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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.hesseling@casema.nl  
• Educatie Louis Westgeest 06-53695357 westgees@xs4all.nl 
• Huiszwaluwen Jan van Ommering 071-3413690  
• 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 
• Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Veldwaarnemingen Ton Renniers 071-5411315 waarnemingen@hotmail.com 
    www.vogelsrijnwoude.nl 

• 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 26 januari 2011 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 22 februari 2011 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 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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: Bruine Kiekendief, Texel,  
© L.Westgeest, (westgees@ xs4all.nl) 
  
 

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

Oplage: 250 
 

 

Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 

Koudekerk aan den Rijn: 
 Jan van Ommering 

Hazerswoude-Rijndijk: 
 Siem van der Haas 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Ingrid Koedijk  
Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 

Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 
 Frans Verburgt 

Boskoop: 
 Cor van Zwieten 

Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 

Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
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BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
  

  
  

Seizoenstart 

In de vorige Braakbal schreef ik dat het programma 

bij de start van het seizoen een groot vraagteken was. 

Sorry Jan Hoogeveen, ik had beter moeten lezen. In 

de Activiteitenkalender stond fotograaf Alexander 

Koenders aangekondigd met het onderwerp “Vogels 

in hun biotoop”. 

Het werd een goed bezochte avond met schitterende 

foto’s. 

Het is me nu duidelijk, dat de seizoensopening be-

hoort bij de commissie “Ledenactiviteiten”. 

De organisatie heeft nu al de datum en spreker voor 

de seizoensopening 2011 vastgelegd! 

Ik houd die gegevens even voor me, maar het is voor 

mij opnieuw een bewijs, dat je op de commissies en 

werkgroepen binnen onze vereniging kunt vertrou-

wen! Grote klasse! 

 

De uilenwerkgroep 

Deze nog jonge werkgroep kan dit jaar de 

eerste broedresultaten melden. Het betreft 

jonge Steenuilen en jonge Kerkuilen. Alle 

locaties in Hazerswoude-Dorp. De jongen 

zijn begin oktober geringd. Ze broeden 

dus laat in het seizoen. 

Terloops meldt Bas Bijl dat ook de media 

belangstelling getoond hebben. 

Vrijdag 5 november zond “School TV” beel-

den uit van “onze” nestkasten. De op-

namen zijn zo gemaakt, dat de locatie 

niet herkenbaar in beeld komt. De 

kasten zijn nog steeds be-

woond, want ook na het 

broedseizoen blijven de 

ouders hierin slapen. 

 

Coördinatorenver-

gadering 

Jaarlijks vindt er  

 

overleg plaats tussen bestuur en coördinatoren. Op 4 

november 2010 ontmoetten we elkaar. Enkelepunten 

wil ik hier noemen. Namens Landschapsbeheer ver-

telde Ronald Klingers, dat men het Arbo-plan wil up-

daten. 

De voornaamste reden: wij vinden veiligheid belang-

rijk! Zo krijgt iedere coördinator het recht om het 

werk stil te leggen als deze van mening is dat de vei-

ligheid in het geding is! 

Vijf leden volgden een EHBO-cursusdag, georgani-

seerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland. Op 6 de-

cember 2010 zal er een EHBO-cursusavond gehou-

den worden in Het Anker. 

Ko Katsman zoekt nog één vrijwilliger voor tellingen 

in de polder langs de Broekweg. Meldt u aan bij Ko! 

 

Landschapsontwikkelingsplan “Rijn- en Veen-

streek” 

Op 4 november 2010 heeft mevrouw Aletta van der  

Zijden ons ingelicht over dit plan. Velen kennen haar 

als coördinatrice van de vrijwilligers weidevogelbe-

heer. Zij is sinds 1 juli 2010 regiocoördinator voor de 

uitvoeringsfase van dit landschapsontwikkelings-

plan van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, 

Kaag en Braasem en Rijnwoude. 

Je kunt informatie over dit plan vinden op 

www.bronsenpartners.nl. Het doel van ons contact 

is: advies geven over en weer. 

In de discussie komt naar voren, dat wij niet zo ge-

lukkig zijn met de ontsluiting van natuurgebieden 

door wandel- en fietspaden. Mevrouw Van der Zij-

den erkent dat daardoor inderdaad hoogwaardige na-

tuur verloren kan gaan. Maar zegt ze: De overheden 

redeneren: “Mensen betalen voor instandhouding van 

de natuur, dus moeten zij er ook van kunnen genie-

ten!” 

 

Piet van Woerden 

secretaris 
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uw eindredacteur 

  

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

Het leven van een teller gaat bepaald niet over rozen. 
Maar dat weten alleen tellers. En Ko, die wij in na-
volging van onze knotploeg maar even onze ‘opper-
teller’ noemen. Hij mailt ons altijd aan de vooravond 
van een telweekend, somt de bijzondere dingen op 
die anderen de vorige keer zagen en je denkt dan:  
jemig de pemig, wat gaaf, het zou ons ook zomaar 
kunnen overkomen. Een tweede Zilverreiger bijvoor-
beeld, we hebben er altijd een, al zie je hem niet al-
tijd, of een Zilverplevier, stel je voor. Zo geeft hij ons 
altijd een extra push, een wortel zo u wilt.  
Zo laatst nog, zaten wij met een felle noordoosten 
wind met allerlei vochtigheid, brrr. Dat wist hij na-
tuurlijk allang, een blik vooruit op zijn computer, en 

de weersverwachting ligt voor hem open. Ik wil niet 
zeggen dat zijn bemoedigende woorden ons heeft 
aangemoedigd maar toch. Bij de eerste stop, kletterde 
het naar beneden, geen mus te zien, nee tuurlijk niet, 
die zitten in de stallen, lekker droog en warm bij de 
paarden, lekker haver te bietsen. En wij soppen over 
het pad ergens naar het midden van de polder enfin, 
ik bespaar u de details, geen vogel te zien, op een 
paar watervogels na, maar die weten uiteraard niet 
beter. Terug het automobiel in, verdorie, handdoek 
vergeten. Met het raam en oren open naar een aantal 
volgende telpunten, maar weinig succesvol. Dan onze 
koffiestop. Al jaren onze vaste plek, we eten altijd 
gauw een boterham, drinken een kop koffie en tellen 
snel wat er langs komt, heee, dààr, wat-is-dat, mijn 
boterham met pindakaas vliegt tegen het voorruit. 
Dààr dààr, een Smel, achternagezeten door een 
kraai!! We vallen nog niet in katzwijm, maar dit zijn 
van die momenten die Ko ons als worst voorhoudt. 
Allemachtig, toedelidokie, wauw!! 
Nog helemaal ontdaan pulk ik mijn boterham van het 

raam, de pindakaas wordt weggeveegd met tong en 
mouwpunt. Naar de volgende plek maar weer, ergens 
midden in de prairie. De hemel gaat weer eens open, 
we besluiten dat ik ga tellen en de aantallen doorgeef 
met handgebaren aan mijn lieve medetelster, die het 
even voor gezien houdt. Gelukkig zijn onze kijkers 
waterdicht.  
Wat nu weer, een Kolgans met halsring! Allemachtig, 
door het grijze regenscherm kan ik hem niet goed af- 
lezen, oh, nu staat ie weer achterstevoren ook, nog 
meer regen, nee dit zijn wel andere omstandigheden 
dan ik recent in de Ooijpolder meemaakte. Het was er 
even koud, wellicht nog 10 graden kouder, maar die 
ruim 10 geringde ganzen zijn allen afgelezen. 

Het was me trouwens wel een gedoe daar in die Ooij-
polder. We bekeken nog even het fraaie kerkje in 
Persingen. Een paar kunstenaars hadden daar een  
expositie. ‘Raar’, zei ik tegen een van hen, ‘de kerk is 
toch in gebruik?’ ‘Klopt’, bevestigde een van hen, 
‘dan halen wij alles even weg en dan kunnen de 
kerkgangers erin. Laatst was er nog een mis voor de 
jagers’, vervolgde hij. Mijn wenkbrauwen stegen naar 
het dakgewelf. ‘Ja’, schrok hij, ‘ik ben ook een die-
renliefhebber, maar er zijn wel heel veel ganzen’.  
Wat nu? Wat krijgen we nou? Waar heb ik deze  
redenering meer gehoord. O ja. ‘Ik heb niks tegen  
Marokkanen, maar het zijn er zoveel hè?’.  
Gatver, de Ooijpolder heeft voor ons wel wat van zijn 
glans verloren. 
 
