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BESTUUR  
• Voorzitter Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 
• Secretaris Piet van Woerden 071-3413400 p.van.woerden@hetnet.nl 

  Busken Huetstraat 59, 2394 TE, Hazerswoude-Rijndijk 
• 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  
• 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 18 augustus 2010 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 14 september 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: Putter, Leiden, 2009 
© E.van Zonneveld, (e.vanzonneveld@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 en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 
 Frans Verburgt 
Boskoop: 
 Cor van Zwieten 
Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 
Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
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Piet van Woerden 

secretaris 

 

BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
  

Bijna gemist! 
Bijna een week na de deadline kreeg ik een vriendelijk 
briefje van Frans. “Zit je nog op een stukje te broe-
den?” Nu is “broeden” voor vogelaars een bekend be-
grip, hopelijk zijn vele vogels bezig met deze activiteit. 
Ik broedde nergens op, sterker: ik had zelfs niet het 
idee dat ik een ei kwijt moest. Zoals jullie weten, had 
ik mij door een prachtige advertentie in het september-
nummer van de Braakbal laten verleiden me beschik-
baar te stellen voor het secretariaat. Bij alle opgegeven 
taken stond geen opdracht voor een artikel in De 
Braakbal. 
Ook bij de zeer verzorgde overdracht van het secreta-
riaat door Toos kwam dit onderwerp niet langs. Maar 
als trouw lezer van ons voortreffelijke magazine had ik 
natuurlijk beter moeten weten. Heel trouw verzorgde 
Toos deze rubriek en natuurlijk stipt op tijd! 
 
De voorgeschiedenis 
Waarom reageerde ik op die advertentie? 4 september 
2009 kreeg ik van Siem van der Haas De Braakbal 
aangereikt en nog diezelfde middag had ik contact met 
Toos en Gerard. Toos was één en al verbazing: “Wie 
reageert er nu op zo’n advertentie! Mag ik het verder 
bekend maken?” Mijn reactie: “Misschien reageren er 
nog wel tien! Gerard mag je wel inlichten.” 
Die belde me binnen 5 minuten. Beiden hebben het 
nieuws maanden stil gehouden. Daar kun je op bou-
wen! Grote klasse! 
Het waarom heb ik nog niet beantwoord. Sinds 2000 
help ik Cor Kes en Siem van der Haas met weidevo-
gelbescherming. Cor had me al eens laten weten, dat er 
van een actief lid wel wat meer verlangd werd: Mee-
doen aan tellingen, landschapsbeheer bij het Spookver-
laat e.d. 
Nu ben ik nogal licht gebouwd dus bomen knotten is 
niet zo geschikt. Educatie 
dan? Toos vraagt al een jaar 
om hulp voor Louis! In m’n 
werkzame leven was 
opvoeding de hoofd-
taak! 
Nu liever niet meer! U 
begrijpt er bleef niet 
veel over, dus greep ik m’n 
kans!! 
 
Even voorstellen 
Opgegroeid op een boer-
derij tussen de grote steden 
Den Haag en Rotterdam in 

het schitterende dorpje ’t Woudt was de polder mijn 
home. Vooral in de vakanties zwierven we dagenlang 
door de polder. Ik herinner me nog levendig mijn ver-
ontwaardiging toen een politieagent naar mijn vergun-
ning vroeg om op dit weiland naar kievitseieren te 
zoeken. 
Dit is toch het land van m’n vader! Aan wie moet ik 
dan toestemming vragen om er te lopen? 
Omdat als vijfde zoon de kans op overname van het 
ouderlijk bedrijf nihil was, heb ik een ander beroep ge-
kozen. Het vak biologie trok me aan en na de opleiding 
tot onderwijzer heb ik in Utrecht biologie gestudeerd. 
Mijn werkkring lag bij het middelbaar onderwijs in 
Leiden. 
Voor Utrechtse professoren een “onmogelijke” stad. 
(vergelijk Ajax – Feyenoord) 
Tijdens de lessen lukt het nauwelijks om met een  
klas echt de natuur in te trekken. Wij organiseerden 
wel op vrijwillige basis “nachtegaal” -excursies naar  
Meijendel. Jaren voordat ik met de FPU (VUT) ging, 
had ik Cor Kes al beloofd lid te worden van de Vo-
gelwerkgroep. 
Zo geschiedde in 2000. Vooral van de tochten door de 
polders met Siem van der Haas en Cor Kes geniet ik 
enorm. 
 
In het zonnetje 
U hoorde op de Algemene Ledenvergadering dat de 
Vogelobservatiehut “Amalia” nogal “vervuild” was. 
Inmiddels heeft Carol Honsbeek met een groep vrij-
willigers het onderkomen prachtig opgeknapt. Hulde! 
De tweepersoons sterke educatiecommissie heeft ons 
door de Ganzenbustocht een aantal nieuwe leden opge-
leverd. U stond al te trappelen om u bij Louis en Corry 
te melden. Meteen doen! 

Bij het jaarlijkse overleg 
met Staatsbosbeheer werden 

“de knotters” geprezen van-
wege het voortreffelijke onder-
houd van het Spookverlaat en 

omgeving. Klasse!  
Het eerste gruttonest in het gebied van 

“Wijk en Wouden” werd dit jaar gevon-
den in Hazerswoude-Dorp. Cor van 

Zwieten was de gelukkige. Waar-
nemend burgemeester mevr. A. Laten-

stein kwam het ei bewonderen. 
Alle leden (op één na) worden door Leo van 
Soldt in het zonnetje gezet. Jullie betaalden je 
contributie voor 2010. Van zo’n club wil je lid 

zijn ! 
 

  

  

 

 

 

 
Nachtegaal 
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VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
  

 

Als ik naar mijn geliefde fiets, is mijn snelheid niet 
zo groot als gebruikelijk. Niet dat de liefde wat be-
koeld is of dat ik bang ben nog eens een been te bre-
ken. Nee, de verbindingsroute is vogelkundig inte-
ressant.  
Te starten vanuit Oegstgeest, waar ik woon. Eerst 
over de Kwaaklaan langs het bos van het Kasteel 
Oud Poelgeest. Elk jaar hoor ik er wel een Bosuil en 
altijd Groene Spechten. Dan ga ik 
rechts af langs de Haarlemmertrek-
vaart. Dan de brug over, even goed op-
letten, er kan weer een IJsvogeltje langs 
komen zoeven… 
 
De Haarlemmertrekvaart is altijd interes-
sant, alhoewel, tegenwoordig schijnt dit ook 
zo te zijn voor de pleziervaart. Sloepen vol 
net iets te luid pratende lieden met glazen ro-
sé in de hand, ze doen de woonboten schom-
melen van de files op zomeravonden.  
Gelukkig heersen hier normaliter ganzen, eenden 
enz. Ik zag hier mijn eerste ♂-Nonnetje, in elke 
winter zitten er Grote Zaagbekken en de laat-
ste tijd ook allemaal raar kwakende 
‘kooi-eenden’. In het berkje 
over de brug zat indertijd de 
eerste Halsbandparkiet, nieuw-
komer in bos Oud Poelgeest.  
 
Na een brugje arriveer ik in Leiden en kom ik op de 
Broekweg. Het is een al eeuwen oud weggetje door 
de weilanden naar de boerderij in de huidige Me-
renwijk. Er is ooit een woonwagenkamp gekomen 
tussen de Broekweg en de Haarlemmertrekvaart. 
Toch bleef het er 's avonds redelijk donker als je 
weer naar huis fietste. Je kon de sterren tellen en 
destijds was de komeet van Hale-Bopp goed te be-
studeren. Nu is er in dat weiland jammer genoeg een 
woonwijk gebouwd en staat er elke 12 meter een 
lantarenpaal het resterende randje weiland te ver-
lichten. Kortom: hun hond niet aangelijnd uitlaten, 
het einde van sterren- en weidevogelwaarnemin-
gen…  
Gelukkig is er verderop op een te drassig terrein een 
nieuw miniatuur natuurontwikkelingslandje ‘Polders 
Poelgeest’ bijgekomen. Met Kleinst Waterhoentjes! 
 
Maar goed, een paar jaar terug fietste ik weer eens rich-
ting Leiden en wat zag ik daar? Een zeer forse Gier-

zwaluw, niet zo slank en ongeveer twee keer zo 
groot als een gewone Gierzwaluw. Hij vloog tussen 
Boerenzwaluwen en andere Gierzwaluwen in zodat 
ik zijn grootte goed kon vaststellen. Daarnaast had 
hij een witte buik, maar de witte ‘kin’ heb ik niet ge-
zien. En dat rare vliegen met stijve vleugels, zoals 
een pinguïn doet onder water. Ik moest uiteraard di-
rect aan een Alpengierzwaluw denken, die ik kort 
tevoren nog op vakantie goed had gezien.  
 
In zijn boek ‘Zeldzame Vogels van Nederland’ 
meldt Arnoud van den Berg in het totaal slechts 25 
waarnemingen van een Alpengierzwaluw in de laat-
ste 2 eeuwen… En hoewel ik zeker ben van mijn de-
terminatie knaagt er altijd een lichte onzekerheid, je 

bent per slot maar in je eentje.  
Ik heb uiteindelijk op aanraden van VWG-er  

Wilfred toch nog even gemaild met het CDNA 
(Commissie ter Determinatie Nederlandse  
Avifauna) met de vraag of er nog andere 
waarnemers waren geweest die de mijne zou-

den kunnen bevestigen. Deze meldde (wat 
mij betreft helaas) geen tweede waar-
neming in die periode. De door mij 

aangeleverde gegevens zouden even-
wel door de commissie worden bespro-

ken om eventueel als echte waarne-
ming te worden “aanvaard”, waarmee 
hij officieel in de boeken terecht zou 
komen. Nou, dàt hoefde natuurlijk 
niet, dàt vroeg ik ook niet. Maar nee, 
er werd volgehouden. Wat ze alle-
maal niet wilden weten en tot wat 
voor kijkertype toe. Of mijn bril 
ook als zodanig genoeg was, ach, ik 
bespaar u de details. Ik heb besloten 
nooit meer een waarneming in te 
zenden.  

 
  Normaliter zou ik nu melden dat het 
waar- nemen van een Alpengierzwaluw één  
ding is, maar dat het ontvangen van een Braakbal veel 
meer vergoedt omdat hij altijd stipt op tijd komt, 
nooit zo onverwachts, elke keer opnieuw met vele in-
teressante waarnemingen en verslagen, voortreffelijke 
foto’s, columns enzovoort.  
Maar dit keer valt dit me zwaar, omdat we u helaas 
ook moeten melden dat weer een beminnelijk mede-
vogelaar is gestorven.  

 

Uw eindredacteur 
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MMuuttaattiieess  
 

 
Beste lezer en/of lezeres, op 12 maart j.l., een aantal 
dagen voor onze jaarvergadering, kreeg ik het verzoek 
van onze secretaresse Toos, of ik de gegevens over de 
jaarvergadering naar de aan mij bekende mailadressen 
kon doorsturen, dat scheelt weer papier en postzegels 
etc. Natuurlijk wil ik dat doen, wetend van de vorige 
keer dat het een fluitje van een cent was. Aan het 
werk dus, even een klein mailtje aan alle bezitters van 
een mailadres, en zoals beloofd op de vorige jaarver-
gadering op de regel BCC, zodat niet iedereen de 
mailadressen van de gehele VWG ziet, en met de op-
merking dat dit alles op verzoek van onze Toos is. 
Het aangeleverde jaarverslag en de notulen van de vo-
rige jaarvergadering werden als bijlage meegestuurd, 
alles even verzenden en de klus was geklaard, zo 
dacht ik. 
Echter binnen enkelen minuten kreeg ik het gehele 
zaakje terug met als mededeling dat ik een ‘cluster-

host’ o.i.d. had, veroorzaakt door een van onze leden. 
Dus het mailadres van het genoemde lid verwijdert en 
de zaak opnieuw verzonden. Helaas, het duurde deze 
keer even iets langer, maar ik kreeg wel alles terug, 
met als reden een ‘clusterhost’ veroorzaakt door …  

Toch stond de naam van het genoemde lid niet meer 
in de lijst vermeld. Er werd wel een advies bij gege-
ven het gehele mailtje opnieuw te maken. Dus maar 
weer aan het werk, nieuw mailtje gemaakt, bijlagen er 
weer bij en de adressenlijst van de VWG nu maar 
eens op de CC regel geplaatst en inderdaad alles bleek 
naderhand verstuurd te zijn. 
 
Begin april krijg ik van onze voorzitter een verzoek 
om zo snel mogelijk alle leden die een mailadres heb-
ben te informeren over het overlijden van een van on-
ze leden. 
Binnen een maand dus 2 noodzakelijke berichten via 
onze elektronische weg, dan is e-mail toch een uit-
komst. 
Hebt u die berichten van de VWG niet ontvangen dan 
zijn er 2 mogelijkheden, of u heeft geen e-mail of uw 
e-mailadres is niet bekend bij de ledenadministratie. 
Van W.P.S. de Groot en W. de Jong kreeg ik de  
mededeling dat het e-mailadres verkeerd is. De slogan 
is nog steeds, probeer ons ledenbestand “up to date” 
te houden. Help allen mee s.v.p. en geef uw goede  
e-mailadres even door, zo veel werk is dat toch niet?  

 
Nieuwe leden:. 
Per 1 februari hebben zich aangemeld als lid: Mevr. Els Baars uit Oud Ade, Mevr. Annelies Marijnis uit Katwijk, 
Mevr. Anne-Marie Wirtz uit Leiden en de heer Simon Kralt  Hazerswoude/Rijndijk. 
 
Wij wensen hen allen een fijne tijd bij de VWG toe, en mochten ze ergens enige behoefte 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: 

We hebben i.v.m. met zijn overlijden Gabriël Timmermans van de ledenlijst moeten schrappen. Elders in dit blad 
kunt u daar meer over lezen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 195 leden, 21 gezinsleden, 9 dona-
teurs, 2 donateur/bedrijven, 17 relaties en 13 medewerkers (die geen lid zijn) genoteerd. 
Totaal dus 257 namen en adressen. 
Om te zorgen dat al deze adressen toch 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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LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN  

 
SEIZOEN 2010-2011 

 
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: 

Zo. 06/06 05.00-15.00 Ledenexcursie: Kennemerduinen met lunch Jan Hoogeveen 

Do. 09/09 20.00-22.15 
Seizoens-startavond: vooruitblik activiteiten; foto-
graaf Alexander Koenders “Vogels in hun biotoop” 

Jan Hoogeveen 

Za. 11/09 07.00-18.00 Ledenexcursie: Oostvaardersplassen e.o. Jan Hoogeveen 

Vr./zo. 
01-03/10 

08.00- ? Leden-vogelweekend: Texel Jan Hoogeveen 

Do. 07/10 20.00-22.15 
Publieks- en ledenavond:  
vogelsoorten uit VWG-gebied 

Louis Westgeest 

Zo. 10/10 09.00-12.00 Publieks- en ledenexcursie: De Wilck Louis Westgeest 

Za. 16/10 08.00-18.00 Ledenexcursie: Kop van Goeree Jan Hoogeveen 

Do. 04/11 20.00-22.30 Jaarlijks overleg: bestuur/coördinatoren e.a. Bestuur 

Do. 18/11 20.00-22.15 
Leden- en publieksavond:  
Oman (Herman van der Hart) 

Jan Hoogeveen 

Zo. 12/12 08.00-16.00 Ledenexcursie: Midden-Waalgebied Jan Hoogeveen 

Vrij. 07/01 20.00- ?? Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Bestuur 

Za. 15/01 08.00-14.00 Ledenexcursie: Gooi- en Vechtstreek Jan Hoogeveen 
 

AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
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Za. 05/02 08.00-18.00 Publieks- en ledenbustocht:  Deltagebied, ganzen e.a. Louis Westgeest 

Do. 10/02 20.00-22.15 Ledenavond: ‘Leden voor Leden’ Jan Hoogeveen 

Di. 15/03 20.00-22.15 Leden- en publieksavond: Kraanvogel Jan Hoogeveen 

Za. 26/03 08.00-18.00 Ledenexcursie: Kop van Noord-Holland Jan Hoogeveen 

Do. 31/03 20.00-22.30 Ledenavond: Algemene Ledenvergadering Bestuur 

Di. of do.  
12/04 of 14/04  

20.00-22.15 
Publieks- en ledenavond: i.s.m. IVN-afd. Alphen a/d. 
Rijn (locatie: IVN-gebouw te Alphen a/d. Rijn) 

Louis Westgeest 

Zo. 17/04 07.00-18.00 Ledenexcursie: Kampina (Noord-Brabant) Jan Hoogeveen 

Vrij. 20/05 19.00-22.00 Leden-avondexcursie: AWD-De Zilk Jan Hoogeveen 

Za. 28/05 09.00-12.00 Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat Louis Westgeest 

Do.t/m zo. 
02/06-06/6 

08.00-?? Ledenweekend: Limburg Jan Hoogeveen 

 
 
 

BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuurtuin 
Zaterdag 
09.00 uur 

05-06-2010,  03-07-2010,  07-08-2010,  
04-09-2010,  02-10-2010,  06-11-2010,  
03-03-2011,  02-04-2011,  07-05-2011, 
04-06-2011,  02-07-2011,  06-08-2011, 
03-09-2011  

Tineke van Rijn 
(0172 - 518267) 

 

Bert van der Zwaan 
(0172 - 588450) 

Zagen, 
knotten, 
maaiwerk, 
enz. 

