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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 pa.hesselinbg@casemna.nl  

• 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 j.n.kuijt@casema.nl 

• Wetlandwacht “De Wilck” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
 

 

  KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: 
 

  Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 10 november 2010 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  

  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 7 december 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: Kwak met bruine dwergmeer-

val, Tisza, Hongarije. © H.van Harskamp,  

(harskamphv@hotmail.com) 
  

 

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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Seizoenstart 

Als alles loopt, zoals gepland, dan is de start van het 

nieuwe seizoen al achter de rug. 

Nu is het voor mij nog een groot vraagteken. Heb ik 

daar een taak? Is er een programma?  

Tot op heden word ik steeds weer verrast door de ve-

le activiteiten die de leden ondernemen. Zo bestelde 

ik namens het bestuur 25 exemplaren van de schitte-

rende brochure “Weidevogels voor nú en later”. Tot 

mijn verrassing kreeg ik enkele dagen later als lid van 

de werkgroep Weidevogelbeheer een exemplaar aan-

geboden. Cor Kes had er namelijk ook 25 besteld! 

Zo hoop ik bij de seizoenopening nog een viertal  

topografische inventarisatieatlassen aan jullie te  

slijten. Ook Vogelbalans 2009 heb ik in de aanbie-

ding. 

De leden die ik benaderde, meldden bijna unaniem: 

“Piet, die informatie hebben we allang!” 

Bert adviseerde me: “Neem voortaan eerst maar even 

contact op met mij. Ik weet van de hoed en de rand!” 

Seizoenstart? Ik heb er alle vertrouwen in en hoop ve-

le leden te ontmoeten! 

 

 

Interview 

“Het gaat goed met de weidevogels!” meldde het 

Leidsch Dagblad. Een reden voor radio Rijnwoude 

om de deskundigen uit de regio hierover te intervie-

wen. Jan Kuijt en Cor Kes kregen vrijdagmiddag 30 

juli van 17.30 tot 17.55 uur de gelegenheid om hier-

over hun zegje te doen. Ze hadden me tevoren op de 

hoogte gesteld, dus ik zat aan de radio gekluisterd. 

Mijn complimenten voor de geweldige promotie van 

onze Vogelwerkgroep. Ze vulden elkaar prachtig aan 

. 

en beantwoordden de vragen zeer professioneel 

Het late maaien door het koude voorjaar had een  

positieve invloed op het broedresultaat van de weide-

vogels. Of het nieuwe beleid: “kuikenland”, d.w.z. 

weiden later maaien, zodat de kuikens meer voedsel 

(insecten) en schuilgelegenheid behouden, het broed-

resultaat positief beïnvloedt, zal na een aantal jaren 

pas duidelijk worden. 

De luisteraars kregen uiteraard veel meer te horen 

over de activiteiten van de Vogelwerkgroep. Tot slot 

nodigden Jan en Cor hen uit om eens op de website te 

kijken en zich als lid aan te melden. Joop van der 

Zalm meldde zojuist, dat zijn welkomstpakketjes 

aanvulling behoefden. Of er een rechtstreeks verband 

is, zal later duidelijk worden. In elk geval wil ik Jan 

en Cor bedanken! 
 

 

  Lintje 

Een hartelijke felicitatie voor Rien 

Vlam uit Hazerswoude-Dorp, die 

eind april benoemd werd tot lid in 

de Orde van Oranje Nassau. Bij de 

vele activiteiten waarmee hij deze 

onderscheiding verdiende, werd 

het “knotwerk” bij de Vogelwerk-

groep genoemd. Inmiddels heeft 

onze “opperknotter” ons verder ge-

informeerd. Uiteraard bleek ook 

de knotploeg zeer verguld met 

een ridder in haar midden! 

 

 

Tot slot 

Een goed seizoen toegewenst! 

 

 Piet van Woerden 
 secretaris 
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uw eindredacteur 

  

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
  
 

Ja, ook dit jaar ben ik met mijn geliefde weer op vakan-

tie gegaan naar een of ander ver oord, zo ver dat zelfs 

Google Maps het maar met moeite wist te vinden. Va-

kantie, wat heet, het was meer een werkvakantie. 

’s Ochtends al op nog voor de zon verscheen, de tem-

peratuur was nog maar zo’n 5 °C, eindelijk, daar is de 

zon, en met hem de vogels. En ja, de meest bizarre vo-

gels kwamen dan tevoorschijn. Of ligt dat aan ons? Van 

duifjes zo groot als een merel, tot de schitterendste  

reigers of de grootste ooievaar ter wereld (150 cm), je 

keek je ogen uit. Allerlei mini kolibrietjes tot op de een 

na grootste loopvogel in de wereld, de Nandoe. Toege-

geven, die laatste vind je 

in elk dierenpark, of zo 

maar in Mecklenburg-

Vorpommern, waar ze 

verwilderd zijn... Toch, 

daar in Zuid Amerika zie 

je ze in een soort van 

kuddes lopen, met een 

dominant mannetje, heel 

gaaf. Elke keer was het 

weer met moeite dat we 

ons naar het ontbijt bega-

ven, nog verpletterd on-

der de indrukken èn de 

temperatuur die dan al 

vaak boven de 30 °C was 

gestegen… 

 

Toch viel me nog iets op,  

met al die vogelaars daar 

bij elkaar. Bij het zien 

van een vogel zijn ze en-

thousiast, maar ze gaan 

helemaal door het lint als 

er naast de vogels ook 

een ander levend beest 

wordt waargenomen. Van een lekkere slang, een fraaie 

boomkikker, of zo’n leuk neusbeertje. Zo zagen we van 

die reuzenotters, te gek voor woorden, nog nooit heb ik 

al die camera’s zo vaak en in die hoge frequentie horen 

klikken als toen, uiteraard waren er de tientallen ca-

pibara’s, een groot soort hamster, heel leuk, maar die 

haalden het weer niet bij die miniaapjes, waarvoor ie-

dereen een gat in de lucht sprong. Wat hadden die een 

hoge aaibaarheidsfactor. 

Oh, of dat gordeldier. Stel je voor, oerwoud links, oer-

woud rechts, een onverharde pad er tussen en plots is 

daar een bollig beest met ver uitstekende oren. Gordel-

dieren zijn bijzondere dieren, die als nageslacht altijd 

eeneiige tweelingen of, afhankelijk van de (onder)soort 

zelfs eeneiige vierlingen hebben. Nou, onze plaatse-

lijke gids zou die wel eens voor ons vangen zodat we 

hem rustig konden bekijken. Wij moesten even blijven 

staan en hij sloop naar dat beest toe. Nou, beste vrien-

den, dat dier is dus ook niet gek en schoot als een haas 

de struiken in naar een hol. Daar had onze gids hem 

nog net aan zijn staart. Uiteindelijk is hij met behulp 

van ’n andere vogelaar ‘uitgegraven’ en konden we 

hem bekijken. Het is een ‘gepantserd’ dier dat zich ook 

oprollen kan, heel sterk en met formidabele klauwen. 

Leuke oortjes, werkelijk een prachtig dier. De camera’s 

op scherp en… floep, weg was hij weer, onze fantasti-

sche gids beteuterd achter-

latend, wat hebben we 

daarom gelachen. 

 

Over foto’s gesproken, de 

laatste tijd mag uw eind-

redacteur zich verheugen 

in een toenemend aantal 

foto’s van werkelijk schit-

terende kwaliteit. Soms zit 

hij met het zweet op zijn 

voorhoofd, niet wetende 

welke te kiezen. Wat te 

doen? Bij deze wil hij u 

allen zeer bedanken voor 

dit probleem.  

Daarnaast krijgt de redactie 

allerlei complimenten. 

Naast de gebruikelijke bij-

dragen aan de Braakbal met 

die fraaie foto’s is er de 

laatste tijd een nieuw soort 

artikelen verschenen, die het 

lezen zeer de moeite waard 

zijn. Zo is er als heuse luis 

in de pels, iemand die in de 

vorm van een column zijn mening spuit. Enkele leden 

hebben stukken geschreven over het wel en wee van 

soorten als Ooievaars, de Dunbekwulp, nu weer de  

Lepelbekstrandloper. Weer iemand is zomaar een serie 

gestart over interessante vogelgebieden in Nederland, 

kortom de redactie staat versteld van de onverwachte 

kwaliteiten binnen de VWG. Heeft u ook wat op uw 

lever, ziet u verschijnselen waarvan u zegt, dit moeten 

meer mensen weten, dan nodigt de redactie van de 

Braakbal u uit het toetsenbord ter hand te nemen en uw 

gedachtegoed  met ons te delen. Wij zien er naar uit! 

 

En u weet ook weer hoe het komt dat er weer zo’n  

patente Braakbal voor u ligt! 
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MMuuttaattiieess  
 

Een geregelde lezer van Mutaties weet dat ondergeteken-

de geregeld met zijn sleurhut er op uit trekt om, ergens in 

den lande, even van de natuur te gaan genieten, zo ook 

enkele weken geleden vertrokken wij naar een stekje 

waar we onze hut nog wel eens graag even neer willen 

zetten. 

BB ofwel Boer Bart verwelkomde ons, gaf ons een plekje 

tegenover het toiletgebeuren, want was zijn uitleg, boven 

het toiletblok is een zolder, (m.i. vroeger als hooizolder 

gebruikt), en op die zolder zit een Kerkuil te broeden en 

’s avonds tegen schemer verlaat hij het nest op zoek naar 

voedsel voor zijn jongen. En vanaf dit plekje kun je de 

nest in- en uitgang goed in de gaten houden. 

U snapt dat wij tegen schemertijd de uitgang scherp in de 

gaten hielden en geregeld waren wij dan ook getuige van 

het heen en 

weer vliegen 

van de foera-

gerende ui-

len. 

Enkele dagen 

daarna kwam 

BB, zelf ook 

een vogel-

vriend, met 

de medede-

ling dat men 

de jonge uiltjes zou komen ringen, en of we toevallig zin 

hadden om………, natuurlijk hadden we zin en ’s avonds 

stonden we gewapend met fototoestel te kijken naar het 

ringen, wegen en meten van 5 jonge Kerkuilen, die zich 

onder veel ge-

blaas, alles 

moesten laten 

welgevallen, 

een grandioos 

spektakel. 

Toen na een 

uurtje de nodi-

ge foto’s wa-

ren gemaakt en 

de uiltjes weer 

in het nest waren beland, werd ons verteld dat er ook een 

nest met jonge Torenvalkjes zou worden geringd en ook 

daar werden we bij uitgenodigd. Dus op naar het weiland 

waar een nestkast stond die een Torenvalkenpaartje als 

zijn domicilie had uitgekozen. BB gewapend met ladder 

en linnen tas plaatste de ladder tegen de paalwoning en 

steeg omhoog, om even later met bolletjes wol in de zak 

af te dalen, ook hier werd er gemeten, gewogen en ge-

ringd, en voor de foto werden ze o.a. op de grasmat neer-

gezet, 4 hoopjes dons, gebroederlijk naast elkaar, echt 

leuk. 

Ik hoef u niet te vertellen dat wij een formidabele avond 

hebben gehad, en nog geregeld werpen we een blik op de 

foto’s en zijn we weer even terug bij het ringen.  
 

Nu even tijd voor de nieuwe leden, maar liefst 10 stuks hebben zich laten inschrijven, formidabel. 
 
Nieuwe leden:. 
Per 1 februari heeft zich aangemeld als lid: mevrouw Toet Hunik uit Leiderdorp. 

Per 1 maart als lid: mevrouw C.W. Valstar en als gezinslid de heer R.P. Valstar. Uit Hazerswoude Rd. 

Per 1 april als lid: mevrouw Renée Mekel uit Leiderdorp.  

Per 1 mei als lid: mevrouw Erica Brouwer uit Leiden, mevrouw Astrid van den Broek uit Leiden, mevrouw Els Jol van 
der Zijde uit Leiden, de heer Arthur van der Kooij uit Alphen a/d Rijn en de heer Jan Westgeest uit Voorschoten.  

Per 1 september als lid: de heer Frans Kraan uit Nootdorp. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tip: Wist u dat het mogelijk is om bv. 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: 

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. 18/11 20.00-22.15 
Leden- en publieksavond:  

Oman, West-Afrika, India (Herman van der Hart) 
Jan Hoogeveen 

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

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

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

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 

 

AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
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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. 

02/06-05/6 
08.00-?? Ledenweekend: Limburg Jan Hoogeveen 

 
 

BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuurtuin 
Zaterdag 

09.00 uur 

02-10-2010,  06-11-2010,  

05-03-2011,  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: 

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 

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, 18-12-2010  

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. 
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Louis Westgeest 

 

De Pannenhoef 
excursie op 22-5-2010 

 

Ondanks het aankomende pinksterweekend waren er 

dertien deelnemers. 
 

Bij aankomst in het gebied werden, zoals gewoonlijk, 

eerst de thermosflessen koffie tevoorschijn gehaald. 

Op hetzelfde moment kwam de zon goed door en 

verdween de laatste mist voor zover het nog mist te 

noemen was. In de verte was boven de bosrand te 

zien hoe een Wulp in gevecht was met een paar 

Zwarte Kraaien.  

 

Toen we nog maar enkele tientallen meters gewan-

deld hadden, zagen we een Boomklever. Het diertje 

was druk doende met waarschijnlijk het voeden van 

zijn jongen, maar durfde niet naar zijn nest toe omdat 

de boom direct langs het pad stond. 

Een klein stukje verder was een Zwarte Specht druk 

met foerageren op de grond. Ook deze vogel kon uit-

gebreid bewonderd worden. 

 

Weer een klein stuk verder zat een Boompieper te 

zingen in een boom langs het pad. 

 
Hier werd het ook veel drukker aan de bosrand met 

andere soorten zoals o.a. Zwarte Mees, Vink, Fitis, 

Tjiftjaf, Zwartkop, Boomkruiper en Goudhaantjes.  

In het open landschaap aan de andere kant lag een 

ven. Er zaten enkele Slobeenden, Canadese en Nijl-

ganzen. Een paartje reeën liep op een aangrenzende 

akker te struinen en op de afzettingsdraad ging een 

Kneu zitten. Een klein eindje verderop vertoonde een 

Roodborsttapuit zich.  

Het weer werkte ontzettend mee en er was volop ge-

legenheid om even zittend te genieten op bankjes. 

Het was een prachtige wandeling in een zeer afwisse-

lend landschap en ieder stukje bracht weer wat 

nieuws. 

Zo kwam ook de Fluiter aan de beurt die naast het 

pad ontzettend druk was met zingen. Ook dit vogeltje 

was tot op enkele meters te benaderen.  

Weer even verder zaten verschillende Gekraagde 

Roodstaarten te zingen en in de verte meldde de Koe-

koek zich. 

 
Bij aankomst aan de vogelhut keken we uit over een 

ven. Hier zat weer een crèche van Canadese ganzen. 

De pullen namen uitgebreid een bad, terwijl enkele 

meters verder een Dodaars druk aan het jagen was. 

Aan de oever zat een paartje Wintertalingen en op de 

oever een Witte Kwikstaart.  

Aan de overkant liep weer een ree rustig te grazen. 

Het was hier heel leuk vertoeven. 

 

Toen we uiteindelijk weer bij de wagens aankwamen 

was het al 13.00 uur. 

Het mooie weer, de prachtige afwisseling en de zeer 

relaxte wandeling gaven zo’n voldaan gevoel, dat we 

hier weer besloten om uit elkaar te gaan. Een enke-

ling wilde nog wat verder kijken en sommigen wilden 

met dat gevoel afsluiten. 

Maar iedereen was het erover eens dat dit een aanbe-

velenswaardig gebied is. 
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Waargenomen soorten 22 mei 2010 
 

Aalscholver (o) Gekraagde Roodstaart Kokmeeuw (o) Turkse Tortel  

Blauwe Reiger Gierzwaluw (o) Koolmees Vink 

Boerenzwaluw Goudhaan Kuifeend (o) Visdief (o) 

Boomklever Grasmus Meerkoet Waterhoen (o) 

Boomkruiper Grauwe Gans (o) Merel Wilde Eend 

Boompieper Groene Specht Nijlgans Winterkoning 

Braamsluiper Grote Bonte Specht Ooievaar (o) Wintertaling 

Buizerd Holenduif Pimpelmees Witte Kwikstaart 

Canadese Gans Houtduif Roodborst Wulp 

Dodaars Kauw Roodborsttapuit Zanglijster 

Ekster Kievit Scholekster (o) Zilvermeeuw (o) 

Fazant Kleine Mantelmeeuw (o) Slobeend Zwarte Kraai 

Fitis Kneu Staartmees Zwarte Mees 

Fluiter Knobbelzwaan (o) Tjiftjaf Zwarte Specht 

Fuut (o) Koekoek Spreeuw Zwartkop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazerswoude-dorp, mei 2010 
 
 
 
 
 

Beste leden van de Vogelwerkgroep, 
 
De afgelopen periode was voor ons zeer verdrietig. Het overlijden van Gabrie is een 
grote schok en was abrupt en onverwacht. Het is bijzonder om te merken, hoezeer dit 
ook anderen raakt. 
 