Enfin medevogelaars, een grote variëteit van mede-
werkers was weer in de weer om deze Braakbal bij u 
op de stoep te doen belanden. Stuur gerust uw kerst-
bezoek weg, ù heeft wel wat beters te doen, ù heeft 
een Braakbal! 
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MMuuttaattiieess  
 

Daar ik zo’n circa 365 verlofdagen per jaar heb, kan ik 
nog wel eens een weekje of soms meer dan dat, even de 
natuur gaan bewonderen elders in het land, zo ook de 
afgelopen maand, maar liefst 2 maal waren we een aan-
tal dagen vertrokken en als we eenmaal de deur uit zijn 
dan zijn we ook weg. De agenda blijft dan gewoon 
thuis hangen en ja dan kun je natuurlijk wel eens wat 
vergeten (toch al een van mijn sterke kanten). 
En zo kon het gebeuren dat ik op een woensdagavond 
op mijn gemak voor de TV zat te kijken, toen de tele-
foon overging, mijn vrouw, die meestal dat ding op-
neemt, meldde zich en kreeg ene Frans aan de lijn, op 
dat moment ging er een kleine schok door mij heen, het 
aantal Fransen in onze kring is zeer beperkt en zo be-
greep ik direct welke Frans ze aan de lijn had, het was 
nl. onze onvolprezen redacteur, en ook waarom hij bel-
de was mij al direct duidelijk, Frans rekent er altijd op 
dat ik een pagina vul van ons mooie clubblad, maar tot 
nu toe had hij nog niets ontvangen. Met een rood hoofd 
nam ik de telefoon over, bood mijn excuses aan en 

vroeg Frans of er nog iets aan te doen was, dat was wel 
het geval, als het stukje maar snel kwam dan, ik be-
loofde Frans het de andere dag toe te sturen, en zo zit ik 
dus nu achter het machien, om voor Frans z’n stukje te 
maken en u te vertellen dat in het weekje hiervoor, we 
in een huisje verbleven in of op de Hellendoornse berg. 
Het huisje had 2 openslaande deuren in de woonkamer, 
die toegang gaven tot een terras. We hadden wat 
strooivoer meegenomen en dat ter plekke rondge-
strooid, onvoorstelbaar wat daar in de loop van de week 
op af is gekomen, een grote hoeveelheid kleine vogel-
tjes, als soorten mezen, roodborstjes, mussen etc. Een 
boomklever die als een soort specht de pinda’s aanpak-
te, had de algehele leiding. Hij maakte uit wie er wel en 
niet kon gaan eten, en als hij meende dat men niet aan 
de beurt was werd er danig op het stoute vogeltje inge-
hakt met zijn scherpe snavel. 
Wij zaten binnen achter het glas en konden alles  
goed volgen, we hebben die week genoten, kan ik u 
vertellen. 

 
Ook even de mededeling dat deze Braakbal voor 3 leden de laatste is die ze toegestuurd krijgen en dat is voor:   
De heer Arkesteijn, de heer Jan Tijsma en de heer De Vries, zij hebben per 31 december bedankt als lid. 
Wij wensen hen verder alle goeds toe.     
 
Nieuwe leden: 

Zo en nu even tijd voor de nieuwe leden, deze keer geen 10 nieuwe leden zoals vorige maal, maar met onder-
staande 4 stuks zijn we ook uiterst tevreden: 
 
Per 1 oktober hebben zich aangemeld als lid en gezinslid de heer Henk en zijn vrouw Willy Bonte. 
Het zijn voor de club geen onbekenden, zij draaien nl. al een aantal jaartjes mee in de knotploeg. 
Per 1 oktober heeft ook de heer Huub Hendrix uit Leiden zich als lid aangemeld, evenals, en ook uit Leiden af-
komstig, de heer Marco van Teijlingen  
 
Wij wensen hen allen een fijne tijd bij de VWG toe, en mochten ze ergens enige behoefte voelen om de VWG op 
de een of andere manier bij het werk te ondersteunen, schroom niet mensen, de coördinatoren van de diverse 
werkgroepen (zie blz. 2) zullen je met open armen ontvangen. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 203 leden, 22 gezinsleden, 9 dona-
teurs, 2 donateur/bedrijven, 17 relaties en 11 medewerkers (die geen lid zijn) genoteerd. 
Totaal dus 262 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 informatie over ledenexcursies bij Jan Hoogeveen; aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 
de voorafgaande donderdagavond. Liefst per e-mail: jchoogeveen@zonnet.nl , anders per telefoon: 0172-490005 
(b.g.g. Ton Renniers: 071-5411315; daarna b.g.g. Bert van Eijk: 071-5893006). 
Deze excursies vertrekken vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk (enkele honderden 
meters oostelijk van de Koudekerkse brug aan de Rijnzijde), tenzij anders staat vermeld. 
 
Voor publieksavonden en publieksexcursies is informatie te verkrijgen bij Louis Westgeest, tel. 06-53695357. 
Publieksavonden zijn voor leden gratis toegankelijk. 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

Zo. 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 

Zo. 20/02 08.00-18.00 Rondje Flakkee: doelgroep wintergasten Jan Hoogeveen 

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

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

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

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

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

Louis Westgeest 

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

Vr. 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. 
02/06-05/06 

08.00-?? Ledenweekend: Limburg Jan Hoogeveen 

AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
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BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuurtuin 
Zaterdag 
09.00 uur 

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: 

         geen 
Cor Kes 
(071 - 3414507) 
 
Margot & Ronald Klingers 
(071 - 5411198) Zaterdag, 

08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 
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 

18/19-12-2010,  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: 

        datum nog niet bekend 

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. 
 
 

  

CCoonnttrriibbuuttiiee  
 

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, werken wij sinds enige jaren niet meer met acceptgiro’s voor het innen van 
uw contributie/donatie.  
De procedure die wij vorig jaar hebben gevolgd is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten dezelf-
de werkwijze te hanteren. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een envelop aantreffen, waarin wij een 
briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het jaar 2011. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen voor 28 februari 2011 op ons ING-rekeningnummer 520103 t.n.v.: 
 
 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
 Van Beethovenlaan 97  
 2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 

 
Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende bedragen: 
 
 Contributie voor een lid is  € 18,50 
 Contributie voor een gezinslid is €   9,50 
 Bijdrage donateur is minimaal € 14,--  
 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom. 
 

Leo van Soldt,  
Penningmeester 
 

 

 

 

Stort wat extra´s voor een Braakbal in kleur 
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EXCURSIE - GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE 

 
Beste Vogelaars, 
 
Een nieuwe verrassende route, met mooie spot-
plaatsen, op de Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden 
staat wederom op het programma. De datum van de 
busexcursie is zaterdag 5 februari 2011 en iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. 
Buiten de ganzen zullen we ook zeker andere 
vogelsoorten waarnemen en dan voornamelijk 
Steltlopers, Eenden, Futen, Rallen etc. 
Er is tijdens de excursie een lunchstop gepland van ca. 
één uur bij een restaurant, waar men kan lunchen op 
eigen kosten. Het is verstandig om zelf ook voor 
versnaperingen en drinken te zorgen i.v.m. eventuele 
onvoorziene omstandigheden. 
 
Als men wil deelnemen aan deze excursie, dan is het 
noodzakelijk dat men zich tevoren aanmeldt. 
Aanmelden kan tot 25 januari 2011 bij Corrie van  
der Veer of Louis Westgeest. Doe dit vooral tijdig, 

want vol is vol. (Vorig jaar was de bus volgeboekt) 
 

Uw betaling moet uiterlijk 25 januari 2011 zijn 

gestort op gironummer 520103 t.n.v. penningmeester 

Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude onder 

vermelding van “Ganzenexcursie”. 
 
De overschrijving is tevens het definitieve bewijs van 
deelname. Bij afmelding kan alleen worden 
overgegaan tot gedeeltelijk of gehele teruggave van  
de deelnamekosten, indien de inkomsten voor deze 
excursie dat toelaten (m.a.w. bij een tekort kan helaas 
geen teruggave volgen). 
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot 5 februari 
2011. 
 

Corrie van der Veer 

namens de educatiecommissie 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

EXCURSIE - GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE 

Samenvattend: 
 

Datum excursie: 5 februari 2011 om 08.00 uur. 
 

Vertrekplaats: Carpoolplaats N11/Gemeneweg Hazerswoude Rijndijk, om 08.00 uur. 
 
Terugkomst: Tussen 17.30 en 18.00 uur 
 
Betaling Leden € 20,- niet-leden € 25,- 
 op gironummer 520103 t.n.v. penningmeester Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude. Tot 25 januari 2011 
 
Aanmelding: cvanderveer@zonnet.nl of westgees@xs4all.nl 
 Tot uiterlijk 20 januari. 
 