Vrijdag 
13.30 uur 

Zaag-, kloof- en bezorgwerk, start bij De Zaagbek: 

06-08-2010, 13-08-2010, 20-08-2010, 27-08-2010, 
03-09-2010, 10-09-2010, 17-09-2010, 24-09-2010, 
01-10-2010, 08-10-2010, 15-10-2010, 22-10-2010, 
29-10-2010 Cor Kes 

(071 - 3414507) 
 

Margot & Ronald Klingers 
(071 - 5411198) 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Maaiwerk, vogelhut Amalia e.o:  

21-08-2010, 28-08-2010. 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 
30-10-2010,  voorbereiding Nat. Natuurwerkdag  
vrij. 05-11-2010, 06-11-2010 (Nat. Natuurwerkdag),  
20-11-2010,  04-12-2010,  wo. 29-12-2010,  
08-01-2011, 22-01-2011,  05-02-2011, 19-02-2011, 
05-03-2011, 19-03-2011 = slotdag)  

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

18/19-09-2010,  16/17-10-2010,  13/14-11-2010, 
18/19-12-2010,  15/16-01-2011,  12/13-02-2011, 
12/13-03-2011,  16/17-04-2011,  17/18-09-2011  

Ko Katsman 
(071 – 3412234) 

 

WBW/ 
     EBW 

Zaterdag 
World- of European Bird Watch: 

02-10-2010 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 

 

 

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



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

  9 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IN  MEMORIAM GABRIËL TIMMERMANS 

 

 

Op woensdag 31 maart 2010 ontvingen wij het schokkende bericht dat 
Gabrie zeer onverwacht van ons was heengegaan. 
 
Naast zijn familie was de tuinderij, de sport en de natuur zijn lust en zijn 
leven.  
Zo was hij vaak te vinden op de paden rondom Hazerswoude-Dorp waar 
hij al hardlopend luisterde naar de vogels om hem heen. 
Ook was hij een fanatiek schaatser. Hij heeft in de tachtiger en negentiger 
jaren zelfs drie maal de Elfstedentocht uitgereden en hij kwam zeker niet 
als  laatste binnen. 
 
In 2001 werd hij lid van de Vogelwerkgroep en, zoals Gabrie was, bij een 
werkgroep moet je iets bijdragen. Hij meldde zich dan ook direct aan als 
wintervogelteller. Dit heeft hij altijd in weer en wind gedaan. 
 
Ook was hij een regelmatige deelnemer aan onze excursies, waarbij hij 
op subtiele wijze een twijfelachtige waarneming aan de orde stelde. 
Toen er een vacature ontstond bij het nestkastenbeheer in Hazerswoude-
Dorp, was het Gabrie die het stokje overnam en zo er voor zorgde dat al-
les voortgezet kon worden. 
Toen de vereniging een uilenwerkgroep startte, was Gabrie er als de kip-
pen bij om zich daar ook voor in te zetten. 
 
Velen van ons zullen zich Gabrie herinneren als een echt natuurmens die 
zich altijd wel wist aan te passen aan de omstandigheden en overal een 
oplossing voor wist te bedenken. 
Wij zullen Gabrie heel erg missen. 
 
Oneindig veel groter is dit gemis voor zijn vrouw Elly, de kinderen  
Sebastiaan en Roos met hun respectievelijke vriendin en vriend en de 
naaste familie. 
Wij wensen hun heel veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit 
totaal onverwachte verlies. 
 
 
Namens de VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 
 
Gerard Brouwers, 
Voorzitter VWG.  
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GGaannzzeenneexxccuurrssiiee  
30-01-2010 

 
 

Zaterdagochtend, alvorens de bus vertrok, viel de 
sneeuw in grote hoeveelheden en zag de wereld om 
ons heen alleen wit.  
Toch was de opkomst bijzonder goed. Een volle bus 
leden en niet-leden hadden zich verzameld om aan 
deze excursie deel te nemen.  
De weerberichten beloofden immers beterschap en 
de route was aangepast aan bereikbaarheid van de 
bus. 
Tijdens de heenreis gaf de vaste vogelgids, Bert van  
Eijk, een beknopte omschrijving van de eventueel te 
verwachte ganzen en het geluid dat ze produceren. 

 
Na ruim een uur arriveerden we bij de eerste stop 
aan de Bommelse Gorzen. 
Veel slootjes waren nog bevroren, maar op de grens 
van het zompige land en de Grevelingen werden de 
eerste ganzen- en eendensoorten gespot. Ook het na-
burige haventje vulde de soortenlijst nog iets verder 
aan. 
Nadat deze plek verlaten werd, ging de reis door 
naar de Grevelingendam. 
Op de parkeerplaats aan de noordkant werd halt ge-
houden en konden de deelnemers uit de bus, om met 
de telescopen over de Grevelingen te kijken. 
De mooiste waarnemingen hier waren o.a. de Kuif-
duikers, Brilduikers, Middelste Zaagbekken en grote 
troepen Kramsvogels, die zich tegoed deden aan de 
bessen. 
 
Daarna werd koers gezet naar de zuidelijke kant en 
via de parallelweg konden we rustig over de droog-
gevallen slikken kijken. 
Een groep Rosse Grutto’s had zich hier verzameld, 
maar dit waren niet de enige steltlopers. 
Bonte Strandlopers, Scholeksters, Wulpen, Kanoe-
ten, Steenlopers en een enkele Zilverplevier lieten 
zich in vol ornaat bekijken. 

Maar zeker zo mooi waren ook de Pijlstaarten en 
Krakeenden, die pal aan de weg zaten en ook rustig 
bleven zitten. 
 
Na geruime tijd reden we weer verder. Onderweg 
passeerden we Ouwerkerk. 
Het kwam even ter sprake dat in de caissons, die ge-
bruikt werden om in 1953 het gat in de dijk te dich-
ten, een indrukwekkend museum is gevestigd. Hier 
wordt uitvoerig getoond welke impact deze ramp op 
Zeeland heeft gehad.  
En zo kwam de bus aan bij de Koudekerkse Inlagen. 
Allereerst zagen we hier een Groenpootruiter en een 
paar Zwarte Ruiters. 
Hier zaten ook weer behoorlijk wat ganzen en een 
vrouwelijke Blauwe Kiekendief vloog langs de bus 
over de rietkragen. 
Bij het eenzame bestaan van de Plompetoren werd 
even stilgestaan. Deze was blijven staan als herken-
ningspunt voor de scheepvaart, terwijl de rest van 
het dorp in de 16e eeuw afgebroken werd. Een dijk-
doorbraak werd al enige tijd voorzien en dus moest 
de woongemeenschap wijken.  
 
Ongeveer om 12.30 uur reden we naar “De Heeren-
keet“ om een kleine pauze in te lassen. 
Vóór we bij de herberg aankwamen moest de bus 
even stoppen omdat zich hier regelmatig een Water-
ral liet zien. 

 
Zoals gewenst stak het diertje direct rustig over en 
gunde alle mensen even de tijd om te kijken. 
De Huismussen bij het eettentje zelf waren ook vol-
gens afspraak. 
Namens de educatiecommissie werd koffie met ap-
peltaart aangeboden. Hier kwamen we ook leden van 
de Haagse vogelwerkgroep tegen en zo konden we 
enkele tips uitwisselen.  
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Terwijl sommigen even de tijd namen, gingen ande-
ren alvast nog even een stukje wandelen. 
Om 13.30 uur ging de reis weer verder en via de 
noordelijke kant van de Prunjepolder trok de bus in 
de richting van de Brouwersdam. 
Ook hier vielen weer enkele leuke waarnemingen te 
melden, zoals de Zwarte Zee-eend, Bontbekplevie-
ren en een grote groep Drieteenstrandlopers. 
Nu moesten we naar het laatste stoppunt van deze 
excursie.  
Via het net nieuw aangelegde natuurproject in de 
kop van Goeree reden we langzaan naar de vuurto-
ren. Ook hier weer een welwillende Groene Specht, 
die even de tijd voor ons wilde nemen. 
 

 
Maar de kraker was wel een Roerdomp, die in een 
slootje langs de weg stond. Overigens met op steen-
worp afstand nog een Watersnip. 
 

Bij de vuurtoren aangekomen, konden de mensen 
wederom even uit de bus. Aan het strand zaten zee-
honden, Roodkeelduikers en Eidereenden. IJseenden 
konden helaas niet bevestigd worden.  
Besloten werd dat het een mooie dag was geweest 
met veel zon en dat de bus via de Romeinseweg 
huiswaarts zou keren. Maar bij het passeren van het 
havenhoofd konden we nog even genieten van een 
paartje Grote Zaagbekken en vrouwtje Nonnetje. 
 
De afsluiter was echter een knaller. Aan de Romein-
se weg was de Ross’ Gans geland, waarschijnlijk het  
exemplaar wat al sinds enkele weken op diverse 
plaatsen in het gebied was waargenomen. De weer- 
 

goden waren ons goed gezind geweest en het geluk 
was met ons meegereisd. 
Met gepaste trots kunnen we stellen dat het een zeer 
geslaagde excursie was. 

 

Louis Westgeest  
 

Zonnig, met een wolk en bui, temperatuur 1°C 

Waargenomen vogels op 30-01-2010 
 

Aalscholver Grauwe Gans Koperwiek Roodborst Vink 

Bergeend Groene Specht Krakeend Roodkeelduiker Waterhoen 

Blauwe Kiekendief Groenpootruiter Kramsvogel Rosse Grutto Waterral 

Blauwe Reiger Grote Lijster Kuifduiker Ross' Gans Watersnip 

Bontbekplevier Gr. Mantelmeeuw Kuifeend Rotgans Wilde Eend 

Bonte Strandloper Grote Zaagbek Lepelaar Scholekster Wintertaling 

Brandgans Grote Zilverreiger Meerkoet Slobeend Wulp 

Brilduiker Holenduif Merel Smelleken Zanglijster 

Buizerd Houtduif Middelste Zaagbek Smient Zilvermeeuw 

Canadese Gans Huismus Nijlgans Spreeuw Zwarte Kraai 

Dodaars Kanoet Nonnetje Steenloper Zwarte Ruiter 

Drieteenstrandloper Kauw Ooievaar Stormmeeuw Zwarte Zee-eend 

Eidereend Kleine Zilverreiger Paarse Strandloper Tafeleend Zwartkop 

Ekster Kluut Pijlstaart Torenvalk 

Fazant Knobbelzwaan Pimpelmees Tureluur 

Fuut Kokmeeuw Rietgors Turkse Tortel 

Graspieper Koolmees Roerdomp Veldleeuwerik 
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DDee  FFrriieessee  WWaaddddeennkkuusstt    
ttiijjddeennss  ddee  vvoooorr--  eenn  nnaajjaaaarrssttrreekk  

  

DDEEEELL  IIII  VVAANN  OONNZZEE  MMOOOOIISSTTEE  VVOOGGEELLPPLLEEKKJJEESS  IINN  NNEEDDEERRLLAANNDD.. 

  

 
 

Iedere vogelaar zal uitkijken naar een bepaalde ge-
beurtenis in het vogeljaar. Voor de een is dit de eerste 
Grutto terug in de weilanden. Voor een ander is de 
terugkomst van de Kleine Zwanen het hoogtepunt 
van het jaar. Voor ons is zonder twijfel de massale 
terugkomst van de steltlopers langs de waddenkust 
van Friesland het hoogtepunt van het vogeljaar. Als u 
echt duizenden steltlopers, nog vaak in vol zomer-
kleed wilt zien, dan moet u de moeite nemen daar 
eens heen te gaan. Ons doel ditmaal is dan ook het 

“Westhoekje” bij het plaatsje Westhoek aan de 
Friese waddendijk. 
 
Het eist enige voorbereiding en is dan ook zeker niet 
in het excursieprogramma van de VWG in te lassen. 
Ten eerste moet het bezoek bij hoogwater plaats vin-
den, want dan komen de wadvogels massaal 
tegen de waddendijk aan zitten. Het West-
hoekje is dus een hoogwatervluchtplaats. Ten 
tweede moet het zo rond een uur of elf/twaalf 
hoogwater zijn, omdat dan het zonnetje lekker 
in de rug staat en het zicht optimaal is. Ten 
derde moet er ook nog een matige NW wind 
staan die het water tegen de dijk aan stuwt, 
anders komen de vogels niet dichtbij. Ten 
vierde moet het in mei zijn voor de voorjaars-
trek en augustus of begin september voor de 
najaarstrek. Al met al zijn er in die perioden 
maar een paar ogenblikken dat het kan en dan 
moet je op dat moment ook nog de tijd hebben. Het 
loont de moeite om even op www.waarneming.nl te 

kijken of er de voorgaande dagen wat gezien is, geeft 
wat meer zekerheid. Je moet ongeveer een uur tot 1.5 

uur voor hoogwater aanwezig zijn. 

Op www.getij.nl of Teletekst pg. 720 valt uit te vin-
den wanneer het hoogwater is. Bij Harlingen kijken 
en dan een half uurtje erbij tellen. 
 
Hoe komen wij bij het “Westhoekje’? Voor diegenen 
die navigatie aan boord hebben: Oude Bildtdijk. 
Westhoek Friesland. Voor de niet navigatiebezitters: 
na de Afsluitdijk richting Harlingen/Leeuwarden vol-
gen. Bij Franeker afslaan en richting Dongjum/ 
Tzummarum volgen. In Dongjum rechtsaf slaan rich-
ting Tzummarum. Na de bebouwing van Tzummarum 
de eerste weg links inslaan naar Firdgum. Nu alsmaar 
rechtdoor rijden tot aan de dijk. Bij de dijk rechts af-

slaan en dan net voor het Chinese restaurant van 
Westhoek weer links afslaan en het weggetje 
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naar de waddendijk volgen tot aan de parkeerplaats. 
Hier parkeren. 
 
