding (een tijdelijk 
sluipgeluidje aldus Jan…) vangen we de 
tocht aan. Het geluid neemt gelukkig af 
als we op grotere ontvangstafstand ko-
men en dan blijkt de ontvanger toch wel 
weer heel handig omdat we weten wat 
er in de auto’s voor ons gezien wordt. 
Ondanks de zaterdag en het vroege uur 
is het al redelijk druk op de weg. We 
nemen op de A6 afslag 8 (Almere Bui-
ten Oost) en komen al gauw bij de par-
keerplaats. 
Er staat een gure wind bij + 4 °C. Be-
schermende regenbroeken worden als 
windbrekers over de broeken aangetrokken, wel be-
looft het prachtig zonnig te worden. We vangen de 
wandeling aan en halverwege het fietspad horen en 
zien we een boom met meerdere Groenlingen. Door 
de voorlopers werd een IJsvogeltje gesignaleerd 
maar ondanks stil wachten laat hij zich niet weer 
zien. 
We genieten van een schitterende zonsopkomst met 
een prachtige goudgele gloed over de rietvelden en 
het polderlandschap. Het water in de polder staat 
hoog en door een plas rent een groepje edelherten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het water spat hoog op. Verderop staan grote groe-
pen edelherten waar ze zich bij voegen. Het lijkt wel 
een hertenfarm, zoveel zijn het er. Bijna onvoorstel-
baar dat dit in het wild levende dieren zijn! In het 
diepere water zwemmen veel Smienten, daartussenin 

zien we een flinke groep Pijlstaarten in al hun pracht 
met dit bijzondere licht. De helder witte buiken van 

vier Grote Zaagbekmannen lichten blinkend op en 
hun koppen zijn overduidelijk groenig. Van de 
vrouwtjes zijn de bruine koppen juist zo goed te zien 
door dit mooie zonlicht. Ver weg op een boomtop 
wordt een Klapekster gesignaleerd.  
Er worden twee Kleine Zwanen gezien en een groep-
je Wilde Zwanen komt overvliegen en strijkt neer 
aan de overkant van het water en steekt de kop in de 
veren. Een donkerbruine vos komt langs de graskant 
aan de overkant op een drafje aanlopen maar hij ver-
oorzaakt tot mijn verbazing weinig paniek. 
 

We lopen over het fietspad naar het nieuwe café 
alias vogelhut dat met gezamenlijke financie-
ring is neergezet door de gemeente Almere en 
Staatsbosbeheer. Een schitterend onderkomen 
voor koud geworden vogelaars. Vanaf de bo-
venverdiepingen is het riant vogels kijken door 
de vele ramen. Louis trakteert het hele gezel-
schap op koffie hetgeen met veel dank wordt 
genoten! 
De edelherten liggen te rusten en de geweien 
steken in lange rijen in gelid af tegen de erach-
ter liggende grasvlakte. Heel bijzonder om er 
zoveel te zien. 
We lopen terug via de fietspaden. Waar op de 
heenweg de Groenlingen werden gezien zitten 
nu drie Appelvinken in een boom. Ik heb zelf  

nog het geluk er één te zien in de telescoop.  
Corrie ziet in de gauwigheid nog een Sperwer langs 
schieten, hetgeen wordt bevestigd. Er strijken nog 
een paar Pimpeltjes neer op de takken van de bomen. 
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Met auto’s gaan we weer naar de A6 naar afslag 7 en 
gaan tweemaal rechtsom langs de vaart. Eerst staan 
er aan de overkant flats, daarna is er vrij uitzicht. De 
weg is heel smal maar erg leuk en landelijk. 
We kunnen rustig stoppen voor een vrouwtje 
Non, de kleinste van de Zaagbekken en er 
zwemmen o.a. ook een paar Tafeleenden. 
Met een draai over de weg komen we ca. 
twaalf uur bij de Grote Praambult. Er zit een 
mooie Buizerd in een boom en er lopen weer 
ongelooflijk veel edelherten, maar ook veel 
Heckrunderen. 
Ver weg op een paal zit een Slechtvalk. John 
ziet nog een Ruigpootbuizerd. Heel ver weg 
zien we Wilde Zwanen van wie alleen de 
koppen nog boven de greppel uitsteken. We 
kunnen de gele wig op de snavel goed verge-
lijken met het boek. Ook daar zien we weer 
een vrouwtje Non. Er zit tevens een grote 
concentratie Brandganzen. 
Vervolgens gaan we naar de Kleine Praambult. De 
parkeerplaats is minder modderig en op de bult is het 
beter verblijven dan vroeger omdat er schelpengruis 
op het pad naar boven is gestrooid. Er worden Oe-
verlopers gezien die later Bonte Strandlopers bleken 
te zijn. Ze zitten ook danig ver weg maar zijn bedui-
dend kleiner dan de vele Goudplevieren die tussen 
de Kieviten scharrelen. Het blijft moeilijk om met 
zijn allen met telescopen op de kleine bult te staan, 
maar toch is het waarnemen hier weer anders dan op 
de grote bult. Daarom ook de moeite waard. We zien 
een grote groep Wulpen en een paar overvliegende 
Wintertalingen.  
We vervolgen de weg via de wildroosters richting 
bezoekerscentrum. Onderweg geen Ruigpootbuizerd 
en geen Klapekster die we hier verwachten kunnen. 
We maken een rondwandeling richting hut de Zee-
arend (die we niet bezoeken) en weer terug. Het 
kijkscherm aan het begin van de wandeling is qua 

constructie een onding. Er zijn te hoge of te lage kijk-
openingen. Verder geen spectaculaire meldingen. Er 
zitten wat Kramsvogels in de bomen en we horen 

hun roep. Het is een landschappelijk prachtige rond-
wandeling. Een kolfje naar de hand van de natuurfo-
tografen.  
Overal zijn omgevallen bomen, waarvan de groen 
bemoste takken weerspiegelen in het water dat zo 
mooi wordt belicht door de steeds lagere stand van 
de zon. Soms lijken er paddenstoelen vanaf een  
tak uit het water te groeien. 
Er is door dit fenomeen een klein groepje achterblij-
vers en Jan vraagt of we niet beter de verkorte weg 
terug moeten nemen. We kunnen hem geruststellen 
en lopen daarna wat meer door zodat we allen tege-
lijk bij de auto’s komen. 
 
Deze dag levert misschien geen gigantisch hoogte-
punt wat betreft bijzondere soortwaarneming. 
We constateren dat deze excursiedag onder de dagen 
met een gouden randje valt wat betreft sfeerbeleving. 
We ronden de excursie dan ook met een zeer tevre-
den gevoel af. 

 

Mieke Bernard 
 

Waarnemingenlijst d.d. 12 december 2009 
 

Aalscholver Fuut Klapekster Pijlstaart Spreeuw 

Appelvink Gaai Kleine Zwaan Pimpelmees Staartmees 

Bergeend Goudplevier Knobbelzwaan Putter Stormmeeuw 

Blauwe Kiekendief Graspieper Kokmeeuw Rietgors Tafeleend 

Blauwe Reiger Grauwe Gans Kolgans Roodborst Torenvalk 

Bonte Strandloper Groenling Koolmees Ruigpootbuizerd Wilde Eend 

Brandgans Grote Bonte Specht Krakeend Slechtvalk Wilde Zwaan 

Brilduiker Gr. Mantelmeeuw Kramsvogel Vink Winterkoning (g) 

Bruine Kiekendief Grote Zaagbek Kuifeend Vuurgoudhaan Wintertaling 

Buizerd Grote Zilverreiger Meerkoet Waterral (g) Wulp 

Canadese Gans (Gr) Houtduif Merel Slobeend Zeearend 

Ekster Kauw Nijlgans Smient Zilvermeeuw 

Fazant Kievit Nonnetje Sperwer Zwarte Kraai 
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DDee  AAmmsstteerrddaammssee  WWaatteerrlleeiiddiinngg  DDuuiinneenn......  
 
 

... in de volksmond ook wel AWD genoemd. De 
voorgaande nacht had het behoorlijk gesneeuwd. Ik 
vreesde bij vertrek zelfs even dat de tocht door glad-
heid mogelijk in gevaar zou kunnen wor-
den gebracht. Gelukkig viel dat allemaal 
achteraf nogal mee. Enkele leden zijn 
vanuit huis direct naar de bestemming ge-
reden. Uiteindelijk blijken we met 8 
deelnemers de excursie te starten. Het is 
9.00 uur.  
Geen van de deelnemers blijkt dit gedeel-
te van de AWD goed te kennen, maar 
omdat het overal betoverend wit is door 
de verse sneeuw, deert dat ons eigenlijk 
niet. Het is gewoon prachtig. We begin-
nen de wandeling erg sterk, doordat 
Louis al na enkele tientallen meters een 
Roerdomp ontdekt. Wanneer we deze be-
ter willen bekijken, gaat de vogel op de 
vleugels en wordt door een deel van ons 
groepje daardoor gemist. Na de volgende 
bocht, we zijn nog maar 15 minuten on-
derweg, een enorm aantal Kramsvogels, foeragerend 
op de besneeuwde duindoornstruiken, waar toch nog 
tamelijk veel bessen aanhangen. Daarna wordt het wat 
stiller wat betreft de vogels, ook op de eerste kanalen 
waar we langs lopen. Gelukkig wordt het deel dat in 
het begin de Roerdomp had gemist, nu meer dan ge-
compenseerd met 2 exemplaren waarvan 1 op het ijs. 
We lijken nu toch een beetje te verdwalen. Alles is wit 
en herkenningspunten zijn lastig te vinden. Een 

schuchtere poging om via moderne communicatie 
middelen (de kaarten zijn in de auto blijven liggen) uit 
te vinden waar we zijn, mislukt jammerlijk. Dan maar 

op ons richtinggevoel af. Dat pakt goed uit en we ko-
men op een voor sommigen herkenbare plek uit. Het 
aantal soorten loopt langzaam op. Brilduiker, Waterral  

 

en Havik zijn ons deel. Het wordt langzaam drukker 
in de duinen, het is inmiddels 11 uur en de eerste 
trimmers en wandelaars duiken op. Wij zijn inmiddels 
aan ons laatste deel van de wandeling begonnen. Er 
worden een IJsvogel en op vrijwel dezelfde plek 1 ju-
veniele Wilde Zwaan gespot, die zodra hij/zij ons ziet, 
niet het water in gaat, maar het duin in wandelt. Het 
lijkt wat mistig te worden, zeker boven de kanalen 
met het relatief warme water. In een van de kanalen 
fourageren 2 Waterpiepers in de kant en er vliegt een 
paar maal een vrouw Blauwe Kiekendief over. En 
wanneer je het over Goudvinken hebt, trap je ze op de 
staart. Goed te zien en te horen 2 vrouwtjes en een 
jammer genoeg wat verder weg zittend mannetje. Best 
een goede afsluiting van een geslaagde wandeling. Na 
de lunch, het is inmiddels 1 uur, op de parkeerplaats, 
wordt besloten op de terugweg nog even de Zwarte 
Ibis bij Noordwijkerhout te bezoeken. Helaas voor ons 
wordt deze niet gevonden. Wel een grote groep (zeker 
meer dan 100 vogels) van Veldleeuweriken en Kneu-
en. Hoewel, soms lijkt het of sommige exemplaren ge-
le snavels hebben, en dus Fraters zouden zijn. Jammer 
genoeg zat de groep net iets te ver weg en was het 
licht net iets te slecht voor een goede determinatie. De 
Fraters zijn dan ook als waarneming niet opgenomen 
in de lijst van totaal 54 soorten. Om ca 14.45 waren 
we terug aan de Rijndijk. De sneeuw was nog steeds 
niet helemaal weg. 

  

 Ton Renniers 
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Vogelbescherming & Naturalis 

Waargenomen vogels 23 januari 2010 

 
Aalscholver Goudhaantje Kneu (o) Nijlgans Vink 

Bl. Kiekendief Goudvink Knobbelzwaan Pimpelmees Waterhoen (o) 

Blauwe Reiger Grauwe Gans  Kokmeeuw  Roerdomp Waterpieper 

Boomkruiper Groenling Koolmees Roodborst Waterral 

Brilduiker Gr. Bonte Specht Koperwiek Slobeend Wilde Eend 

Buizerd Grote Zaagbek Krakeend Sperwer Wilde Zwaan 

Can. Gans (Gr) Havik Kramsvogel Spreeuw Winterkoning 

Dodaars Houtduif Kuifeend Staartmees Wintertaling 

Ekster IJsvogel Kuifmees Tafeleend Zilvermeeuw 

Gaai Kauw Meerkoet Torenvalk Zwarte Kraai 

Glanskop Kl. Zwaan (o) Merel Veldleeuwerik  
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OOppvveetttteenn  eenn  wweeggwweezzeenn  
 

Naturalis en Vogelbescherming presenteren tentoonstelling over de vogeltrek 

  
Vanaf 19 februari 2010 is in museum Naturalis in Leiden de tentoonstelling 'Opvetten en wegwezen' te bezichti-
gen. De tentoonstelling, een samenwerkingsverband met Vogelbescherming Nederland, bevat meer dan 200 trek-
vogels uit de collectie van Naturalis en vertelt over de unieke prestatie die vogels op trek leveren en de bedreigin-
gen waarmee ze geconfronteerd worden. 
Opvetten en wegwezen is tot en met 2 janu-
ari 2011 te bezichtigen. 
 
Jaarlijks vliegen tientallen miljoenen trek- 
vogels door, naar of uit ons land. Van broed-
gebied naar winterverblijf en omgekeerd. 
Niet om de kou te ontvluchten, maar om op 
een plek te komen waar ook in de winter 
voldoende voedsel voorhanden is. Een enor-
me fysieke prestatie; de vogels vliegen vaak  
duizenden kilometers. Om energie te hebben 
voor de lange vluchten eten veel vogelsoor-
ten zich voor een trektocht letterlijk vet, 
soms met een verdubbeling van hun gewicht 
tot gevolg.  
Dit proces wordt opvetten genoemd. 
 
In de tentoonstelling 'Opvetten en wegwezen' staan de vogels ingedeeld op de afstand die ze afleggen. Een aantal 
vogels vertelt het verhaal over de trektocht die ze onderneemt. De Noordse stern bijvoorbeeld is de kampioen on-
der de trekvogels; hij vliegt in drie maanden tijd van de Noordpool naar de Zuidpool. De tentoonstelling laat zien 
wat er allemaal bij komt kijken om de trektocht te ondernemen. De verschillende vliegtechnieken die de vogels 
gebruiken, de timing van vertrek en de oriëntatie tijdens de trek. Maar ook de gevaren onderweg, van grote stor-
men tot hoogspanningsmasten en van roofdieren tot boortorens. En jagers, maar dat vermeldt de brochure niet.. 
 