Informatie  Corrie van der Veer tel. nr. 0172- 440940 of 09- 29546084 
 Louis Westgeest  tel. nr. 53695357 

 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

10 

SSttaarrtt  vvaann  hheett  

vvooggeellsseeiizzooeenn  

22001100--22001111        
 
Donderdag 9 september kwamen bijna 50 le-
den bij elkaar voor de openingsavond van de 
VWG in het Anker. 
 

Als bijzondere gast was Alexander Koenders 
uitgenodigd. Na het doornemen van de plannen 
voor het komende seizoen, een woordje van de voor-

zitter en natuurlijk een 
bijdrage van de biblio-
thecaris van de club, 
kreeg Alexander het 
woord. Hij vertelde ons 
iets over zichzelf en 
over natuurfotografie in 
het algemeen.  
Daarna bracht hij een 
presentatie die in vier 
biotopen was opge-
deeld. Van elke biotoop 
liet hij prachtige 

plaatjes zien van de vogels die daarin voorkomen. 
Eerst de vogels van de ruigten en de bossen, daarna 
van akker en weilanden. Na de pauze kwamen de vo-
gels van plas en moeras aan de beurt en hij sloot af 
met de vogels van kust en duin. 
Dit overzicht werd een mooi begin van het seizoen en 
laten we hopen dat de vogels die hij liet zien dit sei-
zoen bij ons in de kijkers komen. Dan mogen we in 
juni elkaar met veel genoegen weer een goede vakan-
tie wensen. 
 

Als vervolg op deze avond vertrokken er 13 leden op 
zaterdag 11 september naar de Oostvaardersplassen. 
Al voor het vertrek bij Boers kwam als uit een vogel-
show in Avifauna een groep van zeker 15 Halsband-
parkieten in formatie overvliegen. Een goede start 
werd zo gemaakt. 
Onderweg werden veel ervaringen uitgewisseld die 
tijdens de zomer waren opgedaan. De Ooievaars op 
een van de weilanden langs de N11 werden natuurlijk 
niet over het hoofd gezien voor de daglijst. Zo ook 
diverse soorten meeuwen, kraaiachtigen en duiven. 
Het eerste doel was de nieuwe uitkijkhut aan het Van 
de Boschpad. Van hier kon je ver over het gebied 
heen kijken en er werden al direct veel vogels gespot. 
Veel Bruine Kiekendieven (man en vrouw). Ook 
Buizerds, waarvan een lichte variant ons even lieten 

verleiden te denken dat het een Visarend zou zijn. 
Maar door scherp waarnemen moesten we helaas 
constateren dat het om een Buizerd ging. Heel mooi 
in het licht zagen we Haviken. De discussie over 
Sperwer-Havik laaide op.  
 
Tijdens het wandelen naar de uitzichtheuvel hoorden 
we zeker twee (maar misschien wel drie) verschillen-
de Waterrallen. Veel werd er al wandelend onderling 
gesproken over uiteenlopende onderwerpen waarbij 
het zeker niet alleen over vogels ging. Vanaf de heu-
vel vielen direct de Papen op die aan de overkant in 
het Perzikruid naar zaadjes zochten. De Bonte 
Strandloper kon op naam gebracht worden nadat hij 
zijn buik met spikkels liet zien. Het geluid van de 
jonge bedelende Lepelaars zal ons lang bijblijven. 
Het klonk zo opvallend op deze mooie toen nog vrij-
wel windstille zaterdagmorgen. 

De route vervolgden we via de Trekweg naar de 
Praambulten. 
 
Eerst de grote en daarna de kleine. Zeer verheugd 
konden we de Visarend direct in de telescoop bekij-
ken. Later zou de mooie vogel voor ons langs weg-
vliegen. Verder weg zagen we twee Zeearenden in de 
dode bomen zitten. In ieder geval een volwassen 
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exemplaar en een juveniel. Een zeer jong ringslange-
tje (ja, ook daar gaat onze aandacht naar uit!!) kreeg 
veel aandacht nadat hij opviel toen Elly haar tas van 
het kleine beestje had afgehaald. We hebben het klei-
ne (amper 20 cm lange) dier heel goed kunnen bekij-
ken. Opvallend was het grote aantal Holenduiven, de 
twee Dodaars en de Putters. Vanaf de Kleine Praam-
bult zagen we onder andere twee Casarca’s, veel 

 
Pijlstaarteenden, enkele Vossen en weer de Zeearen-
den (nu vanuit een andere hoek). Er was aandacht 
voor een Sperwer die over vloog en voor de grote 
aantallen grotere zoogdieren. We reden via de wild-
roosters waar de Konikpaarden wel erg dichtbij ston-
den om een foto van te maken, naar het bezoekers-
centrum van Staatsbosbeheer. Door de hoge water-
standen in het gebied waren er ook vanuit de vogel-
hutten (de Kluut en de Grauwe Gans) op veel eenden  

na niet veel soorten te zien. Het werd zo toch een vrij 
steltloperarme dag. We hadden stiekem op meer ge-
hoopt. Verrast werden we door een grote groep Zwar-
te Sterns die boven het water foerageerden aan het 
einde van de Knardijk. Spannend werd het nog even 
toen we aan de Oostvaardersdijk kwamen en de stern-
tjes en meeuwen afzochten naar iets bijzonders. Ju-
veniele Visdieven en Grote Sterns vlogen er 

 
volop, maar de Dwergmeeuw die even de alertheid 
opschroefde kon niet met zekerheid worden vastge-
steld. 
We reden de Oostvaardersdijk af en stopten nog bij 
uitkijkpunten. Hier liet opnieuw een Paap zich bekij-
ken en konden we met enig geluk een glimp opvan-
gen van enkele Baardmannen.  
Tegen vijf uur werd het tijd de excursie af te sluiten. 
We namen afscheid en een beetje zonverbrand gingen 
we tevreden huiswaarts. 

 

Jan Hoogeveen 
 
Waargenomen vogels 10 september 2010 
 

Aalscholver Gaai Kl. karekiet Pijlstaart Visdief 

Baardman Gele Kwikstaart Kl. Mantelmeeuw Pimpelmees Waterral (g) 

Bergeend Gr. Zilverreiger Kneu Putter Watersnip 

Blauwe Reiger Gr. Mantelmeeuw Knobbelzwaan Rietgors Wilde Eend 

Boerenzwaluw Grauwe Gans Kokmeeuw Slobeend Winterkoning (g) 

Bonte Strandloper Groenling Koolmees Smient  Wintertaling 

Boomvalk Gr. Bonte Specht Krakeend Sperwer Witte Kwikstaart 

Bruine Kiekendief Grote Stern Kuifeend Spreeuw Zeearend 

Brandgans Halsbandparkiet (o) Lepelaar Stormmeeuw Zilvermeeuw 

Buizerd Havik Meerkoet Tafeleend Zwarte Ruiter (g) 

Canadese. Gans Holenduif Merel (g) Tjiftjaf (g) Zwarte Kraai 

Casarca Houtduif Nijlgans Torenvalk Zwarte Stern 

Dodaars Huiszwaluw Oeverzwaluw Turkse Tortel Zwartkop 

Ekster Kauw Ooievaar (o) Vink 

Fuut Kievit Paap Visarend 

 
(o) = onderweg 
(g) = gehoord 
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KKoopp  vvaann  GGooeerreeee  
Excursie 16 okober 2010 
 

Om 8.00u werd er verzameld bij Boers voor een ex-
cursie naar Goeree. Met 13 enthousiaste leden ver-
trokken we naar Stellendam. We keken op deze kou-
de morgen uit over de slikken richting de Kwade 
Hoek. Het was hoog water en we werden toch verrast 
door de aanwezigheid van behoorlijk veel vogels. 
Een grote groep Kluten en Drieteenstrandopers, veel 
Scholeksters, een eerste Brilduiker, een (Kleine) Zil-
verreiger verdween in de verte tussen het riet en de 
eerste Bruine Kiekendief, op zoek naar voedsel, die 
boven de duinen hing. Ook zagen we tussen de strui-
ken zangvogels op zoek naar bessen. Koperwieken en 
kleinere zangvogels. Een discussie werd gevoerd over 
een vogel in de verte. Zou het de Roodkeelduiker 
geweest zijn of toch de Middelste Zaagbek? Of keken 
we, zoals wel vaker bij discussies over soorten, naar 
verschillende vogels.  