Wij trekken er altijd ongeveer 2 uur voor uit om hier 
te komen. Geeft niet als je wat te vroeg bent, ook de 
akkers rond Westhoek leveren altijd leuke dingen op 
als Kiekendieven en Goudplevie-
ren. Het is bepaald aan te raden nu 
de laarzen aan te trekken. Een 
krukje, het lunchpakket en de kof-
fie meenemen, want er wordt nu 
enige uren zittijd en geduld van u 
verwacht. De waddendijk over-
steken. Wij beginnen met naar het 
water-uitlaatje te lopen dat onder 
aan de dijk ligt. Pas op, het zijn 
hier gladde basaltblokken waar u 
overheen loopt. Loop ongeveer 
een 50 meter het wad op en zet 
hier uw krukje in de vette blubber 
neer en ga de strandlopers die tus-
sen de zeekraal lopen stuk voor 
stuk in het vizier nemen. Nu is de 
tijd om de mooie Kanoeten, 
Krombekken, Bonte Strandlopers, 
Steenlopers, Rosse Grutto’s indi-
vidueel te bekijken. Straks zijn zij 
zo massaal aanwezig, dan wordt 
het een stuk moeilijker. Ook nu is 
het moment om te zoeken naar Breedbekstrandloper, 
Gestreepte Strandloper, Bonapartes Strandloper en 
Terekruiter. Ja echt, die laatste wordt hier ook regel-
matig gezien! Alleen nog niet door mij! Ergo, stude-
ren dus voor u gaat, de kenmerken moeten op uw 
harde schijf staan! U zult zien dat het water rap dich-
terbij komt en de tijd aanbreekt om terug te lopen de 
dijk op. Wij slaan nu linksaf richting Holwerd/ 

Ameland. Ongeveer 500 meter langs het schapenhek 
lopen en nu het krukje weer neerzetten en uw meege-
nomen koffie opdrinken en uw broodje opeten. 
Wij wachten nu geduldig op het echte hoogwater. De 
steltlopers komen nu heel dichtbij. Duizenden zitten 
er nu langs de waddendijk en wij zitten er zowat bo-

venop. Waar zie je zo’n schouwspel? Weer de kunst 
om die krenten uit de pap er tussenuit te halen. Lukt 
dat niet, geeft niet. Alleen al de aanblik van die dui-
zenden steltlopers nog in vol zomerkleed is de moeite 
dubbel en dwars waard vind ik. Op het moment dat 
de vogels wegvliegen van het nog kleine stukje over-
gebleven wad is het feest over. 
Wij vinden het dan meestal mooi geweest voor die 

dag en gaan terug naar huis. Voldaan en zullen nog 
dagen lang nagenieten van al dat moois. 
 
 

PS. Wij kunnen ook nog wat later in september 
gaan. De situatie daar is dan wel heel anders. De 
adulte najaarsvogels zijn veelal al door. Nu zitten 
er veel meer jonge vogels, het juveniele verenpak 
is ook mooi en nog vrijwel ongesleten. Ook zitten 
er nu veel minder vogels en is de aanblik wat min-
der spectaculair. Tijdens de voorjaarstrek in mei 
zijn de vogels uiteraard in vol zomerkleed, de aan-
tallen zijn dan veel kleiner en ze blijven minder 
lang hangen. Zij hebben haast om hun broedgebie-
den te bereiken. De echte zeldzaamheden zitten wel 
vaak bij die septembervogels en de meivogels, dus 
leuk blijft het en spannender 

 
 

Rob Kraayeveld 
 

De klei is 1 cm hard, daaronder is het een zuigende pap…  
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SScchhoouuwweenn--DDuuiivveellaanndd  
excursieverslag 27 maart 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangekomen bij Boers waren we amper de auto uit 
of het vogelen kon beginnen. 
We hoorden een specht en even later vlogen er, goed 
zichtbaar, twee Grote Bonte Spechten een boom in. 
 
Met een klein groepje vertrokken we, mooi op tijd 
naar de Punt van Goeree. Dat is bij het bezoekers-
centrum van de Grevelingen. Met een door Bert ge- 

 

maakt plattegrondje werd die plek gemakkelijk ge-
vonden. 
 
Het is gebruikelijk dat kijkschermen niet op de leng-
tes van onze leden is aangepast. Maar daar wist  
Toos wel raad op. Ze klom op een boomstronk om 
alles te volgen als was het een sportwedstrijd.  
 
Hierna hebben we op een paar plekken op de Brou-
wersdam rondgekeken. Onderweg zagen we een 
zeehond een dikke vis naar binnen werken. 
Vervolgens zijn we naar de inlagen bij Koudekerke 
gereden en hebben in de buurt van Moriaanshoofd 
rondgespeurd. Je kunt er langere tijd zoet brengen 
want er is altijd wel wat te beleven. De wind was fris 
maar de zon scheen en dat zorgde er ook voor dat er 
al weer atalanta’s rondfladderden. We zagen o.a. 
Grutto’s weer mooi op kleur. Opvallend vond ik dat 
we op verschillende plekken Rotganzen zagen. 
 

 
 
We zijn ook nog bij de slikken van Bommenede ge-
weest en in de buurt van Dreischor. 

 Bruine Kiek en Kokmeeuw foto:  J. Hoogeveen  

 Toos wint aan hoogte! foto: J. Lont 

  Rotganzen foto: J.Hoogeveen  
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Ik geloof dat het bij Bommenede was dat we over-
legden wat we nog wel wilden zien. Nou een Groene 
Specht b.v. Dat werd geregeld. Na een tijdje vloog er 
een over. Aan het eind van een plas of inham vloog 
af en toe een IJsvogel heen en weer. Dus die heeft de 
winter in ieder geval overleefd.  

De dag was weer omgevlogen. En knikkebollend, 
achterin het busje van onze chauffeur, zijn we min of 
meer voldaan en met een roodgebrand gezicht weer 
op huis aangegaan. 

 

Jikke Lont 
 

Waargenomen vogels op 27 maart 2010 
 

Aalscholver Graspieper Kleine Zilverreiger Pimpelmees Torenvalk 

Bergeend Grauwe Gans Kluut Putter Tureluur 

Blauwe Reiger Groene Specht Kneu Rietgors Turkse Tortel 

Bontbekplevier Groenling (g) Knobbelzwaan Ringmus Veldleeuwerik 

Bonte Strandloper Groenpootruiter Kokmeeuw Roodborst Vink 

Brandgans Grote Bonte Specht Kolgans Roodkeelduiker Waterhoen 

Brilduiker Gr. Mantelmeeuw Koolmees Rosse Grutto Watersnip 

Bruine Kiekendief Gr. Zilverreiger (o) Koperwiek Rotgans Wilde eend 

Buizerd Grutto Krakeend Scholekster Winterkoning (g) 

Canadese Gans (Gr) Heggenmus Kramsvogel Slobeend Wintertaling 

Dodaars Holenduif (o) Kuifeend Smient Witte Kwikstaart 

Eidereend Houtduif Lepelaar Sperwer Wulp 

Ekster Huismus Meerkoet Spreeuw Zanglijster 

Fazant IJsvogel Merel Staartmees Zilvermeeuw 

Fuut Kanoet Middelste Zaagbek Steenloper Zilverplevier 

Gaai (o) Kauw Nijlgans Stormmeeuw Zwarte Kraai 

Geoorde Fuut Kievit Ooievaar (o) Tafeleend Zwarte Zee-eend 

Goudplevier Kl. Mantelmeeuw Pijlstaart Tjiftjaf   

  

(o) = onderweg 
(g) = gehoord 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

TTeexxeell--wweeeekkeenndd  
 

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 okto-
ber. Ons verblijf is de groepsaccommodatie “de Breemhoeve” net iets ten noorden van Den 
Hoorn. (www.breemhoeve.nl ). 

 
Aanmelding is mogelijk tot 1 september 2010 door de  aanbetaling van 55 euro per persoon, 
over te maken op het gironummer 520103 t.n.v. onze vogelwerkgroep. Ontvangst van de be-

taling geldt als definitieve inschrijving. 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 inschrijvingskos-

ten bij eventuele annulering zal alleen kunnen plaatsvinden als de inkomsten de kosten van de accom-
modatie dekken. 
 
 Aanmelden bij Jan ( jchoogeveen@zonnet.nl ) en Ton (tonrenniers@hotmail.com ). 
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OOooiieevvaaaarrss  aallss  OOvveerrwwiinntteerraaaarrss    
  

 

Ongeveer 500 overwinterende Ooievaars in janu-

ari 2010 
In totaal zijn 497 verschillende Ooievaars gemeld. 
Het is natuurlijk mogelijk dat er nog een enkele Ooi-
evaar niet is gezien of gemeld, maar tot grote ver-
schillen zal dat niet leiden. Sommige melders hebben 
expliciet gemeld dat hun Ooievaars er niet waren. 
Ook dat is belangrijke informatie.  
 
De grootste  
concentra-
ties Ooie-
vaars wa-
ren te vin-
den bij het 
ooievaars- 
station De  
Graverij in  
Akmarijp 
(60), bij 
ooievaars- 
station De  
Lokkerij in  
De Schip- 
horst (169)  
en in Den 
Haag (39).  
Verder zijn er kleinere groepen gemeld bij (voorma-
lige) ooievaarsstations in Haastrecht, Alphen aan den 
Rijn, Zegveld, Rossum, Gorssel, Eernewoude en 
Spanga.  
Sommige Ooievaars overwinteren op en bij hun nest. 
Meldingen hiervan kwamen uit het hele land, van 
Peize in Drenthe tot Sluis in Zeeland.  
Ook Ooievaars die zomaar ergens langs de weg of in 
het land liepen, ontkwamen niet aan het oplettende 
oog van passanten. We hebben hier te weinig ruimte 
om alle plekken apart te noemen.  
Van de 497 overwinterende Ooievaars is van 153 de 
ring afgelezen (31 %). Er waren veel meer geringde 
Ooievaars, maar daarvan hebben de melders geen 
kans gezien de ringen af te lezen. De meeste Ooie-
vaars zijn afgelezen bij ooievaarsstation De Lokkerij, 
ooievaarsstation Herwijnen en in Den Haag.  
In totaal zijn er slechts drie eerstejaars jongen ge-
meld. Eén van deze drie is na het uitvliegen in Rot-
terdam gewond geraakt in het verkeer. Na revalidatie 
is het dier in november vrijgelaten, maar toen was 
het al te laat om nog op trek te gaan. Inmiddels is 
bekend dat deze Ooievaar niet meer leeft. De precie-
ze oorzaak is niet bekend.  

Uit de afgelezen ringen blijkt, dat de overwinterende 
populatie bestaat uit vogels met een leeftijd van 3 tot 
meer dan 25 jaar, met een gelijkmatige spreiding 
over alle leeftijden. Het beeld dat geschetst wordt in 
onderstaand deel over 'Overwinterende Ooievaars in 
Nederland' is weer bevestigd. Verder blijkt uit deze 
wintertelling dat 35 % van de broedvogels overwin-
tert in Nederland. In 2006 was dit nog 40 %.  
 
Wintertelling januari 2010, de eerste resultaten 

Veel mensen uit het hele land hebben gereageerd! Er 
zijn groepjes Ooievaars gemeld van maximaal drie 
vogels, maar er zijn ook al meldingen van groepen 
van meer dan dertig Ooievaars. Opvallend is dat de 
meeste Ooievaars worden gemeld in de provincie 
Zuid-Holland. Het is nog niet duidelijk waarom. We 
weten dat er ook Ooievaars in het noorden van het 
land verblijven, in de buurt van ooievaarsstations. 
Gelukkig zijn er ook veel ringen afgelezen. We gaan 
de gegevens verwerken en zullen daarna op deze 
plaats de resultaten laten zien en toelichten.  
 
Opvallende berichten 
Een bijzonder bericht bereikte ons vanuit Zuid-
Afrika. Daar overwinteren ook witte Ooievaars, 
maar dit gaat niet om Nederlandse Ooievaars. Het 
zijn Ooievaars die de oostelijke trekroute volgen, 
Ooievaars die hun broedgebied hebben in Duitsland, 
Polen, de Balkanlanden enz. Lees hier meer over in 
het stukje 'Overwinterende Ooievaars in Nederland'. 
Overigens is de wintertelling in Zuid-Afrika eigen-
lijk een zomertelling. Erg leuk om te merken, dat de 
vraag om uit te kijken naar overwinterende 

 Ooievaars  Zuid-Afrika heeft bereikt! 
Een andere opvallende melding kwam uit Ameland. 
Daar is vrijdag 8 januari een verkleumde en ver-
zwakte Ooievaar opgevangen. Het dier is voor reva-
lidatie overgebracht naar de Fûgelpits in Anjum. 
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Annemieke Enters en Wim van Nee 
oud-leden van de VWG  

(www.ooievaars.eu) 
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Overwinterende Ooievaars in Nederland 

Sinds 2001 tellen we in de winter overwinterende  
Ooievaars. Meestal ge-
beurt dit in een koud 
weekend in de periode 
eind december-begin ja-
nuari. Dat doen we na-
tuurlijk niet alleen. In 
het hele land helpen vele 
Ooievaars- en vogellief-
hebbers mee en worden 
er ringen afgelezen. Dit 
levert weer interessante 
informatie op over de 
overwinterende Ooie-
vaars.  
 
Vaak wordt gevraagd: is 
dat normaal, overwinte-
rende Ooievaars in Ne-
derland? Natuurlijk le-
ren de vogelboeken ons, 
dat Ooievaars trekvogels 
zijn en in de winter in 
Afrika horen te zijn. We kunnen dit wel een beetje 
nuanceren. 
In het algemeen gaan Nederlandse Ooievaars op trek. 
Overwinteringsgebieden liggen in Zuid-Europa en 
West-Afrika. Dit weten we dankzij terugmeldingen 
van geringde Ooievaars. Nederlandse Ooievaars vol-
gen dus de westelijke trekroute. Oost-Europese Ooie-
vaars volgen de oostelijke trekroute, via de Bosporus 
tot Oost- en zelfs Zuid-Afrika. Er is ook nog een klei-
ne trekroute via Italië.  

Er is ook een overwinterende populatie in ons land. 
Ooievaars zijn namelijk behoorlijk opportunistisch. 
Ze zullen gebruik maken van makkelijk te vinden 
voedsel, bijvoorbeeld bij particulieren, in dierentuinen 
en bij Ooievaarsstations. In zachte winters kunnen 
Ooievaars zelf redelijk gemakkelijk voedsel be- 
machtigen. Er zijn Ooievaars die in de zomer gebruik 
maken van plekken waar wordt bijgevoerd en toch op 
trek gaan. Er zijn er ook die in de broedperiode onaf-

hankelijk zijn van bijvoeren en vervolgens in Neder-
land overwinteren. Er zijn zelfs Ooievaars die het 

ene jaar wel op trek gaan en het andere jaar niet. 
Waar Ooievaars de ‘keus’ op baseren om wel of niet 
op trek te gaan, is niet bekend. Het heeft ongetwij-
feld iets met het voedselaanbod te maken, maar er 
zijn ook andere factoren in het spel.  
Sinds het begin van de wintertellingen ligt het aantal 
getelde overwinterende Ooievaars steeds tussen de 
450 en 500. (Het werkelijke aantal kan iets hoger 
liggen, omdat niet alle vogels worden gezien.) Het 
aantal broedparen neemt echter jaarlijks toe. In 2010 
kwam het aantal broedparen boven de 700 (= ruim 
1400 individuen).700 (= ruim 1400 individuen). 
Daarnaast zijn er ook Ooievaars die in het vooraf-
gaande jaar niet hebben gebroed,waardoor het aantal 
Ooievaars in de zomer nog iets hoger ligt. 
 
Het is zinvol om onderscheid te maken tussen 
broedvogels en jongen. Er is namelijk een groot ver-
schil in het trekgedrag.  
In percentages uitgedrukt en gebaseerd op de getallen 
van 2010: van de broedvogels overwintert ongeveer 
35 % in Nederland. Ongeveer 65 % van de broedvo-
gels gaat dus op trek. Eerstejaars jongen gaan zo goed 
als allemaal op trek. Dit is dus vrijwel 100 %. Hoog-
stens een enkeling blijft achter, bijna 0 %.  
Terugkijkend vanaf de eerste wintertellingen (2001), 
is er een afname van overwinterende ooievaars van 
ruim 50 % van de broedvogel tot 35 % .ruim 50% 
van de broedvogels tot 35%. 
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DDee  EEeemmppoollddeerrss,,  RRaannddmmeerreenn  eenn  ZZuuiiddoooosstt  FFlleevvoollaanndd  
 

Verslag ledenexcursie 21 februari 2010 

 

Op zondag 21 februari verzamelde zich weer een 
klein groepje vogelaars op de parkeerplaats bij Boers  

 
voor een vogeltocht in de polders rond het Eemmeer. 
We vertrokken met drie auto's stipt om acht uur. Het 
was rond -2º en toen we de A12 op reden werden we 
omringd door een dichte mist. Dit zou een groot deel  

 

van de dag zo blijven waardoor we weliswaar in een 
zeer aparte, mooie wereld terecht kwamen maar het 
zicht over de polders niet echt denderend was. Na de  

afslag bij Eemnes pauzeerden we bij de eerste par-
keerplaats die we tegenkwamen. Hier hadden we af- 

 
gesproken met iemand die vanuit deze plek met ons 
verder mee zou gaan. Het duurde wat langer dan  
verwacht en de thermoskannen met koffie kwamen 
al tevoorschijn, toen iemand riep dat hij in een vijver 
bij een bedrijvencomplex een IJsvogel had gehoord 
en gezien. Het was, op deze nou niet zo 'vogelleuke' 
plek, een prachtig begin van een mistige excursie! 
 