In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar trekvogels. Door wetenschappers, maar ook door vogelliefheb-
bers die vrijwillig bijdragen leveren door middel van waarnemingen en tellingen. Deze informatie is essentieel om 
de trek van vogels beter te begrijpen en de juiste beschermingsmaatregelen te nemen. In de tentoonstelling is een 
aantal voorbeelden te vinden. 

                                                      IJslandse Grutto’s 
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OOnnzzee  lleeuukkssttee  vvooggeellpplleekkkkeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  
 

de eerste massale aankomst van Grutto’s 
 

Onze vogelexcursies die meerdere malen per jaar geor-
ganiseerd worden door de commissie ledenactiviteiten 
hebben veel voordelen. Zo zijn zij vooral gezellig en 
leerzaam. Met meerdere mensen op pad wordt er dui-
delijk meer gezien dan dat je met een klei-
ner groepje of alleen bent. Bovendien kom 
je vaak op plekken waar je anders niet 
komt. Er kleven ook wat nadelen aan. De 
excursies moeten maanden van tevoren 
gepland worden, het weer heb je dan niet 
in de hand. Er moeten meerdere plekken 
op een dag bezocht worden, zon voor of 
tegen kun je ook niet direct in de route-
planning opnemen. Een bijzondere soort 
zit vaak niet altijd op dezelfde plek en 
veelal moet er uren gewacht en gezocht 
worden voordat de soort tevoorschijn 
komt. Niet alle excursieleden vinden dit 
leuk. Veelal gaat het met vogelwerkgroep-
excursies meer om het aantal soorten dan 
om bijzondere soorten heb ik ervaren. 
Niets mis mee! 
 
Veel vogeltochten maak ik samen met mijn zoon Ken. 
Zijn gehoor, gezichtsvermogen en vogelkennis zijn 
veel beter dan de mijne, hoe kan het ook anders met 
30 jaar leeftijdsverschil. Bovendien is hij bioloog van 
beroep. Als ik in de tekst wij gebruik weet u dus waar 
dat op slaat. 
 
In een paar afleveringen in de Braakbal willen wij jul-
lie meenemen op enkele meer doelgerichte vogelex-
cursies, die naar wij aannemen maar enkele VWG-ers 
zullen aanspreken. 

Ronald Klingers heeft in het verleden al eens een aan-
tal voorbeelden gegeven van datgene wat wij bedoe-

len met beschrijvingen van zijn bezoekjes aan de Am-
sterdamse Waterleidingduinen. Hij vond daar toen 
zelfs een Klapekster en een Waterspreeuw meen ik 
mij te herinneren. 

 
 
Wij willen u ditmaal meenemen naar een klein stukje  
Noord-Hollandse polder waar een boer een laaggele-
gen weiland in de winter onder water zet en het dan 
langzaam laat opdrogen. Velen onder ons zullen er  
wel eens geweest zijn, maar voor anderen is het mis-
schien onbekend terrein. Het landje van Geijsel bij 

Ouderkerk aan de Amstel is ditmaal ons doel om 
voornamelijk Grutto’s te bekijken. Tussen half febru-
ari en half mei miegelt het hier van de Grutto’s, 
Kemphanen, wat klein spul als Bonte en Kleine 
Strandlopers en andere “modderstappers”. Verder zijn 
op het wat diepere stuk bijna alle eendensoorten hier 
nu massaal aanwezig. In die periode zult u ons hier 
vele malen aantreffen. Qua natuurgebiedje is het een 
vreemde plek, zo vlak tegen de A9 aan gelegen. Wij 
kijken pal op een constante stroom auto’s. Maar met 
een particulier initiatief als dit unieke vogelgebiedje 
moet je blij zijn en niet al te kritisch zijn dunkt mij. 
De A9 loopt zo’n beetje oost-west, je kijkt tegen de 
A9 aan, min of meer in noordelijke richting. Ideaal 
gelegen dus, bijna geen tegenlicht. Qua tijd maakt het 
dus niet zo veel uit wanneer wij komen. Zoek een 
zonnige niet al te winderige voorjaarsdag op. Alhoe-
wel het hutje je tegen de koude voorjaarswind be-
schut.  
 
Hoe komen wij er? Voor de TomTom bezitters onder 
ons is het adres: Holendrechtweg, Ouderkerk aan de 

 Landje van Geijsel 
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Amstel. Voor de kaartleesrijders, is de route als volgt: 
na Schiphol de afslag op de A9 naar Amstelveen, na 
het Amsterdamsebos de tweede afslag -Ouderkerk aan 
de Amstel-. Voor de brandweerkazerne rechtsafslaan 
naar Ouderkerk aan de Amstel. 

Direct na de oversteek van de Amstel, rechts af het 
dorp in. Door de drukke winkelstraat heen rijden. Als 
u rechts een oud kerkhofje ziet liggen weet u dat u 
goed zit. De wat grotere weg recht oversteken en de 
loop van het veenriviertje blijven volgen. Na een ki-
lometer rijdt u onder de snelweg door, blijf het rivier-
tje nog steeds volgen. Links van u ziet u op een  
gegeven moment een gemaalgebouwtje staan met een 
houten schuur er bij. U bent gearriveerd. 
In de schuur is een observatiepost gemaakt van waar-
uit u het gebiedje kan overzien. In de regen is dit ide-
aal, maar anders is buiten kijken in de beschutting van 
het schuurtje een veel betere optie. 
Vooral in het begin als de eerste Grutto’s arriveren 
willen wij er bij zijn, alleen al voor het geluid van de 
aankomende lente. Op het hoogtepunt zit er naar zeg-
gen zo’n 2000 stuks (onze telling is nooit boven de 
1700 gekomen), een prachtig en uniek gezicht dat u 
gezien moet hebben. Eerst zijn de aankomers nog vaal 
bruin, maar snel beginnen zij te kleuren en dan blijkt 
er opeens een flink percentage IJslandse Grutto’s tus-
sen te zitten. 
Het kan snel gaan met vogels. Vroeger en dan spreek 
ik over begin negentiger jaren was de IJslandse Grutto 
een zeldzaamheid en moest ingediend worden bij het 
CDNA. Toen mijn zoon en ik onze eerste ontdekten 
in 1990 bij het Kiekgat bij Stellendam, hebben wij die 
trouw ingediend. Zij hadden een veel dieper bruinrode 
kleur op borst en buik dan de gewone Grutto’s. Kon 
niet missen vonden wij toen. Onze betrouwbaarheid 
van determinatie werd kennelijk niet zo hoog inge-
schat want het werd afgewezen op grond van het feit 
dat het wel Rosse Grutto’s geweest moesten zijn. Was 
voor ons beginnende vogelaars toen even een domper. 
OK, in die tijd werd er nog niet zo intensief gevogeld 
als nu, geen goede verrekijkers, nog nauwelijks tele-

scopen en vogelliteratuur. Vogelend Nederland kan er 
toen best een paar over het hoofd gezien hebben. 
Maar het toont wel aan dat de IJslandse Grutto toen 
waarschijnlijk in zeer kleine aantallen doortrok. Moet 
je nu komen, op bijna elke opvetplek zitten er een fors 
aantal “IJslanders” tussen. Adri de Groot heeft er in-
dertijd zelfs een aflevering van zijn vogeldagboek aan 
gewijd, om verschillen tussen de twee duidelijk te 
maken. Voor ons gevoel zijn bij het landje van Geijsel 
ongeveer 30 % IJslandse Grutto’s, gezien de kleurzet-
ting. Veel van de “gewone” Grutto’s zullen wel gaan 
broeden in de nabij gelegen polder de Ronde Hoep. 
Naar zeggen is dit nog de beste Gruttopolder in Ne-
derland. Die IJslandse Grutto's boeien ons, waarom 
gaan zij kennelijk in aantallen vooruit, terwijl onze 
Grutto’s in een rap tempo in aantallen achteruit gaan? 
Zou de veronderstelling van de Sovon, dat het hun te 
warm wordt in Nederland om te broeden, mede een 
reden zijn van hun achteruitgang? Niet alleen de Grut-
to’s trekken hier onze aandacht, ook de honderden 
Kemphanen die hier eveneens aanwezig zijn.  
 
Waar ziet u nu nog baltsende “Kempen” in Neder-
land? Op de wat hogere plekken in het natte grasge-
deelte rechts van het schuurtje wordt nog echt gestre-
den om de aandacht van de vrouwtjes. Prachtige 
mannetjes dansen rond, doet mij denken aan de dagen 
dat ik met mijn ouders jaarlijks naar Terschelling 
ging. Het is bekend dat de meeste vrouwtjes gepaard 
hebben in de opvetgebieden en direct na aankomst op 
de broedplekken eieren leggen. De broedperiode is 
immers kort en eerder paren heeft veel voordelen. Als 
krenten in de pap zie je daar vaak je eerste Zomerta-
lingen van het jaar. Met wat geluk zie je Rouwkwik- 

staarten in die periode en u weet het, tijdens de voor-
jaarstrek kan alles. Zelfs mijn schaamsoort in Neder-
land de Terekruiter moet hier kunnen in het voorjaar. 
Vorig jaar zat hier zelfs in die tijd een Breedbek- en 
een Gestreepte Strandloper! 
 
Ik hoop dat ik uw belangstelling voor deze niet al te 
ver weg gelegen plek heb opgewekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Kraayeveld 
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HHeett  JJaaaarr  vvaann  ddee  BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieeff  
 
In 2010 organiseren SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland i.s.m. de Werkgroep 
Roofvogels Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief het Jaar van de Bruine Kiekendief. Van deze charisma-
tische roofvogel is namelijk nog lang niet alles bekend. Er wordt een aantal activiteiten georganiseerd om meer 
bekendheid te geven aan (de bescherming van) deze soort en om vrijwilligers te betrekken bij vogelonderzoek en -
tellingen. Dit jaar zal er daarbij speciale aandacht zijn voor het betrekken van de jeugd bij deze fraaie roofvogel-
soort. 
 

Enkele onderzoeksvragen die centraal staan en die we 
met behulp van vrijwilligers willen beantwoorden 
zijn: 
 

• Waar broeden Bruine Kiekendieven in Ne-
derland? Het doel is een compleet landdek-
kend beeld van de broedaantallen te krijgen; 
 

• Fenologie: wanneer komen en vertrekken on-
ze Bruine Kiekendieven? Dit onderdeel leent 
zich voor publiciteit en het enthousiasmeren 
van waarnemers. Daarnaast levert het moge-
lijk informatie op over o.a. de effecten van 
klimaatverandering; 
 

• Waar slapen Bruine Kiekendieven in de win-
terperiode, hoe zien deze slaapplaatsen er qua 
samenstelling uit? Een bekende slaapplaats-
regio is het Verdronken Land van Saeftinghe, 
maar waarschijnlijk zijn er elders nog wel 
meer kleinere slaapplaatsen te vinden. 

 

De soort is als toppredator een belangrijke indicator 
voor ecosystemen (met name moerassen en akker-
land) en daarmee ook de biodiversiteit. Omdat 2010 
tevens het Jaar van de Biodiversiteit is, zal dit aspect 
een belangrijke rol spelen bij de communicatie. 
 

Voor de jeugd gaan we een teken- en fotowedstrijd organiseren en zal er in de WILDzoekers Expres veel aandacht 
zijn voor deze prachtige soort. Tot slot zullen we ook scholen gaan benaderen met een lesbrief. 
Kijk voor de meest actuele informatie op www.jaarvandebruinekiekendief.nl en doe mee. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Texel-weekend 

     Eens per drie jaar gaan we vogelen op het eiland , een bestemming die van oudsher onder onze leden  

     een warme belangstelling geniet. Het weekend valt deze keer van 1 t/m 3 oktober. Ons verblijf is  

  de groepsaccommodatie “de Breemhoeve” net iets ten noorden van Den Hoorn. (www.breemhoeve.nl ). 

 

Aanmelding is mogelijk tot 1 september 2010 onder aanbetaling van 55 euro p.p. over te maken op het 

gironummer 520103 t.n.v. onze vogelwerkgroep. Ontvangst van de betaling geldt als definitieve in-

schrijving. Wees er dus tijdig bij. 

 

Een globale prijsindicatie is ca 140 euro p.p.(bij deelname van 20 personen) maar de uiteindelijke prijs 

zal afhangen van het aantal inschrijvingen op 1 september. Teruggave van de inschrijvingskosten bij 

eventuele annulering zal alleen kunnen plaatsvinden wanneer de inkomsten de kosten van de accommo-

datie dekken. 