We reden een stukje verder om een wandeling naar 

de rand van de duinen te maken. Van hier was er be-
ter zicht over de slikken. Bonte Strandlopers en een 
opvallend Franjepootachtig vogeltje. Helaas kon door 
de afstand niet goed worden vastgesteld wat er ze-
nuwachtig heen en weer bewoog. Zou het de Rosse 
Franjepoot geweest zijn die later in de Prunjepolder 
door andere vogelaars werd gemeld???  
We verplaatsten ons een stukje om een wandeling te 
maken over de slikken bij de Kwade Hoek. Door de 
duinen heen met veel Koperwieken en Zanglijsters 
naar het strand. We hoopten stiekem op de eerste 
Velduilen en mogelijk IJsgorzen. Vandaag echter 
niet. Wel een Smelleken op het strand en de eerste 
Kramsvogels. 
We struinden een beetje door het gebied. Tijdens ex-
cursies ben je altijd afhankelijk van het moment waar 
je bent om de verschillende soorten op je daglijstje te 
krijgen. Ik miste vandaag best heel wat soorten. Dat 
begon al met de Grote Gele Kwikstaart en kort daarna 
de Houtsnip, de Staartmees en bijna ook nog de 
Cetti’s zanger. Gelukkig hoorden we op de weg terug 
heel goed de Cetti’s zanger zijn felle riedeltje fluiten. 
Vooral voor sommige leden was dit fijn, omdat het de 
eerste waarneming van deze soort was in Nederland. 
Dat is toch altijd iets extra’s. We bezochten daarna 
een veldje achter de vuurtoren bij Ouddorp. Daar wa-
ren de afgelopen week leuke soorten gezien (Grote 
Pieper, Gestreepte Strandloper). Voor ons bleef het 
bij verschillende ganzensoorten, kwikstaarten en ver-
schillende lijsterachtigen.  
De Brouwersdam werd de volgende attractie. Ver-
schillende futensoorten (Fuut, Kuifduiker en Rood-
halsfuut). Ook kleinere steltlopers (Paarse Strandlo-
per, Steenloper en Bontbekplevier). 
De enige ergernis vandaag werd opgewekt door een 
groepje medevogelaars. De Sneeuwgorzen die langs 
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de basaltblokken naar voedsel zochten schooierden 
langzaam onze kant op. De camera in de aanslag om 
opnieuw een plaatje te schieten (tijdens het weekend 
op Texel ook al geprobeerd). Het moment dat het 
vogeltje optimaal in 
beeld kwam werd ver-
stoord door andere en-
thousiaste vogelaars die 
hun auto tussen de onze 
en de twee vogeltjes 
plaatsten. Zeer ongepast 
(lees: uiterst onbeschoft) 
gedrag, waar zij blijkbaar 
ook nog plezier in sche-
nen te hebben. Thuisko-
mend de foto’s op de pc 
bekeken. Ik was toch niet 
ontevreden over het ge-
maakte plaatje. Wetende 
dat er iets veel mooiers 
mogelijk was. Onze vo-
gelvrienden uit de omge-
ving Gouda hebben mo-
gelijk betere resultaten 
om “trots” op te zijn. Wij 
reden na de Brouwers-
dam via de Grevelingen-
kant terug. We genoten 
met z’n allen van een IJsvogeltje dat in het zonnetje 
zat te glanzen. De excursie werd afgesloten bij een 
kijkhut in de buurt van Dirksland van waaruit je uit-  

keek over de Grevelingen. Een prachtige plek met 
veel eendensoorten om de zo vogelrijke excursie af te 
sluiten.  
Uiteindelijk bleek dat we met elkaar bijna 100  
 

 

 
(namelijk 97) soorten hadden gezien. Mijn teller bleef 
vandaag steken op 77. 

 

Jan Hoogeveen  
 

Hieronder het uiteindelijke overzicht van de waarnemingen zaterdag 16 okt. 
 

Aalscholver Grauwe Gans Kokmeeuw Roek Turkse Tortel 

Baardman (g) Groenling Kolgans Roodborst Veldleeuwerik 

Bergeend Groenpootruiter Koolmees Roodborsttapuit Vink 

Blauwe Reiger Gr. Gele Kwikstaart Koperwiek Roodhalsfuut Visdief 

Bontbekplevier Grote Mantelmeeuw Krakeend Roodkeelduiker Waterhoen 

Bonte Strandloper Gr. Zilverreiger (o) Kramsvogel Rosse Grutto Watersnip 

Brandgans Halsbandparkiet (o) Krombekstrandl. Rotgans Wilde eend 

Brilduiker Heggenmus Kuifduiker Scholekster Winterkoning (g) 

Bruine Kiekendief Holenduif Kuifeend Slobeend Wintertaling 

Buizerd Houtduif Lepelaar Smelleken Witgat 

Cetti's Zanger (g) Houtsnip Meerkoet Smient Witte Kwikstaart 

Dodaars IJsvogel Merel Sneeuwgors Wulp 

Drieteenstrandloper Kanoet Middelste zaagbek Sperwer Zanglijster 

Ekster Kauw Nijlgans Spreeuw Zilvermeeuw 

Fazant Keep Ooievaar (o) Staartmees Zilverplevier 

Fuut Kievit Paarse Strandloper Steenloper Zwarte Kraai 

Gaai Kl. Mantelmeeuw Pijlstaart Stormmeeuw Zwartkop 

Goudhaan (g) Kl. Zilverreiger Pimpelmees Tjiftjaf 

Goudplevier Kluut Putter Torenvalk 

Graspieper Knobbelzwaan Rietgors Tureluur 
 

o  onderweg, g  alleen gehoord 
 

Sneeuwgors op de Brouwersdam foto: J.Hoogeveen 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

14 

 

VVooggeellwweeeekkeenndd  TTeexxeell    
ookkttoobbeerr  22001100 

 

…. Voor de zoveelste keer moesten we verzamelen 

op een vrijdagochtend voor een nieuw vogelweek-

end, dit keer naar Texel. Daar zijn we al eerder ge-

weest. Wie herinnert zich niet het koudste weekend 

van de eeuw (we stonden zondag overigens op de-

zelfde plek met open jas!). Op stap dus met een 

man/vrouw of 30, maar met in het achterhoofd dat 

we voor de laatste keer de onnavolgbare catering van 

Bert van der Zwaan zullen meemaken….. 

 

Na wat gestouw met de bagage konden we op weg, 

de eerste stop naar de parkeerplaats bij de pier van 

IJmuiden. 

Mijn eerste excursie begon 

hier ook met een Casarca, 

maar dat was nu teveel ge-

vraagd. Natuurlijk wat 

klein spul langs de zeekant 

en dan de wind trotseren 

naar de punt van de pier. 

Geen Jan van Genten en 

andere gewenste sujetten. 

Wel een flinke meeuw (ik 

haal die krengen altijd door  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elkaar, dus ik hou het  

op meeuw) die in het  

snoer van een hengel  

terecht kwam; en dan is hulp geboden!  

 

Terug, want er was te weinig te halen en er was nog 

een hoop te doen deze dag. Er werden stops gemaakt 

op Nieuw Mariëndal en de Balgzandpolder. Wat is 

Nederland dan toch mooi. Prachtige kleuren in deze 

tijd van het zeekraal (dank Jan H.).  

 

Maar dan komt toch het moment om de boot te … 

pakken, die natuurlijk vlak voor onze neus vertrekt. 

Genoeg tijd voor een kleffe hap of een ijsje. 

 

Wel bij aankomst direct naar ons onderkomen; dat 

ziet er goed uit. 

En wat denk je, een flinke plaat met haring en uitjes. 

Dat belooft weer veel goeds. Spiesjes van kip, balle-

tjes met saus, lekker biertje en wijn. 

 

Het uitzicht rondom de boerderij is mooi. Sommigen 

staan voor dag en dauw op, Louis spant de kroon en 

staat al om kwart voor vier naast zijn bed. Ja, Louis, 

dan is het nog donker…. En hier ook geen Bosuilen 

dus hup, d’r weer in! 

 

De zaterdag begint wat mistig, maar natuurlijk op 

weg rond 9 uur. 

De eerste klap is een daalder waard: een stuk wei-

land waar we verrast werden met doortrekkend ma-

teriaal. Mooie golfbewegingen over het veld en in de 

lucht. Een Smelleken zorgt voor flink wat onrust; 

een waar spektakel. We krijgen ook de melding dat 

er een Zwarte Ooievaar op Texel moet zijn… 

 

 

Op naar het noordelijke deel van 

Texel; Zeeburg.  