Onze eerste echte stop was bij de vogelhut 'De Dooie 
Hond'. Hier zouden we een uitzicht hebben over het 
Eemmeer. Na een wandelingetje over een bevroren 
modderpad, konden we alleen maar horen en gissen 
wat er zat: door de mist gesmoorde geluiden van 
ganzen en het gefluit van Smienten. Het meer was 
van onze kant verder ook nog dichtgevroren dus toen 
we een smal en glad plankje over moesten steken 
voor de hut besloten we dan ook maar om te keren. 
 

Op onze weg terug naar Eemnes en richting het 
veerpontje (zondags varen ze niet) kwamen we de 
'gewone' vogels tegen. Grauwe Ganzen, Kolganzen, 
Holenduiven, wat roofpieten zoals de Blauwe Kiek. 
Bij een jachthaventje zagen we prachtige Brildui-
kers, Nonnetje vrouw (later op de dag zagen we ook 
een paar mannen) en een enkele Grote Zilverreiger. 
 
In de polders tussen Bunschoten/Spakenburg en 
de A28 kwamen we veel groepjes Kleine Zwanen  

Kleine Zwanen en ganzen in feeëriek decor foto:  L. Westgeest 
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tegen. Bij de dijk van het Nijkerkernauw stopten we 
weer even. De voorste auto had Appelvinken zien 
wegvliegen! We zijn er nog op zoek naar gegaan 
maar slechts een klein groepje heeft ze nog een keer 
gezien toen de anderen al weer in de auto zaten om 
weg te rijden. 
Na een kleine lunchpauze bij het gesloten Hertog 
Reijnout Gemaal, reden we het Nijkerkernauw over. 
De voorste auto zag ten westen van de N301 een 
grote groep Kleine Zwanen en via polderweggetjes 
konden we vlakbij de groep komen. Plotseling zei 
Ingrid Koedijk naast mij dat er niet alleen Kleine 
Zwanen waren: er zaten ook twee Wilde Zwanen bij! 
Ze wees op het grootteverschil en de tekening op de 

snavel: het gele gedeelte liep in een soort puntzak 
naar het einde van de snavel. 
Ten Oosten van de N301 bezochten we ook nog 'De 
Stille Kern', een heuvel midden in het Horsterwold, 
met uitzicht over een bevroren plas waar we een 
Grote Lijster parmantig overheen zagen lopen.  
 
We vervolgden onze tocht via de Eemmeerdijk, 
langs het licht kruiend ijs van het Eemmeer.  
Iets na drie uur besloten we de excursie te beëindi-
gen: de mist was opgetrokken en de eerste regen-
druppels begonnen al te vallen. Na afscheid van el-
kaar genomen te hebben reden we ieder voor zich 
weer terug naar de parkeerplaats bij Boers. 

 

Ingeborg Blommers 
Waargenomen soorten 21 februari 2010 
 

Aalscholver Grote Bonte Specht Koolmees Spreeuw 

Appelvink Grote Lijster Koperwiek Stormmeeuw 

Bergeend Grote Zaagbek Krakeend Tafeleend 

Blauwe Kiekendief Grote Zilverreiger Kramsvogel Torenvalk 

Blauwe Reiger Grutto Kuifeend Turkse Tortel 

Brandgans Halsbandparkiet (o) Meerkoet Veldleeuwerik 

Brilduiker Heggenmus Merel Vink 

Buizerd Holenduif Nijlgans Waterhoen 

Dodaars Houtduif Nonnetje Wilde eend 

Ekster Huismus Pimpelmees Wilde Zwaan 

Fazant IJsvogel Putter Winterkoning 

Fuut Kauw Roek Wintertaling (o) 

Gaai Kievit Roodborst Witte Kwikstaart 

Goudplevier (o) Kleine Zwaan Scholekster Wulp 

Grauwe Gans Knobbelzwaan Slobeend Zanglijster 

Groenling Kokmeeuw Smient Zilvermeeuw 

Grote Canadese Gans  Kolgans Sperwer Zwarte Kraai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom zou ìk nou de 

SSSeeeiiizzzoooeeennnsssooopppeeennniiinnnggg  op 

donderdag 999   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr 

222000111000 vergeten?? 

Omdat ik de naam heb  
zeker?? 
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5500  jjaaaarr  MMeeiijjeennddeell 
Lezing 15-4-2010 

 
 

Meijendel heeft, 
voor zover bekend, 
de oudste vogel-
werkgroep van Ne-
derland. Deze 
werkgroep is ruim 
vijftig jaar geleden 
opgericht en de le-
den zijn destijds 
begonnen om met 
een eigen methode 
de aanwezige vo-
gels te inventarise-
ren. 
Deze manier van 
tellen sloot nog niet 
aan op de later 
ontwikkelde lande-
lijke BMP-methode en bovendien werden aanvanke-
lijk alleen de percelen geteld waar waterpartijen 
aanwezig waren. Maar ondanks dat kon er een rede-
lijk beeld gevormd worden van de aanwezige vogel-
soorten, zo vertelde Jan Westgeest, coördinator tel-
lingen. 
 
In de 18de en 19de eeuw beheerde de adel het gebied, 
tenminste, als je van beheren kan spreken. Het was 
voornamelijk te doen om de jacht en mede hierdoor 
werden al in een vroeg stadium konijnen uitgezet. 
Pas in het begin van de twintigste eeuw ging men 
over op een andere beheertechniek. Het duingebied 
groeide geleidelijk aan dicht en grote broedkolonies 
meeuwen bleven aanwezig. Het ging hier om Zil-
vermeeuwen, Kokmeeuwen en Kleine Mantelmeeu-
wen, die rond 1980 ongeveer 9000 nesten in dit ge-
bied hadden.  
In deze periode nam het aantal vossen toe, mede 
door aanpassingen in de jachtwet. De aantallen vos-
sen zijn inmiddels vastgesteld op 250 exemplaren op 
20 vierkante kilometer (ruim 12 vossen per vierkante 
km). 
Binnen enkele jaren waren de broedkolonies meeu-
wen totaal verdwenen. 
Het was echter wel opmerkelijk dat deze vogelsoort 
direct weer ingenomen werd door andere soorten, 

zodat het aantal 
soorten wel gelijk 
bleef. 
In het begin van 
de jaren negentig 
liet men grote gra-
zers in Meijendel 
toe, waaronder de  
Galloway-runder-
en.  
Dit resulteerde in 
een veel opener 
landschap, hetgeen 
ook weer een klei-
ne verandering aan 
soorten teweeg 
bracht. 
Zo nam het aantal 

vogels die van riet afhankelijk zijn af, omdat de run-
deren de rietkragen begrazen.  
En ook verscheen bijvoorbeeld de Havik. Dit bleek 
direct zijn effect te hebben op het aantal Houtduiven 
en Eksters. Deze veranderingen werden aan de hand 
van statistieken weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broedvogels inventariseren gebeurt nu voornamelijk 
aan de hand van zang. Dit kan bijna niet anders 
vanwege de structuur van het terrein, hetgeen duide-
lijk verschilt met weidevogeltellingen.  
Kortom, Meijendel is een aanbeveling waard om te 
bezichtigen.  

 

 
Namens de educatiecommissie,  

Louis Westgeest 

Vossen 

De vos kwam tot in de zestiende eeuw voor in de Haagse 
duinen. Vanwege de opkomende konijnenhouderijen 
besloot men deze 'lastpost' uit te roeien. In de jaren '70 
trekt de vos weer naar noordelijker en westelijker gele-
gen gebieden, waaronder Meijendel. 
 
Op dit moment leven zo'n 250 vossen in Den Haag. De 
meeste van hen zitten in het duingebied, maar ook in 
parken worden ze zo nu en dan gesignaleerd. 
 
De grote groei van het aantal vossen een paar jaar terug 
is te danken aan de meeuwenkolonie van 10.000 paar-
tjes in de duinen. De vos kon 15.000 eieren op zijn ge-
mak oppeuzelen. Op dit moment is de populatie vossen 
stabiel.  

AAAnnnnnnooo   111999444000    
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Vroeger was alles beter  
(ter ere van ons 30-jarig bestaan) 
 
 

“Vroeger was het allemaal veel 

beter.” Ik vermoed dat het be-

stuur en de coördinatoren van 

onze mooie VWG even zullen 

moeten zuchten als zij dit lezen. 

O nee, toch geen ontevreden lid? 

Nee hoor, ik vind juist dat het te-

genwoordig allemaal veel beter 

gaat dan vroeger. Oké, niet met 

de natuur, maar daar kunnen zij 

ook niet zo veel aan doen (hoog-

uit iets meer dan nu?). Maar ten 

aanzien van onze vereniging? 

Louter vooruitgang, al wordt daar 

wel eens iets anders over gezegd, 

als je het oor te luisteren legt bij 

het geheime genootschap van 

leden van het eerste uur. 

 

Ik hoor wel eens fluisteren dat 

sommige leden de vogelweeken-

den vroeger veel leuker vonden. 

Lekker met zijn allen in een ver-

vallen boerderij bivakkeren. De 

helft van de vogelsoorten missen 

omdat slechts een paar rijke stin-

kers over een telescoop 

beschikten. Nee, 

dat was leuk. Je 

sliep met zijn allen in 

één grote, ongeventileerde 

slaapzaal. Het gesnurk was 

niet van de lucht, maar werd 

daar wel mede door veroor-

zaakt. 

 

De ledenavonden dan, toen nog 

gehouden in café De Hoek. In een 

warm, rokerig achterzaaltje, 

waarbij de sprekers maar boven 

het feestgedruis van het beneden 

gelegen drinklokaal moesten zien 

uit te komen. De vereniging bezat 

nog geen computer met beamer, 

dus de gastsprekers kwamen ge-

wapend met een flip-over en een 

toverlantaarn hun zegje doen, over thans achterhaalde onder-

werpen als weidevogels en zwarte sterns.  

 

Ook zegt men dat het in het bestuur gezelliger was. Ik ben zelf een 

blauwe maandag bestuurslid 

geweest en heb dus enig recht 

van spreken: dat was niet zo. Een 

met bovennatuurlijke precisie 

opgestelde lijst met ingekomen 

stukken, waaronder de folder 

van de plaatselijke slager, moest 

worden doorgeworsteld, voordat 

we laat in de avond aan de echte punten toekwamen. En er zat in 

die dagen geen enkele vrouw in het bestuur, hetgeen de gezellig-

heid ook al niet ten goede komt. Wat zegt u, dat is sinds kort op-

nieuw zo? Foei! 

 

En bij het knotten was het leuk, vroeger. Met zijn allen in de regen 

kleumen onder een zeiltje. Na een paar jaar werd dat vervangen 

door een te kleine, stinkende oude Pipo-wagen waarin je werd 

aangestaard door een ranzige opgezette vos, die eerst zijn streken 

was verloren maar daarna toch echt ook zijn haren. En bij gebrek 

aan moderne hulpmiddelen zoals motorzaag, kloofmachine en 

Tirfor moest je nog keihard werken ook. Bovendien waren de win-

ters toen veel kouder dan nu, dus het was altijd afzien. Menige 

knotter uit die tijd mist een afgevroren ledemaat. 

 

En als klap op de vuurpijl de Braakbal. 

Eerst maar even de productiewijze: 

vroeger werd deze pagina voor pagina 

gestencild, waarna mensen 

rondje na rondje langs een 

grote tafel moesten lopen om het 

blad bijeen te rapen. Slavenar-

beid! Nu gaat er een com-

puterbestand naar de 

drukker, die er een gelikte glossy van maakt, om 

van te watertanden. 

En dan de inhoud. Die is toch veel gevarieerder en leuker dan 

vroeger? Er gaan geruchten dat de Braakbal jarenlang is volge-

schreven door slechts één persoon. Nu zijn dat er minstens drie 

(waaronder overigens nog steeds die ene). 

 

Laatst kwam er een lid van onze vereniging naar me toe die zei 

dat hij mijn columns zo ouderwets gezellig vond. Ik ben nog nooit 

zo beledigd geweest. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Klingers 
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LLuukkee,,  ddee  hhoooopp  vvoooorr  oonnzzee  ttooeekkoommsstt  
 

We doen al een aantal jaren mee met de wintertellin-

gen. Voor onze VWG op een vooruit geschoven po-

sitie, maar we doen trouw mee met het verzamelen 

van de gegevens over de vogels, die in onze omge-

ving ’s winters bivakkeren. Om de gedachten te 

bepalen: westelijk van de Nieuwkoopseweg tot aan  

het Noordeinde in Aarlanderveen en oostelijk van de 

Korteraarseweg. Zo, dat is er uit en nu wordt veron-

dersteld dat men weet, waar wij tellen. We hebben 

drie vaste telplekken, die we, weer of geen weer, al-

tijd aandoen. Onze aanloop routes zijn verschillend, 

de één neemt de westelijke aanlooproute, de ander 

de oostelijke om toch maar zo weinig mogelijk 

 

vogels, weliswaar in een ander telgebied, te missen. 

De eerste telplek is een doodlopend stuk dijk als zij- 

weg van de Nieuwkoopseweg, die daar ook dezelfde 

naam heeft als de provinciale weg. Voor één van de 

weinige daar staande huizen is onze stop en bij de 

laatste telling half maart kwam een moeder met een 

jongetje naar ons toe met de vraag of wij aan het tel-

len waren. Zij en haar zoon van zes jaar hadden ons 

al een paar jaar zien observeren en zij waren be-

nieuwd wat we telden en voor welke organisatie. Na 

de uitleg moesten moeder Ellen Voorend en zoon 

Luke uiteraard door de telescoop kijken naar de toen 

nog veelvuldig aanwezige Smienten en andere gas-

ten, waarvan de Kieviten en een enkele Grutto toch 

weer het voorjaar aankondigden. Luke was geweldig 

enthousiast en kletste ons de oren van het hoofd. Hij 

was, als buitenmens, zoals zijn moeder hem noemde, 

natuurlijk gewend aan de Kieviten, maar een blik 

door de telescoop was toch iets anders dan de “ge-

wone” verrekijker. We moesten letterlijk en figuur- 

 

LLUUKKEE  iiss  ddee  TTOOEEKKOOMMSSTT  

        vvaann  ddee  VVWWGG!!!!!!        

lijk door de knieën om Luke door die grote kijker te 

kunnen laten kijken. Het was opvallend dat hij direct 

de vogels in het vizier had. Dat geeft nog wel eens 

problemen voor kleine “grote” mensen, omdat die 

heel veel moeten zoeken en proberen om datgene in 

de kijker te krijgen, waar het om gaat. Met de tele-

scoop op de Smienten gericht, werd terloops ook zijn 

zeer professionele vogelboek geraadpleegd en toen 

weer door de kijker naar de Smienten om te ontdek-

ken of de gele streep op de kop zichtbaar was. Moe-

der Ellen deed ook driftig mee. 

Luke was en is een fervent visliefhebber, weet er 

veel van, maar sinds de afgelopen winter, met tel-

kens die kerels uit Alphen voor de deur, werd zijn 

‘‘ ’’
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Namens de educatiecommissie, 

Corrie van der Veer 

belangstelling voor vogels steeds maar groter. En die 

belangstelling voor vogels is niet in de laatste plaats 

aangewakkerd door zijn reis naar Nieuw-Zeeland, 

waar hij Kiwi’s gezien heeft. De namen van Kievit 

en Kiwi lijken op elkaar, maar de vogels zijn toch 

heel anders, wist hij ons te vertellen.  

Na de laag liggende polder geïnventariseerd te heb-

ben, mocht Luke met ons mee naar de twee andere 

telplekken: een parkeerplaats langs de provinciale 

weg en eentje midden in de polder met uitzicht op 

een brede vaart. Daar kregen we veel Kuifeendjes in 

de kijker en die aanblik moest natuurlijk met het vo-

gelboek vergeleken worden. Hetzelfde gold voor de 

Grote Zilverreiger en andere gevederde vrienden.  

Luke was na dit tripje enorm enthousiast en vroeg 

direct wanneer we weer komen tellen. Dan is hij vast 

en zeker van de partij 

. 