 

                 Aanmelden bij Jan ( jchoogeveen@zonnet.nl ) en Ton (tonrenniers@hotmail.com ). 
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RREESSUULLTTAATTEENN  NNEESSTTKKAASSTTBBEEHHEEEERR  22000099  
 

OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN  
 

Locatie 

nestkasten:  
Houtkamp, 
Leiderdorp 

Hazerswoude 
Rijndijk 

Bloemerd, 
Leiderdorp 

Lagewaard 
Koudekerk 

Hazers- 
woudedorp 

Lagewaard, 
Hondsdijk, 
Koudekerk 

De Bloemhof 
Leiderdorp 

Totaal 

aantal 

Nestkast- 
 beheerders: 

B. v. Eijk 
G. J. v. Beek 
S. v. Santen 

C. Kes 
S. v.d. Haas 
R. v.  Dijs 

B. Boers G. de Jong 
H. Vervoort 
B. Pieterse 
C. Timmermans 

A. v.d. Werf 
J v Ommering 

R. Klingers 
M. Klingers 

���� 

aantal kasten 70 * 20 52 23 24 39 228 

aantal benut 45 * 17 29 16 9 17 133 

% benut 64 * 85 56 70 38 44 58 

         

Vogelsoort          

Boomkruiper 0 � 0 0 0 1 0 1 

Gekr. Roodstaart 0 � 0 0 0 0 0 0 

Gr.Vliegenvanger 0 � 0 0 0 0 0   

Holenduif 0 � 0 6 0 0 0 6 

Huismus 0 � 0 0 0 0 0 0 

Kauw 0 � 0 0 0 0 0 0 

Koolmees 27 � 6 11 8 1 9 62 

Nijlgans 0 � 0 0 0 0 0 0 

Pimpelmees 18 � 11 5 4 7 8 53 

Ringmus 0 � 0 4 0 0 0 4 

Roodborst 0 � 0 0 0 0 0 0 

Spreeuw 0 � 0 1 0 0 0 1 

Steenuil 0 � 0 0 0 0 0 0 

Torenvalk 0 � 0 0 1 0 0 1 

Wilde Eend 0 � 0 0 0 0 0 0 

Winterkoning 0 � 0 2 0 0 0 2 

Heggenmus 0 � 0 0 3 0 0 3 
 

  *  Als gevolg van sneeuw en ijs was het onmogelijk de nesten op tijd te controleren 
 

  Jan van Ommering 
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MMuusssseenn……..mmuusssseenn……..  
  

eenn  nnoogg  eeeennss  mmuusssseenn……  
  

In de Braakbal is al heel wat geschreven over ‘onze’ 
mussen en dan met name de Huismus. 
Je voelt je ook rijk als je de trotse bezitter mag zijn 
van een groep Huismussen rond de woning. Vroeger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een heel algemene soort, maar nu behoor je tot de uit-
verkorenen als je ze ‘hebt’. 
In de top 100 lijst van mooiste zangers stond hij op de 
27e plaats. Hij had veel hoger gemoeten was de mening 
van Nico de Haan. Op mijn persoonlijke lijst stond hij 
bovenaan. Niet omdat de zang veel mooier is dan die 
van Merel of Nachtegaal, maar alleen al om het feit, dat 
je hem het hele jaar door kan horen. Iedere dag hoor ik 
wel een groepje mussen, dat verscholen in het struikge-
was, daar lekker zit te tsjilpen. Het is zo’n gezellig ge-
luid, iets wat je niet zou willen missen. 
Toen wij bijna 3 jaar geleden gingen verhuizen naar het 
adres in de Meije, zagen of hoorden we daar geen enkele 
mus. Wel in de omgeving, op andere plekken in de Meije, 
maar niet rondom onze woning. Dat was iets waar wij 
toch wel verandering in wilden hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelf dacht ik, dat wanneer ik kippen zou gaan houden, 
de mussen dan vanzelf wel zouden komen. Toch bleek  
dit niet direct het geval te zijn. 

Eerdere berichten in de Braakbal over de aanwezig- 
heid van mussen bij onze VWG-leden en trouwe knot-
ters Ronald en Margot Klingers, vermeldden dat het 
gebruik van gierststengels er voor had gezorgd dat er  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
bij hen zoveel mussen in de tuin zaten. 
Dus u begrijpt het al, afgelopen winter een grote doos 
gierststengels aangeschaft en met regelmaat in de tuin 
verspreid. 
Ook heb ik gelezen dat de aanwezigheid van rillen 
ofwel flinke takkenbossen in de tuin en dichte bosjes 
erg belangrijk is. Dichte bosschages waren er al wel,  
maar dit heb ik nog uitgebreid met wat meidoorn en 
sleedoorn. Ook heb ik een drietal rillen verspreid in de 
tuin aangelegd. Op deze rillen gooide ik regelmatig 
enkele stengels van de gierst. 
Om te zorgen dat er ook enige huisvesting of nestelge-
legenheid is, heb ik vorig jaar al een driekamerflat opge-
hangen. 
Al deze maatregelen hebben er toe geleid dat het thans 
wemelt van de mussen, zowel de Huismus als de Ring- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus en ook de Heggenmus. Ik denk dat er dagelijks nu 
zo’n 40-50 huismussen in onze tuin aanwezig zijn. Ook 
Ringmussen zijn volop aanwezig. Het is moeilijk tellen, 
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maar ik denk dat er toch een kleine twintig dagelijks 
aanwezig zijn. Afgelopen zomer hebben in 3 nestkasten 
even zoveel paartjes Ringmus hun nest gebouwd. 
 
De Heggenmus, eigenlijk niet een echte mus, is geen ho-
lenbroeder en vindt zijn plekje wel in dicht struikgewas 
of heesters. Hetzelfde geldt voor de Grasmus, een echte 
zomervogel. 
Maar met al die Huismussen moest ik natuurlijk wel 
zorgen voor extra woongelegenheid. 

Maar waar en hoe. Uiteindelijk wist ik het en het resul-
taat; een hotel met 18 kamers. 
 
Onder het ruim uitstekende dak van mijn schuur heb ik 
tegen de balken planken bevestigd en deze met tussen-
schotten gesplitst. Een plank er voor -met gaten- en het 
hotel was gerealiseerd. Laat ze nu maar komen die gas-
ten. Gratis inwoning, eten en drinken. In ruil daarvoor 
wil ik wel regelmatig, zoniet dagelijks, een tsjilp-
serenade. En dat laatste daar zijn ze al goed mee bezig. 

 
Bas Bijl 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

TThheemmaaddaagg  ““MMeezzeennwweerrkk””  
 

 
De Nederlandse Ornithologische Unie houdt op 27 maart 2010 in Utrecht haar voorjaarsthemadag. Op deze dag 
wil men een overzicht geven van het koolmezenwerk in Nederland en daarbuiten. Per slot wordt er al bijna 100 
jaar naar deze soort gekeken. Naast een historisch overzicht van het mezenwerk wil men ook schetsen welke ken-
nis ons dit heeft gebracht. Ze laten jonge onderzoekers uit Nederland, België en Duitsland aan het woord om over 
hun nieuwste bevindingen te vertellen in het mezenonderzoek. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals 
concurrentie, dispersie, sekseverhouding in het nest, persoonlijkheden en dergelijke. U kunt op deze dag een kijk-
je in de keuken van de onderzoekers krijgen. 
 

10:30 – 11:00 Ontvangst en koffie 
 

11:00 – 11:30 Welkom en overzicht van koolmezenwerk in Nederland  
Joost Tinbergen (Voorzitter NOU, Universiteit Groningen) 

 

11:30 – 12:00 Density effects in the great tits, an overview 

Marion Nicolaus (Seewiesen, Germany/R.U. Groningen) 
 

12:00 – 12:45 Ledenvergadering 
 

12:45 – 13:15 Lunch (lunch zelf meebrengen) 
 

13:15 – 13:45 Passen Koolmezen zich aan verkeerslawaai aan? En is het eigenlijk wel nodig? 
Wouter Halfwerk (Universiteit Leiden) 

 

13:45 – 14:15 Persoonlijkheden en ruimtelijk gedrag in de Koolmees 

Thijs van Overveld (Antwerpen Universiteit, België) 
 

14:15 – 14:45 Kiezen voor meer zonen of meer dochters? 
Reinder Radersma (Groningen Universiteit) 

 

14:45 – 15:00 Discussie en afsluiting 
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Nestkastbeheer  

  ““PPaarrkk  DDee  HHoouuttkkaammpp””    
(incl. Heemtuin), Leiderdorp 2009 

 
Op 2 november 2009 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie uiteindelijk 70 nestkasten op hun bezetting en 
materieel welzijn gecontroleerd. Er bleken er in vergelijking met 2008 twee te zijn verdwenen, een relatief klein 
verlies. Tijdens de controlerondes is, omdat er tijdens de winter 2009/2010 weer flink gaat worden gekapt, een 
aantal kasten verplaatst naar bomen die blijven staan. Op een nieuwe kaart zijn alle nu actuele nestkastplekken 
opnieuw ingetekend. 
 
Van de 70 bewoonbare kasten werden er in het voortplantingsjaar 2009 45 benut. De bezettingsgraad kwam uit op 
64%, tegen 75% in 2007. Bij deze berekeningen is nog een (klein) aantal hangende andersoortige kasten meege-
teld: het percentage bezette mezenkasten ligt in werkelijkheid dus iets hoger. Opvallend was het relatief grote aan-
tal vondsten van eieren in de kasten, wat niet altijd hoeft te betekenen dat er hele broedsels verloren zijn gegaan. 
Ook werden in enkele gevallen dode jonge mezen aangetroffen en twee keer zelf een volwassen vogel die op een 
rustig plekje zijn/haar levenseinde vond. Een tweetal soorten (Pimpelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die 
we hun als werkgroep boden gedurende het afgelopen broedseizoen benut. In vergelijking met het jaar 2008 viel 
de Kauw van 1 naar het nulpunt terug (ondersteboven hangende torenvalkkast is kapot gevallen en de oude kast 
voor Holenduif (Bosuil?), verloor het leven doordat de stokoude wilg moest worden gekapt. De Pimpelmees klom 
een treetje van 17 naar 18 (+ 5,9 %) en de Koolmees benutte nu 27 in plaats van 24 (dus + 12,5 %) hangende 
kraamkamers. Het totaalgebeuren gaf een stijging van 44 naar 45 (+ 2,3 %) te zien. De Kauw is nu helemaal aan-
gewezen op de met zware klimop begroeide bomen, wat zowel voor de vogels als in het park helemaal geen pro-
bleem is. 
 
Na deze controle staat de totaalteller op alweer 25 seizoenen, daarin werden in totaal 1101 kasten bezet geconsta-
teerd. Dit betekent een jaarlijks gemiddelde van 44; wat ietwat wordt gedrukt door het flink lagere aantal kasten in 
het startjaar 1985. Het hoogste aantal bezette kasten is 58 (2005), het laagste (exclusief het startjaar 1985) 34 
(1987). Elf vogelsoorten hebben tijdens deze kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de door de VWG gebo-
den gelegenheid. 
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: onze dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van klim- en 
vervoersmateriaal, het doeltreffende overleg, de duidelijke informatie omtrent de kapbedoelingen en het verschaf-
fen van een warme, overdekte en gezellige lunchplek.  
 

Namens de nestkasten-beheersgroep sectie Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp,  

Bert van Eijk. 
 
 

Overzicht nestkastbezetting Houtkamp ’85-’09 
 

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 ’09 

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 0 

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 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 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 0 

Gekr. 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 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 0 

Bont.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 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 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 18 

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 27 

Gr. 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 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 45 
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Ronald Klingers 

2079/2080 
 
Zoals fanatieke Feijenoord-

fans het woord Amsterdam 

niet uit hun mond kunnen 

krijgen, en slechts spreken 

over “020”, zo heb ik de nei-

ging om de gebieden waarin 

ik de wintervogeltellingen 

doe, slechts aan te duiden 

met de SOVON-codes 2079 

en 2080. 

Want ik word een beetje 

moe van “mijn” polders, 

waar ik nu alweer sta te 

vernikkelen in wind en re-

gen terwijl ik slechts getrak-

teerd word op een paar ver-

regende Stormmeeuwen, 

een verkleumde Blauwe 

Reiger en een handvol uit-

gemergelde Smienten. 

Ik probeer een Turkse Tortel 

te noteren in mijn notitie-

boekje, maar dat is verwor-

den tot een mislukte sinter-

klaassurprise van papier-

maché. En mijn pen kan 

eveneens niet tegen de re-

gen en de kou op. Hij is er 

mee gestopt, en dat zou ik 

ook moeten doen. Trou-

wens, waarom zou ik wat 

opschrijven, die paar 

soortjes en aantal-

len kan ik best ont-

houden tot thuis. 

Thuis, waar Margot nu vast 

een heerlijke warme cho-

comel aan het 

drinken is. Ik 

wil naar huis! 

 

“Vrijwilligerswerk, wel vrij-

willig maar niet vrijblijvend”, 

zoemt als een mantra door 

mijn hoofd. Het trieste tel-

werk van mij en van mijn 

voorgangers mag niet doorbroken worden. Deze polders moeten 

gedocumenteerd worden. Maar waarom ook al weer? In vogelrij-

ke gebieden telt men om aan te tonen dat ze behouden moeten 

worden. Ik tel om aan te tonen dat de Randstad nog nét niet he-

lemaal vol is; ik weet nog twee poldertjes die zonder grote bezwa-

ren kunnen worden opgeofferd aan woningbouw of industrie. 

 

Natuurlijk zit er wel eens 

iets leuks, maar dat is net 

zo’n toeval als een Noten-

kraker in je achtertuin of 

een Grote Pieper die boven 

je huis vliegend toekijkt hoe 

jij de vuilnis buiten zet. Nee, 

voor spectaculaire waarne-

mingen hoeft men niet naar 2079 of 2080 af te reizen. En ook niet 

voor grote aantallen, tenzij de boer net ‘gestrondeerd’ heeft. Dan 

verdringen zich duizenden zeer gewone meeuwen op de van mest 

vergeven grasvlakten. 

 

Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Naast me fietst mijn vogelmaat. 

De regen deert hem niet, want hij geniet nog zichtbaar na van de 

57 verschillende vogelsoorten die we zojuist in zijn polder hebben 

gezien. Vroeger telde hij in zijn eentje ook mijn polders, maar die 

heeft hij -geheel om niet- aan mij overgedragen. Aardig van hem, 

hè? Ik vroeg me al af waarom hij ze zo aanprees…. 

 

De meeste wintervogeltellers kunnen hun polders goed overzien 

en tellen vanuit de auto. Heerlijk comfortabel. Onze polders moe-

ten echter per fiets worden doorkruist, omdat ze bijna nergens 

aan wegen grenzen. Wat ’s zomers een plezierritje met de fiets is, 

gaat nu zelfs de meest geharde fietscrosser te ver. Wij zijn de eni-

gen in dit hondenweer. 