Daar werden alle strandhuisjes 

verplaatst, maar wij hebben al-

leen oog voor de vogels…  

Hordes Wulpen o.a. 

 

 
Bevrijding van een meeuw foto’s: J. Meijer 
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Achtereenvolgens laten we ons verrassen door de 

schoonheid van stukjes natuur met namen als Wagejot 

(http://vogelkijkhut.nl/vkh_info.php?id=380)  

en de Schorren  

(http://vogelkijkhut.nl/vkh_info.php?id=117).  

Veel soorten roofvogels: Buizerd, Torenvalk, Kie-

kendief (blauw/bruin), Sperwer, Smelleken ; het kan 

niet op!  

 

We sluiten de dag af door te stoppen bij het gebied 

Burg en Waal.  

Uit: www.ecomare.nl/index.php?id=4606: 

 
De schapen beschouwen ons als ongewenst, geluk-

kig hoeven ze niet meer gedekt te worden….. 
 

De soortenlijst begint vorm te krijgen, we schuiven 

al naar de 100.  
 

De 2e dag zit er op, terug naar Bert en Tineke… Zij 

moesten er ’s avonds aan geloven om in het zonnetje 

te worden gezet. Encyclopedieën van alles wat 

groeit, bloeit en vliegt. En dan toont Bert zijn kleine 

hartje. Mooie speeches, o.a. van zijn vogelvriend 

Bert van Eijk. Het lijkt mij gepast om Bert hier met 

zijn laatste mop uit te zwaaien: 

 

De vrouw van Bert wordt naast hem wakker en zegt 

dat zij had gedroomd dat zij een heel stuk aan het fiet-

sen was. Bert had ook gedroomd, dat ie lag te raggen 

met 10 vrouwen. Waarop zijn vrouw vroeg, was ik er 

ook bij? Nee, zegt Bert, jij was aan het fietsen! 
 

 
 

Dank Bert, voor je culinaire hoogstandjes, je mop-

pen en gulle lach. En ook Tineke natuurlijk, voor al-

le aandacht; niets was jullie te veel! 

 

De 3e dag, een half uurtje eerder vertrekken. Wach-

ten, voor sommigen een reden om tegen een muur te 

staan, anderen gaan de wei in of laten hun gedachten 

gaan over al dat moois dat al is geweest. Voor ver-

trek nog even de groepsfoto’s: kijk toch eens naar 

die lachende gezichten! 

 

… Op weg naar het nationaal park de Slufter, heer-

lijk wandelen in je eigen tempo, richting strand. 

Zwarte zee-eenden, Jan van genten, ritsen steltlo-

pers; mooie geluiden… 

 
Als laatste onderdeel naar de Mokbaai en de Hors- 

meertjes. Maar daar wordt de Zwarte Ooievaar  

gespot. Hij vliegt plotseling op uit een klein verscho-

len poeltje; allemaal gezien?   

 

De graslanden van de polder Waal en 
Burg waren beroemd vanwege de enor-
me aantallen harlekijnorchissen die er 
voorkwamen, net als addertong. Ook 
waren de omstandigheden ideaal voor 
weidevogels zoals de grutto die hier 
broedden. Maar door de verlaging van 
de waterstand ten behoeve van de land-
bouw in het omringende land kan het 
kwelwater niet meer aan de oppervlakte 
komen en verdroogt de polder, waardoor 
de zeldzame soorten in snel tempo ver-
dwijnen.  
In de toekomst moet Waal en Burg een 
aaneengesloten natuurgebied worden 
door landbouwgrond tot natuurgebied 
om te vormen. Dit past in het landelijke 
beleid om tot aaneengesloten natuurge-
bieden te komen, de Ecologische Hoofd-
structuur. Het is de bedoeling dat boeren 
hun grond vrijwillig verkopen aan de 
provincie Noord-Holland, die de grond 
aan Natuurmonumenten zal overdragen 

voor beheer en de inrichting. 
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In Louis en broer Jan herken ik ware entomologen! 

Hun fotodatabase met close up foto’s is omvangrijk! 

 

We pakken een Slechtvalk mee, een setje van 20 

Kluten, speciaal voor Corrie, wat Kiekendieven, etc. 

Maar de drang om richting Hazerswoude te gaan 

komt op. 1 Auto blijft achter, de rest schuift om 

3 uur op de boot, waarna we in 1,5 uur naar de 

 parkeerplaats van het Anker rijden. Een fabelachtig 

weekend, met onderstaand een opsomming van de 

gespotte vogels. 

 

De opgenomen foto’s zijn een selectie; u kunt meer 

foto’s downloaden via: 

http://picasaweb.google.com/113466687474314885790 

 

Uw scribent:  

Johan Meijer 

Voor een volledige scoringslijst zie hieronder. 
 

Aaalscholver Groenling Kl. Zilverreiger Pimpelmees Veldleeuwerik 

Baardman Groenpootruiter Kluut Putter Vink 

Beflijster Gr. Bonte Specht Kneu Rietgors Visdief 

Bergeend Gr. Gele Kwik. Knobbelzwaan Roodborst Waterhoen 

Blauwe Kiekendief Grote Lijster Kokmeeuw Roodkeelduiker Waterpieper 

Blauwe Reiger Gr. Mantelmeeuw Kolgans Rosse grutto Waterral 

Boerenzwaluw Grote Stern Koolmees Rotgans Watersnip 

Bontbekplevier Gr. Zilverreiger Koperwiek Scholekster Wilde eend 

Bonte strandloper Halsbandparkiet (o) Krakeend Sijs Winterkoning 

Boomvalk Havik Kramsvogel Slechtvalk Wintertaling 

Brandgans Heggenmus Krombekstrandl. Slobeend Witte Kwik 

Bruine Kiekendief Holenduif Kuifduiker Smelleken Wulp 

Buizerd Houtduif Kuifeend Smient Zanglijster 

Can. Gans (Gr) Huismus Lepelaar Sneeuwgors Zeekoet 

Dodaars Jan-van-gent Meerkoet Sperwer Zilvermeeuw 

Dwergmeeuw IJsgors (o) Merel Spreeuw Zilverplevier 

Eidereend Kanoet Middelste Jager Staartmees Zwarte Kraai 

Ekster Kauw Mid. Zaagbek Steenloper Zw. Ooievaar 

Fazant Keep Nijlgans Stormmeeuw Zw. Roodstaart 

Fuut Kemphaan Oeverloper Tafeleend Zw. Ruiter 

Gaai Kievit Oeverpieper Tapuit Zw. Zee-eend 

Gekr.Roodstaart Kleine Alk Paap Tjiftjaf Zwartkop 

Goudplevier Kleine Barmsijs Paarse Strandl. Torenvalk 

Graspieper Kl. Mantelmeeuw Patrijs Tureluur 

Grauwe gans Kleine Strandloper Pijlstaart Turkse tortel 
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WWeeiiddeevvooggeelleexxccuurrssiiee  iinn  DDee  WWiillcckk  
1100  ookkttoobbeerr  22001100  

 

Wat een Heerlijkheid!!! 
 

Zondagmorgen 10 oktober 2010 om 09.00 uur verzamelden we bij de Rode Wipmolen aan de Vierheems-
kinderenweg te Hazerswoude. Blauwe lucht, strakke frisse noordenwind en de zon kwam op. Corrie van der Veer 
heette iedereen welkom en wenste iedereen een fijne, leerzame ochtend toe. Vervolgens reden we met auto/fiets 
naar het weidevogelreservaat ‘De Wilck’ waar we au-
to's en fietsen konden stallen. Het ontstaan van dit ge-
bied werd verteld. Vervolgens trokken we over een 
hek klimmend het reservaat in. Vogels e.d. werden 
waargenomen en door de gidsen werden we rijkelijk 
voorzien van de nodige informatie. De wandeling 
duurde ruim twee uur. Terug bij het verzamelpunt 
kregen we overheerlijke koffie/thee met koek. Smaak-
te goed. Hierna ging ieder weer tevreden met nieuwe 
(vogel) kennis huiswaarts. Kortom een leerzame, 
mooie ochtend. 
 