Velen van jullie waren bij zijn afscheid. Dat heeft ons erg goed gedaan. De laatste ja-
ren was Gabrie actief bij de Vogelwerkgroep. Thuis pestten we hem wel eens met zijn 
vogeltjes. Hij was echter helemaal in zijn element, wanneer hij met zijn kijker in de 
polder was. Het ging hem niet om de meest zeldzame soort te spotten, maar om de 
natuurbeleving. 
 
De Vogelwerkgroep is een prachtige vereniging die zich ten volle inzet voor het land-
schap en de vogels in zijn omgeving. Hopelijk gaan jullie hier nog lang mee door.  
 
Wij willen jullie hartelijk danken voor de warme belangstelling en de vele kaarten die 
wij van jullie hebben ontvangen. 
 
 
Hartelijke groet, 
Elly, Sebastiaan en Roos  
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DDee  oonnddeerr  wwaatteerr  ggeezzeettttee  

BBoolllleennvveellddjjeess  vvaann  NNoooorrdd  HHoollllaanndd..  
Onze leukste vogelplekken in Nederland deel III 

 
 

 
Het is juli/augustus. De steltlopers zijn uitgebroed 
in het noorden. Het wordt hen daar nu al te koud. 
Via hun gebruikelijke route passeren zij nu in 
grote aantallen Nederland. Want waar vind je nu 
een betere plek om op te vetten?  
 

Het doel van onze vogeltocht ditmaal zijn de onder 
water gezette bollenveldjes van Noord Holland.  

 

  
 

Hier zijn door de bollenboeren net de tulpen, narcis-

sen en andere bloembollen gerooid. Bollen zijn erg 

gevoelig voor aaltjes en andere ziektes. Doordat de 

bollenboeren niet meer mogen spuiten met zwaar gif-

tige middelen, reinigen zij hun grond tegenwoordig 

door hun velden tijdelijk onder water te zetten. Die 

aaltjes en andere vraatbeesten zijn nu juist voor de nu 

overtrekkende steltlopers een lekkernij waar zij wel 

even hun trektocht voor willen onderbreken. 

 

Eerst werpen de boeren een klein zanddijkje op rond 

het bollenveld. Daarna pompen zij het veldje vol met 

water uit een nabijgelegen sloot. In deze eerste fase is 

er nog weinig te zien qua vogels, een enkele meeuw 

drijft dan op het water. Zodra het water zakt, begint 

het steltloperfeest. Omdat niet alle landjes tegelijker-

tijd onder water gezet worden, duurt het feest de 

maanden juli en augustus. 

 

Er zijn eigenlijk drie belangrijke centra waar de bol-

lenteelt plaats vindt in de kop van Noord Holland. 

 

1.  Omgeving Belkmerweg.  
2.  Het gebied tussen Julianadorp en Den Helder met  

     name langs de Middenvliet en tegenwoordig 

3.  de Zijpe Polders rond Anna Paulowna. 
De route hier beschreven is eigenlijk een soort rond-

rit. 

Ik zou wel even op de site www.waarneming.nl  kij-

ken waar de bijzondere soorten gisteren zaten. 

Hoe komen wij bij de bollenveldjes? Het makkelijkst 

is te beginnen bij de Belkmerweg. Voor autobezitters 

met navigatie aan boord: Belkmerweg, Burgervlot-
brug of Zijpe. 
 
Voor de kaartlezers onder ons is het makkelijkst de 

snelweg A9 naar Alkmaar te volgen. Aan het einde 

van de weg bij de rotonde, Den Helder N9 volgen. 

Kijk uit op deze weg! Om de zoveel kilometer ver-

andert de wetgever de toegestane snelheid. Alkmaar 

70 km/u, de N9 80 km/u, in de dorpjes 50 km/u en 

verkeerswerkzaamheden 70km/u, kortom bijna niet 

bij te houden en de flitspalen en oom agent met zijn 

laserpistool staan zowat om de kilometer! U bent 

gewaarschuwd! 

Bij de rotonde van Burgervlotbrug slaat u linksaf 

richting Petten. De eerste weg rechts is de Belkmer-

weg. Plek 1 dus. De Belkmerweg loopt min of meer 

parallel aan de zeereep. Bijna noord zuid. Dit bete- 

kent altijd dat de zon voor de helft van de plekken 

goed staat en voor de andere helft verkeerd. Geeft 

niet want de onder water gezette veldjes liggen aan 

beide kanten van de weg. De variatie in steltlopers  
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verschilt van jaar tot jaar maar de Bonte Strandlo-

pers, Krombekken, Bosruiters, Kleine Strandlopers 

en Kanoeten zijn er bijna altijd wel te vinden in deze 

periode. Ook hier hoop je weer op de krenten in de 

pap. Bijna jaarlijks zijn Gestreepte Strandloper, 

Grauwe Franjepoot en Poelruiter hier te vinden. Ook 

zeldzaamheden als de Blonde Ruiter houden van de-

ze ondiepe plasjes en worden hier vaak gespot. We 

passeren wat zijwegen en komen tenslotte bij het ge-

hucht Stolpen waar we de Belkmerweg verlaten, 

links afslaan en enkele honderden meters daarna 

weer rechts afslaan richting ‘t Zand. Wij staan hier 

voor de keuze om naar het tweede gebied te gaan of 

direct het derde gebied te bezoeken. Om direct naar 

het Zijpe gebied te gaan sla je hier rechtsaf en steek 

je de N9 over. Wil je het rondje afmaken, eerst plek 2 
dus, dan sla je nu linksaf richting Groote Keten.  Bij 

de duinen aangekomen weer rechtsaf en de weg ach-

ter de duinen blijven volgen tot voorbij het vakantie 

geweld van Julianadorp. 

Bij de Middenvliet rechtsaf. We zitten hier vlak on-

der de duinenrij en  trekvogels houden ervan om een 

dergelijke natuurlijke grens te volgen. De ondergelo-

pen bollenveldjes zo net onder de duinenrij zijn dus 

bijzonder aantrekkelijk voor de steltjes. Houdt hier 

de bollenveldjes dus extra goed in de gaten! Ook hier 

liggen de veldjes links en rechts van de weg. Wie 

weet zit er wat leuks!  

Vorig jaar hadden wij hier nog een Gestreepte 

Strandloper en een Grauwe Franjepoot. Ook zijn de 

Bairds Strandloper en de Breedbekstrandloper hier 

wel gezien in het verleden. Bij de Lange Vliet slaan  

 
 

we rechtsaf en rijden door Julianadorp heen. Blijf de 

Lange Vliet volgen. Hier liggen ook nogal eens wat  

bollenveldjes onder water. De Grauwe Franjepoot 

hebben wij hier menigmaal gezien. Einde weg links  

 en meteen weer rechts terug naar ’t Zand om de 

draad weer op te pakken. 

 

Wij komen nu bij het derde gebied: de Polder Zijpe. 

 
 

We steken nu de N9 over via een viaduct en rijden 

over een vlotbrug, die zo te zien nog stamt uit de tijd 

van de Batavieren, het dorpje ’t Zand binnen. Bij de 

rotonde rechtdoor, en dan komen we in het gebied 

waar de Lachstern zich kennelijk thuis voelt. Wij zijn 

nu in de Polder Zijpe. Befaamd om zijn grote aantal-

len steltlopers en de aanwezigheid van de Lachstern 

in deze tijd! De eerste zijweg, de Korte Belkmerweg, 

links of rechts is vaak goed. Langs de volgende zij-

weg, de Korte Ruigeweg, zaten vorig jaar aan de 

rechterkant een Blonde Ruiter en meerdere Lach-

sterns. Maar de andere kant richting Oudesluis kan 

net zo goed zijn.  

 

Verder doorrijden heeft weinig zin, bij Keinsmerbrug 

houdt het steltloperfeest op. Ook in deze polder lig-

gen de veldjes links en rechts van de weg, naar ge-

lang het uur, staat de zon dus voor of tegen. 

Gaat u meer om het genieten van de “gewone steltlo-

pers” als Krombekken, Kanoeten en Kemphanen dan 

zijn de natte bollenveldjes hier de plek! 

Ik vrees dat deze vogelroute een dagtocht is. Je moet 

geluk hebben dat de steltlopers zijn neergestreken de 

afgelopen nacht. Was het weer voor hen te gunstig 

dan vliegen zij door en zit er niets. Pech gehad zeg ik 

dan altijd maar, volgende keer beter. 

Zoek een mooie bijna windstille dag op. De beschre-

ven route gaat voornamelijk over landweggetjes.  

Van verkeer zult u weinig last hebben en de boeren 

zijn wel gewend aan die vreemde vogelaars die hun 

landjes staan af te turen. Kortom op je gemak genie-

ten dus.  

Rob Kraayeveld 
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KKeennnneemmeerrdduuiinneenn  
excursieverslag 6 juni 2010 

 
  

06 juni, 06.00 uur. De lucht is na 2 prachtige zomer-

dagen ietwat bewolkt. Er is regen voorspeld maar het 

is een prettige ochtend met een goede temperatuur.  

 

Op het parkeerterrein van het Koevlak maak ik ken-

nis met leden van de vogelwerkgroep. Ik ben de eni-

ge die een beetje bekend is met het terrein. De dui-

nen en de "bossen" liggen er prachtig groen bij. Vo-

gels zingen volop. Het spotten kan beginnen.  

 

 
 

We lopen een route van ongeveer 10 kilometer die 2 

meertjes aandoet. Het eerste meer is een recreatie-

meertje waar het om deze tijd natuurlijk rustig is. 

Dat zal de afgelopen dagen zeker anders zijn ge-

weest. Dit meertje is geliefd bij gezinnen met kleine 

kinderen. Er is niet zoveel te zien. Een Reiger, wat 

Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen. Dan volgt een 

route langs het water naar een zandpad dat uitkomt 

op een heuvel met uitzicht op de omgeving. De dui-

nen zijn prachtig.  
 

Veel jonge konijntjes. Een ree komt kreupel voorbij. 

Steeds meer vogels laten zich horen waarbij de 

Nachtegaal, de Fitis en de Grasmus het meest te ho-

ren zijn. Het doel is het Vogelmeer. Als we aanko-

men ben ik geïmponeerd door de aanblik. Het meer 

ligt in het zonnetje te blinken. Langharige bruine 

koeien met grote horens staan in en langs het water.  

 

 
Ganzen, eenden, Aalscholvers, pleviertjes zijn in de 

kijkhut mooi te bekijken. Als we weer verder gaan, 

valt de groep uiteen in twee kleine groepjes. Nou, 

dan wachten we maar even op de bankjes. Het duurt 

wel lang, wat is er aan de hand? Nou, de achterblij-

vers hadden een Gestreepte Strandloper gezien.  

 

 
 

Dat is natuurlijk "de vangst" van de dag buiten de 54 

anderen soorten die we gezien en gehoord hebben. 

Tegen half 12 zitten we bezweet aan de koffie nog 

na te genieten. Het was zo met zijn allen een fijne 

ochtend geweest. Misschien volgend jaar ietsje eer-

der? 

Marianne van der Stoop 
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Waargenomen vogels op 6 juni 2010 
 
  

Aalscholver Gaai Koekoek Spreeuw 

Bergeend Gekraagde Roodstaart Kokmeeuw Sprinkhaanzanger 

Blauwe Reiger Gestreepte Strandloper Koolmees Stormmeeuw (o) 

Boerenzwaluw (o) Gierzwaluw Krakeend Tafeleend 

Bontbekplevier Glanskop Kuifeend Tjiftjaf 

Boomleeuwerik Grasmus Meerkoet Torenvalk (o) 

Boompieper Grauwe Gans Merel Turkse Tortel (o) 

Bosrietzanger Grote Bonte Specht Nachtegaal Vink 

Braamsluiper Halsbandparkiet (o) Nijlgans Visdief (o) 

Brandgans Heggenmus Oeverloper Wilde Eend 

Bruine Kiekendief (o) Holenduif Ooievaar (o) Winterkoning 

Buizerd Houtduif Pimpelmees Witte Kwikstaart 

Canadese Gans (Gr) Kauw Putter Zilvermeeuw 

Dodaars Kievit Rietgors Zwarte Kraai 

Ekster Kleine Mantelmeeuw Roodborst Zwartkop 

Fazant (o) Kleine Plevier Roodborsttapuit   

Fitis Kneu Scholekster (o)   

Fuut Knobbelzwaan Sperwer   
 

            (0) = onderweg 

 
Uit de krant 
 

WWaatt  ttee  ddooeenn  oomm  ddee  RRooeerrddoommpp  ttee  rreeddddeenn??  
  

Natuurbeheerders 
sparen kosten noch 
moeite om de Roer-
domp voor uitsterven 
te behoeden. Maar 
hoe moet dat eigen-
lijk? 
 

Het schuwe neefje van 

de Blauwe Reiger leidt 

een geheimzinnig be-

staan. Klopt het dat 

Roerdompen zijn aan-

gewezen op uitgestrekte 

rietvelden of nemen ze 

genoegen met kleine 

hoekjes riet? 
 

In de afgelopen strenge winter 

werden Roerdompen zelfs in tui-

nen gezien. Zijn de Roerdompen 

die in de lente in onze moerassen 

zitten te hoempen – het geluid 

van de Roerdomp – eigenlijk wel 

dezelfde vogels die hier overwin-

teren, of schuiven ze ’s winters 

naar het zuiden op en worden hun

 

 plekken dan ingenomen door  

Siberische soortgenoten? 

Om de verborgen vogels, die 

vooral in de schemering actief 

zijn, beter te kunnen volgen, heeft 

Landschap Noord-Holland in het 

Ilperveld dit voorjaar vier Roer-

dompen uitgerust met satelliet-

zenders aan een tuigje. Het eerste 

‘gezenderde’ mannetje 

vloog zich meteen, op 

een mistige ochtend 

eind april, dood tegen 

een hoogspannings-

mast in het Ilperveld. 

Nummer twee blijkt 

zijn territorium soms 

wel tien dagen te ver-

laten voor een uitstapje 

naar andere moeras-

sen. Soms zit hij zelfs 

in Noord-Frankrijk. 
 

Het derde gezenderde 

mannetje wordt nog 

wel gezien, maar zijn  

zender zwijgt. Het  

enige gezenderde vrouwtje ver-

loor haar eieren. Het nest lag in 

open rietland met een lage water-

stand en was daarom gemakkelijk 

voor roofdieren toegankelijk. Het 

vrouwtje is nu naar het zuiden. 

 

›Volg de Roerdompen van dag tot 

dag op www.roerdomp.info 

  Onzichtbare Roerdomp 
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MMeecckklleennbbuurrgg--VVoorrppoommmmeerrnn  
VWG-vogelreis 2010 

 

Inleiding 
Om met deze reis mee te gaan, 

was er al erg gauw (te)veel inte-

resse: een groot aantal leden 

dreigde buiten de boot te vallen. 

Gelukkig werd er met de Natuur-

reisorganisatie “Aquila” een pri- 

 

ma oplossing gevonden: in  

plaats van een enkele reis met 24 

deelnemers konden er twee rei-

zen aansluitend achter elkaar, 

met elk 16 deelnemers, worden 

georganiseerd. Dit verslag is een 

(uiteraard subjectieve) samenvat-

ting van de belevenissen van bei-

de groepen. 

 

Zaterdag 1 mei vertrok groep 1 

met twee busjes voor acht dagen 

en op 8 mei groep 2 voor een 

even lange periode. Gevlogen 

werd er niet, er kon dus van de 

eerste tot en met de laatste mi-

nuut worden gevogeld. Gelukkig 

hebben busjes de nodige voorzie-

ningen om dit naar vier (?) kan-

ten te doen, jammer genoeg wa-

ren er geen pausmobielen met 

nog meer mogelijkheden be-

schikbaar.  