 

Verdraaid, daar komt een 

groepje Kleine Zwanen aan, 

zojuist opgestegen uit de prachtige 

polder van onze buurtellers, de opper-

knotter en de grijze eminentie van de 

knotgroep. Als die kleintjes nou eens in 2080 zouden 

gaan zitten, dat zou mijn verregende dag nog 

een beetje goed maken. Er gloeit een sprankje hoop in mijn ver-

kleumde lijf. Ze moeten gebiedsbinding hebben, anders mag ik ze 

niet schrijven. Al zetten ze maar één poot aan de grond, dan tel ik 

ze al, wat ik je brom. Ik mag toch  #@%^!!  ook wel eens een ge-

lukje hebben? De Kleine Zwanen maken een verkenningsrondje 

over mijn polder, roepen elkaar in zwanentaal iets toe en vliegen 

dan snel door. Ik kan ze geen ongelijk geven….. 
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IImmpprreessssiiee  vvaann  

ddee  llaannddeelliijjkkee  SSOOVVOONNddaagg  22000099  
  

 
Al heel wat jaren tel ik samen met Casper Botteman-
ne wintervogels voor de SOVON in een Aarlander-
veense polder net aan de rand van ons werkgebied. 
Wij hebben al heel wat bijzondere waarnemingen 
mogen noteren zo in de afgelopen jaren. Ik weet dat 
een delegatie van onze vogelwerkgroep jaarlijks de 
SOVON-dag bezoekt. Zelf was ik tot nog toe nooit 
voldoende gemotiveerd geweest om te gaan. Toen 
mijn zoon echter dit jaar vroeg om eens mee te gaan 
heb ik toch direct ja gezegd en achteraf heb ik daar 
zeker geen spijt van. 
Een van de eerste bekenden die wij daar tegen kwa-
men waren Frans en Elly van de vogelwerkgroep. 
Frans kennende promoveerde hij mij direct tot vrij-
willig verplicht verslaggever voor de Braakbal. Ik 
moet zeggen dat verslaan van een vogelweekend of 
excursie heel wat anders is dan het verslaan van een  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
landelijke SOVON-dag. Wat zal de gemiddelde 
VWG-er nu interessant vinden vraag ik mij af. Ik 
denk dat ik het rijtje sprekers gewoon afwerk en de 
meest in het oog lopende punten op papier zet was 
mijn gedachte. Buiten het vogelprogramma van de 
SOVON, liep er ook een parallel-programma van de 
stuurgroep Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). 
Het was dus keuzes maken waar wel en waar niet 
aanwezig te zijn. 
 
Het eerste programmapunt ging over Zomertalingen 
in Afrika. Leo Zwarts gaf een boeiend verslag van 
zijn bevindingen in Afrika. Zoals bekend overwinte-
ren onze Zomertalingen in Afrika. De bevolking 
vangt deze “lekkernijen” al jaren in vrij grote aantal-
len. Aangezien de bevolkingsdruk ook daar toeneemt 
zullen de aantallen die in de pot verdwijnen zeker 

toenemen. Uit onderzoek blijkt echter dat dit niet de 
hoofdreden is dat er steeds minder van deze prachtige 
vogels broeden in onze sloten. Habitatvernietiging op 
de overwinteringsplekken blijkt een veel groter pro-
bleem. Ook hier worden natte gebieden droog ge-
maakt om plek te maken voor de bevolkingsgroei en 
voor irrigatie van de nabij gelegen landbouwgronden. 
 
De volgende lezing werd gegeven door Tony Fox. 
Het ging over een onderzoek naar de afname van de  
Groenlandse Kolgans. De meeste Groenlandse Kol-
ganzen overwinteren in Schotland en Ierland. De al-
daar overwinterende aantallen blijken jaarlijks terug 
te lopen. Tony en zijn team hebben de terugtrek naar 
de broedgebieden gevolgd om een indruk te krijgen 
waar het fout gaat. Uit Schotland en Ierland vertrek- 
vertrekken de ganzen naar IJsland, daar blijken zij net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ken de ganzen naar IJsland, daar blijken zij net vol 
voldoende sneeuwvrije plekken te vinden om op te 
vetten voor het vervolg van de vlucht. Immers de 
tocht over de ijskap van Groenland is geen kleinig-
heid. Het blijkt dat de oorzaak van de drastische af-
name ligt in Groenland zelf. Doordat de Westelijke 
ijszee minder koud wordt (klimaatverandering) ligt er 
bij aankomst op de broedgronden geen ijzige kale 
vlakte op hen te wachten maar een dik pak sneeuw. 
Hierop kunnen de vrouwtjes geen eieren leggen. Dus 
broeden zij minder en hebben nauwelijks nageslacht 
de laatste jaren. 
 
De volgende agendapunten boeiden mij minder. De 
gebruikelijke lintjesregen, uitgereikt door hoogwaar-
digheidsbekleders. Leuk voor de betreffende persoon 
en zijn vogelwerkgroep. Persoonlijk vind ik dat je 

Links de Groenlandse Kolgans, donkerder, en kleiner       rechts ‘onze’ Siberische Kolgans, wat groter en lichter 
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vrijwilligerswerk doet voor je lol of voor een ideaal, 
niet voor de eer. Maar wie ben ik. 
 
Na de lunch geeft Peter Becker een zeer interessant 
verslag van zijn onderzoek naar Visdieven die broe-
den op kunst-
matige vlotten in 
een havengebied 
in Duitsland. Met 
echte Duitse 
Gründlichkeit 
wordt hier al jaren 
onderzoek gedaan 
naar gedrag en 
broedgewoontes 
van de Visdief. 
Zij gaan zelfs zo 
ver dat zij onder 
sommige nesten 
weegschalen 
plaatsen om het 
gewicht van de 
broedende Vis-
dieven te kunnen 
monitoren. Het blijkt hun dat partnertrouw op een 
heel wat hoger niveau staat dan bij menig mensen-
paar. Bovendien worden zij oud en kunnen heel wat 
jongen produceren in de loop der jaren. Daar wij voor 
de Amaliahut ook een dergelijk visdievenvlot willen 
maken lijkt dat dit onderwerp nader onderzocht moet 
worden alvorens wij echt van start gaan. 
 
Ook de volgende lezing door Jip Louwe Kooijmans 
van Vogelbescherming lijkt voor ons van belang. Uit 
onderzoek blijkt dat het slecht gaat met de vogels in 
de stad. Wij worden met z’n allen te netjes. Geen lege 
landjes meer waar kruiden groeien. Huizen met pan-
nendaken verdwijnen voor betonnen blokkendozen. 
Hij zou graag zien dat wij wat meer deden voor de 
stadsvogels. Tijdens de tekenfase van woningbouw-
projecten zouden architecten al rekening kunnen 
houden met mussen- en Gierzwaluwbroedplekken. 
De stadsparken zouden wat vogelvriendelijker kun-
nen worden aangelegd. Ronald Klingers heeft in het 

verleden al eens geopperd om liggende gelden van de 
vereniging beschikbaar te stellen aan woningbouw-
verenigingen of andere bouwprojecten binnen ons 
werkgebied.  
Zij kunnen een basis vormen voor vogelvriendelijke 

aanpassingen aan 
in aanbouw zijnde 
woningen. 
Ik denk dat wij met 
een dergelijk ge-
baar veel sympa-
thie bij de bevol-
king kunnen kwe-
ken voor onze 
werkgroep.  
 
Na de thee hebben 
wij het Sovon pro-
gramma even vaar-
wel gezegd en zijn 
naar een lezing van 
Ruud Foppen ge-
gaan van het NEM. 
Thema:vervroegen-

verlaten-verschuiven-verdwijnen-verschijnen, als ba-
rometer van klimaatverandering. Door tellingen van 
levensvormen als, planten, vogels, amfibieën, vlin-
ders, libellen, zoogdieren, insecten, vissen etc. met 
elkaar te bundelen komt een reëel beeld naar voren 
wat klimaatverandering teweeg brengt. Uit de uit-
komsten blijkt dat er een groot aantal verdwijners is, 
maar dat de verschijners ook niet uitgewist moeten 
worden. Voor veel levensvormen wordt het bij ons te 
warm, zij trekken noordelijker. Denk aan de Spotvo-
gel en helaas ook onze geliefde Grutto. Andere ruk-
ken op uit het zuiden en verdwijnen daar weer uit hun 
huidige verspreidingsgebied. Wij kennen allemaal het 
voorbeeld van de Zilverreigers en de Cettis Zangers. 
Boeiende ontwikkelingen! 
In 2050 zal Nederland er heel anders uit zien, was 
zijn slotstelling. 
 
Al met al een dag waar ik met genoegen op terug zal 
kijken. 

Rob Kraayeveld 
 

 
Zeldzame vogel broedt in Afghanistan 
 

(Novum/AP) - Onderzoekers hebben voor het eerst het 
broedgebied ontdekt van een van 
's werelds meest zeldzame vogel-
tjes, de Humes Karekiet. De vo-

gel broedt in het afgelegen en 
ruige Pamir-gebergte in het door 
oorlog verscheurde Afghanistan.  
 

Een onderzoeker, stuitte in 2008 
op het kleine olijfkleurige vogeltje 

en nam zijn zang op geluidsband. Later bleek dat hij de 

eerste was die ooit het lied van de vogel had opgenomen. 
Een groepje onderzoekers keerde in 2009 terug. Door het 
afspelen van de geluidsopname lokten zij verschillende 
Humes Karekieten en vingen er twintig voor DNA-

onderzoek. Het DNA van de diertjes bevestigde het ver-
moeden dat het inderdaad om een broedpopulatie van de 
zeldzame vogel gaat. 
 

De Humes Karekiet werd in 1867 ontdekt in India. Het 
duurde bijna honderdveertig jaar voordat in 2006 opnieuw 
een exemplaar werd aangetroffen, ditmaal in Thailand. 

Duitse vlotjes voor Kokmeeuwenonderzoek in Banter See, Wilhelmshaven, 
Voor meer informatie zie ook www.fh-oow.de/ifv/index.php?id=50 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
(van 01-11-2009 tot 01-02-2010) 

 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Barmsijs                          tp 01/11 5 ZR ow 

Blauwe Kiekendief      ♀, tp 06-19/12, 12-19/01 1, 1, 1, 1 Bentwoud, ZR, HW, De Wilck CK, ow, GT, JJ 

Brandgans                        tp 17-25/01 174, 349, 15000 
LDpah, HWvierhkweg,  
OA rode polder 

CH-RK, RD, BE-SvS-
GJB 

Bokje                               tp 01-12/11, 04-06/12 3, 3, 1, 1 ZR ow 

Bonte Strandloper            tp 01-03-04-06/11 2, 2, 2, 2, 2 ZR ow 

Goudhaan                         tp 17/01 2 Kruiskade RD 

Goudplevier                     tp 08-15/11 2600, 6800 KRlwp CK 

Grauwe Gans                   tp 08/11, 25/01 240, 1000 KRlwp, OA rode polder CK, BE-SvS-GJB 

Grote Gele Kwikstaart     tp 20-27/11, 13-30/12, 23/01 1, 1, 1, 1, 1 Spookvl, Spookvl, ZR, RAV JH-KK, TR, GJB 

Grote Zaagbek                 tp 26-31/01 8, 1 LDzijl, LDhtk SvS, ow 

Grote Zilverreiger            tp 04-08-12/11, 14/12, 12-17/01 1, 3, 18, 1, 26, 2 
ZR,KRlwp, werkgebied, 
KRlwp, De Wilck 

AH, CK, JJ, GJB-IB, RD 

Havik                            ♂,o 15/12 1 ZR ow 

Houtsnip                        o/tp 19-21/12, 16/01 1, 1, 1, 1 LDpbl, LDhtk, LDbl, ZR JE, BE, DE, ow 

IJsvogel                            tp 01-05-06-11/11, 17/01  1, 1, 2, 1, 1 ZR, Spookvl, ZR, LDpah ow, CK, ow, CH-RK 

Kievit                               tp 08/11 2150 KRlwp CK 

Kleine Rietgans              tp 17/01 3 HMdoespolder CK 

Kleine Zilverreiger          tp 12/11,01/12 1,1 ZW JJ 

Kleine Zwaan              tp 

08-20-30/11 7, 8, 1 
KRlagenwaardse polder, Bar-
repolder, De Wilck,  

CK, JH, GJB, IB 

01-06-09-14-17-28-29-31/12 

7, 48, 55, 49, 
102, 18, 76, 51, 
95,  60, 22, 13, 
4 

Gelderswoude, KRlagen-  
waardese polder, De Wilck, 
ZR, HWpolder groenendijk, 
ZW, KRhondsdijkse polder, 
HWDriethoornse polder,  
oostgeer polder, gp 

CK, JJ, GJB, IB, TR, SvS, 
SH, WA, EZ, FV, ow 

03-07-16-17-20-21-28/01   

62, 32, 43, 18, 
23, 16, 37 71, 
68, 47, 3, 112, 
21, 65, 135, 45, 
145, 52 

HMvlietpolder, OA rode pol-
der, LDpolder achthoven,  
gemenewegse polder, Kruiska-
de, VrouwVennepolder,  
KRlagenwaardse polder,  
LDdoespolder, gp 

TR, CK, HM, RD,  
EZ, FV 

Krakeend                          tp 27/12 378 Spookvl KK 

Kramsvogel                      o 29/12, 17/01 185, 122 ZR, LDpah ow, CH-RK 

Krooneend m                  tp 19-23/12, 03-15/01 1, 1, 1, 1 LDzijl, ZR, HWgalgw, Spookvl TR, JH, KK 

Kolgans                            tp 22/11, 28/12, 25/01 520, 1500, 500 
De Wilck e.o, HW vierhkw, 
OA rode polder 

CK, SvS-BE-GJB 

Nonnetje                     ♀, tp 29/12, 16-20/01 1, 1, 2 De Wilck-plasje, Spookvl SvS, RD, HM 

Ooievaar                           tp 23/12 9 A4 lantaarns t.o.starrevaart TR 

Patrijs                               tp 17/01 9 Bent en Delfpolder HV 

Putter                                tp 23/12, 04/01 40, 30 Spookvl, Mattenkade HM, SH-PK 

Pijlstaart                           tp 01/11 2 De Wilck plasje RD 

Rietgans                        o/tp 16/11, 28/12 380, 2 ZR, HWvierhkw ow, WB 
 

                     vervolg op pagina 25 
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Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     
Roerdomp                        tp 15/12 2 HW HM 

Roodhalsgans     tp escape? 29/12, 02/01 1, 1 LDbhp SvS, TR 

Slechtvalk                        tp Diverse data Max2 
ZR, KRhdp, Westeinde, De 
Wilck, Mattenkade, Leiden, gp 

ow, dw, EZ, FV 

Sperwer                             o 16/01 1 Papevaart RD 

Steenuil                            tp 22/11, 16/01 1, 1 KR CK-SH 

Veldleeuwerik 06/01 72 HWmiddenweg KK 

Vuurgoudhaan               tp 11-22/11, 08-22/12 1, 1, 2 ZR, LDhtk ow, BE 

Waterpieper                   tp 16/11, 09/01 3, 1 ZR ow 

Waterral                           tp 14/12, 07-15/01 1, 1, 1, 2 RAV, Spookvl,  GJB, KK, HM 

Watersnip                         tp 16/11, 22/12 19, 2 ZR, LDhtk ow, BE 

Wilde Zwaan                  tp 12-20/01 1, 2 ZWobp, OA rode polder  ow, CK 

Witgat                              tp 13-22/12 1, 1 KRhdp, LDhtk SH-CK, BE 
 
 

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

Korte toelichting 
 

Indien er meer dan 5 waarnemers zijn voor 1 soort, 
worden de namen niet meer afzonderlijk in de laatste 
kolom vermeld maar valt dit onder diverse waarne-
mers. Met overige waarnemers wordt bedoeld waar-
nemers die geen lid zijn van onze VWG. In deze ru-
briek heb ik ook onderscheid gemaakt tussen diverse 
(tussen 5 en 10) data en vele (meer dan 10) data.  
 