Jan Stuve  

deelnemer   

    
 

Zondagmorgen 10 oktober begon schitterend; een 
strakblauwe lucht kondigde een frisse herfstdag aan. 
Met een groepje van 13 personen (1 niet-lid) begon-
nen we o.l.v. Cor Kes en Siem de Haas bij het sluisje 
om te zien of de Slechtvalk op zijn/haar plek zat in de 
hoge mast. We zagen wel een paartje Buizerd zitten 
en in het land een grote zilverreiger, maar de Slecht-
valk liet zich nu nog niet zien. Toen we ‘De Wilck’ in 
wandelden zagen we daar wel de Slechtvalk. Dat was 
erg leuk. Voor de Watersnip moest je goed opletten, 
want wat zijn ze snel. En verder grauwe ganzen en 
een paar Wulpen en ook een zwerm Goudplevieren. In het water was het erg rustig, Smienten en Slobeenden. Het 
was gewoon een genot om die dag zo vroeg in het open veld te zijn. We hebben genoten.  
 

Corrie van der Veer 
de educatiecommissie 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zeldzaam zangvogeltje zet opmars voort 

 
Drimmelen - Het aantal 

Cetti's Zangers in Neder-

land neemt nog steeds toe. 

  De enigszins saai ogende  

    bruine rietvogel werd in  

2006 voor het eerst sinds 1979 

weer met enkele tientallen 

paren in Nederland gesigna-

leerd. Maar in de Biesbosch, het 

belangrijkste broedgebied van de vogel, 

zijn dit jaar al bijna 250 territoria vastge-

steld. Dit zijn plaatsen waar mannelijke 

Cetti's Zangers 'zingen', oftewel de aan-

dacht van een vrouwtje probeert te trek-

ken. In 2009 werden in de Biesbosch zo'n 

150 paren gesignaleerd. 

Volgens kenners lijkt de vogel, die zich 

zelden laat zien maar des te harder 

van zich laat horen, baat te hebben bij 

de klimaatverandering. Al houdt de 

schuwe vogel niet van koude winters, 

het diertje lijkt zich toch goed aan de 

omstandigheden aan te passen. De 

vogel verblijft daarom ook vooral in 

het zuidwesten van het land, waar het 

relatief het warmst is. 

 

Bron: Leidsch Dagblad 
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DDee  UUiilleennwweerrkkggrrooeepp  
 

 
We zijn nu bijna twee jaar verder na de oprichting van 
de uilenwerkgroep binnen de VWG Koude-
kerk/Hazerswoude. In die tijd is er al van alles ge-
beurd. Ten tijde van de oprichting waren er diverse be-
langstellenden voor deze werkgroep. Niet zo gek na-
tuurlijk. Een uil, van welke soort dan ook, blijft een in-
teressant mysterieus dier. In vele volksverhalen wordt 
hem ook veel wijsheid toebedacht. Dit geldt niet voor 
het nageslacht. Een uilskuiken heeft een ander imago. 
Waarom ik de uil zo boeiend vind is misschien wel 
vanwege zijn uitstekende gehoor. Om jaloers op te 
worden. Mijn gehoor is meer dat van een Kwartel. 
 
Binnen de werkgroep hebben enkele mutaties plaats 
gevonden. Het meest trieste gebeuren binnen de werk-
groep is wel het verlies van Gabriël Timmermans. De 
eerste kast die wij als uilenwerkgroep hebben opge-
hangen is samen met Gabriël volbracht. Deze kerkui-
lenkast moest hoog in een schuur op een daar aanwezi-
ge balk worden geplaatst. Ik weet nog goed hoe hoog 
we daar voor moesten klauteren en hoe koud het was 

die 10e januari 2009. Bij wijze van een “in memoriam” 
plaats ik hierbij nog een foto van dat moment. 
 
Naast het verlies van Gabriël zijn nog twee andere ui-
lenwerkgroepleden gestopt met hun werk omdat zij dat 
niet konden verenigen met andere drukke werkzaam-
heden. Maar in de plaats van deze drie mensen zijn 3 
andere enthousiaste leden aan de werkgroep toege-
voegd. Zo is daar de ons allen bekende en ook niet de 
minste binnen de VWG Koudekerk/ Hazerswoude per-
soon, een goed vogelaar, bekend van zijn mooie na-

tuur-/vogelfoto’s, ex-bestuurslid Ko Katsman bij ge-
komen. Naast hem is er ook nog een minder bekende,  

 
nog niet zo lang lid van de VWG, persoon bij gekomen 
die met open armen is ontvangen gezien zijn kwalitei-
ten die (nog) niets met vogelen te maken hebben, maar 
alles met de huisvesting. Mart van Tol is onze tim-
merman en dankzij hem beschikken we over een groot 
aantal nestkasten.  

Veel van de kasten zijn al geplaatst maar we 
hebben ook nog een ruime voorraad. Verder 
hebben we nog een man bij de werkgroep ge-
kregen, die nog niet lid is van de VWG, maar 
al wel actief deelneemt aan de knotploeg, Ni-
co van Vliet.  
 
Met deze nieuwe leden en de bestaande leden 
waaronder Wijnand van den Bosch, Henk 
Vervoort, Cor Martijn en ondergetekende 
doen we alle vereiste werkzaamheden die no-
dig zijn om de uilenstand binnen het gebied 
van de vogelwerkgroep te bevorderen en een 
beter zicht te krijgen op de stand van de di-
verse uilensoorten. 
Met elkaar zorgen we voor het zoeken naar ge-
schikte locaties, het ophangen van kasten, het 
controleren van kasten en zonodig, indien er 
een kast bezet blijkt te zijn en er jongen in zijn 

uitgebroed, voor het ringen van de jonge uilen. Dit doen 
wij natuurlijk niet zelf, maar laten we doen door gecertifi-
ceerde mensen, die dit al heel lang doen. Het ringen van 
uilen, en ook andere vogels natuurlijk, kan heel veel in-
formatie opleveren over bijvoorbeeld de doodsoorzaak, 
dispersie en leeftijd van de soort. Zo heeft men weleens 
een dode Steenuil gevonden die 15 jaar eerder in het nest 
geringd bleek te zijn. Dispersie is het uitzwerven van jon-
ge dieren na hun geboorte en het is interessant om te we-
ten hoever zij trekken, zodat we daarmee rekening kun-
nen houden met het plaatsen van nieuwe kasten. 
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Dit jaar voor het eerst hebben we als uilen-
werkgroep twee keer een blijde verwachting 
meegemaakt en wel van jonge Steenuilen en 
jonge Kerkuilen. Deze blijde verwachting is 
natuurlijk ook vastgelegd en willen we jullie 
niet onthouden. Op één van de locaties werden 
twee jonge Steenuilen geboren en eenmaal  
een beetje opgegroeid gewogen, gemeten en  
geringd. 
 
Na het wegen en meten weet men vrij nauw-
keurig wanneer het ei is gelegd en wanneer 
het jong is uitgekomen, hoe oud het jong is en 
wanneer het jong bij benadering het nest zal 
verlaten. De Kerkuilen hadden vier jongen. 
Ook deze werden geringd. Dit jaar lijkt weer 
een goed Kerkuilenjaar te zijn. Zij zijn in grote mate 
afhankelijk van muizen. Kennelijk was het weer een 
goed muizenjaar. Bijgaande foto’s zijn van beide ring-
momenten gemaakt. 
 
Wanneer de nestkasten worden gecontroleerd en daarin 
uilenballen worden aangetroffen, wordt de kast schoon 
gemaakt en verzamelen we de uilenballen. Hiervoor 
bestaat grote belangstelling vanuit scholen, natuurmo-
numenten, de zoogdierenvereniging enzovoort. Dat we 
aan de weg timmeren blijkt wel uit de grote belang-
stelling en de vraag om uilenballen. Zelfs SchoolTV 
heeft ons weten te vinden. Met hen zijn opnames ge-
maakt binnen ons gebied en in de nabije omgeving van 
Avifauna. In de uitzending die geheel gewijd was aan  

 

uilen, heeft men onder andere de Oehoe in Avifauna 
vastgelegd en heeft men een Steenuil- en Kerkuilenlo-
catie gefilmd. (http://player.omroep.nl/?aflID=11633476) 
 

Het was leuk om hieraan mee te werken en goed om op 
deze manier wat natuurbeleving bij de jeugd te brengen. 
Het is wel zo dat beide locaties niet zodanig in beeld wer-
den gebracht dat te herleiden is waar de kasten zich be-
vinden. 
Dit waren de bevindingen van afgelopen jaar. Naast deze 
bezette kasten met jongen zijn er ook nog enkele andere 
plekken bekend waar Steenuilen of Kerkuilen zitten. We 
hopen dat deze komend jaar ook broedresultaat gaan op-
leveren. De uilenwerkgroep vond dat deze informatie niet 
in de Braakbal mocht ontbreken. 