 

Mecklenburg-Vorpommern is het  

 

noordelijkste Bundesland in de 

voormalige DDR. Hier is ver-

houdingsgewijs nog veel (in onze 

ogen) ongerepte natuur met bij-

behorende vogels (en andere fau-

na en flora) te vinden. Natuurlijk 

moest er dan wel iemand zijn die 

daar de wegen, leefgebieden en 

vogels kent en aan ons kon over-

brengen. Het bleek alras dat dit 

het allerbeste aan Geranda 

Olsthoorn, die “Aquila” (zie eer-

der) runt en in het dorpje Quilow 

aan de rivier de Peene woont, 

kon worden overgelaten. 

 

Na overleg en in samenwerking 

met onze drie VWG-reis-

begeleiders Jan, Ton en Bert wist 

zij er in alle opzichten een echt 

fantastische trip van te maken. 

Haar in overleg met onze Leden 

Activiteiten Commissie uitge-

stippelde programma bleek  

erg intensief, maar gelukkig ook 

 

beslist alle tijd en energie waard.  

 

Landschappelijk en qua natuur-

waarden bood het veel variatie, 

ook lieten de vogels zich geluk-

kig niet onbetuigd. Omdat deze 

regio toch bijna duizend kilome-

ter ten oosten van Rijnwoude ligt 

komen er behalve veel van “on-

ze” soorten ook aardig wat voor 

die we bij ons bijna nooit of he-

lemaal niet zien/horen. Natuurlijk 

houdt de staat van de natuur daar 

ook verband mee: er valt hier van 

- ondanks ook allerlei negatieve 

invloeden - nog veel voor ons 

“ongerepts” te genieten en: daar 

wordt heel erg hard voor en aan 

gewerkt. 
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DAGVERSLAGEN 
 

 

DAG 1 

Tijdens de eerste dag werd er natuurlijk al busjesvoge-

lend gereisd, onderbroken door wat stops voor  

rust-, horeca-, en natuurlijk ook vogelpauzes. De Rode 

Wouw en allerlei andere soorten vulden de soortenlijst  

meteen al flink. Na tijdige aankomst installeerden 

 
 

we ons in het eerste verblijf: Pension Schwalbenhof 

in het plaatsje Solkendorf, dit ligt zo’n 15 km noor-

delijk van de Hanze-havenstad Stralsund. Hier maak-

ten we kennis met Aquila-gids Geranda. Voor het 

avondmaal in Barhöft konden we eerst nog een poos-

je naast het restaurant aan het strand en in het bos 

vogelen, meteen een echt organisatorisch schot in de 

roos! Beloond werden we met o.a. Zeearend en Reu-

zenstern.  

 

DAG 2  

De volgende dag stond een bezoek aan het National 
Park Vorpommersche Boddenlandschaft gepro-

grammeerd. Kortweg gaat het hier om een windwad-, 

duin- en brakwaterhabitat. Allereerst maakten we een 

prachtige wandeling door een gemengd bos direct 

langs de kust, van Solkendorf naar Barhöft. Een toch 

wel aparte ervaring om tijdens het lopen tegelijkertijd 

bos- zowel als moerasvogels waar te nemen … (zoals 

Snor, Fluiter, Sprinkhaanzanger). Daarna met de 

vierwielers via de woonkern Barth naar het schierei-

land Darβ, waar we eerst wandelend op een dijk al 

vogelend aan de lunch in de open lucht toekwamen. 

Vanaf hier uitzicht op een eilandje aan de overkant 

met bijvoorbeeld Noordse Stern en nog veel meer. 

De koek was nog niet op, want aan de (Oost)zeekant 

kon er ook langs het strand worden gevogeld, wat 

o.a. Dwergstern opleverde. Terug door het bos (Eu-

ropese Kanarie), daarna richting “thuis” met een 

kijkstop bij een vogelhut en een lezing in het Kraan-

vogelinformatiecentrum in Groβ Mohrdorf. We di-

neerden daarna recht tegenover ons pension en arri-

veerden na afloop voldaan en dus ook vlug in onze 

slaapstede. 

DAG 3 

De derde dag alweer, deze werd aan het eiland Rügen 

gewijd. Maar eerst naast ons pension een Kwartel 

gehoord! Wat het vogelleven aangaat is Rügen buiten 

de Kraanvogels niet altijd een echte kwantitatieve 

topper, maar landschappelijk wel erg indrukwekkend 

met hoge witte kliffen en kiezelstranden met talloze 

mooie en soms bijzondere steensoorten. Via Stral-

sund reden we over de nieuwe hoge lange brug 

(2007) in de richting van de hoofdplaats Bergen. 

Noordelijk ervan ligt vlakbij de Nonnensee: een meer 

waar je – als je doorwandelt – in een dik uurtje om-

heen loopt. Geen van beide groepen deed hier echter 

een poging toe: ondanks de koude wind werd er 

langs de zuidoostkant fanatiek en met resultaat gevo-

geld. Hier o.a. Buidelmees, Noordse Nachtegaal, 

Kleine Bonte Specht en Roodhalsfuut.  

Het noordoostelijke deel van het eiland wordt goed-

deels in beslag genomen door het National Park 
Jasmund, een combinatie van torenhoge witte, met 

vooral beukenbos bedekte kliffen, kiezelstrandjes en 

brokjes Oostzee. Eigenlijk leverde het uitzicht op het 

wateroppervlak tijdens het wandelen de interessant-

ste soorten vogelsoorten op, zoals Middelste en Grote 

Zaagbek, Zwarte Zee-eend en IJseend (deze laatste 

schitterend in prachtkleed!). Na een korte koffie-of- 

wat-anders-stop in Sasnitz reden we naar Stralsund, 

waar we lekker dineerden in Bräugasthaus “Zum Al-

ten Fritz”, combinaties van verschillende bieren in 

miniflesjes deden het hier ook uitstekend. Alweer een 

prachtige dag! 

 

 
 

DAG 4  

Bijna halverwege alweer, met het Kwelderreservaat 
Greifswalder Bodden en het eilandje (Greifswalder) 
Oie geprogrammeerd. Wat zou er vandaag weer in de 

ornithologische aanbieding zitten? Zwaar bepakt ver-

trokken de busjes uit Solkendorf, na drie comfortabe-

le nachten en evenveel lekkere ontbijten.  
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Op naar het vissersplaatsje Freest (oostelijk van 

Greifswald), waar we aan boord van onze boot stap-

ten. Afhanke-

lijk van het 

weer viel er op 

zee van min-

der of meer 

gevederte te 

genieten. 

Honderden 

Aalscholvers 

(vliegend, rus-

tend, in 

groepsverband 

vissend) wer-

den aangevuld 

met bijvoor-

beeld Grote 

Zee-eend en 

Parelduiker in 

schitterend 

broedpak. Aangekomen op het eilandje (Greifswal-
der) Oie kregen we een openluchtuitleg over de trek 

en het ringen op dit vogeldraaipunt in de Oostzee. 

Ook werden we langs wat vangnetten geleid, die 

meteen werden gecontroleerd. De (weinige) verza-

melde vogels werden direct in het station onderzocht, 

gewogen, gemeten, geringd en beschreven. Geen 

prettig gezicht trouwens om een Winterkoning in een 

net te zien hangen en daaruit (uiterst voorzichtig na-

tuurlijk) “bevrijd” te zien worden. Wel worden de 

vogels meteen in het donker verpakt/gehouden om de  

 

  
 
kans op stress te verminderen. Direct na de behande-

ling krijgen ze via het raam weer de vrijheid, wat een 

kwestie van amper een paar tellen wennen (b)lijkt. 

Het beetje tijd om op het eiland wat te vogelen lever-

de o.a. Paapjes op. 

 

Na de terugvaart hadden we in de Hanzestad 

Greifswald een vrij uurtje, dat door iedereen op eigen 

manier werd ingevuld. Ook hier dineerden we in de 

plaatselijke “Alter Fritz”, waar de warme happen het 

alweer uitstekend deden. Met gevulde magen kregen 

we nog een 

avondexcursie 

in een kwel-

dergebied van 

het reservaat 
Koos, die wat 

vogels betreft 

jammer ge-

noeg laag 

scoorde. Wel 

werd er ge-

lukkig erg en-

thousiast ge-

noten van een 

Velduil, die 

laag vliegend 

lang kon wor-

den gevolgd. 

Al met al 

weer een geslaagde dag, we vertrokken rechtstreeks 

naar de volgende slaapstek: Pension Hasenberg in 

Gützkow, een dik half uurtje rijden. Toen we in het 

donker om tien uur arriveerden, hadden enkelen het 

geluk door een Bosuil hoorbaar te worden begroet! 

Alweer een verrassende planning van Geranda!(?) 

 

DAG 5 

De volgende ochtend, bleek dat ons nieuwe onder-

komen prachtig in een bos lag met een beekje er 

doorheen, dus: Grote Gele Kwikstaart. Opstaan en 

direct een stuk of vijf Appelvinken in de lenzen heb-

ben: ook niet kwaad! We waren intussen in het 

Peenedal, naar men zegt de meest oorspronkelijke 

rivier van Duitsland. De naam “Amazone van het 

noorden” stuwde meteen het verwachtingspatroon 

geweldig omhoog. Doordat de rivierbedding zich 

door de (ijs)tijden heen telkens heeft verlegd is er in 

dit gebied veel variatie in bodemgesteldheid, watersi-

tuatie, hoogte en wat dies meer zij. Allerlei afwisse-

ling, met als gevolg ervan ook een erg veelzijdige 

flora en (avi)fauna. Geranda bleek van alle markten 

erg goed thuis en bracht ons veel wetenswaardighe-

den over op een duidelijke, interessante, gedreven 

manier zonder te overdrijven. Dit gold voor de hele 

vogelreis: complimenten!  

Intussen waren we er aan gewend geraakt dat het 

programma elke dag intensief was. Zeker de eerste 

twee dagen hier moesten we eraan geloven: elke dag 

kon een groepje om 05.00 uur (!) mee op Otter- en 

Beverexcursie in de buurt. Dit had wisselend succes, 

maar het bijbehorende vogelen bracht ons toch wel in 

extase: soorten als Noordse Nachtegaal, Visarend, 

Roodmus, Zeearend en Krekelzanger scoren nu een-

maal geweldig goed op elke lijst. 
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Na het ontbijt werd er een prachtige wandeling door 

een stuk van het Peenedal gemaakt, van Gützkow 

naar Pentin, met alle tijd voor avifauna- en floraza-

ken, al vogelend in het open veld lunchen en conver-

seren, enz. We liepen door een enorm veelzijdig ge-

bied en de waarnemingen waren navenant. Een greep 

 
 

uit dagverslagen en soortenlijsten: Zwarte Specht, 

Wielewaal, Patrijs, Europese Kanarie, Paapje, 

Schreeuwarend, Krekelzanger, Grauwe Klauwier, 

Sperwergrasmus. 

Tijdens de middaguren verbleven we (wandeling) bij 

Demmin. Dit leverde een heel andere vogelwereld 

op, waarvan we dankbaar profiteerden: Kraanvogel, 

Roerdomp, Buidelmees, Zwarte Ooievaar, Zwarte 

Wouw, Roodhalsfuut, Zwarte Stern, Witvleugelstern. 

Vervolgens koers gezet naar Jarmen, waar ons een 

exclusief diner in buffetvorm wachtte: varend in het  

avondlicht over de Peene-rivier zagen we o.a. Vis-

arend, Zeearend, Raaf en natuurlijk ook beverburch-

ten. Kortom: een sterke zet van Geranda! Na meer 

dan drie uur binnen en buiten op het dek genoten te 

hebben meerden we weer in Jarmen aan, waarna we 

tevreden naar onze slaapstee bij Gützkow koersten. 

 

DAG 6  

Na de herhaalde vroege-ochtend-excursie op Otters, 

Bevers en allerlei gevederde vriendjes voor het twee-

de deel van de groepen, togen we na het ontbijt naar 

Menzlin. Vandaag een mix van cultuur-prehistorisch 

onderricht en hedendaags vogelen. Het Peenedal was 

al in voorhistorische tijden bewoond en een van de 

opvallende overblijfselen daarvan is een aantal graf-

heuvels, opgeworpen door vooral “Wikingen” maar 

ook wel “Slawen”. Deze zijn intussen voor een klein 

deel blootgelegd en al wandelend daarlangs kregen 

we het een en ander aan interessants van een Vi-

kingenexpert te horen. Dat deze de interesse met al-

lerlei vogels moest delen deerde hem niet, hij “tipte” 

ons zelfs! 

Na dit prehistorische uitje werd er weer “echt” in de 

buurt gevogeld, met vooral moeras- en watervogels 

als doelwit: men spotte o.a. Brilduiker, Zomertaling, 

Kraanvogel en Kwartelkoning (!). Afhankelijk van 

de tijd die er nog voor overbleef werd de middag er-

gens anders doorgebracht. Groep 1 deed dit net ten 

westen van Anklam, waar een vernatte polder werd 

bezocht. Hier stalen Witwangsterns, Zeearend en een 

broedkolonie van minstens 70 paartjes broedende of 

nestbouwende Geoorde Futen de show. Groep 2 ging 

naar het kustmoeras oostelijk van Anklam, men 

hoorde/zag er o.a. Grauwe Kiekendief, Grote Kare-

kiet, Bosruiter, Sprinkhaanzanger en Snor.  

Het avondprogramma vermeldde een moerasvogel-
excursie, vooral op de (kleine) rallensoorten gericht. 

Jammer genoeg werd de tocht voor groep 1 afgelast 

(teveel wind en ook regenachtig), groep 2 kwam tot 

teleurstelling en verbazing van de excursieleider niet 

verder dan alleen de Waterral. Voor groep 1 was er 

gelukkig wel compensatie: de excursieleider hield in 

het pension een rallenlezing die best interessant was. 

Maar toch wel jammer: de verwachtingen bij ieder-

een in beide groepen waren best wat hooggespannen 

voor deze excursie. 

 
DAG 7 

De zevende dag alweer, en echt wel een bijzondere: 

fietstocht door een stuk van het Müritz National 
Park. Eerst moesten we wel een stuk naar het zuiden 

toeren. Het National Park bestaat uit twee van elkaar 

gescheiden delen: het bekende westelijke deel grenst 

aan de Müritzsee, oostelijk van het ertussen liggende 

Neustrelitz is nog een apart kleiner apart stuk, dat 

heel anders is. Onze excursies gingen door het eerst  
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genoemde deel. Vanuit Boek (groep 1) en Federow 

(groep 2), door een lokale gids begeleid, doorkruisten 

we al pedaalpeddelend een deel van het N.P. Met be-

zoeken aan meerdere observatiehutten, een observa-

tietoren en plotselinge stops als er wat moois te zien 

was. Veengrond en veenplassen, naald- en loofhout,  

 
 

zanderige gronden, graslanden enz. met hun specifie-

ke vogelbewoners maakten deze dagtrip tot een waar 

feest. Een zogenaamde “doelsoort” was de Visarend, 

waarvan er 40 broedparen in het hele National Park 

zijn. In het bezoekerscentrum Federow is het wel en 

wee in een van de nesten doorlopend te volgen. Maar 

gelukkig zagen en hoorden we veel meer moois, wat 

te denken van Zwarte Ooievaar, Zeearend, Kraanvo-

gel, Roodhalsfuut, Fluiter, Watersnip baltsend, Groe-

ne Specht, Wielewaal, Tapuit, Krooneend, allerlei 

kwikstaartsoorten.  

In Federow, tegenover het in vergelijking met 2006 

schitterend vergrote en vernieuwde informatiecen-

trum, hebben we geluncht of gedineerd in een boer-

derijrestaurant dat wordt gerund door een Hollandse 

familie. Groep 1 sliep in hotel Müritzhöhe in Boeker  

Mühle (zuidoostkust Müritzsee), groep 2 in het 

Müritzhotel in Klink (NW-kust Müritzsee). 

 
 

Tijdens de beide laatste avondmaaltijden bij Müritz 

N.P. werd Geranda door beide groepen bedankt en 

beslist welverdiend in het zonnetje gezet. Tweemaal 

mocht zij een donatie in ontvangst nemen, die ze gaat 

gebruiken bij het opzetten en inrichten van een ‘in-

formatiecentrum en dorpsontmoetingsplek in de oude 

brandweerkazerne van het dorp Quilow’ (aan de 

Peene), waar zij en haar man Kees wonen.  

Eind juni was ik met mijn vrouw op vakantiedoorreis 

van Rügen naar de Sächsische Schweiz achter Dres-

den en kon ik hen daar even bezoeken tijdens het 

jaarlijkse dorpsfeest. Het was erg leuk om wat te 

kunnen bijpraten, maar vooral interessant om te zien 

hoe en waar zij aan de slag gaat en zelf in het (nog 

lege en kale) toekomstige bezoekerscentrum te staan.  