Dit maal zeer veel verschillende waarnemers. Een 
goede zaak. Het aantal ganzen is in deze periode be-
hoorlijk hoog in ons werkgebied en de direct aan-
grenzende polders. Zo zijn er buiten de in de lijst ge-
noemde aantallen van de specifieke soorten,ook ge-
mengde groepen met enorme aantallen ganzen ge-
teld, o.a. 4000 in de Boterhuispolder (TR) en 15000 
in de Lagenwaardse polder (CK). De 15000 Brand-
ganzen in de rode polder (zie lijst) zijn mogelijk een 
record te noemen. Een en ander heeft vermoedelijk 
te maken met de vele sneeuwval in onze noordelijke 

provincies, waardoor de ganzen wat verder naar het 
zuid-westen van ons land opschuiven om voedsel te 
zoeken. Mogelijk zijn 2 Taiga Rietganzen waarge-
nomen op 28/12, maar omdat dat, naar nu blijkt, (zie 
discussie DBA) een vrij grote zeldzaamheid is, is 
deze waarneming gevoegd bij de (Toendra) Rietgan-
zen. 
 
Hoewel het aantal waarnemingen van Kleine Zwa-
nen t/m december achterbleef bij voorgaande jaren, 
is het aantal meldingen in januari verder toegeno-
men. Soms is er echter sprake van dubbeltelling,omdat 
sommige groepen zich tussen (aangrenzende) pol-
ders verplaatsen. De meldingen van het Zaans Riet-
veld betreft i.h.a. vrij lage aantallen veelal niet-
pleisterende vogels en zijn daarom maar beperkt op-
genomen in het overzicht. Het aantal juveniele vo-
gels is laag (voor details zie website) en bedraagt 
meestal niet meer dan 10%. 
 

 

Waarnemers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Voor locaties zie pg. 26 

 

AH  = Anne Haan GJB  = GeertJ.v.Beek JJ   =  Jos Janssen TR   = Ton Renniers 
BE   = Bert van Eijk GT  =  Gabriel Timmermans KK  = Ko Katsman WA = Wilfred Alblas 
CH  =  Carol Honsbeek HM = Hans vd Meulen PK   = Piet  Kraan WB =  Wijnand vd Bosch 

CK  =  Cor Kes HV =  Henk Vervoort RD  =  Rob Dijs  
DE  =  Dik Elzenga IB   =  Ingeborg Blommers RK  =  Ronald Klingers  
EZ  =   Elly van Zonneveld JE   =  Jaap Engberts SH  =  Siem vd Haas ow =   overige waarnemers 
FV  =   Frans Verburgt JH  =  Jan Hoogeveen SvS =  Sjon van Santen dw  =  diverse waarnemers 

  vervolg van pagina 24 
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Locaties 
 

 

 
 
 

Stuur jullie nieuwe waarnemingen naar onze website  
www.vogelsrijnwoude.nl en voeg toe aan de veldwaarnemingenkalender. 

 
Ton Renniers 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Weer halen leden van onze vogelwerkgroep de krant! 
 

MMaarrggoott  eenn  RRoonnaalldd  wwiinnnneenn  wwiisssseellbbeekkeerr  
  

LEIDERDORP - De vogelvriendelijke tuin aan de Korenmo-

len is de mooiste tuin van Leiderdorp. Wethouder Leo 

Maat mocht zaterdag in het clubgebouw van de volkstuin-

vereniging De Bloemhof de Bloemhof-bokaal uitreiken aan 

de eigenaar van deze tuin. 
 
Tuinkeuringscommissie Mooi Leiderdorp heeft in het afgelo-
pen jaar de van de weg zichtbare voor- en achtertuinen be-
gluurd en gekeurd. Daarnaast konden ook niet direct voor ie-
dereen zichtbare watertuinen en ecologische tuinen worden 
aangemeld. In het kader van de stadscampagne werd door de 
deskundige jury speciaal aandacht besteed aan vogelvriende-
lijk ingerichte tuinen en aan de rol van insecten en andere die-
ren in de tuin. De commissie nomineerde een serie en er werd 
de uiteindelijke winnaar gekozen. 
 
Er werd natuurlijk heel wat af gebazeld door hotemetoten, wij 
zullen u er niet mee lastig vallen. Wellicht een lichtpuntje. Een 
van de commissieleden merkte met enige verontrusting op dat 
hoe langer hoe meer tuinen worden volgegooid werden met ste-
nen, tegels en ander plaveisel. Dat vindt men niet mooi! 
Die verstening was de vogelwerkgroep al eens eerder opgeval-
len en ze baalt daar ook van, maar dan op andere gronden. 
Waar moeten vogels dan hun kostje bij elkaar scharrelen, waar 
moeten zij dan heen vluchten bij een roofvogelaanval? Als die 
mensen dan zo graag een geplaveid gazonnetje willen hebben, 
waarom gaan zij dan niet wonen in een (boven)huis met een 
fijn balkon!! 
 
De prijswinnaars worden gefeliciteerd met hun beker, niet al-
leen door de gemeente Leiderdorp, maar vooral door ons!  
 

AR     = Alphen ad Rijn LD    = Leiderdorp gp   = grote polder  obp  = oostbroekpolder 
HM    = Hoogmade OA   = Oud Ade hdp  = hondsdijkse polder pah  = polder achthoven 
HW    = Hazerswoude RAV = Roelofarendsveen htk  = park de houtkamp pbl  = park de Bloemerd 
HWD = Hazersw.dorp ZR    = Zaans Rietveld lwp = lagenwaardse polder  

KR     = Koudekerk ZW   = Zoeterwoude   
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BBrrooeeddvvooggeellss  SSppooookkvveerrllaaaatt//KKrruuiisskkaaddee  22000099  
 
 

Het zit er weer op, 16 ronden liepen we vanaf half februari tot half juli rond en door het oudste VWG-kerngebied 
Kruiskade/Spookverlaat. Zowel ’s ochtends als in de avond en ’s nachts. 
“We” staat voor: Sjon van Santen, Leo van Soldt, Ingeborg Blommers, Geert-Jan van Beek, Gerard Brouwers en 
Bert van Eijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was alweer voor de vijftiende keer dat dit natuur-
gebied voor Staatsbosbeheer jaarlijks op de broedvo-
gel-bevolking werd onderzocht. Het betreft een qua 
vorm eigenlijk wat raar gebied: over de weg gemeten 
ongeveer 3 km lang, maar erg smal. Een zo’n 25 ha 
grote en erg langgerekte “plot”, waarin toch weer van 
alles te beleven viel. 
 
Tijdens de looprondes (4 tot soms 7 uur durend) werd 
er van alles in, 
naast en boven het 
gebied aan foera-
gerende, zittende, 
staande, lopende, 
alarmerende, zin-
gende, roepende 
en vliegende “ve-
ren” gezien en/of 
gehoord. In totaal 
wel 93 vogelsoor-
ten, de opmerke-
lijk-
ste/mooiste/interes
santste waren: 
Purperreiger, Gro-
te Zilverreiger, 
Bruine Kiekendief, 
Havik, Boomvalk, 
Ransuil, IJsvogel, 
Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Blauwborst, Sprink-
haanzanger, Vuurgoudhaan en Grote(?) Barmsijs. 
Binnen de inventarisatieperiode, maar buiten de gelo-

pen rondes werden o.a. ook Roerdomp en Snor waar-
genomen. Kortom, verrassingen genoeg! 
 
Extreem slecht of opvallend mooi weer hebben we 
tijdens dit seizoen niet ervaren, nattigheid en wind-
kracht bleken ook niet uitzonderlijk. Evenmin deden 
zich opmerkelijke negatieve of geweldig positieve 
ervaringen voor. Kortom, een eigenlijk “gewoon” in-
ventarisatieseizoen wat “in het veld” aangaat. 

 
Hetzelfde geldt 
eigenlijk voor de 
uitwerkingen aan 
de diverse bu-
reaus: de meeste 
berekende uitkom-
sten per broedvo-
gelsoort waren 
niet bepaald uit-
schieters. Het to-
taal aan broedvo-
gelsoorten kwam 
uit op 49, dit is 
drie minder dan in 
2008, niet veel 
verschil dus. Er 
werden 469 terri-

toria/broedparen 
opgetekend, dit is 

maar 9 minder dan een jaar eerder, dus vrijwel een-
zelfde uitkomst. Nieuwe broedvogelsoorten waren er 
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niet in vergelijking met de veertien voorgaande jaren, 
dus dit totale aantal blijft staan op 70. 
 
Rest natuurlijk minstens de vraag aangaande de mo-
gelijke waarden van dit artikel. Welnu, deze zijn op 
zijn minst tweeledig. Allereerst zal elke regionale vo-
gelliefhebber, laat staan ieder VWG-lid, toch wel wil-
len weten hoe de zaken er in dit natuurgebied van 
StaatsBosBeheer (= SBB) per broedvogelsoort voor 

staan: hoeveel broedparen/territoria konden er wor-
den opgetekend en hoe staat elke soort er trendmatig 
voor? Verder is er in het officiële verslag aan Staats-
bosbeheer ook aangaande het afgelopen seizoen weer 
een “special” uitgedokterd: na de “bos- en struweel-
vogels” van 2008 komt nu het wel en wee van de ha-
bitatgroep “moeras- en vochtige ruigtevogels” gedu-
rende de hele nu vijftienjarige periode van monitoring 
aan bod. 

 
STATISTIEK 

aantallen territoria/broedparen 1995/2009 
(laagste/hoogste aantal in totale periode 1995/2009; aantallen 2008+2009; globale trend 1995/2009) 

 

Soortnaam 
Hoogste 

aantal 

Laagste 

aantal 
2008 2009 Trend  Soortnaam 

Hoogste 

aantal 

Laagste 

aantal 
2008 2009 Trend 

       vervolg      
Fuut 11 2 11 6 �  Witte Kwikstaart 1 0 1 1 � 

Blauwe Reiger 1 0 0 0 �  Winterkoning 39 8 32 30   �? 

Ooievaar 1 0 1 1 0  Heggenmus 12 1 6 9   �? 

Knobbelzwaan 8 2 6 6 0  Blauwborst 1 0 1 1 � 

Grauwe Gans 3 0 3 3 0  Roodborst 8 0 5 8 � 

Kolgans 1 0 1 0 �  Nachtegaal 1 0 0 0 � 

Soepgans 3 0 3 2 0  Zanglijster 5 0 2 5 � 

Canadese Gans G 4 0 4 4 0  Merel 30 12 22 17   �? 

Brandgans 4 0 1 4 �  Rietzanger 2 0 0 1 0 

Nijlgans 5 1 5 4   �?  Bosrietzanger 10 2 9 6   �? 

Bergeend 1 0 1 1 �  Kleine Karekiet 31 14 23 27 0 

Wilde Eend 109 42 109 81 0  Grote Karekiet 1 0 0 0 � 

Soepeend 14 4 14 11   �?  Spotvogel 8 0 6 8 � 

Smient 1 0 0 0 �  Braamsluiper 1 0 0 0 � 

Slobeend 1 0 0 0 �  Grasmus 6 0 0 2 � 

Kuifeend 3 0 3 0 �  Tuinfluiter 21 6 13 21 0 

Buizerd 4 0 2 3 0  Zwartkop 20 0 17 18 � 

Sperwer 4 0 3 2   �?  Tjiftjaf 22 4 14 14   �? 

Havik 1 0 1 1 0  Fitis 16 4 4 8 � 

Torenvalk 2 0 1 0 �  Staartmees 3 0 1 3 0 

Boomvalk 2 0 0 0   �?  Koolmees 18 6 11 18   �? 

Fazant 15 4 6 5 �  Pimpelmees 13 2 12 13 � 

Kip 2 0 0 0 �  Matkop 2 0 1 0   �? 

Waterral 2 0 0 0   �?  Boomkruiper 4 0 1 4 � 

Waterhoen 19 8 9 8 �  Gaai 9 3 5 3 � 

Meerkoet 51 21 44 42   �?  Ekster 11 4 6 4 � 

Scholekster 1 0 1 0 �  Zwarte Kraai 18 6 13 14 0 

Houtduif 13 30 13 17   �?  Spreeuw 1 0 0 0 � 

Holenduif 10 3 4 6   �?  Wielewaal 1 0 0 0 � 

Turkse Tortel 2 0 0 0 �  Ringmus 10 1 2 1 � 

Koekoek 3 1 1 1   �?  Vink 22 3 16 15   �? 

Ransuil 5 0 1 2 �  Groenling 4 0 0 0 � 

IJsvogel 1 0 1 1 0  Putter 1 0 0 0 � 

Gr. Bonte Specht 5 0 2 2 �  Kneu 1 0 0 0 � 

Groene Specht 1 0 0 0 �  Rietgors 8 4 4 5   �? 
 

 � = vooruitgang,  � = achteruitgang, ? = onzeker,  � = onvoldoende data beschikbaar 

 

 

Hoe nu verder met dit artikel ? De aantallen en trends 
van de afzonderlijke soorten zijn (globaal) hierboven 
te onderscheiden. Kunnen we er nog wat verder en 
gevarieerder in duiken? Jazeker! 
Bij het verslag over 2008 is er via een “special” nader 
ingegaan op de ontwikkeling aangaande bos- en 
struweelvogels. 

Daarom is er in deze editie van het “grote” verslag 
aan SBB extra aandacht voor de vogels van moeras- 
en vochtige ruigtegebieden ingebracht. Per onder-
zoeksjaar zijn daarin van alle soorten de aantallen en 
over het geheel bekeken ook de trends al aangegeven. 
Maar aangaande de verschillende plasjes en hun vo-
gelbezetting in het gebied waren evenmin nog geen 
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gegevens over de afgelopen 15 jaar gepubliceerd. In 
het “officiële” SBB-verslag nu dus wel. Daarom lijkt 
in deze samenvatting een reservering van tijd en 
ruimte voor dit onderzoeksfacet niet onterecht. Wel-
nu, daar gaan we dus! 
 