 

Bas Bijl 
 

PS. Deze week heb ik een presentatie in de Meije gegeven over uilen. Door een van de aanwezigen werd afslui-
tend aan de avond dit gedicht voorgelezen. Ik vond dit zo leuk, dat ik de schrijver toestemming heb gevraagd om 
het te plaatsen in de “Braakbal”, een voor de hand liggende redenen zoals u zult merken: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

de schrijver: 

Tom De Lentdecker 
De Buisseretlaan 26 
2870 Breendonk  

  * donker worden 

Onder donkere wolken deemstert* 

de knotwilg traag doch zeker weg 

tot er slechts twee ogen overblijven 

die de nacht uit alle macht openkijken 
 

in hun gele gloed wacht de steenuil 

geduldig op het driftig getrippel  

van duizend muizen door zijn oren  

die nu nog veilig schuilen in hun holen 
 

niet wetend dat ze bijna  

braakbal zijn 
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‘‘DDee  WWiillcckk’’  oopp  sslloott!!  
Er gebeurt ook wel eens wat goeds 

 
Cor Kes ontving onlangs een mailtje van Staats-

bosbeheer met de vraag of hij wou melden of als 

er Kleine Zwanen waren in ‘de Wilck’.  
 
Per slot is ‘de Wilck’ een Natura 2000 terrein met als 
doelsoort Kleine Zwaan, zo vervolgt men. Men heeft 
bij Staatsbosbeheer het plan opgevat ‘de Wilck’ ge-
heel af te sluiten zodra er Kleine Zwanen verblijven! 
Men vraagt aan de VWG steun om de soort te spot-
ten en Staatsbosbeheer te informeren. 
 
Nou, dat is niet te veel gevraagd, Cor mailde terug 
dat hij al eens eerder had voorgesteld ‘de Wilck’ af 
te sluiten in het winterseizoen! En meldde 
en passant dat hij de eerste Kleine Zwanen reeds in 
de omgeving had waargenomen.  
 
Op 20 november waren er 28 Kleine Zwanen op het 
plasje in ‘De Wilck’ aanwezig.  
Vier dagen later komt hij weer langs ‘de Wilck’ en 
wat ziet hij tot zijn verbazing? ‘De Wilck’ is afgeslo-
ten met kettingen en sloten en daarbij een informa-
tiebrief aangebracht met de rede waarom. 
 
Een mooi succes toch? Ook goed voor alle andere 
wintergasten! 

Cor Kes 
wetlandwachter 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IInnggeekkoommeenn  LLeeccttuuuurr  
 

1. Vogelnieuws, Vogelbescherming Ned. 04 /2010 
2. Vogelnieuws, Vogelbescherming Ned. 05/2010  
3. Nieuwsbrief Zomer 8.17 - 2010 Wijk & Wouden  
4. De Praatpaal 28.2 - 2010 Vogelwerkgroep Zoetermeer 
5. De Praatpaal 28.3 - 2010 Vogelwerkgroep Zoetermeer 
6. Bont Allerlei 31.2 - 2010 IVN Alphen a/d Rijn  
7. Bont Allerlei 31.3 – 2010 IVN Alphen a/d Rijn 
8. De Strandloper 42.2 - 2010 juni. Natuur en Vogelbesch. Noordwijk  
9. Visiedocument juni 2010 Milieufederatie Zuid-Holland  

10. Limosa 83.2 – 2010 (NOU/SOVON)   
11. Sleutelblad nr. 3 IVN afd. Leiden, augustus 2010  
12. Groene Hart Leven nr. 2 september 2010  
13. Vogels, Vogelbescherming Ned. 04/2010  

 

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. 
 

Piet van Woerden  
secretaris 
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Ronald Klingers 

 

 

Paparazzi  
 
 

Lieve vogelfotofanatici, ik heb 

met jullie te doen. Nee, niet 

met die vogelfotografen die 

netjes urenlang geduldig wach-

ten op een mooie foto van een 

Roodborst of Wulp, soms goed 

gecamoufleerd en altijd oplet-

tend om de natuur niet te ver-

storen. Dat type vogelfotograaf 

bedoel ik niet. 

Nee, jullie zijn een ander slag 

fotograaf. Niks Roodborst of 

Wulp, die zijn veel te gewoon-

tjes voor jullie. Een bijzondere 

soort als de Zwarte Ooievaar of 

de Morinelplevier moet gescho-

ten worden, of toch minstens 

een Roerdomp of een IJsvogel. 

 

Ja, ik heb met jullie te doen. 

Waarom begrijpen gewone na-

tuurliefhebbers niet dat prik-

keldraad slechts dient om suk-

keltjes tegen te houden en dat 

bordjes als “Niet betreden. 

Kwetsbaar gebied.” En “Verbo-

den toegang tijdens het broed-

seizoen” niet voor jullie gelden, 

omdat die ene bijzondere vogel 

nou net in het gebied achter 

zo’n bord zit? 

En waarom snapt men niet dat 

het soms nodig is om een 

Blauwstaart of Kleinst Water-

hoen uit de dekking op te jagen, 

omdat je ze daarna beter in 

beeld kan krijgen? 

En waarom moeten in vredesnaam ook gewone vogelaars pro-

beren om een glimp van een bijzonderheid op te vangen? Ze 

staan gewoon in de weg. En dat terwijl ze niet eens een foto 

willen maken. Wegwezen! 

Jullie moeten er bij. 

 

Waarom bekeuren boswach-

ters jullie, als je afrasteringen 

over klimt om een Porselein-

hoen te besluipen? Jullie 

doen daarmee toch niets ver-

keerd? Kinderachtig hoor, om een boete te geven. Alsof jullie 

hobby nog niet duur genoeg is, met al die enorme teletoeters. 

 

Het probleem is dat men jullie vergelijkt met echte natuurlief-

hebbers, en jullie aan de hand daarvan beoordeelt. Maar dat is 

een misvatting. Jullie zijn jagers/verzamelaars. Jullie roots liggen 

in de verre prehistorie en jullie vertonen nog steeds het bijbe-

horende gedrag. Waarom snapt men dat niet? 

 

Laat men blij zijn dat jullie jachtbuit niet bestaat uit echte vo-

gels, maar uit reeksen enen en nullen, miljoenen pixels bij el-

kaar. Die plaatjes worden op speciale sites gezet, waar collega’s 

een bijtend commentaartje bij de foto mogen plaatsen. “Is nog 

wel wat ver weg en beetje wazig. Apparatuur niet goed genoeg, 

of durfde je niet dichterbij te komen?” Ja, zo stimuleren jullie 

elkaar tot steeds grotere daden. Ga maar door. 

 

Vergeef mij, vogelpaparazzi, dat ik mij ook wel eens aan jullie 

geërgerd heb.  

En hoe durfde ik jullie te groeten in vogelhut Amalia? Daarvoor 

hadden jullie het veel te druk. Dat ik dat niet doorhad. En dat ik 

nota bene vond dat ik ook even door een luikje mocht kijken. Ik 

mag die vogelhut dan wel mee hebben helpen bouwen, maar 

dat geeft mij nog niet dat recht. Jullie foto’s zijn veel belangrij-

ker. Excuses.  

 

 

 

 
 

                                                            

 

  

  

        

  

      CCC   

         ooo   

         lll   

         uuu   

         mmm   

         nnn   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

               21 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

22 

 

 

Onze mooiste vogelplekjes in Nederland IV  

HHeett  MMuunnnniinnggssbboosscchh    

nnaabbiijj  

PPoosstteerrhhoolltt  ((LLiimmbbuurrgg))  
 

Nog maar even en het is weer maart. Wij mensen 

denken, hoe lang nog dit koude weer? Wanneer  

begint de lente voelbaar te worden? De spechten 

denken er kennelijk anders over, voor hen wordt 

het dan tijd om hun broedterritorium te gaan 

vaststellen. 

 
U weet de Middelste Bonte Specht rukt op in Neder-
land. Het wordt tijd om hem eens te gaan opzoeken. 
Ons doel ditmaal is het spechtenbos bij uitstek: 

Het Munningsbosch bij Posterholt in Noord Lim-

burg. Eigenlijk één van de eerste plekken waar hij in 
Nederland gesignaleerd werd. Vlak bij de Duitse 
grens. Een oud bos met dikke bomen, veel dood hout 
en wat jonger eikenbos er omheen. Een lustoord voor 
spechten waar wij bij een bezoek de Zwarte-, Groene-, 
Middelste-, de Kleine- en Grote Bonte Specht kunnen 
zien en vooral horen. Kies een zonnige en vooral 
windstille dag uit in de eerste weken van maart om te 
gaan. Wij moeten wel vroeg zijn, halverwege de och-
tend is het feest over!  