Over een eventuele verdere financiële ondersteuning 

voor realisering van haar vele projecten gaat binnen 

onze vereniging nader worden gesproken. 

 

DAG 8 

En tja, voor allebei de groepen brak natuurlijk ook de 

laatste dag aan. Maar ook tijdens de reis richting 

“thuis” had Geranda nog wat voor ons vogelaars in 

petto: bij Burg Lenzen aan de Elbe maakten we in 

 
 

het Elbe Nationaal Park kennis met een Uitdij-
kingsproject. Het infocentrum is gehuisvest in de 

kasteeltoren en op het burchtplein werden we ver-

welkomd en royaal voorzien van koffie met taart. De 

wandeling ging over een stuk dijk langs de Elbe on-

der nadere uitleg van een plaatselijke gids. Hier za-

gen we o.a. nog Groenpootruiter, Bosruiter en Klap-

ekster en groep 1 moest oppassen om op de dijk een 

incompleet legsel (2 eieren) van de Kleine Plevier 

niet te vertrappen. Vier Bundesländer grenzen bij dit 

Elbeproject bij elkaar: Mecklenburg-Vorpommern, 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt en Niedersachsen.  

Het zat er toen echt op, we namen afscheid van Ge-

randa die we allemaal zowel als gids als persoon erg 

hebben leren waarderen. Zij vertrok naar het oosten 

en wij reden de westelijke kant op. Langzamerhand 

verdween de Rode Wouw uit ons beeld en werd de 

Bonte Kraai vervangen door de Zwarte. In de loop 

van de avond kwamen we voldaan en gezond weer 

bij “Het Anker” aan, waar iedereen van elkaar af-

scheid nam en de eigen slotroute volgde.  
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Het einde van alweer de zesde weergaloze VWG - 

buitenlandse vogelreis, waarbij beide groepen met 

allerlei weersituaties te maken kregen (vaak aan de 

koude en winderige kant). Daarnaast speelde de  

kalendertijd bij de (aantallen en soorten) gespotte 

vogels ook duidelijk een rol. Groep 1 nam al met al 

150 soorten waar, groep 2 kwam tot 174, de totaal-

lijst kreeg er 186 toebedeeld. Voorwaar: ook dit as-

pect mag er zeker zijn!! Voor geïnteresseerden: de 

complete soortenlijst zal op de VWG-website worden 

geplaatst. 

Met dank aan de organisatoren (Jan, Ton, Bert, ofwel 

de Leden-Activiteiten-Commissie) en Geranda 

Olsthoorn in Quilow, van de Natuurreisorganisatie 

“Aquila” voor alle genoten geneugten!! 

 

 

 

 

 

 

 
Uit de krant 
 

Waarom meeuwen steeds vaker hazen vangen 
 

Nederlandse meeuwen vangen ha-

zen. En mollen en muizen. Kleine 

Mantelmeeuwen en Zilvermeeu-

wen eten van nature vooral vis en 

schelpdieren. Maar nu ze zich 

steeds verder in het binnenland 

vestigen, schakelen ze gerust over 

op wollige prooien. Nederlandse 

biologen schrijven dat in het eind 

vorige week verschenen vakblad 

Lutra. 

Er is al een levende 

meeuw gezien 

waarbij een mol 

door de buikwand 

naar buiten kroop, 

zegt bioloog Kees 

Camphuysen. Het 

bekwam hem slecht. 

 

Het vergaat de Zil-

vermeeuwen en 

Kleine Mantel-

meeuwen slechter 

sinds de jaren tach-

tig en negentig van 

de vorige eeuw. 

Vossen eten in de duinen de jon-

gen op, vissersschepen gooien ze-

ker de afgelopen jaren minder vis 

overboord. En al eerder waren de 

vuilnisbelten afgedekt. Vandaar 

dat de meeuwen ander voedsel 

zoeken. Stadsbewoners zien ze 

rond frietkramen cirkelen en ge-

strooide boterhammen uit parken 

en tuinen opslokken. Maar dat is 

slechts een klein deel van het ver-

haal. 

 

De biologen peuterden op Vlie-

land, Texel en in Noord-Holland 

de resten uit elkaar die meeuwen 

hadden overgelaten. Stukken 

vlees, skelet en haar, opgebraakt 

of laten vallen. En wat zagen ze  

 

onder andere: halve of hele mol-

len. Stekels van egels. Stukken ko-

nijn. Achterpoten van jonge haas-

jes. 

 

De meeuwen cirkelen achter de 

ploeg. Dan komen er insecten en 

wormen omhoog, maar ook kapot 

gehakte mollen, vertelt Camphuy-

sen van het zee-instituut NIOZ op 

Texel. Ze pikken ook aan ver-

keersslachtoffers (egels), en van-

gen zelf beesten. Jonge dieren 

vooral, dat is makkelijker dan een 

volwassen haas. En er is een 

waarneming dat een meeuw naast 

een molshoop stond te posten. 

 

Vooral de meeuwen die in een ko-

lonie bij Pur-

merend leven, 

eten zoogdieren 

- voor zover dat 

afgeleid kan 

worden - uit de 

voedselresten. 

Zacht voedsel 

zoals brood en 

wormen is 

nauwelijks te-

rug te vinden. 

Op de Wadden 

eten de Zilver-

meeuwen en 

Kleine Mantel-

meeuwen nog 

steeds hun visdieet, maar ook 

daar zijn zoogdierliefhebbers. 

Een enkeling heeft zich gespecia-

liseerd in konijnen, vertelt 

Camphuysen. Maar er is er hier 

op Texel ook één die Kauwtjes 

pakt die met de veerboot meevlie-

gen. Hij houdt ze onder water en 

verdrinkt ze! 
 

C. Kamphuysen, NRC 22 juni 2010 

Bert van Eijk 
fotografen: Aat Bender, Jan Hoogeveen,  

Bert van Eijk, Elly van Zonneveld  
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Ronald Klingers 

 

 

Biodiversiteit  
 
 

2010 is het internationale Jaar 

van de Biodiversiteit. In ambte-

lijk jargon wordt biodiversiteit 

omschreven als “de verschei-

denheid van levensvormen op 

aarde. Die verscheidenheid 

komt tot uitdrukking in soorten, 

ecosystemen en genen “ (bent u 

daar nog?).  

Simpeler gezegd is biodiversiteit 

alles wat om ons heen leeft, de 

overweldigende hoeveelheid 

planten en dieren op de wereld. 

Maar er sterven steeds meer 

dier- en plantensoorten uit. Dat 

is niet goed. Onze Lieve Heer 

heeft niet voor niets zo zijn best 

gedaan op het maken van al die 

verschillende soorten. De Ver-

enigde Naties maken zich over 

de achteruitgang zo veel zorgen 

dat zij het nodig vonden om een 

heel jaar lang extra aandacht 

aan dit onderwerp te besteden. 

En of dat helpt?  

Heeft u er veel van gemerkt? Ik 

niet. In 2010 is de walvisvangst 

opnieuw verruimd, kwam er 

weer geen verbod op de vangst 

van bijvoorbeeld blauwvintonijn 

en tijger en stierven er weer 

meer soorten uit. Economie 

wint nog altijd van ecologie. 

“Liever een tientje in mijn zak 

dan een steenuil op mijn dak”. 

  

Zwaar gefrustreerd liep ik rond: 

er moest toch wel iets aan het 

behoud van de biodiversiteit 

kunnen worden gedaan? Als de 

naties het er bij laten zitten, 

moeten de burgers zelf het 

voortouw nemen. 

Maar hoe kan één 

enkel individu bijdragen aan het behoud van soorten? 

Ik kwam op een -al zeg ik het zelf- briljant idee. Bepaalde dier-

soorten waarmee het erg slecht gaat, zijn voor hun voortbe-

staan afhankelijk van de 

mens. Die kan ik dus helpen 

redden. De Huismus was al 

door Margot ingepikt, ik 

moest dus op zoek naar een 

andere soort. Het werd de 

mensenvlo. Daar gaat het 

heel slecht mee. In Nederland 

is deze soort al tientallen jaren geleden uitgestorven. Na veel 

zoekwerk lukte het me om in een derde wereldland drie paar-

tjes op de kop te tikken, die ik illegaal geïmporteerd heb en bij 

de buren heb losgelaten. Inmiddels tieren ze welig in Leider-

dorp. Ik zoek nog wat gastoudergezinnen voor de nieuwste na-

komelingen.  

Na dit succes was er geen houden meer aan. Ik heb een lint-

worm gedoneerd aan mijn baas, gezorgd voor heel veel kakker-

lakken in de keuken van onze Chinees en ik heb twee motten in 

mijn oude jas: haar noem ik Charlotte, en hij heet Bas. 

 

Er is één mensensoort waarvan er inmiddels al heel veel zijn, 

en die door zijn handelen heel veel andere mensen, dieren en 

planten naar de verdoemenis helpt. Daarom denk ik nu weer 

aan een nieuw project.  

 

In bijna de hele wereld is de pestbacil uitgeroeid. Meedogen-

loos is hun leefgebied teruggedrongen tot een paar laborato-

ria. O, als het mij toch eens zou lukken om die laatste pestbacil-

len te pakken te krijgen en ze genetisch te manipuleren (fabri-

kanten spreken tegenwoordig eufemistisch over ‘genetisch te 

modificeren’, dan schrikken de mensen niet zo als ze toverrijst 

eten).  

Ik zou die pestbacillen een gen geven waardoor ze alleen die 

politici, beleidsmakers en ondernemers zouden kunnen infec-

teren die op geen enkele wijze rekening houden met de na-

tuur. Daarna zou ik deze ziekteverwekkers de vrijheid terugge-

ven om ze hun heilzame werk te laten doen. 

 

Wat zegt u: zielig voor die mensen? Nee, goed voor de biodi-

versiteit! En aan dat soort lui had ik toch al de pest. 
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HHeett  ttrreeuurriiggee  vveerrhhaaaall    

vvaann  ddee    

LLeeppeellbbeekkssttrraannddllooppeerr  
 

Een voorbeeld hoe fout het kan gaan met een vo-
gelsoort door menselijk handelen. 
 

Wat is de reden een stukje te schrijven over het lepel-

bek verhaal? 

Het verhaal begint dicht bij huis. Rob wordt 65. 

Vroeger en niet eens zo lang geleden zou de ambte-

naar van de burgerlijke stand al eens in zijn boekje 

zijn gaan bladeren, om te kijken of er al een plekje 

vrij was in het bejaardentehuis om dat oude ventje 

netjes op te bergen. 

Dat werkt tegenwoordig anders. Rob gaat het vieren 

met een heus feest in het clubgebouw van zijn volks-

tuin. Tijdens het feest wordt hem een envelop over-

handigd. Uit de envelop komt een kaart met daar op 

afgebeeld een Terekruiter: zijn alom bekende 
schaamsoort! Er begint iets te dagen! Bij de kaart zit 

een reischeque voor een trip naar Hong Kong. Ge-

weldig! 

Zoon Ken vertelt in zijn speech, gebruikelijk bij een 

dergelijke gelegenheid, dat het nu maar eens afgelo-

pen moet zijn met dat gezeur over die Terekruiter die 

de jarige steeds net mist. Wij hebben besloten die 

“Ouwe Kraai” maar eens mee te nemen naar Hong 

Kong. Daar op de slikvelden van het Mai Po reser-

vaat miegelt het van die beesten en dan zijn wij hope-

lijk van dat geklaag af. Wij zouden ook gekozen kun-

nen hebben voor een plek in China zelf, misschien 

ergens aan de Gele Zee, maar die cultuurschok wil-

den wij je niet aandoen. Hong Kong is nog redelijk  

geciviliseerd en dat zal je nog net aankunnen. 

Er wordt ook bij gezegd dat die Terekruiter helemaal 

wereldwijd niet zeldzaam is. Er zitten op die slikpla-

ten “modderstappers” die in een rap tempo veel zeld-

zamer worden. Bijvoorbeeld Lepelbekstrandloper, 

Nordmanns Groenpootruiter en Grote Kanoet. Die 

moet je de komende maanden maar eens rustig bestu-

deren en de kenmerken op de vaste schijf vastleggen. 

Eenmaal daar, gaat het zo snel dat je de soorten pa-

raat moet hebben. 

 

April in het volgende jaar stapten wij, zoon Ken ging 

mee, op het vliegtuig want dit is de tijd dat de stelt-

lopers weer onderweg zijn naar hun broedgebieden in 

Arctisch Siberië. 

 

Nu zou je denken wat moeten die twee nu in Hong 

Kong?  

Zo’n grote stad, waar erg veel mensen op een kluitje 

wonen. Is daar nog groen over voor natuur? Nu dat 

laatste viel erg mee, wij hebben zelfs nog een semi 

oerwoud bezocht. De miljoenen Hong Kong Chine-

zen wonen in woontorens van ik weet niet hoe hoog. 

De bouw hiervan is op slechts enkele wat vlakkere 

plekken mogelijk. De steilere hellingen, en die zijn er 

veel in Hong Kong zijn gelukkig nog groen. 

 

Mai Po heeft zijn eigen birding study centre met ac-

commodatie voor gasten. Hier hebben wij een week 

gelogeerd te midden van vogelaars uit Duitsland, 

Zwitserland, Engeland en Finland. Erg gezellig dus. 

Vanuit de accommodatie had je snel toegang tot het 

mangrovebos van Mai Po. Stukken uit dit bos waren 

weggekapt om slikvlaktes vrij te maken waar men 

vanuit observatiehutten zicht had op de wetlands. 

Bovendien kon je van daaruit via een gat in een 

grenshek met China een drijvende plankier oplopen 

naar het getijdegebied, aan de Deep Bay. Normaal 

In grote groepen waadvogels wil wel eens een Lepelbekstrandloper zitten  
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gesproken zal je ons nooit in een vogelhut vinden, als 

het even kan vinden wij ons eigen plekje wel. Hier 

ben je echter aangewezen op schuilhutten daar je ner-

gens vaste ondergrond hebt zo ver op de slikvlaktes. 

Ook die hutten drijven dus. 

Wij hadden geluk, de meeste vogels kregen wij in de 

loop van de week in de kijker. Hieronder ook de Le-
pelbekstrandlopers, geweldig om te zien hoe die 

beestjes foerageren. Echt qua foerageergedrag een 

kleine Lepelaar. Op dat moment realiseer je je nog 

niet dat je tegen een grote zeldzaamheid zit aan te 

kijken. Ook de andere bovengenoemde soorten zagen 

wij in redelijke aantallen. 

O ja, ook die Terekruiter zat er in dermate grote aan-

tallen dat zij al gauw saai werden. Hadden zij toch 

gelijk! Dit wil niet zeggen dat ik het in 2010 niet weer 

in Nederland ga proberen! 

 

Over onze verdere bevindingen daar, zou veel meer te 

vertellen zijn. Dat wordt echter weer zo’n reisverslag, 

leuk voor de belever, maar vaak uiterst saai voor de 

toehoorder of lezer. Zeker zonder plaatjes en die 

schieten wij nu eenmaal niet. 

 

Frans, meer bekend als Mister Braakbal en Elly, heb-

ben tijdens een vogelreis naar Thailand ook een keer 

oog in oog gestaan met een Lepelbekstrandloper. 

Voor hen toen onbekend hoe uniek de aanblik op de-

ze steltloper was. Een medereiziger stelde, dat voor 

hem het ultieme moment van de reis al bereikt was 

met het zien van de Lepelbekstrandloper. Kun je na-

gaan en dat in een land met talloze pareltjes van vo-

gels. 

 

Wat is een Lepelbekstrandloper, hoe is hij te herken-

nen? 

Wij stappen nu over op een wat triester verhaal. Over 

de Lepelbekstrandloper en wat er nog qua aantallen 

van over is. Ik kan mij voorstellen dat u denkt, wat is 

een Lepelbekstrandloper? Die zie je toch niet zoveel?  

Inderdaad zult u hem bij ons nooit zien. Het is een 

echt oostelijke soort, bovendien is hij uiterst zeld-

zaam. 

De Lepelbekstrandloper (Eurynorhynchus pygmaeus) 

verschilt niet veel qua uiterlijk van de Rood-

keelstrandloper, die op haar beurt weer veel lijkt op 

de ons bekende Kleine Strandloper. In broedkleed is 

hij 

 
 

vooral wat roder aan de keel. Bij het aantreffen komt 

hij ons dan ook zeker niet vreemd voor. Alleen de 

snavel eindigt in een lepeltje. Een raar gezicht. De 

constructie van de snavel en tong zijn echter heel an-

ders, misschien de reden dat hij niet in het genus  

calidris is ondergebracht. Ik vraag mij af wat onder-

zoek van het forensisch instituut in Leiden daarvan te 

zeggen zou hebben. 
 