Onder de kop Vogels van moeras en vochtige ruigten 
is een achttal soorten samengevoegd, te weten: Wa-
terral, Waterhoen, Blauwborst, Rietzanger, Bosriet-
zanger, Kleine en Grote Karekiet en Rietgors. De 
Meerkoet is een aan het leven in meer open water 
aangepaste rallensoort, deze zal t.z.t. (rapportage over 
2010?) worden behandeld onder de kop “Vogels van 
open water”. Omdat lang niet iedereen is gechar-
meerd van tabellenwerk zal ik proberen daar niet mee 
aan te komen, maar het bij tekst in regels te houden. 
Toch zal daarin het vermelden van aantallen en an-
dersoortige getallen niet te vermijden zijn om een 
duidelijk beeld te geven. 
 
Onderdeel A: soorten 

Gedurende de periode 1995/2009 hebben de acht 
soorten in totaal 732 territoria weten te vestigen, wat 
neerkomt op gemiddeld 49 per broedseizoen. Het tal-
rijkst blijkt de Kleine Karekiet met een jaargemiddel-
de van 23, ondergrens 14 (1995) en bovengrens 31 
(2006). Nummer twee op de ladder is het Waterhoen  

 
met gemiddeld 12, maar met veel meer fluctuaties; 
ondergrens 8 (1995, 1998, 2009). Bosrietzanger en 
Rietgors ontlopen met gemiddeld allebei ongeveer 6 
territoria per jaar amper, eerstgenoemde deed het in 
2003 met maar 2 slecht en zat in 2006 op z’n top met 
10. Laatstgenoemde soort vertoont een veel constan-
ter beeld, diepte- en hoogtepunt resp. 4 (2008) en 8 
(’97, ’98, 2004). Tot zover de meer algemene soor-
ten, die alle 15 onderzoeksjaren present waren. 
Van de minder voorkomende soorten scoort de Riet-

zanger het hoogst: gemiddeld ruim 1 territorium per 

jaar. Drie jaren was de soort afwezig, verder was er 
vijfmaal sprake van 2 territoria en zeven keer van 1. 
De Waterral is als broedvogel nog schaarser: zesmaal 
aan- en negen keer afwezig. In 2000 en 2003 waren 
er zelfs 2 territoria, in 2001, ’02, ’03 en ’07 telkens 
eentje. In elk geval is er meermalen met succes ge-
broed: met name voor de Amaliahut zijn meerdere 
malen jongen gezien. De Blauwborst heeft zich in 
2005, ’08 en ’09 met telkens 1 broedpaar gesetteld en 
meermalen met succes: minstens in twee seizoenen 
zijn er jongen waargenomen. Tot slot de Grote Kare-

kiet: laat in het broedseizoen 2005 liet een mannetje 
gedurende een dag of 10, 11 tussen de Amaliahut en 
de rijweg Spookverlaat z’n vèr dragende kraszang ho-
ren. Hoewel het geen blijvertje was kon er op grond 
van de interpretatierichtlijnen van SOVON toch een 
territorium worden ingetekend. Mogelijk betrof het 
een elders mislukt of verstoord exemplaar. In elk ge-
val een soort voor een ereplaats in de Spookver-
laat/Kruiskade annalen! 
Bekijken we het totaalgebeuren, dan blijkt het jaar 
1995 een dieptepunt met in het geheel maar 37 terri-
toria. Opmerkelijk: juist in dat jaar deed de Bosriet-

zanger het als enige goed. Het duidelijke topjaar is 
2006 geweest met maar liefst 67 vestigingen. Zowel 
Waterhoen als Bosrietzanger en Kleine Karekiet za-
ten op hun topniveau, de overige soorten presenteer-

den zich ongeveer gemiddeld; de piek werd 
dus door maar drie soorten veroorzaakt. 
 

Onderdeel B: zeven sectiegebieden 

Het is leuk en interessant om de aanwezig-
heid van de acht soorten wat genuanceerder 
te bekijken, en wel verdeeld over een ze-
vental secties van West naar Oost. Om het 
geen warboel van getallen te laten worden 
zijn vijf onderzoeksjaren, regelmatig ver-
deeld over de vijftien, nader bekeken. Het 
blijkt al gauw dat het ene moeras- en ruigte 
gebiedje bepaald het andere niet is ……. 
 
Sectie 1: het meest westelijk ligt het Oost-
vaartplasje, klein en voor pakweg 2/5 be-
deeld met moerasvegetatie. Jaarlijks komen 
hier Waterhoen, Kleine Karekiet en Riet-
gors voor. Af en toe ook de Bosrietzanger 

en eenmaal de Rietzanger. In 2009 waren er 3 
soorten met 6 territoria, toch is dit kleine gebied 
relatief redelijk soortenrijk (5 in de vijf nader on-
derzochte jaren). Ook doet dit onderdeeltje het 
niet slecht met 31 territoria in de 5 onderzoeksja-
ren. Beheerstip: laat dit plasje niet teveel dicht 
groeien! 

Sectie 2: twee plasjes Beukeboom. Beide plasjes zijn 
ongeveer 2x het Oostvaartplasje in grootte. Qua 
habitatmogelijkheden en dus ook qua vogelbevol-
king is daartussen een aanzienlijk verschil. Jaar-
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lijks komen Waterhoen en Kleine Karekiet in 
vooral het westelijke plasje voor. Onregelmatig 
treft men aan de westkant de Rietgors en af en toe 
zit zowel west als oost de Bosrietzanger. In 2009 
bestond de “oogst” uit 3 soorten met 6 territoria; 
in de vijf uitgelichte onderzoeksjaren waren er in 
totaal 4 soorten en 19 territoria. 

Sectie 3: Koot. Behalve aan de oever van de Pape-
vaart komt er in deze sectie geen moerasvegetatie 
voor. Hier zijn in de afgelopen 15 jaar geen terri-
toria van de bedoelde soorten geregistreerd. In de 
zuidwesthoek van de vier boskavels noordelijk 
van de boerderij werd tot voor kort vrijwel jaar-
lijks de Bosrietzanger opgetekend. Door dicht-
groeien en verbossing is dit sectieonderdeeltje in-
middels meer het domein van o.a. Spotvogel en 
Tuinfluiter geworden ……  
Tijdens de 5 uitgelichte onderzoeksjaren zijn er 
maar 2 van de hier bedoelde soorten als territori-
umhoudend (3 territoria) geregistreerd. Beheer-
stip: om de Bosrietzanger te houden/terug te krij-
gen zou dit beschreven stukje fors moeten worden 
gedund. Dat dit voor de bedoelde soort “werkt” is 
bewezen in het boskavel westelijk van de boerde-
rij. 

Sectie 4: Amalia. Dit gebied is overduidelijk het 
grootste plas-moeras-ruigtegebied. De westelijke 
helft is voor moeras- en ruigtevogels verreweg het 
belangrijkst. Jaarlijks broeden hier Waterhoen, 
Rietgors, Bosrietzanger en Kleine Karekiet in be-
hoorlijke aantallen. De Waterral heeft hier redelijk 
vaak een territorium gehad en meermalen met 
succes gebroed. De meeste vestigingen van de 
Rietzanger vonden hier plaats en vlakbij de vogel-
hut was het enige territorium van de Grote Kare-
kiet. Het is ook de enige plaats waar de Blauw-
borst zich heeft gesetteld (3x, waarvan in elk geval 
minstens tweemaal met broedsucces). In 2009 wa-
ren er in deze sectie 6 van de 8 betrokken soorten 
present. Het gaat hier duidelijk om de meest rijke 
vogelsectie: de vijf gese- lecteerde onder-
zoeksjaren leverden niet minder dan 
79 territoria moeras- en ruig-
tevogels op, wat gemiddeld 
neerkomt op 16. Opvallend zijn de 
relatief lage bijdragen van het laagge-
legen plasje in de bocht van de rijweg 
Spookverlaat en het uitgegraven gebiedje 
direct oostelijk ervan. Overigens is het de 
bedoeling dat het laatstgenoemde stukje 
grond deze winter zodanig gaat worden 
bewerkt dat er meer mogelijkheden zijn 
voor bijvoorbeeld vestiging van IJsvo-
gel/Oeverzwaluw. 

Sectie 5: twee plasjes Van Schie. In het westelijke 
zijn niet zoveel vestigingsmogelijkheden voor de 
hier behandelde vogelsoorten. Jaarlijks broeden 

hier Waterhoen en in geringe mate + late vestiging 
Kleine Karekiet, incidenteel de Rietgors. De oos-
telijke plas meet ongeveer een derde van de Ama-
liaplas en is voor zowat de helft dichtgegroeid, dit 
verlandingsproces zet zich voortdurend voort. Na 
de zonet genoemde Amaliaplas is deze het soor-
tenrijkst en dichtst bevolkt. Jaarlijks struikel je 
hier bijkans over de Kleine Karekiet, ook Water-
hoen en Rietgors vestigen zich hier elk jaar. Daar-
entegen zit de Waterral, die hier regelmatig over-
wintert, hier maar incidenteel als broedvogel. 
Blauwborst en Rietzanger ontbreken hier, in het 
meest oostelijke stukje broedt sporadisch de Bos-
rietzanger. Bijzonderheid: jaarlijkse overwintering 
van de Roerdomp! In 2009 vestigden zich in dit 
plasje van de bedoelde categorie 4 soorten met 11 
territoria en tijdens de uitgelichte vijf jaren 5 soor-
ten. Als sectie staat dit gebiedje op de tweede or-
nithologische plaats in de pikorde: tijdens de vijf 
nader bekeken jaren 5 soorten en 43 territoria. Be-
heerstip: verlanden en bosvorming berokkenen 
nadeel aan de categorie vogels van moeras en 
vochtige ruigten. Het beheer ware hierop af te 
stemmen. 

Sectie 6: Compier. Helemaal aan de oostkant (direct 
westelijk van het toegangspad naar boerderij 
Menken) is een plas, half zo groot als de Ama-
liaplas. Deze biedt weinig aan moerasvogelgebeu-
ren: jaarlijks Kleine Karekiet en Waterhoen, op de 
in het zuiden aanpalende Kruiskade soms Bosriet-
zanger. Het seizoen 2009 had hier maar 2 soorten 
met 4 territoria in de aanbieding. Het gaat hier om 
een van de vogelarmste secties: tijdens de nader 
bekeken 5 jaren waren er maar 3 soorten als 
broedvogel present, met in totaal 20 territoria. Be-
heerstip: geef ruigtebegroeiing hier op de Kruis-
kade meer kansen voor vestiging van bijvoorbeeld 
Bosrietzanger en Grasmus. 

Sectie 7: Menken. Deze meest oostelijke plas in het 
monitoringsgebied is ongeveer even groot als die 
in sectie 6, maar omzoomd met duidelijk gevari-
eerder begroeiing. Dit vertaalt zich in een toch wel 
aardige ornithologische meerwaarde: jaarlijks 

broeden hier Kleine Karekiet, Waterhoen, Rietgors, 
regelmatig Bosrietzanger, onregelmatig Rietzanger, 
incidenteel de Waterral. Echter geen Blauwborst. 

In het hier aan de noordkant van de Spookver-
laatrijweg gelegen vochtige, wat verruigde en 
een aantal jaren geleden fors uitgedunde zo-
genaamde Driehoeksbos (2 kavels) broedt af 
en toe het Waterhoen en is ook de Bosriet-
zanger (soms in meervoud) aan te treffen. 
Het jaar 2009 offreerde in de onderhavige 

categorie 4 soorten met 7 territoria, tijdens de 
5 nader bekeken jaren waren dit 6 soorten met 

36 territoria. Van de 7 secties bezet deze de 
derde plaats. 
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Voorts nog wat spannend en erg wetenswaardig 
nieuws aangaande het hele onderzoeksgebied: in 
2009 werd zowel de Snor (Amaliagebied, waarne-
ming Ko Katsman) als de Sprinkhaanzanger (Men-
kensectie, BVI-team) zingend als doortrekker aange-
troffen. Zoals bekend mag worden verondersteld 
overwintert sinds een niet onaanzienlijk aantal

jaren de Roerdomp jaarlijks met een of zelfs meerde-
re exemplaren in het hele gebied. Mogelijk/hopelijk 
zijn dit positieve voorbodes van nieuwe soortenvesti-
gingen, wat het onderzoeksgebied ornithologisch 
flink zou verrijken… Zulke dingen houden de span-
ning er in, en zo is er elk jaar wel iets anders wat de 
gemoederen bezighoudt! 

Bert van Eijk 
schrijver & fotograaf 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

BBOOMMEENN  eenn  PPLLAANNTTEENN  vvaann  ddee  KKRRUUIISSKKAADDEE  
Een inventarisatie 2009 

 

 
De Kruiskade is van oudsher een kerngebied van onze VWG. Niet alleen vanwege de vogels, maar ook om-

dat de knotgroep van onze vereniging nu al zo’n dertig jaar natuurbeheerwerkzaamheden in het gebied 

uitvoert. Dat gebeurt niet alleen ten behoeve van de vogels, maar ook van de natuur in het algemeen. 

Omdat de commissie Landschapsbeheer graag wilde weten welke botanische waarden er in het gebied 

voorkomen, hebben wij twee medewerksters Margriet van der Nagel en Marijke Markenstein van het IVN  

gevraagd om de Kruiskade te inventariseren. Het zijn twee actieve IVN- leden van de Natuurtuin en heb-

ben wat ervaring opgedaan met inventariseren, omdat ze al enkele jaren de natuurtuin in Koudekerk aan 

den Rijn hebben geïnventariseerd. Hieronder hun bevindingen. 
 
Op de Kruiskade staan wat bomen en struiken die 
aangeplant zijn door een boomkweker uit Boskoop, 
waaronder een paar opvallende soorten zoals Haag-
beuk (Carpinus), Hazelaar (Corilus), Krentenboom-
pje (Amelanchier), Gelderse roos (Viburnum) en 
Kardinaalsmuts (Euyonimus). 
 
Bij sommige exemplaren van de Hazelaar bloeien de 
vrouwelijke katjes voor de mannelijke, bij andere 
juist andersom. De vrouwelijke bloei duurt langer 
dan de mannelijke. De vruchten (Hazelnoten) wor-
den verspreid door eekhoorns en vogels, vooral gaai-
en, spechten en boomklevers, die ze als wintervoor-
raad verbergen. 
 