Aan ons zal het niet liggen. Wij zullen ons best doen 

om onze kennis van de vogels op hem over te bren-

gen. Wie weet wordt hij nog wel eens lid van onze 

VWG. 

Rob Kraayeveld en Casper Bottemanne 
 

 

 

GGeenniieetteenn  iinn  ‘‘ddee  WWiillcckk’’  
 

Zaterdagmorgen 24 april verza-
melden zich 23 mensen (10 
niet-leden) om 9.00 uur bij 
de rode Wipmolen bij Ha-
zerswoude voor de wande-
ling naar ‘De Wilck’.  
 
Het was prachtig weer, 
zonnetje en heel weinig 
wind. Het beloofde een 
prachtige excursie te wor-
den. En dat werd het ook! 
We parkeerden de auto’s 
bij het sluisje en werden al 
direct door Louis gewezen 
op de 2 knotwilgen in de 
bocht; in beide bomen was een 
nest van een Wilde Eend zichtbaar. 
Siem vertelde over de geschiedenis 
van dit stukje land en de Grutto’s 
en Kieviten waren luidkeels aan-
wezig. En dan bij het water in het 

nog jonge natuurgebiedje vele 

zwanen,  
 
Smienten en Visdiefjes. En ook 
een paartje Zwarte Ruiter foerage-
rend langs de rand en een Water-
snip die met veel kabaal wegvloog.  
 

Uitgebreid hebben we daar gestaan 
en we zagen steeds meer. 
Twee Lepelaars in de verte 
en een Bruine Kiekendief, 
spiedend naar een prooi. 
Grutto’s op hun nest en 
een paar kleine Kievitjes, 
die onwennig door het 
korte gras liepen Een paar-
tje Goudplevier en een Ta-
Tapuit.  
Een mooi gezicht is ook 
het verschil in cultuurwei-
land en verruigd weiland, 
terwijl we aan beide kan-
ten van het pad een Grutto 

op haar nest hebben zien zitten. Na 
ongeveer tweeënhalf uur wandel-
den we weer naar de auto’s terug 
en iedereen ging heel voldaan en 
enthousiast naar huis. Het was een 
prachtige excursie. 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
(van 01-02-2010 tot 15-04-2010) 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Baardman 02/04 1 Spookverlaat, Amalia dw 

Blauwborst 30/03, 05, 06, 08-10/04 1, 1, 1, 1 Spookverlaat, ZR dw, SvS-IB, ow 

Blauwe Kiekendief       ♂, o 14-15, 17-18/02, 24/03, 09/04 1, 1, 1, 1, 1 rhp, gwp, De Wilck,ZR CK, HM, WB-BB, ow 

Boerenzwaluw                   o 22, 30/03, 01/04 2, 1, 11, 1 ZR, De Wilck, Spookverlaat ow, HV, HM, RD 

Bonte Strandloper            tp 14, 22/03 2, 1 ZR ow 

Boomklever                      tp 19/02 1 LDhtk BE 

Boomkruiper                    tp 15/03 2 Spookverlaat e.o dw 

Brilduiker               ♂,.♀, tp 21/02 3 RAV GJB 

Canadese Gans                 tp 27/03 3000 ZR ow 

Dodaars                            tp 15/03 1 Spookverlaat dw 

Dwerggans                      tp 27/03 3 De Wilck ow 

Fitis                                  tp 04, 26/03 1, 1 HWD, LDhtk HV, BE 

Gele Kwikstaart               tp 06/04 1 ZR ow 

Goudplevier                     tp 03/03 14 De Wilck CK 

Graspieper                       tp 25/02 4 De Wilck HV 

Groene Specht                 tp 15-04 1 LDhtk PD 

Grote Bonte Specht         tp 15/03 2 Spookverlaat dw 

Grote Gele Kwikstaart    tp 14/03, 01/04 1, 2 polder achthoven, Amalia CH-RK, HM 

Grote Zaagbek     ♂, ♀, tp/o 13, 18, 21/02 12, 1, 1 LDzijl, Spookverlaat, RAV TR, RK-CK, GJB 

Grote Zilverreiger           tp 15/02, 11/03, 01/04 5, 7, 1 Westeinde, div lokaties TR, JJ, HM 

Grutto                              tp 13-14, 24/03 2, ?, 180  gdp, pah, ZR WB-BB, RK-CH, ow 

Havik                          ♂, tp 15/03,06/04 1,1 Spookverlaat dw 

Huiszwaluw                 01/04 2 Spookverlaat HM 

IJsvogel                            tp 21,24/03 1,1 ZR ow 

Kemphaan                        tp 03,25/03 1,2 De Wilck,ZR CK,ow 

Kleine Rietgans              tp 05,10-11,27/02  50, ?,1 lwp, bhp,ZR CK, SvS, ow 

Kolgans                            tp 10-11/02 16000 lwp CK 

Kleine Plevier                  tp 06-07/04 1 ZR ow 

Kleine Zwaan                  tp 
01, 05, 09,11-12-13,15,21,22, 
27/02 

245, 150, 180, 
189, 130, 203, 
205, 105, 52,18 

doespolder, riethoornse polder, 
grote polder, Spookverlaat, ZR, 
Rijnenburger polder 

CK, TR, ow 

Kraanvogel                      o 26/03 9 LDhtk BE 

Lepelaar                          tp 01,03,28/03, 01/04 11, 1, 4, 2 Meeslouwerpolder, De Wilck TR, CK, RD 

Nonnetje                     ♀, tp 15,21/02 1, 2 Amalia, RAV HM, GJB 

Patrijs                              tp 16/03 2 Galgweg HM 

Ransuil                   ♂, ♀, tp  02/03,06/04 2, 1 Spookverlaat dw 

Rietgors                      ♂, tp 25,30/03; 06,09/04 1, 1, 8 Spookverlaat, ZR CH-CK, HV, dw, ow 
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Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     
Rietgans                          tp 11/02 ? lwp CK 

Rietzanger                  ♂, tp 09/04 1 ZR ow 

Ringmus                          tp 30/03; 02, 06/04 3, 5, 1 ZR, Spookverlaat ow, dw 

Roerdomp                     tp,0 09/03, 05/04 1, 1 Spookverlaat, N11elfenbaan HM, ow 

Roodborsttapuit               tp 29/03 1 ZR ow 

Rotgans                            tp 13/02 1 gdp BB-WB 

Rouwkwikstaart              tp 30/03 1 ZR ow 

Ruigpootbuizerd              tp 11/03 1 Gelderswoude JJ 

Slechtvalk                ♂,♀ tp  14/02; 03, 11, 14/03 2, 1, 1, 1, 1 
pah, ZWwesteinde, De Wilck, 
KRhdp 

VH-RK, CK, JJ, HV 

Smient                             tp 14/03 1150, 2350 pah, De Wilck CH-RK, HV 

Sperwer                            o 14-15/03, 04, 06/04 1, 2, 1 pah, Spookverlaat, LDblm CH-RK, dw, IB 

Tapuit 02/04 1 ZR ow 

Tjiftjaf                        ♂, tp  02/03 1 LDhtk BE 

Tureluur                          tp 02, 14/03 10, 2 De Wilck, pah JJ, RK-CH 

Veldleeuwerik                 tp 14/03 2 De Wilck HV 

Visdiefje 29/03; 02, 06, 09-11/04 1, 1, 1, 1 ZR, De Wilck-plasje, ZR WB, ow 

Vuurgoudhaantje          tp 14-15/03 1, 1 pah, Spookverlaat RK-CH, dw. 

Waterpieper                   tp 14, 26/02 1, 1 LDbhp, ZR TR, ow 

Waterral                           tp 13/02 1 RAV GJB 

Watersnip                        tp 24/03 28 ZR ow 

Wilde Zwaan               tp o 20-22, 27/02 2, 2, 1 Rhp, ZR TR, CK, ow 

Witbuikrotgans             tp 05/02 1 LDbhp SvS 

Witgat                             tp 06/04 1 Spookverlaat dw 

Witte Kwikstaart        ♂, tp 14/03 1 pah RK-CH 

Zomertaling                ♂, tp 28/03; 03, 09/04 1, 1 De Wilck-plasje, ZR RD, ow 

Zwartkop                    ♂, tp 03/04 1 LDhtk IB 
 

♂ = 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.  
 
Het aantal Kleine Zwanen was in de 2e helft van de 
winter aanzienlijk. Een opvallende slaapplek was o.a. 
het plasje voor de Amaliahut waar op verschillende 
dagen tussen 120 en 200 exemplaren werden geteld.

 Een aantal bijzondere wintergasten werd opgemerkt 
t.w. Witbuikrotgans, Dwerggans en Kleine Rietgans.  
 
Het voorjaar kondigt zich inmiddels weer aan gezien 
de vele “ eerste seizoenswaarnemingen” van diverse 
soorten. Een enkeling is erg vroeg gezien, zoals 
Huiszwaluw en Visdief, die normaal gesproken pas 
half april doortrekken/terugkeren. Als bijzondere 
doortrekker noem ik nog het groepje Kraanvogels, 
iets wat mij zelf in 25 jaar vogelen nog steeds niet is 
overkomen boven ons werkgebied (vorig jaar hadden 
we zelfs pleisterende vogels. 
 

 

  vervolg van pagina 24 

 

 
 

 
 

voor waarnemers en locaties zie pg. 26 
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Waarnemers: 
 

BE    =   Bert van Eijk HV  = Henk Vervoort PD   = Piet van Duin WB  =  Wijnand vd Bosch 
CH    =   Carol Honsbeek IB    =   Ingeborg Blommers RD  =  Rob Dijs 
CK    =  Cor Kes JH    =   Jan Hoogeveen RK  =  Ronald Klingers 
GJB  =  GeertJ.v.Beek JJ     =  Jos Janssen TR   = Ton Renniers Dw  =   diverse waarnemers 
HM   =  Hans vd Meulen KK   =  Ko Katsman SvS =  Sjon van Santen Ow  =   overige waarnemers 

 

Locaties 

 
 
 

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

 
Ton Renniers 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  

IInnggeekkoommeenn  LLeeccttuuuurr  
 

 

1 De Strandloper 2009-3 (september) (Veren. voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk) 
2 Vogelnieuws 2009-6 (december) (VBN) 
3 Landschapsbeheer in Zuid-Holland, 2009-2 (december) (L.B.-Z.H.) 
4 Sleutelblad 2009-4 (december) (IVN afdeling Leiden)  
5 SOVON Nieuws 2009-4 (december) (SOVON) 
6 Natuur in Nederland – boekencatalogus 2010 (IVN & KNNV Uitgeverij) 
7 Vogelbalans 2009 – thema flyways (SOVON Vogelonderzoek Nederland) 
8 Vogelnieuws 2010-1 (februari) (VBN) 
9 Limosa 82.3/4 (2009) (themanummer Waddenzee) (NOU/SOVON) 

10 De Praatpaal 2009-4 (winter) (VWG Zoetermeer) 
11 Daucallium 2009-3 (KNNV- afd. Leiden)  
12 De Strandloper 2009-4 (december) (Veren. voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk) 
13 Vogels 2009-5 (winter) (Vogelbescherming Nederland) 
14 Jaarverslag 2009: Vrijwilligerswerk in Zuid-Holland (LB-ZH) 
15 Vogels 2010-1 (voorjaar) (Vogelbescherming Nederland) 
16 Daucallium 2010-1 (KNNV- afd. Leiden) 
17 Vogelnieuws 2010-2 (april) (VBN) 
18 Weidevogels voor nú en later (2010) (VBN)  
19 SOVON Nieuws 2010-1 (maart) (SOVON) 

 
Interesse? Neem dan even contact op met de beheerder van het VWG-documentatiecentrum:  

Bert van Eijk, tel. 071-5893006 (bij voorkeur tussen 18 en 19 uur), e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl . 

 

 Bibliothecaris 

AR     = Alphen ad Rijn LD    = Leiderdorp gdp = groenendijkse polder pah = polder achthoven 
HM    = Hoogmade OA   = Oud Ade gwp =gemenewegse polder pbl  = park de Bloemerd 
HW    = Hazerswoude RAV = Roelofarendsveen hdp  = hondsdijkse polder  obp = oostbroekpolder  
HWD = Hazersw.dorp ZR    = Zaans Rietveld htk = park de houtkamp rhp  = riethoornse polder 
KR     = Koudekerk ZW   = Zoeterwoude lwp = lagenwaardse polder 
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HHeerrkkeennbbaaaarr??  
 

Vaak zien we een groep Spreeuwen bollen, een roofvogel onmachtig er een te vangen, slechts er wat 

omheen vliegen. Zeg nu zelf, hoe vaak was u nu ondanks al uw uren vogelen in kou, wind, of branden-

de zon, daadwerkelijk getuige van een echte ‘kill’? Lees hieronder hoe het ook kan! 
 

Het is zaterdag en we zitten lekker aan de koffie. 
Buiten is het koud, al bijna een maand. Ineens flad-
dert er iets naar beneden. Er landt een roofvogel op 
het terras met een vogel in zijn klauwen! 
 

 
 
We blijven direct heel stil zitten. De prooi leeft nog. 
Moeten we ingrijpen? Heeft dat nog zin? We beden-
ken dat dit de natuur is en dat de vogel het waar-
schijnlijk toch niet zal overleven. Beter dat hij dan 
een andere vogel in leven houdt. 
 
Dan realiseren we ons dat we dit wel even moeten 
vastleggen. We hopen dat hij ons niet zo goed zal zien 
door de weerspiegeling in de schuifpui. En dat onze 
hond nog even zal blijven slapen op het kleed.  
 
Voorzichtig verplaatsen we ons naar het fototoestel en 
het vogelboekje, want we kennen deze roofvogel niet. 
Zijn prooi menen we te herkennen als een Spreeuw. 

Intussen zijn we getuige van een moord en kleurt de 
sneeuw een beetje rood. We schieten heel veel foto's  
en filmen ook een stukje, ondertussen in het vogel-
boekje de roofvogels opzoekend. 
 

 
 
We concluderen dat het misschien een Havik kan 
zijn. (Later helpt Jan Willem van Rijn van Alkemade 
ons uit de droom, het moet een Sperwer zijn ge-
weest, want een Havik is veel groter.) 
 
We zijn een beetje euforisch dat dit zomaar op ons 
terras gebeurt, en dat er een roofvogel in onze tuin 
zit die we nog nooit ergens anders (bewust) gezien 
hebben. 
 
Na ongeveer 10 minuten ontwaakt onze hond helaas. 
Ze staat op en daar schrikt de Sperwer van. Hij vliegt 
weg, gelukkig wel met zijn prooi. Is de Spreeuw in 
elk geval niet voor niets gestorven. 

 

Liesbeth Rollingswier 
Koudekerk aan den Rijn 

foto: Liesbeth Rollingswier 
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IIJJss  eenn  wweeddeerr  ddiieenneennddee    
  

Jaarverslag Landschapsbeheer  
Seizoen 2009-2010 

  

Het knotseizoen stond dit jaar in het teken van de 

winter. Ruim twee maanden sneeuw en ijs. Precies 

zoals het knotten eigenlijk moet zijn: de leukste vorm 

van wintersport! We konden door het ijs veel klussen 

doen die normaal veel meer moeite zouden kosten of 

helemaal niet uitgevoerd kunnen worden.  
 
Dit jaar zijn er naast het dunnen van de vier elzenperce-
len bij de Oostvaart vooral veel mooie kleinere land-
schapsklussen gedaan. 
Dat begon al voor de echte start van het seizoen. Naast 
het maaiwerk aan de paden en voor de vogelhut hebben 
we in de zomer ook onze zelfgebouwde oerbrug gerepa-
reerd. Op het brugdek werd een aantal gebroken stam-
metjes vervangen door nieuwe. Zo blijft dit pad goed 
bruikbaar voor de vele honderden wandelaars die hier 
jaarlijks van gebruik maken. 
Een paar andere leuke kleinere klusjes van dit seizoen 
waren: boomchirurgie op een door een omgewaaide po-
pulier geteisterde esdoorn op de hoek bij Miech, 

watermanagement en rioleringswerkzaamheden bij de 
Zaagbek. Verder heeft onze nieuwe materiaalmeester Ed 

het gereedschap genummerd en gemerkt, zodat gemak-
kelijk is te zien of alles nog compleet is. Bovendien werd 
het gedeelte van de kade dat vorig jaar was geknot, nu 
netjes gestikt; hetzelfde gebeurde met het nieuwste es-
senhakhoutbos en met het eilandje in de buurt van ‘De 
Wilck’. Ook werden de nodige knotwilgen in de buurt 
van de vogelhut geknot. Daarnaast werd het moerasge-
biedje gelegen voor de boerderij van De Groot na de 
grotere ingreep van vorig seizoen nogmaals ontdaan van 
opslag.  
 