Zijn manier van foerageren verschilt duidelijk van het 

snel pikkende eetgedrag van zijn verwanten. Meer als 

een lepelaar. In een groep strandlopers is hij dan ook 

het beste te herkennen aan zijn foerageergedrag. 

Waarschijnlijk zoekt hij naar wat ander voedsel dan 

de veel talrijkere Roodkeelstrandloper, waar hij wel 

mee optrekt. Tenminste in zijn overwinterings-

gebieden. (zie YouTube-filmpjes: www.youtube.com/ 

watch?v=F6UFCq_Wl-Q&feature=related (red.)) 
 

Wat is het leefgebied van de Lepelbekstrandloper? 

Lepelbekstrandlopers broeden in het meest noord 

oostelijke gedeelte van Siberië in een streek die 

Chukotka heet. Aan de Beringzee dus. Zoon Ken, ik 

kom later op zijn onderzoek aldaar terug, vertelt dat 

Lepelbekstrandlopers alleen broeden in lage vegetatie 

van kraaiheide op grindbanken aan de kust. Chukotka 

is dun bevolkt, dus zou je een geringe predatiedruk 

verwachten. Echter, die grindbanken zijn precies de 

plekken waar zalmen in de nazomer de rivieren op 

trekken om te paaien. De vangst van zalm is sinds de 

ineenstorting van de rendierherderij (onder het com-

munisme werd dat gesubsidieerd) de belangrijkste 

bron van inkomsten in dit gebied. Ondanks dat in 

Chukotka niet meer dan 55.000 mensen wonen in een 
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gebied dat groter is dan Frankrijk, is het op de grind-

banken van de Lepelbekstrandloper behoorlijk druk. 

Hoe komt hij aan zo’n afwijkende snavel en foerageer- 

gedrag?  

Je vraagt je af, hoe komt zo’n beestje aan zo’n sna-

vel? Heeft het iets te maken met de ligging van zijn  

leefgebied Oost Siberië, dat tijdens de ijstijden ge-

vrijwaard bleef van ijskappen? Hadden de Lepel-

bekstrandlopers net als de vaak bizarre zeevogels van 

de Beringstraat de tijd om in alle rust een ander ge-

vormd snaveltje te evolueren dat meer aangepast was 

aan het toen voorhanden zijnde voedsel? 

Dat snavelvorm snel aangepast kan worden bewijzen 

de Darwinvinken van de Galapagos eilanden ons. 

 

Wat is de huidige status van de Lepelbekstrandloper? 

De laatste jaren nemen de broedende Lepelbekstrand-

lopers sterk in aantallen af. Waardoor dit komt is niet 

zeker, maar de oorzaak wordt gezocht in menselijke 

activiteiten. Zoals gezegd staan de broedgebieden on-

der druk vanwege de zalmvisserij en bijbehorende  

activiteit. Nog meer wordt bij de achteruitgang ge-

dacht aan veranderingen in zijn doortrek- en overwin-

teringsgebieden.  

 

Wat is de staat van de overwinteringsplekken? 

Tegen de Siberische herfst trekken de Lepel-

bekstrandlopers naar het zuiden. Zij zijn nu aange-

wezen op voedsel van de slikvlaktes die zij op hun 

trek naar het zuiden tegenkomen in China, beide 

Korea’s, Japan, Vietnam, Thailand, Bangladesh en 

Birma. 

In veel van deze landen, zeker de meest oostelijke, 

is de industrie zich sterk aan het ontwikkelen. De 

meest aantrekkelijke gebieden voor industrialisatie 

liggen duidelijk aan de kusten waar de uitvoer het 

snelste, het goedkoopste en het makkelijkste is. 

Juist die gebieden waar de steltlopers afhankelijk 

van zijn. Denk aan de Saemangeum slikvlaktes in 

Zuid Korea die nu zijn verdwenen voor de aanleg 

van een diepzeehaven. In dat gebied werden jaar-

lijks groepen van tientallen Lepelbekstrandlopers 

gezien. Ervaring leert dat die vogels niet zomaar 

een ander plekje vinden op de trek. Conflict en dus 

de wadvogels delven duidelijk het onderspit. 

Deden wij niet hetzelfde met de aanleg van de Maas-

vlakte? Het beroemde gebied de Beer moest maar 

verdwijnen voor de vooruitgang. Ook het eens prach-

tige duingebied rond IJmuiden moest wijken voor de 

meerdere glorie van de Amsterdamse haven en de 

aanleg van de Hoogovens. Dus laten wij niet met ons 

vingertje wijzen, wij zijn geen haar beter! 

Gelukkig heeft onze regering een paar jaar geleden de 

kokkelvisserij op de Waddenzee aan banden gelegd, 

anders zou het mogelijk met onze Kanoet dezelfde 

kant zijn opgegaan. 

  

Voorbeeldfunctie van het lot van de Lepelbek-

strandloper 

Omdat de Lepelbekstrandloper met zijn bizarre sna-

velvorm tot de verbeelding van het grote publiek 

spreekt, hebben natuurbeschermers dit vogeltje er uit 

gepikt. De achteruitgang geldt net zo goed voor de 

Nordmanns Groenpootruiter, de Grote Kanoet en 

noem zo nog maar een paar steltlopers, die ook in de 

winter afhankelijk zijn van voedsel van de slikvlak-

tes. Allen gaan desastreus in aantallen achteruit de 

laatste jaren. 

 

Onderzoek naar de huidige status van de Lepelbek-

strandloper 

Om er achter te komen hoe slecht het gesteld is met 

de toestand van eigenlijk alle genoemde soorten, zijn 

biologen aan het onderzoeken waar de achteruitgang 

nu werkelijk vandaan komt. 

Voordat je bij regeringen aanklopt moet je het cijfer-

materiaal goed in orde hebben. Doe je dat niet zorg-

vuldig dan krijg je onmiddellijk de kous op je kop. 

Kijk maar naar de klimaatrapporten van het afgelopen 

jaar, waar fouten ingeslopen waren. Politici zijn maar 

al te happig op dit soort kritiek, om maar een reden te 

hebben om niets te hoeven doen. 
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Onderzoek hoe het tij te keren voor de Lepelbek-

strandloper en zijn lotgenoten  

Elk jaar onderzoeken biologen onder leiding van de 

Russian Academy of Sciences een ander stuk van het  

broedbiotoop in Siberië. Zoon Ken heeft in 2006 in 

Chukotka nabij de stad Anadyr met een groep biolo-

gen onderzoek gedaan naar het broedbiotoop 

van de Lepelbekstrandloper. Zij vonden daar 

toen nog zo’n tien broedparen. Het verhaal van 

die expeditie valt buiten het kader dit stukje, 

maar is een sappig relaas. 

In 2009 onderzochten andere biologen de Ka-

raginsky Bay van NO Kamchatka. Een stuk 

zuidelijker dus. Er werd toen slechts 1 vermoe-

delijk nestgeval gevonden. Terwijl de veronder-

stelling uit 2005 aangaf dat er nog 5 – 50 paar 

zouden kunnen broeden Een duidelijke achter-

uitgang. 

Ik hoop dat er beschermingsmogelijkheden ge-

vonden worden om het tij te keren tegen de ach-

teruitgang van o.a. de Lepelbekstrandloper. 

Misschien hebben China en Korea, nu het hen 

economisch voor de wind gaat, het er voor over 

om natuurontwikkelingsprojecten op te zetten. Bij 

ons zijn dergelijke projecten al heel gebruikelijk, 

maar in de rest van de wereld is het nog een redelijk 

onbekend fenomeen. Het zal niet meevallen om man-

grovebossen elders aan te leggen ver van de steden en 

industrieën verwijderd. Maar wie weet! 

 

In Hong Kong is men hier al veel verder mee. Om te 

beginnen wordt het bestaan van Mai Po min of meer 

gewaarborgd door er grote groepen kinderen klassi-

kaal natuurles te geven in het educatiecentrum en hen 

tevens mee te nemen in het veld om hen natuurwaar-

den bij te brengen. U moest de keurig getrainde kin-

deren netjes als jonge ganzen achter de leraren zien 

aanlopen. Ter plekke keurig de bevindingen in 

schriftjes opschrijven. Ik denk dat menig Nederlandse  

onderwijzer er jaloers op zou zijn. 
 

 
Tijdens ons verblijf in Mai Po was er ook een verte-

genwoordiger van het Wereld Natuurfonds aanwezig 
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die dergelijke gebieden in China wilde promoten.  

Het komt even vreemd over, natuurontwikkeling  
 

gecombineerd met educatie. Een win-win situatie 

noemde hij het. Op het vlak van natuurontwikkeling 

zijn wij al een heel eind in Nederland. Dit combine-

ren met natuureducatie kennen wij nog niet. Ik hoop 

dat het hem lukt om natuurgevoel ook bij Chinese 

kinderen, de toekomstige leiders van een land, bij te 

brengen. 

 

Afsluitend wil ik nog één element van het Mai Po re-

servaat naar voren halen. 

Het getijdegebied wordt door een dijk afgeschermd 

waarin men om de ongeveer een kilometer een buis 

heeft aangebracht die het vloedwater beperkt toegang 

geeft tot het daarachter gelegen mangrovebos en de 

Scrape. Dit laatste is een gemaakte hoogwatervlucht-

plaats. Bij eb loopt het water er weer net zo hard uit. 

Zo blijft het omdijkte gebied toch mangrove bos. De 

vogels die bij opkomend water de slikvlaktes moe-

ten verlaten, vinden nu een goed heenkomen op de 

Scrape, nog geen kilometer verder weg. 

Alle soorten zagen wij daar. Hier zie je dicht opeen 

alle in het gehele getijde gebied aanwezige aantallen 

en soorten, dat waren er toen nog heel veel kan ik u 

verzekeren. Daaronder 4 Lepelbekstrandlopers.  

 

Kunnen wij in Nederland niet denken aan identieke 

oplossingen, waarbij de vogels die bij eb buiten-

dijks foerageren bij hoog water dichtbij binnen-

dijks een hoogwatervluchtplaats vinden? De vei-

ligheid van de dijk blijft door zo’n constructie ge-

waarborgd. 

Denk aan de recente problemen rond de Hedwige 

Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De Zeeuwen zouden 

een dijkdoorsteking mentaal niet aankunnen. De 

Zeeuwen en de vogels blij! 
 

 

Rob Kraayeveld 

Op www.youtube.com/watch?v=QmEaCj60mF8 is een schitterende 
opname te zien van een tevergeefs roepend mannetje. 
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UIT DE KRANT 
 

De zeespiegel stijgt en de wind staat ook nog eens in de verkeerde hoek. 

GGeevvoollgg::  wweeggssppooeelleennddee  nneesstteenn..  
 

De populatie Scholeksters op Schiermonnikoog neemt zienderogen af. 

Door de stijgende zeespiegel en een veranderd windklimaat lopen de nesten van Scholeksters, Visdiefjes en 
veel andere vogels van de kwelders op de Waddeneilanden in het voorjaar aantoonbaar vaker onder water 
dan vroeger. De populatie Scholeksters van Schiermonnikoog heeft hiervan nu al duidelijk te lijden! 

 

Het ongelukkige is dat de dramatische overstromin-

gen van de lage kwelders, zoals die van afgelopen 

zaterdag 19 juni, toch weer zó zeldzaam zijn dat de 

wadvogels zich er niet makkelijk aan aanpassen. De 

vogels signaleren het toenemende gevaar niet. Ze 

blijken niet uit te wijken naar de hogere kwelderge-

bieden, waar ze veilig zouden zijn. Daardoor zouden 

goedbedoelde pogingen om nieuwe kwelders rond de 

Waddeneilanden aan te leggen wel eens desastreus 

kunnen uitpakken. 

Nederlandse en Duitse biologen beschrijven de 

nieuwe dreiging in het Journal of Applied Ecology 

dat afgelopen week verscheen. Eerste auteur is Mar-

tijn van de Pol. De studie is in de eerste plaats me-

thodologisch van aard: hij laat zien hoe de nieuwe 

risico’s voor de vogels zijn te berekenen. De ontdek-

king dat de populatie Scholeksters van Schiermon-

nikoog nu al te lijden heeft van de toegenomen over-

stromingskans kwam als een verrassing. 

Anders dan de kwelders die vastzitten aan de kusten 

van Friesland en Groningen blijken de kwelders van 

de Waddeneilanden het tempo van de huidige zee-

spiegelstijging (ongeveer 2 à 3 mm per jaar) net niet 

te kunnen bijhouden. Daarvoor vindt te weinig na-

tuurlijke aanslibbing plaats. Rond Ameland komt 

daar het effect van de bodemdaling door de aard-

gaswinning bij. Gevaarlijker is dat de wind in de kri-

tische broedperiode van april tot juli tegenwoordig 

vaker in een verkeerde hoek zit dan vroeger. Hij is 

niet harder, of vaker hard, maar blaast domweg va-

ker uit een andere richting dan voorheen. Dat is geen 

logisch of onverbiddelijk gevolg van het broeikasef-

fect, maar een verandering die eenvoudig uit meteo-

rologische statistiek blijkt. Het zou in de toekomst 

ook weer kunnen verbeteren. Of verslechteren. 

Voor de Nederlandse Waddeneilanden en de Duitse 

eilanden ten westen van de Duitse Bocht is noord-

westenwind het gevaarlijkst. Die stuwt water van de  

Kans dat op een Waddeneiland een nest tenminste één keer overstroomd 
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Noordzee het waddengebied binnen en dat leidt 

makkelijk tot extreem hoogwater, zeker als het mo-

ment samenvalt met springtij – wat toevallig nogal 

eens blijkt voor te komen. Dan spoelen eieren weg 

en verdrinken kuikens. Gebeurt het vroeg genoeg in 

het voorjaar dan kunnen de vogels nog aan een 

tweede nest beginnen, maar altijd verkleint de over-

stroming het broedresultaat. Welk risico de verschil-

lende vogelsoorten lopen, hangt af van de plaats die 

ze hun nest geven en van het moment waarop ze aan 

het broeden slaan. 

Het Visdiefje bouwt zijn nest meestal maar 20 cm 

boven gemiddeld hoogwater, de Tureluur zit op 60 

cm. De Lepelaar legt het eerste ei in april, de schol-

ekster pas in mei. Uit de lopende hoogwaterstatistiek 

blijkt dat de kans op overstroming op bij voorbeeld, 

30 cm hoogte in juni wel twee keer zo groot is als in 

mei. De meeste vogels broeden zo'n drie weken en 

krijgen jongen die nog twee à drie weken kwetsbaar 

zijn voor een overstroming. 

Langs deze weg is voor zes voorbeeldvogels, waar-

van al decennia lang gegevens zijn verzameld, het 

bestaande en toekomstige risico berekend. In alle 

gevallen blijkt het risico toe te nemen. 

“Voor de Scholeksterpopulatie op Schiermonnikoog 

is het broedsucces al zo sterk gedaald dat die zich 

niet meer in stand kan houden”, zegt co-auteur Bru-

no Ens van SOVON Vogelonderzoek Nederland. 

Scholeksters kunnen behoorlijk oud worden, wel 

vijftien tot twintig jaar en nog wel ouder, en ze heb-

ben daarom per paartje per jaar gemiddeld nog geen 

0,35 jongen aan nageslacht nodig om de populatie op 

peil te houden – maar dat wordt op Schier al niet 

meer gehaald. “De populatie neemt ook zienderogen 

af.” 

De kans dat de wadvogels, door schade en schande 

wijs geworden, van lieverlee hoger op de kwelders 

gaan nestelen lijkt niet zo groot. Waarschijnlijk 

schrikken ze terug voor de ruigere vegetatie daar; die 

belet het zicht op roofdieren. Beschermend natuur-

beheer zou daarom kunnen bestaan uit het kort hou-

den van de vegetatie met behulp van maaien of be-

weiden. Ook zouden roofdieren bestreden kunnen 

worden. 

Zomaar klakkeloos nieuwe kwelders aanleggen in de 

Waddenzee, als compensatie voor verdronken ge-

bied, is heel riskant. De nieuwe kwelders liggen per 

definitie laag, de kans is groot dat de vogels er mas-

saal gaan broeden en bij het eerstkomende extreem 

hoge water en masse wegspoelen. 