De Kardinaalsmuts dankt zijn naam aan de vruchten 
die de vorm hebben van een Kardinaalsmuts. De 
vrucht is een rozerode 4 of 5 hokkige doosvrucht, die 
open splijt waarbij de vlezige oranje zaden te voor-
schijn komen. De zaden worden door de vogels ge-
geten, die zo voor de verspreiding zorgen. Voor 
mensen zijn de vruchten giftig. Er komen veel insec-
ten op af, ook de kardinaalstippelmot, waarvan de 
rupsen de boom behoorlijk kaal kunnen vreten. Later 
groeien de bladeren weer aan. 
 
Wat we in de natuurtuin tot op heden niet deden en 
hier op de Kruiskade wel, is het inschatten van de 

aantallen per soort. 
 
We vonden algemeen voorkomende soorten zoals 
Vogelmuur, maar ook beschermde planten zoals Vo-
gelmelk. Naast deze soorten zullen we iets verder 
ingaan op de volgende opvallende planten die we 
vonden: Grote ratelaar, Gewone hennepnetel, 
Wolfspoot, Moerasandoorn, Hop en twee bijzondere 
soorten tandzaad. 
 
Vogelmuur (Stellaria media) 
Het is het meest gegeven onkruid aan vogels in een 
volière. Bijna alle zaadetende vogels zijn er gek op. 
 
Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) 
Een bolgewas met mooie witte stervormige bloemen. 
Deze beschermde voorjaarsbloeier hebben we in 
april gezien. 
 
Grote ratelaar (Rhinanthus major) 
Van de soort Grote ratelaar hebben we een aantal 
exemplaren in het voorjaar gezien. Het is een halfpa-
rasiet op gras. Halfparasiet betekent dat hij zelf as-
simileert maar dat hij zijn overig benodigde voedsel 
betrekt uit de wortels van gras. Het is een verschra-
lingsindicator, dat wil zeggen dat het maaibeheer 
zijn vruchten begint af te werpen. Maar als het gras 
afneemt trekt ook de Ratelaar zich terug. 
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De twee tandzaden die we gevonden hebben zijn: 
Zwart tandzaad (Bidens frondosus) en Vergroeidbla-
dig tandzaad (Bidens connatus). 
Allebei oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Ze groei-
en aan de waterkant. De plant dankt zijn naam aan 
de ‘tandjes’ op de vrucht. Deze zijn met een loep 
waar te nemen. Het zaad wordt verspreid als het met 
de ‘tandjes’ in de vacht van dieren blijft hangen. 
 
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit) 
De Gewone hennepnetel die oorspronkelijk op zand-
grond groeit, zou toch een indicator zijn voor stik-
stofrijke grond. Het is een plant uit de lipbloemen-
familie. De kroonbladeren zijn vergroeid tot een bo-
ven- en onderlip. 
 
Wolfspoot (Lycopus euroaeus) 
In de vorm van het blad werd vroeger wel de vorm 
van een wolvenpoot gezien. De plant groeit aan de 
waterkant en soms erin. Ook deze plant behoort tot 
de lipbloemigen. 
 
Moerasandoorn (Stachys palustris) 
Wederom een plant uit de lipbloemenfamilie. De 
bloemen zijn paars met roodachtig gevlekte onderlip. 
Hij geeft een onaangename geur af bij kneuzing.  

Vroeger werd de plant gebruikt bij kneuzingen en-
wonden. De bladeren hebben ontsmettende eigen-
schappen. Komt voor op vochtige plaatsen. 
 
Tot slot Hop (Humulus lupulu) 
De plant slingert zich vooral langs Wilgen en Elzen, 
en in allerlei hakhout. Rechts windend. 
De plant is tweehuizig d.w.z. stamperbloemen en 
meeldraadbloemen komen aan verschillende planten. 
De meeldraadbloemen hangen in lange, wijdvertakte 
trossen. De stamperbloemen zijn verenigd tot bolle-
tjes, later uitgroeiend tot de bekende Hopbellen. De 
kliertjes op de schubben bevatten een bittere, olie-
achtige stof, die de smaak geeft aan bier. 
 
We hebben uiteindelijk bijna 100 soorten op onze 
inventarisatielijst genoteerd. Onder dit artikel staat 
de complete lijst. Onder de lijst staat de verklaring 
voor de code in letters. 
 
Geraadpleegde literatuur: De geïllustreerde flora 

van Nederland, door Heimans, Heinsius en Thijsse, 

De Heukels flora en Wikipedia.  

 

 

Margriet van der Nagel en Marijke Markenstein 
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SSSOOOOOORRRTTTNNN AAAAAAMMM    222444    AAAPPPRRRIIILLL    222111    MMMEEEIII    333000    MMMEEEIII    222222    JJJUUULLLIII    999    AAAUUUGGG ...    

Andoorn, Moeras-    f  
      
Berenklauw  a s f  
Beuk, Haag- o     
Bijvoet    r  
Bitterzoet  Lf  lf  
Boterbloem, Kruipende f     
Boterbloem, Scherpe  a a a  
Braam  a a f  
Brandnetel, Grote f a f   
      
Distel, Akker-  a a f  
Dovenetel, Paarse  f    
Dovenetel, Witte f f   f 
Egelskop, Kleine   s  s 
Egelskop, Grote  s  lf  
Eik, Zomer- f     
Els, Zwarte f-o     
Engelwortel     s 
Ereprijs, Klimop- lf     
Es, Gewone a     

Esdoorn, Gewone o     
Esdoorn, Veld (Spaanse Aak) o     
      
Fluitenkruid a a f   
Hazelaar f     
Hennepnetel, Gewone     lf 
Hoefblad, Klein  o    
Hondsdraf f a    
Hop  la    
IJle Dravik  lf  la  
      
Kalmoes o o f   
Kamille, Schijf     o 
Kardinaalsmuts s     
Kastanje, Paarden- s     
Klaver, Rode  f f  f 
Klaver, Witte    la  
Kleefkruid lf a a   
Klis, Gewone o o  o o 
Koekoeksbloem, Avond- s     
Koekoeksbloem, Dag- f lf o  f 
Koninginnekruid   s   
Koolzaad  o o r  
Kornoelje, Rode o     
Krentenboom f     
Kropaar  a a  a 
      
Lijsterbes o     
Lis, Gele  f f   
Lisdodde, Grote o     
Look zonder look o la    
      
Madelief   o   
Melganzevoet    r  
Melkdistel    r  
Melkdistel, Ruwe    r  
Meidoorn o     
Moerasspirea    o-f  
Muur, Vogel-  o    

 
 

 

                     vervolg op pagina 34 
   vervolg van pagina 33 
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SSSOOOOOORRRTTTNNN AAAAAAMMM    222444    AAAPPPRRRIIILLL    222111    MMMEEEIII    333000    MMMEEEIII    222222    JJJUUULLLIII    999    AAAUUUGGG ...    

Narcis o     
      
Paardebloem a a o   
Perzikkruid  o    
Pinksterbloem o     
Populier, Canada o     
Populier, Zwarte o     
Pruim o     
      
Raaigras, Engels  a  cd  
Raaigras, Frans  a cd   
Ratelaar, Grote  o    
Riet a a a  a 
Rietgras    lf  
Robertskruid  s    
Roos, Gelderse s     
      
Sla, Wilde     s 
Sleedoorn o     
Straatgras  a    
Struisgras, Hoog  lf    

      
Tandzaad, Vergroeidbladig    r  
Tandzaad, Zwart     s 
Timotheegras    la  
      
Valeriaan a a    
Varkensgras    r  
Vlier o     
Vlier, Peterselie- s     
Vogelmelk  s    
Vogelmuur lf lf    
Vossenstaart cd cd cd   
Vuilboom o     
      
Weegbree, Grote  f  f  
Weegbree, Smalle    r  
Wikke, Voeder- s o    
Wilg, Schiet f     
Wilgenroosje, Harig  a   a 
Winde, Haag-  lf  a  
Witbol  cd cd cd  
Wolfspoot  o o o lf 
      
Zegge, Ruige  lf    
Zuring, Ridder-  f f f  
Zuring, Veld-  o    
Zuring, Water- o f    
Zwanebloem    r-o  
 

s   = sporadisch (1-3 ex) 

r   = rare, zeldzaam (4-10 ex) 

f   = frequent,talrijk, regelmatig verspreid 20 - 100 ex 

a   = abundant, zeer talrijk, regelmatig verspreid > 100 ex 

c   = co-dominant, soort domineert samen met andere soorten 

d   = dominant, soort domineert de bedekking > 50 % 

l   = plaatselijk, in combinatie met een andere code 
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VVOOGGEELLSS  oopp  BBOOEEKKEENNPPLLAANNKK,,  WWEEBBSSIITTEESS,,  CCDD’’SS,,  eennzz..  
 

Niet alledaags, maar toch na enig aarzelen welbewust (niet geplaatst, dan ook niet onder de aandacht, dus …..) 
aan dit overzicht toegevoegd wordt het werk LIVING ON THE EDGE. 
In dit onlangs uitge- komen lijvige boekwerk wordt bijna de helft van de tekst (boekinhoud to-

taal 564 pag.) besteed aan de besprekingen van 27 vogelsoorten die in de 
Afrikaanse Sahelzone overwinteren of er moeten opvetten. Denk dan aan 
bij ons gewone vogels als bijvoorbeeld Ooievaar, Gekraagde Roodstaart, 
Rietzanger en Grasmus. 
Dit is een boek dat de Sahel beschrijft in zijn functie van belangrijk 
overwinteringsgebied voor langeafstandstrekkers. Beschrijving van de 
uitdagingen die “onze” zomervogels het hoofd moeten bieden, zoals 
klimaatveranderingen (droogteperiodes), ontbossing, irrigatie, overbe-
vissing en drooglegging. Negatieve invloeden ervan op de vogelstand 
enerzijds en anderzijds aanpassingen door vogels aan de veranderingen. 
Heen-en-weer invloeden van situaties in de Sahel en Europa op elkaar 
aangaande de vogelpopulaties. Sterfte tijdens de trek en het winterver-
blijf. Effect van regenval in de Sahel op de Europese populaties. 
En nog heel veel meer …. Hoe werkt het nu allemaal precies en op 
welke schaal? En waarom is de ene vogelsoort gevoeliger voor veran-
deringen in de Sahel dan de andere? Alles bij elkaar een fascinerend 
en prima leesbaar boek (wel ENGELSTALIG!) met een prachtige 
vormgeving door verhelderende diagrammen, kaarten en illustratieve 
foto’s. In de recensies wordt het werk een fenomenale prestatie van 
de auteurs Leo Zwarts, Rob G. Bijlsma, Jan van der Kamp en Eddy 

Wymenga genoemd! Interessant, leerzaam, maar let wel: geen bij-het-haardvuur-
met-muziek-lectuur. KNNV Uitgeverij, 564 pag., prijs € 64,95; ISBN 978 90 5011 280 2. 

 
BIRDPIX 5 is ook alweer uit …… Zeventig fotografen brengen allerlei vogels elk op hun eigen indringende wijze 
in beeld. Genieten geblazen!! Daarnaast deze keer met niet minder dan 88 tips voor vogelfotografie. Samengesteld 
door Daan Schoonhoven. Uitgever: Birdpix; ISBN 978-90-79588-02-2; prijs € 29,95; ook verkrijgbaar via de er-
kende boekhandel. Een prachtig cadeau, voor jezelf of een ander! 
 
De meeste akkervogels(oorten) gaan hard achteruit, in ons land en België worden op verschillende plaatsen suc-
cesvolle beschermingsprojecten voor deze vogelgroep uitgevoerd. 
Uitgeverij Roodbont heeft i.s.m. Tirion een boek uitgebracht met 
beschrijving van meerdere van deze projecten. Boeren, bescher-
mers en beleidsmakers komen erin enthousiast aan het woord. Het 
werk geeft een goed overzicht van zowel mogelijke maatregelen 
als nadere informatie over verschillende soorten akkervogels. 
Door een flink aantal samenwerkende organisaties werd deze uit-
gave mogelijk. De auteurs van AKKERVOGELS zijn Koos Dijk-
sterhuis en Hans Hut. ISBN 978-90-8740-060-6, prijs € 19,95; 
verkrijgbaar in o.a. de winkel van VBN (leden VBN 10% korting). 
 
Het Zuid-Hollands Landschap vierde haar 75-jarig jubileum! Ter 
gelegenheid daarvan maakten schrijfster Sigrid Merx en illustratri-
ce Helen van Vliet het kinderboek HÉ, KIJK DAAR EENS! Een 
toch zeker wel betoverend boek, speciaal voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. Het inspireert hen om in woord en beeld (dus ook: “daad”) 
zelf het Zuid-Hollandse landschap te ontdekken. Verkrijgbaar bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap te 
Rotterdam, speciale “Beschermersprijs” € 14,95 en voor niet-beschermers € 16,95 (excl. verzendkosten). Onze 
VWG telt naast ouders intussen ook tal van grootouders …… alle reden dus om dit leuke, mooie en praktische 
werkje aan te schaffen (voor de prijs hoef je het niet te laten!) en ermee met je kleinkinderen aan de slag te 
gaan!!!! 

 Bibliothecaris 
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                                                          NNIIEEUUWWTTJJEESS  
                                                      vvaann  hheerr  eenn  ddeerr  

 
 

 
 

� Sinds de laatste                                           
wisseling zit de 
klad er bij onze 
BRUINE KIE-

KENDIEF in: in 1998-2000 was er nog sprake 
van 1300-1450 broedparen, in 2002-2005 was 
dit aantal geslonken tot 1000-1250 paartjes. 

� Over een langere termijn bekeken zijn winter-
gasten als BONTE KRAAI, SMELLEKEN en 
RUIGPOOTBUIZERD in ons land duidelijk 
in aantal afgenomen. 

� Populatietrend bij de TURKSE TORTEL: 
DUIDELIJKE AFNAME in Hoog-Nederland 
en even sterke toename in Laag-Nederland. 

� De sterke toename van de overwinterende 
GROTE GELE KWIKSTAART in West-
Nederland (b)lijkt een gevolg te zijn van de 
sterk toegenomen Noorse en Zweedse broed-
populaties.  

� ROODHALSGANZEN overwinteren in de 
landen rondom de Zwarte Zee, er blijken dan 
iets meer dan 30.000 vogels van deze soort te 
verblijven. 

� Jaarlijks kost de TRAWLERVISSERIJ 
van/bij Zuid-Afrika 18.000 ZEEVOGELS het 
leven. 