Omdat er vorig seizoen zo veel hout is geoogst, ruim 100 
kuub, konden we heel veel houtklanten bedienen. Daar-
mee was enorm veel zaag-, kloof- en bezorgwerk ge-
moeid (meestal op vrijdagmiddag), en vooral ook veel 
regelwerk. Al dat bellen en organiseren wordt ieder jaar 
door Cor Kes uitgevoerd. Hij lijkt dan wel een voorman 
in een houtverwerkingsbedrijf. Petje af voor de vele uren 
die hij daar in steekt. 
Tijdens één van de houtbezorgingsklussen werden we 
aangehouden door de politie. Er was een regionale ver-
keerscontrole in Alphen. En hoewel onze aanhanger 
prima door de keuring en weging kwam, werd één heel 
klein stukje hout dat op het verkeerde moment van de 
wagen viel, ons fataal. Een boete van meer dan 240 euro 
voor een ministukje hout. Verder moesten we een groter 
net aanschaffen om het hout af te dekken, anders mocht 
de aanhanger niet verder rijden; nog eens 70 euro. Heel 
wat uurtjes voor niets gewerkt! Bovendien gaf de politie 
het advies om de banden en de spatborden van de aan-
hanger binnen afzienbare tijd te vervangen. Ook dat is 
vervolgens gebeurd.  
Half december 2009 was al het hout van vorig seizoen al 
verwerkt. Dat werd gevierd met champagne en zalm op 
toast voor de vaste klovers, beschikbaar gesteld door on-
ze nieuwe knotter Ton Hansen. Een leuk gebaar.  
 
Kort voor aanvang van het nieuwe seizoen verzorgde 
Staatsbosbeheer (SBB) een gezellige dag voor al haar 
vrijwilligers uit Westervoorde (daar vallen wij ook on-
der). Na een mooie vaartocht door een weidevogel- an-
nex moerasgebied bij Wormerveer en een korte wande-
ling door het veenmoeras vond in de werkschuur een 
prima BBQ plaats. Onze knotploeg was stevig verte-
genwoordigd. Een aardige geste van onze “werkgever”. 
Daardoor kregen we zo mogelijk nog meer zin in een 
nieuw werkseizoen. Vlak voor Kerst kregen de vaste 
vrijwilligers ook nog eens een presentje van SBB in de 
vorm van een mooie rugzak. Zo ziet u maar, knotten 
loont in meer dan één opzicht zeker de moeite.  
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Voor aanvang van het nieuwe 
seizoen heeft onze adjunct-
opperknotter Rob Dijs aangege-
ven te gaan stoppen als commis-
sielid Landschapsbeheer. Rob 
heeft vele jaren naast Cor de 
werkzaamheden van onze knot-
groep geregeld. Dank daarvoor!!! 
Tijdens de vergadering van de 
commissie Landschapsbeheer van 
13 oktober 2009 hebben we af-
scheid van hem genomen. Geluk-
kig blijft Rob tot zijn verhuizing 
wel als knotter actief.  
 
De eerste echte knotdag was op 
31 oktober 2009. Heerlijk werk-
weer met een lekker zonnetje. We 
besloten als eerste klus van dit 
nieuwe seizoen, zoals afgesproken met de beheerder Pe-
ter van Osch van SBB, om door te gaan met het dunnen 
van de vier percelen elzenbos bij de Oostvaart. Daar 
hadden we vorig seizoen al een begin mee gemaakt. Nu 
waren de werkopdrachten wat specifieker. De saaie rech-
te vakken mochten wat gaan inspringen en her en der 
mocht er een open plek in het bos gecreëerd worden, 
alsof er een storm doorheen was gegaan. Dit alles om de 
biodiversiteit in dit toch wat saaie deel van het Spook-
verlaat te vergroten. Jeannet vond in een bramenopslag 
een prachtig uitgekomen vogelnestje, waarschijnlijk van 
een Tuinfluiter, Tjiftjaf of Zwartkop. Dus enige natuur-
waarden kent dit deel van ons gebied toch al. Denk bij-
voorbeeld ook even aan het broedgeval van de Ransuil 
in dit deel van het bos, enkele jaren geleden.  

 
Verder mocht er een aantal bomen omgetrokken worden 
met de Tirfor. Met deze percelen zijn we in totaal tien 
volle werkdagen bezig geweest. 
Ook op de Landelijke Natuurwerkdag (7 november 
2009) waren we onder andere op deze locatie aan het 
werk. Daarnaast waren er klussen links van de vogelhut 
(wilgen snoeien en opslag afzagen om te voorkomen dat 
het moeras dichtgroeit) en op het gedeelte van de kade 
tussen De Frankrijker en Miech (knotwilgen uitdunnen). 
In totaal werkten we met 24 eigen knotters en 20 gasten. 

En die grote opkomst mag een klein wonder heten, want 
het was hondenweer!!! De hele ochtend regen. En toch 
hield iedereen het vol en had het nog naar de zin ook. 
Dat komt zeker door de goede organisatie en het feit dat 
alle knotters zich voor de gasten hebben ingezet. Een 
compliment waard. 
Op de derde werkdag in de elzenpercelen werden we 
verrast door Nils, die met de vrachtwagen van zijn 
werkgever (firma J.H. de Wit Groenvoorzieningen te 
Hazerswoude) naar de knotterij was gekomen. Na over-
leg met zijn baas bood hij aan om met de hydraulische 
kraan met grijper van die vrachtwagen de reeds aanwe-
zige elzenstammen van het eerste perceel op zijn wagen 
te laden en naar het houthok te transporteren. Een spec-
taculaire klus. 
Op 19 december 2009 werkten we voor het eerst dit sei-
zoen onder winterse omstandigheden. Het had na een 
stevige vorstperiode de dag ervoor flink gesneeuwd. Het 
bos zag er nu sprookjesachtig uit. Omdat de grond door 
de vorst hard was geworden, kon er weer veel elzenhout 
uit het bos worden afgevoerd. Ongeveer hetzelfde weer 
was het ook tijdens de volgende reguliere en tijdens de 
extra knotdag, eind december 2009 en begin januari 
2010. Op zo’n spontaan ingelaste knotdag komen zo 
maar 12 knotters opdraven. Tijdens de reguliere dagen 
vaak meer dan twintig! Het aantal vaste knotters loopt 
nog steeds op. Dat zegt volgens mij ook iets over de 
prima sfeer binnen de groep. Daarvan zijn nog vele an-
dere voorbeelden te geven. Zo is Dinette zelfs een keer 
rechtstreeks vanuit haar werk in het buitenland naar het 
knotten gekomen. 
De laatste keren namen we het vierde (vanaf het fietspad 
gezien achterste) perceel onder handen, wat mij betreft 
met wat bijzondere gevoelens, want in dat gedeelte was 
de helaas overleden Aad Zevenhoven al eens begonnen 
met het maken van enige open plekken, en dat was nog 
in het bos terug te zien.  
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Op vrijdag 8 januari 2010 was het ijs al zo dik, dat vijf 
vrijdagmiddagvrijwilligers eindelijk het eilandje ten zui-
den van de ooievaarspaal, waar al zeker ruim 10 jaar 
niets meer aan was gedaan, onder handen konden ne-
men. Met behulp van een motorzaag en verder met de 
hand werden alle wilgen, elzen en essen op dat eilandje 
omgegooid en deels verwerkt. Er ontstond een grote sta-
pel takken op het ijs. We hoopten maar dat die stapel de 
volgende dag met meer knotters geheel verwerkt kon 
worden. Die zaterdag, 9 januari jl., werd door het KNMI 
geadviseerd om niet naar buiten te gaan indien niet strikt 
noodzakelijk, want door de vorst en harde wind zou de 
gevoelstemperatuur wel eens beneden de min 10 graden 
Celsius kunnen komen. Zelfs het Zuid-Hollands Land-
schapsbeheer stuurde aan de knotcoördinatoren een be-
zorgde mail om goed op te passen, of lekker voor de ka-
chel te blijven zitten. De waarschuwingen weerhielden 
15 moedigen er niet van om toch weer op te komen dra-
ven. We hebben heerlijk gewerkt op het ijs. En we kre-
gen alle takken ook nog eens verwerkt. In een klein 
houtrilletje op het eilandje zelf, de rest bij de vogelhut als 
afscheiding, in rillen op het ooievaarseiland en ter ver-
sterking van de oeverbescherming van dat eiland. Het 
gaat lekker snel als er ijs ligt, want dan kunnen grote 
takkenbossen met een touw bijeengebonden worden en 
met een paar man over de ijsvloer worden getrokken. 
Ook hele bomen glijden gemakkelijk over het ijs. Dat 
scheelt een hoop gesjouw. Verder werd deze dag al het 
resterende hout dat tot dan toe van de Oostvaartpercelen 
en van dit eilandje was afgekomen, afgevoerd naar ons 
houthok De Houtsnip. Om kwart over twaalf waren we 
helemaal klaar. Een compleet eilandje geknot en veel 
hout afgevoerd. Ter plaatse besloten we om de ijssituatie 
de daarop volgende week verder maximaal te benutten. 
Enige knotters spraken af om op woensdag 13 januari, 
vrijdag 15 januari 2010 en maandag 18 januari 2010 ex-
tra ijsknotdagen in te lassen. 
Op woensdag 13 januari jl. gingen elf knotters een oude 
wens van onze opperknotter vervullen. Het bosje op het 
eilandje achter de vogelplas in De Wilck werd tegen de 
vlakte gegooid en het afkomende dikke hout (voorname-

lijk elzen) afgevoerd naar onze Houtsnip. Peter 
van Osch had aangegeven dat dit bosje mocht 
worden aangepakt (mede omdat het door kraaien 
en Buizerds wordt gebruikt om in te broeden – 
predatie van weidevogels in De Wilck). Hij zond 
hulp in de vorm van drie veldmedewerkers van 
SBB met een tractor met aanhanger en een pick-
up met aanhanger voor de afvoer van het dikke 
hout, en twee loonwerkers met een tractor met 
versnipperaar. Een groot deel van het dunne 
hout werd versnipperd, en een ander deel werd 
ter plaatse in brand gestoken. Mijn eerste knot-
vuur! Zo rond half vier ’s middags zat het werk 
er op. Het gehele eiland was ontdaan van de 
bomen en struiken.  
Weer een echte ijsklus in het prachtig be-

sneeuwde, en daardoor op een paar hazen na totaal verla-
ten, Natura 2000-gebied De Wilck. Het voor- en nawerk 
werd op twee andere dagen door Siem en Cor verricht. 
Overigens werd er wisselend gereageerd op deze in-
greep. Sommigen vonden het zonde van dit landschaps-
element. Maar deze boerenbosjes moeten sowieso voor 
hun behoud zo nu en dan teruggezet worden.  

 
Op 15 januari jl. was er slechts een opkomst van drie 
knotters, die de over het ijs hangende grote knotwilgen 
op de kade tussen Van Schie en Miech gingen knotten. 
Dit werk werd voortgezet op 18 januari, met 7 perso-
nen. Het was al flink aan het dooien; de aanwezigen 
waren gelokt met een mail dat Cor op het ijs wilde 
gaan zagen en dat zoiets zeker een nat pak zou gaan 
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opleveren. Maar helaas, het kwam er niet van. Het ijs 
was nog stevig genoeg om ons en de grote stammen te 
houden. Het werk werd netjes afgerond met de aanleg 
van een oeverbeschermingril, waarin al het kleinere 
wilgenhout verdween. 
 
Op 23 januari 2010 vierde de knotploeg het feit dat we 
nu al 30 jaar actief zijn. Een prachtige mijlpaal, die 
werd gevierd met een ver-
sierde Zaagbek, een taart 
met de foto van de opper-
knotter er op en een cadeau 
voor Cor, al dertig jaar lang 
de grote leider van onze 
groep: een fotoboek met 
alle hoogtepunten van vorig 
knotseizoen, gemaakt door 
Margot.  
 
Traditiegetrouw werd ook 
dit seizoen weer een kijkje 
genomen buiten ons territo-
rium.  
Op 30 januari jl. gingen we 
net als vorig jaar samen met 
collega-knotters van IVN-
Alphen, IVN Nieuwkoop 
en wat “losse” vrijwilligers 
knotten op de Kadelanden bij Bodegraven. Wat een 
heerlijke werkdag in de sneeuw op deze prachtige, 
niet voor publiek toegankelijke, locatie. Veertien 
knotters van ons, onder andere gewapend met twee 
motorzagen, en 21 anderen gingen eensgezind aan de 
slag. Ruim 250 meter van de oude kade werd aange-
pakt. We hebben ons zeker onderscheiden. Van veel 
buitenstaanders kregen we complimenten over onze 
inzet en vooral over de manier waarop onze groep 
samenwerkt. Het is een geoliede machine. Eind janua-
ri begon een loonbedrijf op het gedeelte van de kade 
tussen Koot en de ooievaarspaal met de voorbereidin-
gen om twee ossen de weide en het bos te laten begra-
zen.  
Er werd een stevig hekwerk rond deze percelen ge-
plaatst. SBB was dit al enige jaren geleden van plan, 
maar nu is het er toch echt van gekomen. Verder werd 
er onder andere een randje bos verwijderd, om de 
sloot langs dat deel van het Spookverlaat beter te kun-
nen sloten. Door snel optreden van Cor kregen wij het 
grootste deel van het afkomende hout. Het loonbedrijf 
haalde daar de takken alvast vanaf en zaagde het in 
grote stukken. Het werd met een trekker naar het erf 
van Jan gebracht en daar door ons verder verwerkt. Zo 
zijn we op een eenvoudige wijze aan ongeveer 10 
kuub extra hout gekomen. De kleinere takken werden 
door het loonbedrijf versnipperd. De snippers werden 
netjes op twee plekken voor onze snipperpaden ge-
stort. Vervolgens hebben wij die houtsnippers ver-

spreid over de paden, met dank aan Jannes (één van 
de zonen van Jan Kerkvliet), die bij één van paden 
hielp met verspreiden door gebruik te maken van een 
tractor met schuiver.  
Bovendien ging het zelfde loonbedrijf met een oud 
plan van Cor aan de slag. Men heeft op 3 februari jl. 
met een kraantje vlakbij de overstort een steilwandje 
gemaakt, bedoeld voor IJsvogels en/of Oeverzwalu-

wen. 
Op 5 februari jl. begon de vrijdagploeg met het op-
ruimen van de kade tussen Miech en Menken, het ge-
deelte met de oude populieren. Steeds vaker vallen er 
enorme populieren om. Vervolgens worden ze door 
een loonbedrijf uit de sloot gevist en in enorme stuk-
ken gezaagd en op de kade gedonderd, op grote ho-
pen. Sommigen zeggen dat zoiets op zijn tijd gewoon 
wegrot en dat dood hout bij de natuur hoort. Maar ve-
le anderen vinden het geen gezicht, zo werd vroeger 
een houtkade door de boeren niet beheerd en we wil-
len de kade cultuurhistorisch verantwoord bewaren. 
De laatste groep heeft gewonnen (met dank aan Ca-
rol). En daarom werd de rotzooi netjes opgeruimd in 
een grote waterril. Het was een flinke klus, waarop 
ook op de volgende knotzaterdag aan werd doorge-
werkt. Die zaterdag was als gaste Christel Snoep van 
het Zuid-Hollands Landschapsbeheer aanwezig. Leuk, 
die interesse.  
Ook woensdag 10 februari jl. werd grotendeels aan 
die populierenopruimactie besteed. Verder gingen we 
nog even aan de slag bij de nieuwe ijsvogel- c.q. oe-
verzwaluwenwand. Daar stond in het moeras nog de 
nodige elzenopslag, die verwijderd moest worden om 
het moeras open te houden en om een mooie aanvlieg-
route naar de wand te garanderen. Het had de periode 
daarvoor opnieuw gevroren, maar nog niet zo heel 
hard. Toch lukte het Wim om bij de opslag, gelegen in 
een iets hoger deel van het moeras, te komen. Maar 
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toen Ton hem wilde volgen, zakte hij weg in de res-
tanten van een diepe sloot. Hij was tot over zijn knie-
en in de blubber gezakt en kon bijna niet meer voor- 
of achteruit. Wim schoot hem te hulp en kwam bijna 
tot aan zijn liezen in water en prut. Gelukkig wisten 
zij elkaar uit het moeras te redden, al ging dat ten kos-
te van een nat en vies pak, want anders waren wij 
twee van de dit seizoen meest actieve knotters kwijt 
geraakt…… 
 
Een prachtig klusje, uitgevoerd door in het bijzonder 

Joop en Carol, is de bouw van een visdievenvlot, be-
staande uit een aantal pallets als frame, daarin piep-
schuim voor het drijfvermogen, hout voor de randen 
en antiworteldoek om de bodem te bekleden. Op 18 
februari jl. werd dit vlot door 7 stoere knotters over 
het ijs, met hulp van een paar zgn. “hondjes” en een 
lang touw, naar de ankerplaats 
vanuit de vogelhut gezien rechts 
achter het eiland  getrokken. Daar 
werd het vlot vastgezet met twee 
palen die in de bodem werden ge-
slagen. Vervolgens werden er vele 
kruiwagens grind en schelpen aan-
gevoerd over het ijs, dat steeds 
vervaarlijker begon te kraken maar 
ons toch allemaal hield. Deze ma-
terialen werden over het vlot ver-
spreid. Omdat we nog worteldoek, 
grind en schelpen over hadden, 
hebben we ook een stukje van het 
eiland voor de visdieven ingericht. 
We hopen dat dit alles tot broedre-
sultaat zal gaan leiden. Het vlot 
heeft door prima regelwerk van di-
verse knotters slechts drie euro 
achtenzeventig gekost (voor een doosje draadnagels).  
Die middag, bij het stikken van de essen op de kade 
tussen Miech en Menken, ging ik plotseling door het 
ijs, behoorlijk diep. Een nat pak, dat was mij al heel 
wat jaartjes niet meer overkomen. 