K. Knip, NRC, 22 juli 2010 

 

 

 

GGrruuttttoo’’ss  lleeggggeenn  ggeeeenn  eeii  ddoooorr  zzeennddeerr  vvaann  RRUUGG    
 

VAN ONZE VERSLAGGEVER 
 

- 

GRONINGEN Twaalf vrouwelij-

ke Grutto’s die vorig jaar in het 

voorjaar een klein zendertje geïm-

planteerd hebben gekregen, heb-

ben daardoor geen eieren kunnen 

leggen. De weidevogels, die op de 

bedreigde lijst staan, hadden wel 

gepaard, maar het zendertje werk-

te onbedoeld als spiraaltje. Dat 

laat onderzoeker Theunis Piersma 

van de Rijksuniversiteit Gronin-

gen weten.  

 

Bij geen van de vrouwtjes leverde 

het een succesvol broedsel op, een 

van de vrouwtjes had wel eieren ge-

legd, maar deze waren misvormd. 

Piersma noemt het vreselijk dat de 

Grutto’s op deze manier gehinderd 

zijn in hun ontwikkeling. 

 

Bij in totaal vijftien Grutto’s zijn 

zendertjes ingebracht. Op deze ma-

nier kon er onderzoek gedaan wor-

den naar de precieze trekroute 

van de vogels. Een en ander leverde 

een schat aan informatie op. Drie 

Grutto’s bleken in drie dagen meer 

dan vijfduizend kilometer non-stop 

gevlogen te hebben, met een ge-

middelde van zeventig kilometer 

per uur!  

 

Van de vijftien Grutto’s zijn er nu 

nog elf in leven. Drie zijn veronge-

lukt, een vierde kwam om in een 

visfuik in Mali. 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
(van 16-04-2010 tot 15-08-2010) 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Beflijster                          tp 25/04 2 ZR ov. wns. 

Bergeend                          tp 19/04 15 De Wilck-plasje CK 

Blauwborst                      tp 16/04; 08/06; 18/07 1, 1, 1 Spookverlaat, Wijde Aa, div. wns., BE 

Blauwe Kiekendief   ♂, ♀ o 16, 17, 22, 26, 27/04 1, 1, 1, 2, 1 De Wilck, ZR LW-CK-RD, ov. wns 

Blauwvleugeltaling         tp 22, 23/06 1 ZR ov. wns. 

Bontbekplevier                 tp 25/04 1 ZR ov. wns 

Boomvalk                         tp 02/05; 08, 28/07; 10/08 1, 2, 1, 1, 1 
ZR, LDpah, Spookvl, 

De Wilck-plasje 
ov. wns., CK, div. wns. 

Bosrietzanger                   tp 25/05 1 Spookverl. div. wns. 

Bosruiter                           tp 02, 08, 13, 22/07 2, 2, 1, 3 De Wilck WB, CK 

Braamsluiper                    tp 29/04 1 LDhtk BE 

Bruine Kiekendief   ♂, ♀, o 
20/05; 08, 17/06; 13/07, 01, 

10/08 
1, 1, 1, 1, 1, 2 

Spookverl, De Wilck,  

KRhdp, LDpah 
div. wns. 

Dwergmeeuw                  tp 29/04 5 ZR ov. wns 

Gele Kwikstaart          ♂, tp 20/05 1 De Wilck-plasje CK 

Goudplevier                     tp 19, 26/04; 04, 06/08 1, 2, ?, 86 De Wilck,Gelderswoude LW-CK-RD, CK, JJ 

Grauwe Gans                   tp 26/07 300 De Wilck WB 

Grauwe Vliegenvanger  tp 25/05 1 Spookverl. div. wns. 

Groenpootruiter                tp 19/04;03/08 1, 2 De Wilck, De Wilck-plasje CK, BE 

Grote Zilverreiger            tp 
19/04; 22, 28/07; 04, 06, 

10/08 

1, 13, 2, 6, 16, 

6 
De Wilck,omliggende polders CK, JJ 

Havik                 ad + juv, tp 25/05; 08/07 1, 2 Spookverl. div. wns. 

Kemphaan                        tp 
19, 26/04; 20/05; 02, 08, 

13/07 
4, 4 ,1, 1, 6, 14 De Wilck, De Wilck-plasje WB, JJ, CK 

Kleine Plevier                  tp 
26/04; 20/05; 19/06; 02, 08, 

13, 22/07 

1, 2, 4, 10, 12, 

11, 4 
De Wilck-plasje WB, JJ, CK 

Kleine Strandloper           tp 28, 29/07 2, 1 ZR ov. wns 

Koekoek                           tp 08, 20/06 1, 1 Kruiskade div. wns., CK 

Krakeend                          tp 02/07 32 De Wilck-plasje WB 

Kwak                                o 15/07 1 Kruiskade BE 

Lepelaar                           tp 
19, 26/04; 01, 16, 20/05; 13, 

19/06; 22/07 

1, 1,5, 7, 6, 2, 

1, 1, 8 

De Wilck en omliggende pol-

ders 
CK,JJ 

Oeverloper                       tp veel data Max 4 De Wilck, RAV,Spookverl. vele wns. 

Oeverzwaluw                    o 19, 30/04; 08/06; 08/07 2, 45, 1, kolonie Spookverl, LDmp div.wns., BB, CK 

Ooievaar            ad + juv, tp 25/05; 08/06; 08/07 Max 5 Spookverl. div.wns. 

Purperreiger                  tp, o 
18, 25/05;19, 26, 28/07; 03, 

10/08 

2, 1, 1, 1, 1, 3, 

3 
De Wilck, Spookverl. 

HV,div. wns., WB, 

BE,CK 

Ransuil                             tp 25/05 2 Spookverl. div.wns. 

Regenwulp                       tp 19, 24, 26/04 7, 14, 30 De Wilck-plasje, ZR CK, JJ, ov. wns. 

Rietgors                            tp 25/04; 20/05; 02, 13/07 7, 1, 1, 1 ZR, De Wilck-plasje JH, CK, WB 
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      ♂ = 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.  

 

De vetgedrukte soorten zijn weer de krenten uit de 

pap voor onze regio. De grootste bijzonderheid is 

ditmaal de Blauwvleugeltaling die zeer veel belang-

stelling trok (haalde ook de DBA-site). Voor ons ge-

bied voor zover mij bekend de eerste van deze soort. 

Van de gemelde Kwak kunnen we ons afvragen waar 

deze vandaan komt (geldt mischien ook wel voor de 

vermelde talingsoort). Ook is op 15/08 een Topper-

eend gemeld bij de Amaliahut. Ik heb hem niet opge-

nomen omdat verificatie onmogelijk was en vergis-

singen wel vaker zijn gemaakt t.a.v. deze soort. Ver-

der succesvolle broedgevallen van de Ooievaar (3 

jongen), Havik (2), Buizerd, Boomvalk en Bergeend. 

 

Opmerkelijk is dat er de laatste weken overal in het 

land Bijeneters worden waargenomen. Wellicht de 

komende periode ook in onze regio te bewonderen. 

Opletten dus. 
 

Waarnemers:  
 

BE    =   Bert van Eijk JE    =   Jaap Engberts LW =  Louis Westgeest Dw  =   diverse waarnemers 

CK    =  Cor Kes JH    =   Jan Hoogeveen RD  =  Rob Dijs Ow  =   overige waarnemers 

HV   = Henk Vervoort JJ     =  Jos Janssen SH   = Siem v.d. Haas 
 

IB    =  Ingeborg Blommers KK   =  Ko Katsman WB  = Wijnand vd Bosch 
 

 
 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Rietzanger                      tp 
16, 19/04; 25/05;08/06; 02, 

13, 22/07 

1, 2, 1, 1, 1, 1, 

4 
Spookverl., De Wilck BE, div. wns., CK, WB 

Roek                              tp 26/04 3 ZR ov. wns. 

Slechtvalk                 ♂, tp  
Tussen 14/07 en 05/08 vele 

data (12) 
telkens 1 

KRhp, mattenkade, LDruige-

kade 
CK, BE, IB 

Smient                        ♂,tp 28/07 1 De Wilck CK 

Sperwer                           o 25/05; 08/06 3, 1 Spookverl. div. wns. 

Spotvogel                       tp 25/05; 08/06; 13/08 1, 1, 1 Spookverl., ZR div. wns., ov. wns 

Steenuil                          tp 17/07; 01/08 2, 1 KR CK 

Tapuit                            tp 23/04; 01, 10, 11/08 1, 1, 1, 2 De Wilck, KRlwp, galgweg CK, JE, KK 

Temmincks Strandloper  02/07; 17, 18/08 2, 1, 1 De Wilck-plasje, ZR CK, WB, ov. wns. 

Tuinfluiter         1ste jaar , tp 27/04 1 LDhtk BE 

Veldleeuwerik               tp 28/07 2 De Wilck-plasje CK 

Visdief                           tp 19,28/04; 13/07; 10/08 5, 40, 4, 4 ZR, De Wilck-plasje ov. wns, CK 

Watersnip                      tp 26/04; 13/07; 03,10/08 1, 4, 5, 1 De Wilck-plasje JJ, CK, WB, BE 

Wespendief                   o 29/04 1 Spookverl. BE 

Wintertaling                  tp 28/07 4 De Wilck-plasje CK 

Witgat                           tp 19/04; 02, 08, 22/07; 10/08 1, 2, 1, 1, 1 De Wilck-plasje CK, WB 

Wulp                             tp 03-08 250 De Wilck BE 

Zilverplevier                tp 19/06 1 De Wilck-plasje CK 

Zomertaling             ♂, tp 16, 19, 28/04; 17/05;31/07 1, 2, 2, 1, 7 De Wilck, ZR BE, CK, ov. wns. 

Zwarte Ruiter                tp 19, 26/04; 17, 19/06 2, 2, 5, 6 De Wilck-plasje CK, JJ, SH, RD 

Zwartkopmeeuw tp 22/05 1 Compierekade KK 

  vervolg van pagina 24 
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Locaties 

 

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

 

Ton Renniers 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR     = Alphen ad Rijn LD    = Leiderdorp ZW   = Zoeterwoude lwp = lagenwaardse polder 

HW    = Hazerswoude RAV = Roelofarendsveen gdp = groenendijkse polder mp= munnikenpolder 

HWD = Hazersw.dorp ZR    = Zaans Rietveld hdp  = hondsdijkse polder pah = polder achthoven 

KR     = Koudekerk   

 

 Het gevarieerde dagprogramma biedt voor ieder wat wils, 

  jong en oud. Hieronder een overzicht van de activiteiten. 

•   ‘Zeepkist-toespraken’ over trekvogelonderwerpen 

•   Interviews: Waar komt uw vogelpassie vandaan?  

•    Een masterclass trektellen, trekvogelfotografie of telescoopgebruik 

•   Tentoonstelling vogelfoto’s wedstrijd National Geographic 

•   Inleiding door Ard Schenk op gruttofilm van Danny Ellinger. 

•   Beleef de Lente: blik achter de schermen door Luc Enting. 

•   Wetenschapper Theunis Piersma en percussionist Sytze Pruiksma geven  

  een lezing/voorstelling “Tonen van Vogeltrek” 

•   Luchtmacht lezing: nachtelijke trek en aanvaringen op luchthavens 

•   Verhalen achter de mooie vogelfotografie door Jan Vermeer 

•   Schitterende film over ‘The Travelling Birds’ 

•   Presentatie/conference Vincent Bijlo: vogels kijken met je oren 

•   Interessante lezingen variërend van weide- en moeras tot tuinvogels 

•   Toegang tot het museum waar u de trekvogeltentoonstelling 

       ‘Opvetten en wegwezen’ samen met een boeiend vertellende gids kunt bekijken. 

          N.B. Kijk voor het meest actuele programma op www.vogelbescherming.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 * Maximaal 1 exemplaar per lid bij de stand van Vogelbescheming 

                                                             Nederland op vertoon van deze kortingsbon 

LLeeddeennddaagg  VVooggeellbbeesscchheerrmmiinngg  
  

uu  bbeenntt  ooooookkk   wwweeelllkkkooommm  
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UUiittlleenniinngg  bbooeekkeenn  vvaann  ddee  VVWWGG  
  

oopp  ddee  lleeddeennaavvoonnddeenn  iinn  ""HHeett  AAnnkkeerr""  
 
De onderstaande werken zijn vanaf het nu beginnende seizoen 2010/2011 in “Het Anker” (alleen tijdens gewone 

ledenavonden) aan leden uitleenbaar. Ze kunnen via de uitleentafel worden meegenomen, in principe tot de eerste 

erop volgende ledenavond om zoveel mogelijk belangstellenden kans te geven.  
Vergeet s.v.p. niet om de erbij liggende uitleenlijst in te vullen, zowel bij het meenemen als bij het terugleggen!  

Schiet me met vragen gerust aan, als de uitleentafel vol ligt ben ik normaal gesproken zelf ook present. Vooraf te-

lefonisch of via e-mail reserveren kan natuurlijk ook: bel 071-5893006 of stuur een mailtje naar 

bert.vaneijk@hetnet.nl. Als informatie wordt jaarlijks in de maart-“Braakbal” een (selectief) overzicht van de  

beschikbare lectuur vermeld, ook staan alle aanwinsten in de eerstvolgende editie vermeld. Niet alles is direct be-

schikbaar tijdens de ledenavonden, maar elk werk kan los daarvan worden opgevraagd.  

De volgende boeken worden dit seizoen uitgeleend via “Het Anker”. 

 
1 ECOLOGISCHE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE ROOFVOGELS (Rob G. Bijlsma, 1993, 350 

blz.): 

Behandelt 12 in ons land broedende roofvogelsoorten en is grotendeels gebaseerd op oorspronkelijk veldwerk in 

Nederland. Besloten wordt met hoofdstukken over Roofvogelvervolging en een Vergelijking tussen de soorten.   

 
2 ECOLOGISCHE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE WADVOGELS (Jan van de Kam, Theunis  

Piersma e.a., 1999, 368 blz.):  

Van alles over vogels die voedsel zoeken op de bodem van de zee, zonder dat ze daarvoor behoeven te zwemmen 

of te duiken. Vooral aandacht voor de steltlopersoorten, de andere soorten komen minder uitgebreid aan bod.  

 
3 ECOLOGISCHE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE WEIDEVOGELS (Beintema e.a., 1995, 352 

blz.):  

Eén van de hoofdactiviteiten van onze VWG is al sinds ruim dertig jaar het weidevogelbeheer. Daarom alleen al is 

het doornemen van dit werk een erg interessante en zinvolle bezigheid. Na uitleg over het begrip “weidevogel”  

volgt een groot hoofdstuk over primaire en secundaire weidevogels. Daarna komen allerlei onderwerpen aan bod, 

gevolgd door de Nederlandse provincies, Europa, buiten Europa. Tot slot Trek- en Weidevogelbeleid. Met bijla-

gen.  

 
4 ATLAS VAN DE NEDERLANDSE BROEDVOGELS 1998-2000 (SOVON, 2002, 584 blz.):                 

Bij het veldwerk voor deze uitgave heeft onze vereniging vier Atlasblokken van 5x5 km, die het grootste deel van 

het werkgebied beslaan, voor haar rekening genomen. De atlas gaat in op verspreiding, aantallen en veranderingen 

bij de Nederlandse broedvogelbevolking, bouwt voort op en vergelijkt met de in 1979 verschenen eerste Atlas van 

de Nederlandse Broedvogels 1973-1977 (Teixeira). Soortbeschrijvingen beslaan natuurlijk verreweg het grootste 

deel van de inhoud, waarbij ook aan exoten aandacht is besteed. Met bijlagen.      

 
5 RODE LIJST VAN NEDERLANDSE BROEDVOGELS 2004 (VBN en SOVON, 2005, 125 pag.):  

Deze opvolger van de (eerste) Rode Lijst 1994 geeft overduidelijk weer dat het met veel van onze broedvogels he-

lemaal niet goed gaat. Ook aandacht voor zeven verschillende soorten leefgebieden en de soorten van de Rode 

Lijst 2004. Met bijlagen.  