� Meer dan 50 “Nederlandse” vogelsoorten be-
dwingen jaarlijks tweemaal 2000 kilometer 
SAHARA tijdens hun trek van en naar de 
overwinteringsgebieden. 

� De gezamenlijke CARIBISCHE EILANDEN 
herbergen niet minder dan 770 vogelsoorten, 
hiervan zijn er 148 endemisch, worden er 54 
wereldwijd bedreigd waarvan 12 zelfs ernstig. 

� Voor 2006 werd de Nederlandse populatie van 
de GROTE GELE KWIKSTAART geschat 
op 340-380 broedparen, sinds 2006 is de soort 
ook een Zuid-Hollandse broedvogel. 

� Vijftien jaar lang is een (geringde) vrouwelij-
ke STEENUIL in de Achterhoek gevolgd in 

haar doen en laten: in deze periode broedde ze 
51 eieren uit en bracht minstens 30 jongen 
groot; de vogel ging niet verder dan 250 m bij 
het nest vandaan, de maximale actieradius 
was dus 500 m. 

� Een op 9 augustus 2008 nabij Berlijn geringde 
en gezenderde BOOMVALK gaf haar trek-
route en tijdschema gedetailleerd prijs: via een 
weekstop op het Italiaanse eiland Elba be-
landde zij op 30 september in West-Nigeria, 
via Kameroen en na een twee maanden lang 
verblijf in Zuid-Angola kwam ze op 1 januari 
2009 in Zimbabwe aan; binnen 5 maanden 
werd 10.065 km afgelegd. 

� Tussen 1980 en 2006 (25 jaar dus) is het aan-
tal broedparen van de ALGEMENE EURO-
PESE BOERENLANDVOGELS met maar 
liefst 50% afgenomen, de grootste achteruit-
gang vond plaats in het westen van Europa; 
het gaat hier om soorten als Kievit, Patrijs, 
Zomertortel, Grauwe Gors, Veldleeuwerik en 
Geelgors. 

� De gemiddelde reproductie van een paartje 
STEENUILEN blijft constant met jaarlijks 
bijna twee uitgevlogen jongen, wat onvol-
doende is om de populatiesterfte op te vangen. 

� De zesde NATIONALE TUINVOGELDAG 
(winter 2008/2009) brak alle records: 22.000 
mensen voerden gegevens in, waaruit bleek 
dat er uiteindelijk ruim 850.000 vogels waren 
geteld. 

� MALTA is (nog steeds) de vogelwereld niet 
welgezond: voorjaarsjacht en vallenzetterij (= 
trapping) veroorzaken een jaarlijkse slachting 
onder trekvogels en tevens een situatie waar-
door de eilandengroep vrijwel geen broedvo-
gels meer heeft.  

� In 2008 werd er in ons land door zo’n 700 
OOIEVAAR-paartjes gebroed.  
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� Denkelijk door veranderingen in het voedsel-
aanbod wegens oplopende temperatuur van 
het zeewater was 2008 een dramatisch slecht 
broedseizoen voor zowel de ZEEVOGELS 
van de Schotse eilanden als die op IJsland.  

� Nog steeds slecht nieuws over de (Nederland-
se) BLAUWE KIEKENDIEF ……. In 2007 
waren er nog maar 39 broedparen, waarvan 36 
op de Waddeneilanden; komt bij dat er ge-
middeld slechts 0,93 jongen per paar uitvlo-
gen, terwijl jaarlijks per paar 1,3 jongen nodig 
zijn voor een stabiele populatie; in 2008 zijn 
er slechts 29 territoria in het Waddengebied 
ontdekt. 

� Oost-Europese  taferelen van 
GROTE ZILVERREI-
GERS: op 19 januari 
2008 werden op 90 
slaapplaatsen ruim 1600 
vogels geteld  waarbij op 
sommige plekken meer dan 
100 exemplaren bij elkaar 
bleken te overnachten. 

� Het rapen van 
KIEVITSEIEREN 
in Friesland in toch wel 
ontstellende cijfers: ruim 6000 uitgegeven 
raapvergunningen legaliseren het meenemen 
van meer dan 90.000 eieren (een raper mag 
hoogstens 15 eieren meenemen). 

� De HUISMUS-populatie is met meer dan 50% 
gekelderd, maar de RINGMUS deed het nog 
veel slechter: de populatie slonk tot mogelijk 
nog maar een tiende van de vroegere omvang. 

� ZELDZAME BROEDVOGELS 2008: terug 
van weggeweest zijn de RODE WOUW  (in 
het Oost-Groningse Westerwolde bracht een 
paartje één jong groot) en de RUIGPOOTUIL 
(twee  broedgevallen in de Drentse Boswach-
terij Schoonloo).   Van de in totaal 5 uitgevlo-
gen jongen werden er drie door een roofvogel 
(Havik) gepredeerd, hopelijk hebben de ande-
re twee het weten te redden …… 

� Vervolg: voor de GRAUWE KIEKENDIEF 
was 2008 in Flevoland en Noord-Groningen 
een topjaar met 2x7 territoria, daarentegen 
scoorde het Groninger Oldambt, maar erg matig.  

� Nogmaals vervolg: het aantal territoria van de 
SLECHTVALK  steeg van 41 in 2007 naar  
± 50 in 2008, dat van de VELDUIL in het 
Waddengebied van 15 in 2007 naar minstens 
20 in 2008 

� Vervolg op nogmaals vervolg: van 22 mei 
t/m. 19 juni 2008 liet zich vrijwel elke avond 
in Noordwijk een DWERGOORUIL territori-
aal roepend horen. De vorige was van 1998 
(Ooijpolder). 

� Voortgaand slecht Nederlands nieuws over 
2008 aangaande de GRAUWE GORS (nog 
maar 1 territorium) en de KUIFLEEUWERIK 
(7 territoria/broedgevallen geregistreerd). 

� De Sallandse Heuvelrug als “bolwerk” van de 

KORHOENDERS: 2003-2005: 

13-15 hanen, 2006-23, 2007-15 

en 2008 15 hanen + 15 hennen.  

� Van de 29 KORHOENDERS die na-

jaar 2007 op de Hoge Ve-

luwe zijn uitgezet waren 

in april 2008 in elk geval 

nog minstens 2 hanen en  

3 hennen in leven. 

� Het Drentse WILDE ZWANEN-paar produ-
ceerde in 2008 twee legsels, die beiden mis-
lukten. 

� Na in 2006 in De Braakman (Zl.) present te 
zijn geweest met een nest met twee eieren was 
de KOEREIGER daar in 2008 weer present, 
ondanks het gesleep met nestmateriaal bleef 
de vogel vermoedelijk ongepaard. 

� De grootste broedkolonie van de KLEINE 
ZILVERREIGER was in 2008 die in het 
Quackjeswater met 75 nesten (2007: 42). 

� Broedvogelstatistiek aangaande de GROTE 
ZILVERREIGER in de Oostvaardersplassen: 
2005-97 nesten, 2006-143!, 2007-43 en  
2008-78. 

 

Anonimus Snuffelaer 
 

 

  

� “Onze” KRAANVOGELS in 2008: drie 
paar present in het Fochteloërveen, twee 
nestelende paren met vier jongen, waarvan 
er een uiteindelijk overbleef en een paartje 
dat niet verder kwam dan nestbouw. 
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SSeelleeccttiiee  uuiitt  ddee  BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK  per 21-01-2009 

 

Eigen verenigingsuitgaven: 
Broedvogelinventarisaties Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp 1983 t/m 2002 (Bert van Eijk) 

Broedvogelinventarisaties ‘De Wilck’: 2000/2007 (W. Alblas, B. van Eijk, C. Kes, R. Kraaijeveld, R. Dijs, L.Westgeest) 
Broedvogelinventarisaties Spookverlaat/Kruiskade Hazerswoude 1995 t/m 2009 (hard copy) (Bert van Eijk) 
Broedvogelinventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2006 + voorgaande jaren: speciaal uitgebreid rapport 
            t.b.v. Staatsbosbeheer Regio West (Bert van Eijk & Geert-Jan van Beek) (zowel digitaal als in hard copy) 
Broedvogelinventarisaties Spookverlaat/Kruiskade 2007, 2008, 2009 (alleen in digitale vorm) (Bert van Eijk) 
Lesbos voorjaar 2008, verslag Leden - Vogelreis (in digitale vorm) 
Wintervogels in de Rijnstreek 1995/2000 (Wilfred Alblas) 
De Zwarte Stern in Rijnwoude (Wilfred Alblas & Cor Kes) (opgenomen in het Vogeljaar 47-5, 1999) 

  

Vogelsoorten en soortengroepen: 
Handleiding Veldonderzoek Roofvogels (1997) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels (1993) 
The Raptors of Europe and the Middle East (2007) 

Biologie en bescherming van de Kerkuil (beschermingsplan) (1992) 
De Steenuil in Nederland (handleiding voor onderzoek en bescherming) (STONE) (2001) 
Steenuilen (P. en W. Beersma/A. van den Burg) (2008) 
Weidevogels inventariseren in cultuurland (Handleiding Nation. Weidevogelmeetnet, uitg. 2001) (SOVON/CBS) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels (1995) 
De Zwarte Stern in het Groene Hart in 2002 (Bureau Waardenburg BV) 
Jaarverslagen Weidevogelbeheer Zuid-Holland (Stichting LB-ZH) 
Akkervogels aan zet: Voor een oogst met meerwaarde (Vogelbescherming Nederland) (2008) 
Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland (SOVON, 2004) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Wadvogels (Van de Kam, Ens, Piersma, Zwarts, i.s.m. VBN) (1999) 
Acrobaat op het erf: Een steun in de rug voor de Boerenzwaluw (2ex.) (Vogelbescherming Nederland, 2008) 
 

Vogelgebieden, vogeltochten, vogelkijkplaatsen, tips m.b.t. vogels kijken enz.: 
Ontdek Natuureiland Tiengemeten (wandelen langs Weemoed, Weelde en Wildernis) (Deltananuur/   NM/prov.ZH/Natura 2000/LIFE) 
Nederlandse Wetlands 1996 t/m 2003 (VBN+Wetlandwachten) 
De Oostvaardersplassen (1988) 
De Wadden, wereld tussen eb en vloed (1990) 
Van Heuvelrug tot Duin: natuurgebieden in Zuid-Holland en Utrecht (2000) (SBB) 
Vogeltochten in de Lage landen (1985) 
Vogels in de kijker (gebieden in Nederland, België en Noord-Frankrijk) (1997) 
The Nature Guide to Extremadura, Spain (KNNV, 2006) 
Vogels kijken – basisgids voor het waarnemen van vogels (1998) 
Wegwijzer voor aankomende vogelaars (Vic Langenhoff i.s.m. SOVON, VBN en IVN) (1996) 
 

Landelijke en regionale tellingen: 
Rapporten Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1997 t/m 2001 (SOVON) 
 

Richtlijnen voor beheer, vervaardiging, tellingen, inventarisaties, enz.: 
Vogelinventarisatie (achtergronden, richtlijnen, verslaglegging) (1985) 
Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON 2004 (SOVON) 
Handleiding Bijzondere Soorten Project Niet-Broedvogels (SOVON, 1989) 
Vogel- en habitatrichtlijn (Themanummer de Levende Natuur) (sept. 1998) 
Handleiding Wet Ruimtelijke Ordening voor Vogelwerkgroepen (2000) 
Flora- en Faunawet: informatieve notitie (VBN, 16-12-2002) 
De Vogel- en Habitatrichtlijn (themanummer Via Natura, 07-02-‘01) (V&W/RWS/Dienst.Weg.-en Waterbouwkunde) 
Vogels en de Wet (Veren. Politie Dieren- en Milieubescherming i.s.m. VBN en KNNV-Uitgeverij) (2008) (2x) 
Verstoringsgevoeligheid van vogels, CD (update van 2004 naar de reacties van vogels op recreatie) (VBN, 2008) 
 
“Standaardwerken” en andere belangrijke informatie/hulp aangaande Nederland, Europa, Wereld: 
Ruimte voor de Vogels (1987) 
Een eeuw vogels beschermen (2007) 
Topografische Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna van Nederland (VBN+VOFF, 2007) 
Atlas van de Nederlandse broedvogels (1998/2000): verspreiding, aantallen, verandering (SOVON) (2002)    
Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels 2004 
Vogelbalans 2007: thema: klimaatverandering (SOVON/VBN) 
Vogelbalans 2008: thema: natuurgebieden (SOVON/VBN) 
De Europese Broedvogelatlas (Engelstalig) (1997) + Nederlandstalige samenvatting (’97) 
Habitats for Birds in Europe (1997) 

A Climatic Atlas of European Breeding Birds (Huntley e.a.; Durham Univ., the RSPB&Lynx Edicions Barcelona, 2008) 

 

Diversen: 
Stadsvogels-Beste Buren: Stadsvogelprijs 2007: 14 prikkelende voorbeelden van Stadsvogelprojecten (VBN, 2004) 
Landschap als geschiedenis (n.a.v. 20 jaar Landschapsbeheer in Zuid-Holland) (1999) 
Oude Rijn doet nieuwe zaken (maart 2006) (Prov. ZH i.s.m. Holland Rijnland en Stuurgroep Oude Rijnzone) 
ANWB Wegenatlas Nederland (2005) 
(Voor-)laatste jaargangen diverse magazins: Vogels, Vogelnieuws, SovonNieuws, Limosa, De Duinstag, LB-ZH 
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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? Stop het beest meteen in een afgesloten plastic zak in 
vriezer of koelvak, lever het daarna af aan de informatiebalie van “Naturalis”, waar men je verder helpt. Wordt uw 
aangebrachte vogel opgenomen in de wetenschappelijke collectie, dan wordt uw naam voor eeuwig opgenomen in 
het registratiesysteem van “Naturalis”. Voor zover nodig, het telefoonnummer van “Naturalis” is 071-5687600. 
 
Een en ander loopt dus niet via de VWG als zodanig! Wèl stelt redacteur “IJsmeester” het op prijs even een be-
richtje 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: 
 

� Vink ♀ (25-08: raamslachtoffers, Hazerswoude Rijndijk), Siem de Haas. 
 

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 Alkemade (onderdeel Gemeente Kaag en Braasem) 071-3327272  

Gemeente Jacobswoude (onderdeel Gemeente Kaag en Braasem) 071-3327272  
 

Informant 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt……  

                                                    iinn  ddee  WWiinntteerr!!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Van boven naar beneden: 

Roerdomp, in mistig AWD, C. Martijn 

Damhert, ook in AWD, C. Martijn 

 