Op zaterdag 20 februari jl. hebben we met 20 mannen  
en vrouwen weer veel klussen kunnen doen. Zo heb-
ben we het gebied rechts van de vogelhut ontdaan van 
de opslag. Vele wilgen, wat essen en elzen moesten 
het veld ruimen om de openheid van dit stukje kade te 
behouden en om de populatie rietvogels voldoende 
broedareaal te bieden. Want het begon al aardig dicht 
te groeien. De vele afkomende takken werden ge-
bruikt om de sluipweggetjes naar het gebied voor de 
vogelhut af te sluiten. Steeds meer vogelfotografen 
begeven zich namelijk aldaar op verboden gebied om 

nog mooiere plaatjes van IJsvogels, Water-
rallen en Blauwborsten te kunnen schieten. 
Het fotograferen op de kade wordt een beetje 
een plaag. Hopelijk hebben we deze uitwas 
van die hobby nu uitgebannen. 
Verder werd er doorgegaan met het verwij-
deren van de elzenopslag in de buurt van de 
nieuwe ijsvogel-/oeverzwaluwenwand. Er 
kwamen nog behoorlijk wat dikkere stam-
men vanaf.  
En ook werd verder gewerkt aan het verwij-
deren van de grote populierenstammen in de 
buurt van Miech. Deze actie heeft veel zwaar 
hout opgeleverd, dat in februari in delen naar 
het erf van Jan Kerkvliet is afgevoerd. Jan 
had wel zin in een beetje buffelen, dus hij 

heeft grote hoeveelheden hout gekloofd en gezaagd. 
Een gastheer die zelf meewerkt, waar vind je zoiets? 
 
Ons houthok “De Houtsnip” was zo tegen het eind 
van het knotseizoen aardig gevuld, en ook stonden al-
le kratten al weer vol met vers gekloofd hout. 

De laatste knotdag van het seizoen op eigen locatie, 
op 6 maart jl., stond, naast de viering van mijn 50ste 
verjaardag (met een meer dan levensgrote opblaasbare 
Adam voor de Zaagbek, ik wist niet wat ik zag!), ge-
heel in het teken van de afronding. De kade werd op 
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diverse plekken netjes opgeruimd (nog twee extra wa-
terrillen in de buurt van Menken voor alle afkomende 
takkenbossen), in de elzenpercelen werden vooral 
rond de open plekken her en der nog wat bomen ge-
ringd, en de erfbeplanting op het erf van Jan Kerkvliet 
werd gesnoeid. En daarna hebben we heerlijk gegeten 
en gedronken in de stal. Zoals ieder jaar had ik weer 
een puike verjaardag met mijn knotvrienden. Ook on-
ze gastheren werden nog even in het zonnetje gezet. 
 
En de allerlaatste “echte” knotdag was op 13 maart jl. 
De tweede zaterdag van maart is de inmiddels traditi-
onele vrijwilligersdag van Landschapsbeheer Zuid-
Holland. Negen knotters van onze VWG en heel veel 
collega-knotters kwamen bijeen in het gebied De 
Rietputten/Volksbos bij Vlaardingen. Leuke excursie 
en lekker gewerkt aan het verwijderen van wilgen uit 
het moeras. Carol en ik hadden onder andere een aar-
dig gesprek met de aanvoerder van de knotgroep 
Waddinxveen. Op de overall van deze man stond “op-
perknotter” geborduurd. Zoiets zou Cor ook moeten 
hebben.  
Als cadeautje kregen we na afloop een heuse ijsmuts 
met opdruk van het Landschapsbeheer (“Dat doe je 
samen”). Een prettig geschenk voor het geval dat vol-
gende winter weer zo koud zou zijn. Wie weet…… 
 
En dan tenslotte weer de cijfertjes (met veel dank aan 
Cor), die bijna voor zichzelf spreken. Er is nog nooit 
zo veel werk verzet als dit seizoen!!!!! 
 
Er waren 15 knotdagen met een gemiddelde opkomst 
van 20 personen.  
In totaal 307 vrijwilligersdagen (incl. de 2 dagen op 
andere locaties: Noordzijdse kade, Bodegraven 
(= Kadelanden) en natuurgebied Rietputten, Vlaardin-
gen). Beide terreinen zijn overigens van Natuurmo-
numenten. 
Er is op 11 dagen gemaaid op pad Kruiskade, bij vo-
gelhut en eilandje en verder is er op planten en bomen 
geïnventariseerd door Margriet en Marijke. Totaal 43 
vrijwilligersdagen. 
 
Op 28 doordeweekse dagen zijn er diverse werkzaam-
heden verricht zoals: snoeien, knotten, vuil rapen, aan-
leg en onderhoud ijsvogel/oeverzwaluwwand,  
reparatie en onderhoud gereedschap, maken en aan-
brengen visdievenvlot, onderhoud/schoonmaken van 
de Zaagbek en omgeving, vernieuwen banden en 
spatborden aanhanger, hout vervoeren en opstapelen. 
En soms lekkerbekjes verwerken.  
Totaal 124 vrijwilligersdagen. Op 30 andere doorde-
weekse dagen is het hout van vorig seizoen gezaagd, 

gekloofd en bezorgd bij 40 vaste klanten. Twintig 
klanten haalden het hout zelf op bij de Zaagbek. 
Deze klus vergde 158 vrijwilligersdagen. 
 

 
 

 
Dit seizoen is er dus door de WERKGROEP LAND-
SCHAPSBEHEER totaal op 84 dagen (excl. zondagen 
een kwart jaar) een activiteit geweest en dat leverde in 
totaal 632 vrijwilligersdagen op. 
 
Houthoeveelheden:  
er is 115 kuub geoogst, waarvan 
� 75  kuub gezaagd/gekloofd en verkocht 
� 25  kuub stammen verkocht 
� 15  kuub naar knotters en coördinatoren. 

 
Er verdwenen dit seizoen 78,5 liter 5-sterren erwten-
soep en ruim 8 liter mosterdsoep in de magen van de 
hongerige knotters.  
 
Opbrengst hout 3613 euro. 
Vrijwilligersvergoeding SBB: 2916 euro (dit is excl. 
de vergoeding van olie/benzine voor motorzaag en 
bosmaaier en aanschaf en reparatie gereedschap). 
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VVOOGGEELLSS  oopp  BBOOEEKKEENNPPLLAANNKK,,  WWEEBBSSIITTEESS,,  CCDD’’SS,,  eennzz..  
 

Onlangs werd een aantal rapporten aangeboden door 
ons lid Ingrid Koedijk. Na een selectie kon er een 
tweetal relatief recente en niet oninteressante uitgaven 
in de bibliotheek worden opgenomen, ze zijn met in-
gang van september 2010 uitleenbaar: 
Watervogels in Nederland 2005/2006 (SOVON/CBS); 
Broedvogels in Nederland 2003 (SOVON). 
Doe dus rapporten of andere mogelijk interessante do-
cumenten niet zomaar weg, maar neem even contact 
op met de beheerder zodat er kan worden nagegaan of 
er mogelijk nog iets tussen zit dat voor kortere of lan-
gere tijd interessant voor onze VWG-bieb kan zijn.  
 
Zoals al eerder werd aangekondigd is intussen het 
boek STADSVOGELS, bouwen – beleven – be-
schermen aangeschaft. De auteur is Jip Louwe Kooij-
mans, het werk kwam in 2009 uit.  
Stadsvogels zijn momenteel “in”: door middel van al-
lerlei acties en promoting wordt geprobeerd om deze 
vogelgroep meer bekendheid te geven en een steviger 
levensbasis in het stedelijke milieu te gaan bewerk-
stelligen. Dit boek biedt allerlei informatie en moge-
lijkheden ter zake.  
Na een Inleiding komen vier stedelijke milieus aan de 

orde: de Ste-
nen Stad, de 
Groene Stad, 
de Blauwe 
Stad en de 
Nieuwe Stad. 
Vervolgens 
wordt inge-
gaan op de 
Flora- en 
Faunawet en 
de vogels in 
de stad. Al-
lerlei in deze 
categorieën 
behorende  
nestelmoge-
lijkheden die 
kunnen wor-
den verwe-
zenlijkt, wor-
den behan-

deld en toegelicht. Natuurlijk is er voor de zogenaam-
de “stadsvogelsoorten” apart beschrijvende ruimte in-
geruimd in de stadsrubriek waaronder ze vallen. In de 
bijlagen komen allerlei nestelmogelijkheden uitge-
breid en overzichtelijk aan bod.  
Kortom, zowel voor de afzonderlijke vogelliefhebber 
(van elk niveau) als de beleidsbepaler, adviseur, 
bouwkundige, hovenier, vogelwerkgroep, voorlichter 

enz. is dit een zinvol boek om in de verzameling te 
hebben. Maar dan vooral om er in de praktijk wat mee 
te doen. Te lenen vanaf september 2010. 
 
Sinds kort is er ook de 
mogelijkheid voor be-
langstellende leden om 
zich te verdiepen in de 
SOVON richtlijnen 
voor broedvogelinven-
tarisatie. Het betreft de 
HANDLEIDING 
BROEDVOGEL 
MONITORING PRO-
JECT SOVON 2004. 
Deze wordt o.a. ge-
bruikt bij het inventa-
riseren van het SBB-
natuurgebied Spook-
verlaat/Kruiskade.  
Inventariseren is niet 
alleen zomaar gezellig koutend telkens een rondje in 
de natuur lopen, er moet flink worden gewerkt en ook 
niet zomaar lukraak, maar volgens een landelijk ge-
bruikt systeem. Naast het veldwerk is het bureauwerk 
van evenveel belang en behoorlijk intensief, ook hier-
voor gelden gestandaardiseerde regels. De handleiding 
is uitleenbaar vanaf september 2010. 
 
Mieke Bernard overhandigde in tweevoud enkele 
kleine uitgaven in het Frans, te weten POUR LA  
LIBERTÉ DES OISEAUX MIGRATEURS en  
LAGIE DES VOLS BLEUS. Wie gedurende de vo-
geltrektijd in de nazomer/herfst de Pyreneeën wil be-
zoeken kan er mogelijk baat bij hebben een van deze 
dubbelwerkjes bij zich te hebben. Kortweg gezegd be-
treft het roofvogeltrek en die van duiven en lijsters, 
plus enkele plekken waar men hiervan kan genieten. 
De noodzaak van hun bescherming, de organisaties 
die zich hiermee bezig houden en graag ondersteu-
ning, komen aan de orde en, onvermijdelijk in ver-
band hiermee, ook het aspect “jacht”.  
 
In de februari-editie van ons verenigingsblad (jaar-
gang 31, nummer 1) werd in de rubriek “Vogels op de 
boekenplank enz.” het uitgekomen boek AKKER-
VOGELS behandeld. In de Algemene Ledenvergade-
ring van 23 maart jl. kwam dit werk even ter sprake 
tijdens het discussiëren over mogelijke te nemen 
maatregelen ten gunste van de Veldleeuwerik. Er is 
toen meegedeeld dat het zal worden aangeschaft voor 
onze bibliotheek. Voor meer informatie wordt verwe-
zen naar nummer 31-1 van “De Braakbal”.  
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Bert van Eijk 
bibliothecaris 

Onlangs bracht Vogelbescherming Nederland een nieu-
we en relatief lijvige weidevogelbrochure uit, getiteld 
“WEIDEVOGELS voor nú en later”. Op 32 bladzijden 
met ook veel kleurig fotowerk wordt de weidevogelpro-
blematiek vanuit allerlei uitgangspunten en door veel en 
veelzijdig betrokkenen benaderd, uitgelegd, toegelicht en 
becommentarieerd. Verder wordt er beknopte maar tege-
lijkertijd veelzijdige en duidelijke informatie over allerlei 
weidevogelsoorten gegeven.  
Het plegen van vrijwillig weidevogelbeheer is al zo on-

geveer dertig jaar 
een van de kern-
taken van onze 
vereniging, waar-
aan een aanzien-
lijk aantal leden 
actief bijdraagt. 
Daarom alleen al 
wordt het kennis-
nemen van dit 
werkje door zo-
wel de weidevo-
gelbeheerder als 

de geïnteresseerde vogelliefhebber zeker aanbevolen. 
Uitleenbaar vanaf september 2010 via ledenavonden in 
“Het Anker”.  
 
Luc Hoogenstein en Ger Meesters zijn de auteurs van 
HANDBOEK VOGELS VAN NEDERLAND. Bijna 
300 in ons land te spotten vogelsoorten worden erin be-
handeld aangaande herkenning en voorkomen. Hieron-
der ook “nieuwe” soorten als Ruigpootuil en Pontische 
Meeuw.  
Met per bladzijde maar 1 vogelsoort is er veel ruimte 
voor kenmerken en allerlei echt uitgebreide verdere in-
formatie. Ook recente aantallen, populatietrends, de Ro-
de Lijst en een overzicht van de beste Nederlandse vo-
gelkijkgebieden zijn in het werk opgenomen.  
Beslist een uitgave die is aan te bevelen voor zowel de 
beginnende als de gevorderde vogelliefhebber! KNNV – 
Uitgeverij, 318 pag.; prijs € 29,95; ISBN 978 90 5011 
270 3.  
Maar let toch ook beslist hierbij wel op: in ons land zijn 
intussen meer dan 500 vogelsoorten gespot, dus dit werk 
is zeer zeker niet compleet landelijk “dekkend” (toevoe-
ging auteur)! 
 
Vervolgens een aanvulling op onze VWG- of privé 
Groningse ervaringen: VOGELGEBIEDEN IN 
GRONINGEN beschrijft de provincie in een eigen 
versie van de bekende “Where to watch birds”-
serie. Behalve de voor de hand liggende gebieden 
en streken worden ook de stad, industriegebieden en 
een landbouwgebied behandeld. Dus als je weer 
eens naar het “verre” noorden gaat.  