 
6 VOGELTOCHTEN in de Lage Landen (uitgeverij Dwarsstap, 1985, 256 blz.): 

Een redelijk “bejaard” boek, dat nog steeds de moeite waard is. Het beschrijft 160 vogeltochten (wandelen en fiet-

sen) door Nederland en Vlaanderen, onderverdeeld in 15 verschillende regio’s en vaak met kaartjes erbij. Omdat 

we intussen 25 jaar na het verschijnen van dit werk leven en de gegevens van nog daarvoor dateren zullen er 

vooral in de meer stedelijke routes obstakels in de vorm van stadsuitbreiding enz. kunnen opdoemen. Neem altijd 

een recente kaart mee, dan kom je er wel zo ongeveer uit hoe/waar de route weer kan worden opgepikt. In meer 

landelijke regio zal dit probleem minder vaak voorkomen.  
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7 VOGELKIJKGIDS NEDERLAND (Boris Everwijn, 2005, 224 blz.):  

Een ANWB/KNNV-uitgave met 110 vogelgebieden en 360 kijkpunten, routebeschrijvingen en overzichtskaarten, 

ook met vogelsoorten per locatie. Eigenlijk zegt dit al genoeg, in tegenstelling tot het bij nummer 8 vermelde boek 

gaat het hier om een veel recentere uitgave.   

 
8 WEGWIJZER VOOR AANKOMENDE VOGELAARS (Vic Langenhoff/SOVON, 1996, 176 pag.): 

Iedereen is eens met vogelen begonnen, in het verre verleden dan wel onlangs. Of wellicht ben je net nú van plan 

er (serieus) mee te starten. …….  

 
9 VOGELS KIJKEN, basisgids voor het waarnemen van vogels (Einhard Bezzel, 1998, 160 pag.):  

Behalve het leren herkennen van een soort via zien en horen bevat dit werk veel meer informatie (o.a. biotopen, 

vliegen. voedsel, jagen, voortplanting, trek, bescherming, nestkasten maken enz. ). Met tips, aanwijzingen en info 

over hulpmiddelen word je tijdens het doornemen steeds wijzer.        

 
10 BROEDVOGELINVENTARISATIERAPPORT SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2006 (en voor-

gaande jaren) (Bert van Eijk en Geert-Jan van Beek, VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 2006, 128 pag.):  

Sinds 1995 wordt het gebied jaarlijks op broedvogels geïnventariseerd, op verzoek van Staatsbosbeheer is over 

2006 een uitgebreid rapport in boekvorm samengesteld. Hierin ook resultaten en analyses over de gehele periode 

1995/2006. Verder aandacht voor soortenbehandeling, terreintypes, Europese Vogelrichtlijn, Nederlandse Rode 

Lijst 2004, kunstmatige nestelplaatsen (o.a. nestkasten), holenbroeders en (mogelijke) gevleugelde predatoren. 

Ook een overzicht van alle waargenomen vogelsoorten in, rondom en boven het gebied gedurende het tijdvak 

1980/2006. Afsluiting met een evaluatie en samenvatting. Div. bijlagen, waaronder 55 stippen-soortkaarten 2006. 

 
11 STEENUILEN (Peter en Wies Beersma/Arnold van den Burg, 2008, 120 blz.): 

Met grondige, toegankelijke en toch wetenschappelijke toelichting wordt in dit werk vooral een aantal bescher-

mingsaspecten die tot nu toe amper waren onderzocht – laat staan gepubliceerd – behandeld. Inclusief allerlei 

richtlijnen, tips en (verduidelijkende) foto-illustraties.   

 
12 THE EBBC ATLAS OF EUROPEAN BREEDING BIRDS (Ward J.M. Hagemeijer/Michael J. Blair, 

1997, 903 pag.): 

Deze Engelstalige dikke pil gaat over de verspreiding en het voorkomen van alle Europese broedvogelsoorten,  

met een erbij behorende losse Nederlandse samenvatting van 114 bladzijden (desgewenst los van het 
hoofdwerk te lenen). In de verklarende Inleiding staat ook een Nederlandse versie van 8 pagina’s. Hoewel de 

meeste gegevens uit de periode 1985/1988 of vlak ervoor dan wel redelijk kort daarna dateren, doet dit aan het be-

lang van dit werk (nog) weinig of niets af. Kwesties als aantallen en daaraan gerelateerde beschrijvingen en con-

clusies zijn nu eenmaal altijd momentopnames Maar er is veel en veel meer in dit lijvige, interessante boek ver-

werkt. Bepaald geen boek om in een kort tijdbestek door te nemen, pik er gewoon het een en ander uit!  

 
13 A CLIMATIC ATLAS OF EUROPEAN BREEDING BIRDS (Brian Huntley e.a., 2007, 521 blz., ook 

o.a. SOVON heeft er aan meegewerkt): 

De klimaatopwarming zal voor de Europese vogelpopulatie grote gevolgen hebben: grenzen van arealen zullen 

naar het noord(oosten) opschuiven en in gebergten de hoogte in gaan. Een aantal soorten zal in meerdere landen 

gaan uitsterven. Ook zullen er soorten zich in voor hen nieuwe landen gaan vestigen. Dit standaardwerk (Engels) 

geeft met teksten en kaarten een gedetailleerd overzicht van de verspreiding per soort op drie tijdstippen: 1) zoals 

is aangegeven in de EBBC Atlas die in 1997 uitkwam, 2) de huidige (nagebootste) situatie omstreeks 2007 en 3) 

een scenario zoals dit in de periode 2070-2099 op basis van een aantal modellen/berekeningen lijkt te zijn. Aan-

gaande 48 Europees inheemse soorten is door gebrek aan (voldoende/duidelijke) gegevens volstaan met een korte 

tekst, wat ook geldt voor 16 in Europa geïntroduceerde soorten.  Ook dit standaardwerk is beslist geen boekje om 

in een paar avondjes uit te lezen. 

 
14 EEN EEUW VOGELS BESCHERMEN (Frank Saris, 2007, 344 pag., met CD): 

Een erg veelzijdig en informatief boek, dat nu eens niet over alleen “maar” vogels gaat. Vogelbescherming vanaf 

het begin: geschiedenis, gewoontes, gebieden, mensen, groene organisaties, politiek, winnen, verliezen, filmen, 

fotografie, resultaten, enz. Kortom, een geweldige variatie om ontspannen tot je te nemen en van te genieten.  
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15 ATLAS VAN GANZEN, ZWANEN EN SMIENTEN IN NEDERLAND (Berend Voslamber e.a., 

2004, 104 pag., uitgave van SOVON en VBN): 

Geen echt leesboek, maar een rapport ter onderbouwing van de benodigde grootte van de in te stellen gedoogge-

bieden voor met name de ganzen. Gebruikte tellingen over tien opeenvolgende seizoenen: 1993/1994 t/m 

2002/2003, waarbij tekstueel vooral de gegevens uit de laatste vijf seizoenen zijn gebruikt. Met o.a. soortgegevens 

aangaande de verspreiding in Nederland, verdeling van de diverse groepen over ons land, verspreiding en trends 

per provincie. 

 
16 VOGELS EN DE WET.NL (Hans Peeters en Kim Wheeler, 2008, 336 pag.): 

Eigenlijk in hoofdzaak een praktische uitwerking van de Flora- en Faunawet, relevante andere wetten worden wel 

genoemd en toegelicht. Het draait om de wettelijke bescherming van vogels in de praktijk. Ook als VWG-lid en 

gewoon burger kom je situaties tegen waarvan je je afvraagt hoe dit of dat nu eigenlijk zit en hoe je daarmee in het 

voordeel van de vogels kunt omgaan. Het boek geeft mogelijkheden om de weg te vinden in de wirwar van wets-

bepalingen en -regelingen om vogels de bescherming te bieden die ze verdienen en waarop ze recht hebben. Met 

allerlei handige “randinformatie” en een tweemaandelijkse kalender die aangeeft wat dan de actuele zaken zijn om 

vooral op te letten. 

 
17 VOGELBALANS 2009, thema flyways (SOVON, 2009, 24 pag.): 

De belangrijkste conclusies aangaande het jaar 2009 met als thema “flyways”, allerlei aspecten die met vogeltrek 

verband houden ter sprake komen. Natuurlijk ook: de stand van de 2009. Al met al weer voor het derde achter-

eenvolgende jaar: jaarlijkse actualiteit in een notendop. 

 
18 WEIDEVOGELS VOOR NÚ EN LATER (VBN, 2010, 32 pag.): 

Recente brochure die ingaat op de problematiek en situaties aangaande de weidevogels en hun beheer, met vooral 

aandacht wat we vanuit vele optieken kunnen doen om het tij voor deze vogelgroep ten gunste te doen keren. Dit 

werkje is/wordt bekend bij “onze” weidevogelbeheerders en weidevogelboeren. Maar ook voor in deze vereni-

gingssector niet-actieve leden is het eigenlijk wel een “must” om er eens kennis van te nemen. 

 
19 BROEDVOGELINVENTARISATIERAPPORTEN SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2007, 2008 

EN 2009 (Bert van Eijk, VWG K/H. e.o., 2007/2008/2009, drie CD’s): 

Een drietal CD’s met op elk daarvan een jaargang. Met tabellarische (totaal)overzichten, resultaten en analyses, 

soort- en groepsbesprekingen en een jaarlijkse “special” met aandacht voor een habitat-vogelgroep. Deze uitgaven 

zijn een vervolg op het onder nummer 10 hiervoor aangeduide rapportboek over 2006 en voorgaande jaren. Altijd 

interessant om meer te weten over het oudste “kerngebied” van onze vereniging. 

 
20 STADSVOGELS – BOUWEN, BELEVEN, BESCHERMEN (Jip Louwe Kooijmans, 2009, 144 pag.): 

De stad, ofwel “bebouwde omgeving”, wordt alsmaar belangrijker als ontmoetingsplek tussen mensen en vogels. 

Een aantal broedvogels is (hoofdzakelijk) afhankelijk van de stedelijke omgeving. Maar met stadsvogels gaat het, 

net als bijvoorbeeld weidevogels, akkervogels en meerdere moerasvogelsoorten, lang niet altijd naar wens. Dit 

boek is bedoeld als een leidraad voor iedereen die wil bijdragen aan een vogelvriendelijke stad. Daarom staat er 

een aantal aanbevelingen in die dit kunnen bewerkstelligen. Voor beleidsmakers, uitvoerders en privébewoners. 

 
21 AKKERVOGELS (Koos Dijksterhuis/Hans Hut, 2009, 144 pag.): 

De schrikbarende terugloop van de stand bij erg veel akkervogelsoorten is in feite een probleem op Europees ni-

veau. Deze uitgave gaat over deze categorie vogels in Nederland en Vlaanderen. Succesverhalen en prachtige 

voorbeelden, maar ook het tegenovergestelde. Soorten in hun akkerlandschap, beleid en praktijk, ervaringen, tips. 

Een uitgave met inhoud voor ieder die op een of andere manier met akkervogels te maken heeft: zoals agrariërs, 

weidevogelbeheerders, politici, beleidsvoorbereiders, uitvoerders, enz., maar ook privébelangstellenden. 

 
Het doel van het via de ledenavonden in “Het Anker” uitlenen van deze literatuur is dat de bibliotheek voor zo-

veel mogelijk leden extra plezier en kennistoename bezorgt. Intussen is gebleken dat deze manier van werken 

meer uitleningen tot gevolg heeft, bravo!  

Maar eerlijk is eerlijk… het kan nog altijd wat beter…?!    
 

Bert van Eijk,  
bibliothecaris 
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RReecceenntt  vveerrsscchheenneenn      

VVOOGGEELLBBOOEEKKEENN,,  WWEEBBSSIITTEESS,,  CCDD’’ss,,  eennzz..  
 

 

Steltlopers behoren in meerdere opzichten tot de 

meest fascinerende vogelgroepen: indrukwekkend 

lange trekwegen, soms voorkomend, bijzondere 

broedsystemen, enz. In 2009 kwam het lijvige stan-

daardwerk AN ATLAS OF WADER POPULATI-
ONS IN AFRICA AND WESTERN EURASIA uit.  

De auteurs  

S. Delany,  

D. Scott,  

T. Dodman en 

D. Stroud  

(redactie) 

hebben een 

indrukwek-

kend boek-

werk samen-

gesteld en be-

handelen 

daarin 90 

soorten, vari-

erend van 

Kluut en Bon-

te Strandloper 

tot Dunbek- 

wulp en Ma-

dagaskarvork-

staartplevier. 

Behandeld  

worden biogeografie, verspreiding, trekwegen, aan-

tallen en beschermingsstatus van steltlopers in Euro-

pa, West-Azië en Afrika. De atlas is duidelijk vanuit 

een beschermingsachtergrond geschreven, waardoor 

de 1%-norm regelmatig wordt aangehaald. Per soort 

gaat de aandacht uit naar broed- en overwinterings-

gebieden, belangrijke pleisterplaatsen, globale trek-

wegen (kaarten op paginagrootte en in heldere tekst) 

en andere onderwerpen. Verder worden verspreiding, 

geografische variatie, habitat, ecologie, broedbiologie 

en trekstrategieën doorgelicht en verduidelijkt. Ook 

de indeling in ondersoorten komt aan bod .  

Al met al staat deze atlas boordevol informatie, maar 

er blijkt ook uit dat we feitelijk toch nog maar weinig 

weten van steltloperpopulaties, zelfs ook van de voor 

ons “gewone” soorten. Dit Engelstalige standaard-

werk mag eigenlijk op geen enkele boekenplank van 

steltloperliefhebbers en -beschermers, docenten van 

vogelcursussen en verenigingen waarin – op welke 

manier dan ook – deze vogelgroep een rol speelt, 

ontbreken.  

Uitg. Wetlands International, Wageningen; ISBN 78-

90-5882-047-1; harde kaft, 524 blz. Prijs € 55,-- . 

Via Natuurmonumenten is een nieuwe wandelgids 

verkrijgbaar voor de prijs van € 16,95. In deze 

mo’media-gids, getiteld 52 NATUURWANDE-
LINGEN DOOR HEEL NEDERLAND, staan dan 

ook inderdaad 52 uitgestippelde wandelroutes. Inclu-

sief bijbehorende stops voor koffie, lunch enz. 

 

BOEKEN raadplegen via de GOOGLE BIBLIO-
THEEK kan tegenwoordig ook: ga dan naar 

www.books.google.com/books. Je hoeft er dus de deur 

niet meer voor uit ! 

 

Een handzaam boekje voor in jas- of rugzak is de uit-

gave VELUWSE VOGELROUTES, geschreven 

door George Knottnerus. Elf voor zowel wandelaars 

als fietsers geschikte routes komen aan bod. Deze zijn 

over vijf gebieden verdeeld, die de Veluwe even-

wichtig bestrijken: ze liggen bij Staverden, Vaassen, 

Rozendaal, Ede en Kootwijk. Goed verzorgd uiterlijk 

werkje, met kaartfragmenten waarop de routes zijn 

aangegeven en toelichting op de tochten, maar ook de 

vogels, fraaie (vogel)foto’s. Een minpunt is de slechte 

aanduiding hoe de startpunten zijn te vinden. Het 

boekje telt 84 bladzijden en is 15 x 21 cm “klein”. 

ISBN 978-90-8788-078-1, prijs € 11,00. Verkrijgbaar 

bij (Veluwse) boekhandels, VVV’s, bezoekerscentra 

en via www.bduboeken.nl .  

 

VOGELS OP DE KAART: wandelen door vogel-
gebieden in Nederland is tekstueel gebaseerd op ar-

tikelen in het blad “Vogels” van VBN. Het is een 

aardige gids met 51 vogelkijktips verspreid over het 

hele land, geschreven 

door Monica Wesseling. 

Meestal is er een wan-

deling aan gekoppeld. 

De vier hoofdstukken 

corresponderen met de 

seizoenen, waarbij ook 

wordt vermeld in welke 

periode het gebied op 

zijn interessantst is. 

Verlevendigd met 

mooie vogelfoto’s. Uit-

gave De Fontein Tirion, 

2010, voor de prijs van 

€ 16,95. 

ISBN 978 90 5210 805 6, 

112 pagina’s, 21,5 x 

14,5 cm. Verkrijgbaar bij o.a. de winkel van Vogel-

bescherming Nederland in Zeist. 
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Bij Vogelbescherming Nederland is VOGELS 
OVER DE VLOER (complete gids voor het aan-
trekken en observeren van vogels in de tuin) ver-

krijgbaar. Een 224 pagina’s tellend compleet hand-

boek van de bekende Engelse ornitholoog Robert 

Burton dat boordevol praktische tips zit om tuinen 

om te toveren tot ideale vogelplekken. Adviezen over 

voeren, water geven, het creëren van nestgelegenheid. 

Rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. Bestel-

nummer VBN: ME1109, prijs € 24,95, voor VBN-

leden € 22,45. 

 

Akkervogels staan momenteel flink in de belang-

stelling, helaas meestal omdat het deze groep in Ne-

derland, Europa en ook mondiaal niet bepaald goed 

gaat.  

Onlangs verscheen bij uitgeverij Lynx (Barcelona) 

een prachtig geïllustreerd boek getiteld:  

FARMLAND BIRDS ACROSS THE WORLD. 

Het is Engelstalig, maar liefst zes Nederlandse au-

teurs schreven het plus de bekende Engelsman Paul 

Donald (bekend door o.a. veldleeuwerikstudies).  

Met 5 miljard ha vormen landbouwgronden de om-

vangrijkste habitat ter wereld, ze herbergen dan ook 

een rijkdom aan vogels. Het werk brengt een wereld-

omspannend overzicht van de vogels van het boeren-

land, hun problemen en mogelijke oplossingen daar-

voor. Overzichtelijk verdeeld (deels n.a.v. grondge-

bruik) passeren ruim 500 vogelsoorten de revue, 

waarvan 160 met foto’s. 

 

Redactie: Wouter van der Weijden, Paul Terwan en 

Adriaan Guldemond. Hard cover, full colour, 138 pa-

gina’s. ISBN 978 84 96553 63 7, prijs (incl. porto) 

€ 24,-- (voor een dergelijk werk bepaald geen hoog 

bedrag). Te bestellen bij CLM via birdbook@clm.nl 

of telefonisch (0345-470700). 

Onze VWG heeft leden van allerlei pluimage en op 

allerlei vogelaarniveaus, zowel (ver) gevorderden als 

(bijna) beginners. Voor deze laatstgenoemde catego-

rie is het HANDBOEK VOGELS KIJKEN van  

Mike Unwin wellicht het aanschaffen waard. Het ver-

schaft beginnende vogelaars informatie over zaken 

als goed luisteren en kijken, landschappen, kleding, 

notitieboekjes en kijkers. Een hoofdstuk “Kijken en 

Beschermen” is er ook in verwerkt.  

Nederlandse uitgave i.s.m. met VBN. Harde kaft, 176 

pagina’s, rijk geïllustreerd met tekeningen, foto’s en 

kaartjes. ISBN 978 90 5210 787 5, prijs € 24,95. 

 

Vogels herken je niet alleen met je ogen, verrekijker 

of telescoop, maar ook met je oren. Het verruimt je 

vogelwereld enorm als je (wat) kennis van zang, 

roep, roffels e.a. geluiden hebt. Naast cursussen, mee-

lopen met een routinier enz. kun je hiervoor ook 

bronnen als cd’s benutten. Sinds kort is er weer een 

nieuwe op de markt, getiteld TUINVOGELZANG.  

Niet minder dan zestig tuinvogelsoorten staan erop, 

er zit een (kleurrijke) handleiding bij met bijzonder-

heden + foto’s 

over de soorten 

en de plek waar 

ze op de cd 

staan. Vogelge-

luiden leren 

vanuit je luie 

stoel, in je 

hangmat of 

tuinstoel, kort-

om je hoeft ook 

hiervoor de deur 

niet meer (al-

tijd) uit!  

Uitg. Tirion, 

handleiding 40 

blz. + CD, prijs 

€ 9,95 (VBN-

leden 10% kor-

ting). ISBN 978 90 5210 799 8 
 

Op zoek naar goed weergegeven VOGELGELUI-
DEN? De beste zouden zijn te beluisteren via 

www.xeno-canto.org. Dit is een geluidenwebsite die 

in het kader van het Internationale Jaar van de Biodi-

versiteit wordt ondersteund door Naturalis en Vogel-

bescherming Nederland.  
Bibliothecaris 
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                                                          NNIIEEUUWWTTJJEESS  
                                                      vvaann  hheerr  eenn  ddeerr  

 
 
 

 

� Het lijkt er op dat de 

TOEKAN overtollige 

lichaamswarmte 

loost via nauwkeuri-

ge ventilatie door zijn reuzensnavel. 

� Meer dan de helft van de Europese, Afrikaanse 

en West-Aziatische STELTLOPERpopulatie 

neemt in een schrikbarend tempo af, de oorzaak 

ligt vooral aan een onvoldoende bescherming 

van wetlands langs hun trekroutes in vooral 

Afrika en het Midden-Oosten. 

� Na 45 jaar (laatste geval in 1963) broedt de 

KERKUIL weer op Texel: in 2009 kropen vijf 

kuikens uit het ei. 

� Het jaar 2009 bleek een recordjaar voor de LE-

PELAAR op Texel: 397 broedparen (het vorige 

record stond op 370 en dateert uit 2008). 

� De laatste bevestigde waarneming van de DUN-

BEKWULP dateert uit 2001 in Hongarije (situa-

tie augustus 2009). 

� Alle EXOTEN in de Nederlandse natuur zijn in 

2009 in kaart gebracht, de volgende eronder val-

lende VOGELSOORTEN hadden zich toen lan-

ger dan 10 jaar zelfstandig in ons land weten te 

handhaven: Zwarte Zwaan, Indische Gans, Grote 

Canadese Gans, Nijlgans, Mandarijneend, Rosse 

Stekelstaart, Fazant, Halsbandparkiet, Rotsduif 

[bedoeld zal worden: Stadsduif (toevoeging au-

teur)], Huiskraai; in totaal betreft dit (tot nog 

toe) dus tien vogelsoorten. 

� Situatie EHS (= ECOLOGISCHE HOOFD-

STRUCTUUR), die als netwerk in 2018 af zou 

(moeten) zijn per zomer 2009: aangekocht door 

de overheid t.b.v. de natuurorganisaties is 70% 

van de gronden, waarvan intussen 30% geschikt 

is gemaakt als natuurgebied; in dit tempo zal het 

natuurnetwerk inclusief ecologische verbindin-

gen pas in 2030 of nog later zijn gerealiseerd.    

� Nederland herbergt thans zeven soorten UILEN, 

te weten Bosuil, Ransuil, Steenuil, Kerkuil, 

Velduil, Oehoe en Ruigpootuil; of deze laatste 

een blijvertje is, blijft nog de vraag en de Velduil 

vergaat het alsmaar slechter. 

� Gelukkig gaat het alweer decennia lang goed 

met de ZEEAREND in Europa: bedroeg het aan-

tal van deze gigantische roofvogel in 1970 min-

der dan 100, in 2000 waren het er 11.500. 

� Noordzee-onderzoek op dode NOORDSE 

STORMVOGELS brengt aan het licht dat bij 

95% van alle dode vogels plastic in de maag 

wordt aangetroffen, waarbij het per vogel ge-

middeld gaat om 33 stukjes (in de jaren ’80 lag 

dit nog op 12). 

� Het gaat goed met de ROOFVOGELS in de 

Hoeksche Waard, hier de gegevens aangaande 

2008 (met tussen haakjes die van 2007): Buizerd 

65 (56), Havik 10 (7), Sperwer 15 (8), Boomvalk 

6 (5), Torenvalk 39 (22) en Slechtvalk 1 (1); to-

taalscore 137 (101), stijging 36%. 

� Cyprus en de TREKVOGELKOOKPOT in 

2008: niet minder dan naar schatting 1,1 miljoen 

zangvogels (bijna 100 soorten) brengen vijf euro 

per stuk op bij levering aan een restaurant. 

� Broedareaalverschuiving van Oost naar West 

doet zich voor bij de GEOORDE FUUT: afname 

van habitatkwaliteit in oostelijk Europa tegen-

over geschikte(re) plekken in West-Europa; de 

laatste jaren explodeerde de stand in ons land 

van enkele tientallen paren naar een kleine vijf-

honderd. 

� Anno heden is de DUINPIEPER in ons land als 

broedvogel verdwenen, de oorzaak: er is nog 

maar 20 km² voorkeurshabitat over.  

� NATURA 2000 gaat bijna 26.000 beschermde 

natuurgebieden in Europa omvatten, waarvan 

126 in Nederland; ook ons Europese Vogelricht-

lijngebied tevens weidevogelreservaat DE  

WILCK is genomineerd. Op 2 april 1979 werd 

de EUROPESE VOGELRICHTLIJN aangeno-

men, die samen met de Habitatrichtlijn het hart 

van het biodiversiteitsbeleid in Europa vormt. 
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� De BUIDELMEES blijkt in ons land op zijn re-

tour, vanaf de vestiging als jaarlijkse broedvogel 

in 1981 ging het de soort voor de wind (1992: 

225-250 broedgevallen); sinds de eeuwwisseling 

daalt de populatie structureel, de laatste schatting 

(2007) komt uit op 50-90 paren. 

� Het broedseizoen 2008 bleek een hoogtepunt 

voor de GROTE STERN, de soort bezette 

zeven kolonies waarvan er drie meer dan 

4000 paren telden en eindelijk werd het to-

tale aantal van 20.000 paar weer gehaald 

(begin jaren ’60 vorige eeuw rond 30.000). 

� Ook goed nieuws aangaande 2008 bij de 

DWERGSTERN, die 23 kolonies bezette 

waarvan er slechts 11 minstens 10 broedpa-

ren telden en het totale aantal broedparen 

rond de 500 zat. 

� Slaapplaatstellingen bij de GROTE 

ZILVERREIGER in oktober en december 

2008 en februari 2009 maakten duidelijk dat de 

winterpopulatie van deze soort op de drie data 

minstens 1174 resp. 1079 resp. 951 lag (alleen 

slaapplaatsen geteld op alle drie teldata) [de da-

ling zal aan wintersterfte liggen (toevoeging au-

teur)]; een simultaantelling eind februari 2009 

leverde bijna 1200 vogels op. 

� De laatste jaren zit de HUISZWALUW ietwat in 

de lift, na een lichte daling in 2007 (29.387 pa-

ren) leverde 2008 een stijging van bijna 6% op 

(31.127 broedparen); afgaand op uitkomsten van 

de tellingen in het Rijnstreekgebied 2009 (ge-

middeld minstens 20% meer dan in 2008) lijkt 

een verdere landelijke groei in 2009 niet on-

denkbaar. 

� Daarentegen vergaat het de OEVERZWALUW 

de laatste jaren wat minder goed: 2007 had een 

krimp van 10% naar ongeveer 22.000 paren, 

2008 daalde met 6% naar ± 20.750 broedparen. 

� VOGELBESCHERMING NEDERLAND be-

stond in 2009 110 jaar, telde toen 65 medewer-

kers en een ledenachterban van 150.000; omge-

rekend naar inwonertal is de vereniging de op 

één na grootste vogelbeschermingsorganisatie 

ter wereld.  

� Het IJSSELMEER is van groot belang als win-

terhalte voor een groot aantal vogels en vogel-

soorten, o.a. bijna de hele populatie van het 

NONNETJE (100.000 vogels) en 15.000 TOP-

PERS vinden er hun voedsel. 

� Soms verblijft 65% van de wereldpopulatie 

KLEINE ZWANEN in de Randmeren vanwege 

de voedselrijkdom aan uitgestrekte kranswier-

velden. 

� Zware en zwarte tijden voor de ZOMERTOR-

TEL: in 1980 telde ons land nog 50.000 broed-

paren, nu nog maar 10.000 als gevolg van beja-

ging tijdens de trek, biotoopvernietiging in 

Europa en ook in de Afrikaanse winterver-

blijven krijgt de soort het moeilijker. 

� Eén STEILE ZAND- OF LEEMOEVER 

ergens in oostelijk Nederland bood 

woon-, nestel- en opgroeigelegenheid 

aan minstens vijf soorten vogelbe-

woners en hun kroost: Winter-

koning, Oeverzwaluw, 

IJsvogel, Grote 

Gele Kwik-

staart en Bijeneter. 

Mogelijk waren het er nog meer. 

� Een KOEKOEKswijfje legt 10 tot 

12 eieren in even zoveel verschil-

lende zangvogelnesten. 

� Een record wordt nu eenmaal altijd 

een keer gebroken: in het Zuid-Amerikaanse Pe-

ru is een goed bewaard gebleven fossiele schedel 

gevonden van een reusachtige prehistorische 

zeevogel (schedel mogelijk 10 miljoen jaar oud), 

40 cm lang en een vrij zekere vleugelspanning 

van de bijbehorende vogel van minstens 6 meter 

(Andescondor ruim 3 meter). 

� Zomaar een greep uit de bijzondere vogelwaar-

nemingen in de VEENWEIDENREGIO in voor-

jaar/zomer 2009: Gestreepte Strandloper, Kre-

kelzanger, Witvleugelstern en het vierde broed-

geval in ons land van een paartje Sneeuwganzen 

(vrijwel zeker uit gevangenschap afkomstig, dat 

wel). 

� Ondanks eerdere publicaties weet ook de BON-

TE VLIEGENVANGER zich aan te passen aan 

de klimaatverandering: de voorhoede komt niet 

vroeger aan, de bulk doet dit echter wel en de 

achterhoede tot slot vliegt noordelijker door om 

als het ware de lente in te halen. 

Anonimus Snuffelaer 
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NNiieeuuwwee  CCDD’’ss  iinn  oonnzzee  eeiiggeenn  bbiibblliiootthheeeekk  
 

 

In januari jl. brachten SOVON en Landschapsbeheer Nederland de WEIDEVOGELBALANS 2010 uit. Iedereen 

kan dit fraaie, overzichtelijke, interessante en diepgaande rapport gratis downloaden via 

www.landschapsbeheer.nl/webwinkel. Intussen is het ook in onze bibliotheek opgenomen d.m.v. een CD-Rom die 

voor iedereen te leen is vanaf 9 september 2010. 

 

VERSTORINGSGEVOELIGHEID VAN VOGELS (update literatuurstudie naar de reacties 

van vogels op recreatie) kwam uit in december 2008 en is opgemaakt door VBN en Bu-

reau Waardenburg b.v. Ook dit rapport is op CD-Rom gezet en als zodanig in de VWG-

bieb ondergebracht. Herhaaldelijk heeft een vogelwerkgroep als de onze met dit soort 

zaken van doen. Uitleenbaar vanaf 9 september 2010.  

 

Het bovenstaande geldt (dus ook op CD-Rom) ook voor de STADSVOGELBALANS 

2009 (VBN/SOVON). 

Ook de beide jaarlijkse uitgaven ERFVOGELS IN BEELD 2009 en 2010 (VBN e.a.) hebben een 

plaatsje in het VWG-documentatiecentrum gekregen en zijn uitleenbaar. 

 

Hetzelfde geldt voor de twee jaarlijkse tijdschriften NIEUWSBRIEF UILEN 2009 en 2010 (uitgebracht door de 

Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland). 

 
Bert van Eijk 
bibliothecaris 
 
 
 

IInnggeekkoommeenn  LLeeccttuuuurr  
 

1.   Limosa 83.1-2010 (april 2010) (NOU/SOVON) 

2.   Groene Hart Visie, nr. 28 (febr. 2010) (Stichting Groene Hart) 

3.   De Praatpaal 2010-1 (VWG Zoetermeer) 

4.   De Strandloper 2010-1 (maart) (Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk) 

5.   Sleutelblad 2010-1 (maart) (IVN afd. Leiden) 

6.   Erfvogels in beeld 2009 (VBN e.a.) 

7.   Erfvogels in beeld 2010 (VBN e.a.) 

8.   Nieuwsbrief UILEN 2009 (Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland) 

9.   Nieuwsbrief UILEN 2010 (Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland) 

10.   Vogels 2010-2 (lente) (VBN) 

11.   SOVON Nieuws uit de provincie ZH 2010-1 (maart) (SOVON) 

12.   Vogelnieuws 2010-3 (juni) (VBN) 

13.   SOVON Nieuws 2010-2 (juni) (SOVON) 

14.   Vogels 2010-3 (zomer) (VBN) 

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

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

 
 

Bibliothecaris 
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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 e.d. 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: 

• 26 maart:  1 Ringmus, raamslachtoffer De Meije 158, Nieuwkoop (Bas Bijl) 

• 8 juni: 1 Kleine Karekiet (Bas Bijl) 

• 8 juni: 1 Grote Bonte Specht (Bas Bijl) 
 

IJsmeester 
 

  

Waar ligt wat                                      Natuurtuin Koudekerk a/d Rijn 

 

 
 

                                                                                                  “Het Anker”                                                KOUDEKERK a/d RIJN 

 
 
 
 
                                                                                                                          HAZERSWOUDE-RIJNDIJK  

 
 
 
 

                                                                  Carpool-                                                                                    Vogelhut 
         “de Wilck”                                             plaats N11                                                                                    “Amalia”     
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
      HSL-tunnel 

  

WWaaaarr  lliiggtt  wwaatt  
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt……  

iinn  MMeecckklleennbbuurrgg  --VVoorrppoommmmeerrnn  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Van boven naar beneden: 

Zeearend, Peene-oever, A. Bender 

Bever, Peene, C. Martijn 