Redacteurs zijn J.A. de Roos e.a., uitgever is de Vereni-
ging Avifauna Groningen, prijs € 14,95 excl. verzend-
kosten. Zie verder www.avifaunagroningen.nl . 
Bij uitgeverij Atlas kwam uit BLINDE VINK. HOE IK 
LEERDE VOGELS KIJKEN. Auteur Jean-Pierre Gee-
len maakte zelf het bekende minderwaardigheidsgevoel 
mee van aankomende natuurliefhebbers ten opzichte van 
de “echte” vogelaars (meestal gewapend met telescopen 
en grote verrekijkers). Hij beschrijft op een aangename 
manier het doormaken van deze ontwikkeling en al zijn 
onzekerheden, het verslavende vogelvirus, de kunst van 
het kijken, de kick van het zelfstandig ontdekken van een 
nieuwe soort, de puzzels bij het determineren en ook het 
genietend buiten zijn. Elke lezer zal er zichzelf in her-
kennen en zich in het verre of wat minder verre verleden 
wanen dan wel de hedendaagse realiteit ervaren. Maar 
hoe dan ook: elke dag oefenen levert iedereen weer 
nieuwe kennis op, of men nu zogenaamd gevorderd of 
pril beginnend is. Een heerlijk boekje, voor € 19,90. 
 
Via de uitgeverij KNNV zijn 
drie nieuwe “In beeld"-boekjes 
in de toch al behoorlijk uitge-
breide serie uitgebracht. De 
titels zijn achtereenvolgens: 
NESTEN IN BEELD; UI-
LEN IN BEELD en ERF-
VOGELS IN BEELD. Uit-
gevoerd in zakformaat met 
uitklapkaart, gericht op 
herkenning in het veld. 
Kleurrijk geïllustreerd, 
toegankelijk voor een 
breed publiek, ideaal 
voor onderwijs en 
educatie aan begin-
nende hobbyisten.  
NESTEN IN BEELD 
gaat over algemene Neder-
landse vogels van stad, platteland, 
kust, bos en moeras. Per soort informatie over 
herkenning, nest, eieren, jongen, broedzorg en 
broedende vogels. 
ERFVOGELS IN BEELD behandelt algemene en zeld-
zamere soorten die typisch zijn voor het boerenerf. Per 
soort herkenning, levenswijze met nadruk op de vroege-
re en huidige relatie met de genoemde biotoop. 
UILEN IN BEELD geeft allerlei informatie over de der-
tien Europese uilensoorten. Naast het herkennen veel 
verrassende wetenswaardigheden over voorkomen, aan-
passingen en leefwijze. Toegankelijke achtergrondin-
formatie. 
Voor de prijs hoeft men het niet te laten: de boekjes kos-
ten per stuk € 4,95. Te bestellen via www.knnv.nl, maar 
ook in de boekhandel verkrijgbaar. 
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                                                          NNIIEEUUWWTTJJEESS  
                                                      vvaann  hheerr  eenn  ddeerr  

 
 
 

 

� Situatie aangaande de 
MIDDELSTE BON-
TE SPECHT in ons 
land: in 2008 werden 

in de voor deze soort-belangrijkste regio’s 
(voorlopig) minstens 112 territoria geregi-
streerd.  

� Voor meerdere interessante soorten resulteerde 
2008 in een prima broedseizoen: IJSVOGEL, 
GRASZANGER, CETTI’S ZANGER en OR-
PHEUSSPOTVOGEL.   

� De voor ons dichtstbijzijnde broedgebieden van 
de NOTENKRAKER liggen in de Belgische 
Ardennen (± 200 paren) en Nordrhein-
Westphalen in Duitsland (300-600 paartjes). 

� Het Waddeneilandje ‘Griend’ had in 2008 vijf 
broedparen van de MIDDELSTE ZAAGBEK. 

� Op Ameland werden in 2008 nog vier zangterri-
toria van de in ons land inmiddels bijna ver-
dwenen ROODMUS vastgesteld. 

� Aangaande het WEIDEVOGELBEHEER 2008 
in Zuid-Holland is gemeld dat de dichtheden 
van Grutto, Tureluur, Scholekster en Slobeend  
hoger waren dan die in 2007, maar achterbleven 
bij die van 2006; daarentegen vertoonde de 
Kievit in overeenstemming met het landelijke 
beeld een dalende trend. 

� Vervolg WEIDEVOGELBEHEER in ZH 2008 
in vergelijking met 2007: aantal vrijwilligers 
818 (827),  het aantal beschermde nesten zonder 
Meerkoet en Wilde Eend bedroeg 13.392 
(13.850), predatie op aantal nesten 15,4% 
(14,7%), 2313 actief beschermde nesten, waar-
van 78% uitkwam  (2007 72% en 2006 81%). 

� WEIDEVOGELBEHEER KOUDE-
KERK/HAZERSWOUDE 2008: 25 vrijwil-
ligers vonden 336 nesten (2007: 315).  

� Het weidevogelreservaat DE WILCK verruigt, 
wat goed is voor de Veldleeuwerik, maar nega-
tief doorwerkt op de weidevogels (niet-
zangvogels). 

� De VISDIEF was in 2009 de Nederlandse Vo-
gel Van Het Jaar, ons land telt zo’n 20.000 
broedparen van dit sterntje terwijl het er 50 jaar 
geleden 40.000 waren. 

� Grootschalige landaanwinning in de Zuid-
Koreaanse wateren van de Gele Zee gedurende 
2006 deed de populatie van de GROTE KA-
NOET met 20% verminderen en bracht de 
zwaar bedreigde LEPELBEKSTRANDLOPER 
en de NORDMANNS GROENPOOTRUITER 
op het randje van uitsterven. 

� Ook in de Krimpenerwaard doet de GROTE 
ZILVERREIGER  het prima: lag het maximum 
op 77 exemplaren in de winter 2004-2005, in de 
winter 2007-2008 kwam het al tot 168 (= ca. 
10% van de landelijke winterpopulatie). 

� In totaal is ons land (2008) bijna 150 nesten van 
de GROTE ZILVERREIGER rijk.  

� Het IJsselmeergebied is in ons land de belang-
rijkste regio voor broedende AALSCHOL-
VERS, er broedt een groep van 10.000 tot 
13.000 paren, wat ongeveer 50-56% van de lan-
delijke populatie is. 

� Vervolg: ook is het de belangrijkste plek voor 
vissende en rustende, niet broedende AAL-
SCHOLVERS: er verblijft 44% van de landelij-
ke populatie en 3% van de internationale popu-
latie niet-broedvogels. 

� In 2008 kwamen er in ons land ongeveer 700 
OOIEVAAR paren tot broeden. 

� De ROSSE GRUTTO en de Stille Oceaan blij-
ken een opmerkelijke relatie te hebben: de na-
jaarstrek gebeurt over het water, in veel geval-
len zelfs met een non stop vlucht van Alaska tot 
Nieuw-Zeeland,  11.000 km in gemiddeld acht 
tot negen dagen; daarentegen volgen de vogels 
tijdens de voorjaarstrek een route langs de kus-
ten van het Aziatische continent, de pleister-
stops voor het opvetten voor de broedperiode en 
minder risico door uitputting te verdrinken).  
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� De ALBATROSSTERFTE in de wateren rond-
om Zuid-Afrika als gevolg van het vissen met 
lange lijnen blijkt met maar liefst 85% te zijn 
afgenomen dankzij de ‘Red de Albatros’- cam-
pagne van BirdLife International. 

� Van de 119 vogelsoorten die vanuit Europa v.v. 
naar Midden- en Zuidelijk Afrika trekken is 
40% de afgelopen dertig jaar sterk in aantal ach-
teruit gegaan, het gaat hierbij o.a. om soorten 
als KOEKOEK, BOERENZWALUW en TA-
PUIT. 

� In West-Afrika gaan de staten 
SIERRA LEONE en LI-
BERIA samenwerken 
aan de bescherming 
van een nieuw opgericht grensover-
schrijdend  vredespark van 180.000 
ha (= 1800 km²), bestaand uit TRO-
PISCH REGENWOUD waar o.a. ± 250 
BOSVOGELSOORTEN leven. 

� Kuikens van de Zuid-Amerikaanse VET-
VOGELS wegen na drie maanden anderhalf tot 
tweemaal zoveel als hun ouders, daarna teren ze 
in, krijgen een fatsoenlijk verenkleed en het 
juiste vlieggewicht. 

� In 2009 werden in NEPAL vier WETLANDS in 
de Himalaya uitgeroepen tot wetland van  
nationale betekenis. Het land telt nu 7700 ha  
(= 77 km²) beschermd wetland. 

� Wat velen nog niet wisten: in augustus 2008 
werd een in Oost-Groningen geboren en groot-
gebracht jong  van een paartje RODE WOUW 
aldaar vliegvlug. 

� Opmars van de GROTE ZILVERREIGER in 
Friesland: slaapplaatstellingen wezen uit dat er 
ruim vier honderd vogels op minimaal vier 
slaapplaatsen overnachten, tellingen in de win-
ter 2005/2006 kwamen uit op 120 en 15 jaar ge-
leden was er sprake van een enkel exemplaar. 

� Bij urbane SLECHTVALKEN spelen STADS- 
en POSTDUIVEN een belangrijke rol in het 
menu: de aandelen schommelen tussen 11 en 
42%. 

� In 2008 stond de broedvogelpopulatie van de 
CETTI’S ZANGER en de GRASZANGER er 
in ons land best aardig voor: respectievelijk on-
geveer 175 en plusminus 130 territoria. 

� Noordwaartse verschuiving van zowel 
BROEDVOGELS als KLIMAAT in Frankrijk: 

in de periode tussen 1989 en 2006 bedroeg deze 
in broedvogelsoortensamenstelling 91 km, maar 
die van de temperatuurgrenzen 273 km; dit be-
tekent dat veranderingen in de avifauna 10 km 
per jaar achter lopen bij de klimaatveranderin-
gen. 

� In 2008 is de GRAUWE GORS als broedvogel 
in ons land uitgestorven: er werd slechts één lo-
catie gemeld met alleen maar een individuele 

vogel.    
 

 
 
� Voor het eerst broedt een 

RAVENpaar in de Oost-
vaardersplassen. Staats-

bosbeheer kijkt al jaren 
reikhalzend uit naar 

de komst van de raaf 
als broedvogel in het uitgestrekte natuurgebied 
tussen Almere en Lelystad (FL). Momenteel 
broedt de raaf vooral op de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug, er zijn in Nederland on-
geveer negentig broedparen. 

� In ons land huisden in 2007 maar liefst 43 terri-
toriale paren van de SLECHTVALK. 

� Het Texelse reservaat De Geul huisvest de 
grootste LEPELAARkolonie van Nederland: 
ruim 270 broedparen. 

� De huidige VOGELSYSTEMATIEK gaat op 
zijn kop: enkele resultaten van het EARLY 
BIRD PROJECT (= een vergelijkend onderzoek 
naar het genoom van 169 vogelsoorten) wijzen 
bijvoorbeeld uit dat papegaaien, mezen en val-
ken naaste verwanten zijn, kolibries en nacht-
zwaluwen blijken verre familie van elkaar.  

� Dankzij GRAUWE KIEKENDIEVEN met een 
zender op hun rug, is een tot nu toe onbekende 
tussenstop ontdekt, op de vogeltrekroute tussen 
West-Afrika en Nederland. De ’kieken’ blijken 
er massaal zangvogeltjes in te slaan. 

 
 

Anonimus Snuffelaer 
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VVeeeerrttiigg  lleeddeenn  oopp  VViirrttuueellee  EExxccuurrssiiee  
 
Op 9 februari was het dan weer zover: de jaar-
lijkse avond “LEDEN VOOR LEDEN” stond op 
het programma. Intussen is deze avond een be-
slist niet weg te denken traditie geworden in de 
Activiteitenkalender, en zoals ook nu weer bleek: 
helemaal terecht! 
Persoonlijk vind ik deze avond een van de meest 
aimabele van het hele seizoen: vaak toch wel een  

 
 
wat aparte sfeer in vergelijking met andersoortige 
avonden, het “eigen werk van eigen leden”, veel 
variatie in beelden en manier van weergave, het 
ene moment zit je naast je eigen voordeur en 
even later bijvoorbeeld op de plek van je tegen-
voeters op onze aardbol, een lezing volgen ver-
eist een andere instelling dan lekker rustig en on-
gedwongen mooie “plaatjes kijken”. Kortom, al-
tijd genieten geblazen en zo was het ook nu!  
 
Een vijftal leden heeft ons de volle avond mee-
genomen op een virtuele excursie naar allerlei 
fraaie, bijzondere en soms ook gewone maar, 

daarom niet minder mooie opnames van vogels 
maar ook vlinders en ander faunagebeuren. 
 
Beelden gemaakt in de eigen buurt, onze VWG-
regio, elders in Nederland, Europa en Afrika. Als 
je alleen maar gewoon je ogen open houdt valt er 
onnoemelijk veel moois te ontdekken en vast te  
leggen, waar je ook bent! 

 
 
Voor de pauze brachten achtereenvolgens Wiel 
Arets, Ko Katsman en Ton Renniers allerlei door 
hen geschoten fotomoois in beeld, na de pauze 
vervolgde Henk van Harskamp dit programma en 
sloot Lia van Harskamp de avond af met film-
beelden begeleid door geluid.  
 
Mensen, ook langs deze weg worden jullie alle 
vijf heel hartelijk bedankt voor de fijne avond die 
jullie de ongeveer veertig aanwezigen hebben 
weten te bezorgen! We hebben er echt flink van 
genoten en kijken alweer uit naar februari 2011… 

 

Bert van Eijk 
 

 Het beeld van de fotograaf was minstens zo mooi als zijn foto’s..  foto: red. 
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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, Nachtegaal enz. is gebrek. Mocht u een dode 
muis, wezel ed. vinden kunt u ook bij Naturalis terecht. 
 

Wat te doen bij een vondst van een gaaf dood exemplaar?  

Stop het beest meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam en ge-
slacht van het dode beest, de plaats en de datum waarop u het vond, bewaar hem zolang in de vrie-
zer. Lever het daarna af aan de informatiebalie van Naturalis, Darwinweg 2. Hier wordt u verder 
geholpen. 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 uw “IJsmeester” het op prijs even een berichtje te 
ontvangen welke vondsten aan “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: 

• 23 feb.:   Merel ♀, Geert-Jan van Beek (raamslachtoffer Fransche Brug, Roelofarendsveen) 
•  -- Ringmus, helaas ontving de ijsmeester geen verdere mededelingen.   
• 20 april: Vink  ♂,  Margot Klingers, (raamslachtoffer, Korenstraat, Leiderdorp)  

 
IJsmeester 
 
 
 
 

Paaseirover  
 

De ekster (Pica pica) staat be-

kend als verzamelaar van sie-

raden en andere glimmende 

voorwerpen. Dat is echter 

meer volkswijsheid dan we-

tenschap. Het zijn nieuwsgie-

rige, intelligente kraaiachtigen 

die af en toe met glimmertjes 

spelen, maar geen doelbe-

wuste juwelendieven. De ek-

sterliteratuur is duidelijk: „In 

het wild levende eksters zijn 

nog nooit betrapt bij het ham-

steren van iets oneetbaars.” 

In het paasweekend werd de-

ze wetenschap min of meer 

aan het wankelen gebracht. 

 Langs de Heemraadssingel in 

Rotterdam nestelen minstens 

vier paar eksters. Ze profite-

ren er van een breed, groot-

stedelijk voedselaanbod. Nu 

het broedseizoen is begon-

nen, struinen ze de buurt af 

naar nesten. Het zijn geduchte 

rovers van eieren en jonge 

vogels.  

De oplettende Judith van den 

Berg vond daarvan de sporen 

in de dakgoot: het leeggege-

ten ei van een waterhoen en 

drie dagen later was deze ek-

stersmidse zowaar uitgebreid 

met een paaseitje. Het met 

glimmende goudfolie omhul-

de chocolade-ei was duidelijk 

aangepikt. Er kleefde zelfs een 

wit veertje aan.  

Een naar eieren speurende 

ekster had deze vermoedelijk 

zorgvuldig verstopte traktatie 

gevonden. De harde vulling 

was kennelijk oneetbaar. 

 
 Kees Moeliker, 10 april 2010 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt……  

zzeellffss  EExxootteenn!!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Van boven naar beneden: 

Canadese Gans, Kruiskade, M. Klingers 
Halsbandparkiet, Zoetermeer, A. de Groot 

Nijlgansen, Z. Holland, J. Hoogeveen 

Huiskraai, Hoek van Holland, C. Martijn 

Zwarte Zwanen, Starrevaart, A. de Groot 