 
 
 

Vroeg van huis vertrekken om te zorgen dat je er met 
het eerste licht bent. Een tochtje voor de echte “bik-
kels” onder ons dus. 
 
Midden door het gebied stroomt een beek. Door deze 
te volgen - er loopt een pad min of meer parallel aan 
de beek- komen wij door alle biotopen geschikt voor 
spechten. Het leuke van het gebied is dat alle spech-
ten, ook de middelste, in redelijke aantallen aanwezig 

zijn en zij voortdurend via roffelen elkaar proberen af 
te troeven. 
Toen wij het gebied op 15 maart 2008 bezochten, 
hoorden en zagen wij tenminste 3 paar Middelste 
Bonte Spechten een Kleine Bonte Specht, meerdere 
Groene Spechten en een Zwarte Specht die een 
broedgat aan het hakken was. Op 28 maart 2010 zijn 
wij weer wezen kijken, alleen waren wij toen zowel 
qua datum als qua tijd van de dag te laat en lieten de 
spechten zich niet zien. Alleen de Zwarte Specht was 
weer aan het hakken in een oude beuk. De spaanders 
vlogen in het rond. Wij hebben ons toen maar op de 
insecten gestort, ook leuk Zandbijen zoeken in steile 
wandjes. 

 
Ik neem aan dat de omstandigheden hier in het laatste 
jaar weinig veranderd zijn en dat u dit jaar zo van de 
routebeschrijving gebruik kunt maken. In het Lim-
burgse gaan dingen wat minder snel dan in het hecti-
sche westen. Vooral zo net tegen de Duitse grens. 
 
Hoe komen bij dit bos? Voor de navigatiesysteem be-
zitters Sint Petrusstraat Reutje of Posterholt. 
De kaartlezers onder ons volgen de volgende route: 
Bij Utrecht nemen wij de A2 naar het zuiden. Via 
Den Bosch, Eindhoven, Weert, wij slaan af bij Maas-
bracht (Afslag St Joost). Onderaan de afslag Sint 
Joost volgen. Door het dorpje heen rijden. Nu op de 
N571 links afslaan- de naam van de weg is Waert- 
richting St Odilienberg. Door Montfort heen rijden. -
De naam van de weg wordt Waarderburg- Wij zien 
nu al snel bordjes naar het zwembad het Sweetje. De-
ze afslag nemen wij niet. Wij weten nu dat wij in ie-
der geval goed zitten want in een gedeelte van dit bos 
komen wij straks. Wij nemen nu de eerste verharde 
weg rechts –naam van deze weg is Heidestraat-, rich-
ting Reutje. Na wat landbouwgrond gepasseerd te 
hebben komen wij in het bos. Voor het auto verkeer 
zijn de meeste paden hier afgesloten. Wij blijven de 
weg nog even vervolgen. Wij komen nu op een split-
sing van 4 verharde wegen. Wij slaan nu rechts af. –
Roskam geheten- Links van ons ligt het gehucht het 
Reutje dat aan de –St. Petrusstraat- ligt. Als u  

Verspreidingsgebied van de Middelste Bonte Specht 
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regelmatig op waarneming.nl kijkt ziet u deze naam 
veel genoemd worden voor de Middelste Bonte 
specht. Nu een paar honderd meter doorrijden. Wij 
bereiken nu een beekje -de Vlootbeek-. Wij zijn ge-

arriveerd! 
Parkeer de auto langs de kant van de weg bij een 
picknick bankje net voor de beek. Voor ons is het nu 
tijd om de thermos ter hand te nemen en te genieten 
van een lekker kopje koffie met een krentenbol. Wel 
verdiend na zo’n lange rit! 
 
Rechts van ons begint nu het befaamde Munnings-
bosch. Na de koffie lopen wij nog even 50m door 

 
 
 
en slaan nu het eerste zandpaadje rechts in, dit is dus 
het al eerder genoemde pad dat min of meer parallel 
aan de beek loopt. Een oud loofbos waar door de be-
heerder weinig aan gedaan is in de afgelopen jaren. 
Ideaal biotoop voor spechten dus. Eerst lopen wij 
door een eikenbos met redelijk dichte onderbegroei-
ing, hier zit de Kleine Bonte- de Grote Bonte- en de 
Middelste Bonte Specht. Deze laatste soort scharrelt 
vooral over de dikkere, met mos begroeide eikentak-
ken. Even verder gaat het bos over in een oud beu-
kenbos Let er wel op dat u niet te ver links van de 
beek afdwaalt, want daar begint al snel dennenbos. 
Die oude beuken vormen heerlijke klankborden voor 
de rivaliserende spechten. Bovendien vindt de Zwarte 
Specht die oude beuken geschikt om broedholtes in te 
hakken. Wij hebben hier eens bijna een uur op onze 
kont gezeten met de rug tegen een oude beuk om naar 
de hakkende Zwarte Specht te zitten kijken. Onder-
wijl hoor je al die spechten om je heen. De een roffelt 
nog harder dan de andere. Voor ons is dit genieten! 
Neem de tijd om langzaam door het gebied te strui-
nen. Rechts van ons loopt de beek. Af en toe even 
naar de beek lopen, want rechts van de beek ontwaren 
wij op een gegeven moment een moerasbos. Hier 

 

hadden wij in 2008 tenminste twee Middelste Bonte 
Spechten die een voorkeur lijken te hebben voor wat 
jongere bomen.. . Het zou aan te raden zijn om de ge-
luiden van de verschillende spechten thuis vast te be-
studeren. Maakt de determinatie wat makkelijker.  
De Middelste Bonte Specht roffelt weinig, maar  
heeft wel een kenmerkende roep: (www.xeno-

canto.org/europe/recording.php?XC=26549).  
 
Uiteindelijk komt het pad uit op een zandige dwars-
weg. Hier ligt rechts van ons wederom een bruggetje. 
Wij kunnen de brug oversteken en links van de weg 
het pad vervolgen, maar hier gaat het bos al snel over 
in dennenbos. Een enkele Grote Bonte Specht wil 
zich hier wel eens ophouden maar voor de andere 
spechten is met het bereiken van dit bosdeel echt ge-
daan Wij steken meestal de weg over en gaan daar 
het bos in. Het bos is hier wat jonger met bramen on-
der begroeiing, wel veel eiken. Het zicht op de spech-
ten is hier wat minder. De Groene Specht laat met 
zijn lachroep van de velden, horen dat hij het niet 
eens is met onze illegale betreding van dit bosdeel. 
Toch hebben wij ook hier alle soorten spechten ge-
zien en gehoord. Eenmaal de “raincall”van de Zwarte 
Specht gehoord, geweldig!  
 

Er zitten uiteraard veel meer vogels in het bos, maar 
wij kwamen voor de spechten 
Omdat wij zo vroeg vertrokken, zit de vogeldag er 
eigenlijk nog niet op. Een bezoek aan het dichtbij ge-
legen Meinweggebied is goed mogelijk. Aan de vo-
gels die daar te vinden zijn zou een heel stukje ge-
weid kunnen worden. Doen wij nu niet.  

 
 
 
U moet zelf maar opletten. Alleen de tip dat de hei-
dekikkers in de vennetjes nu aan het kwaken kunnen 
zijn is heel waardevol. U heeft nog nooit zoiets leuks 
gezien als die nu helblauwe kikkers die massaal aan 
het kwaken zijn in de diverse vennetjes. Een schouw-
spel dat maar één of twee dagen per jaar te zien is. 
Echt bizar! 

Rob Kraayeveld 

Klein, iel snaveltje 

Een enkele keer komt bij u in de tuin 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
(van 16-08-2010 tot 1-11-2010) 

 
 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Baardman  tp 15/10 8 Starrevaart ow 

Blauwe Kiekendief  ♀  o 07, 09/10 1, 1 ZR ow 

Bokje  tp 26/09; 27, 31/10 5, 2, 3 ZR ow 

Bonte Strandloper tp 18, 23/08 7, 6 Starrevaart, ZR ow 

Bonte Vliegenvanger  tp 18/10 1 Starrevaart ow 

Boompieper  o 06/09; 02/10 6, 1 ZR ow 

Boomvalk  o 16, 21/08, 01, 14/09; 02/10 1, 1, 2, 2, 1 AR, ZR ow 

Bosruiter 18, 20/08 6, 3 Starrevaart, ZR ow 

Brandgans  tp 15, 22/10 240, 260 Starrevaart ow 

Brilduiker  tp 24/10 2 Starrevaart ow 

Bruine Kiekendief ♀ 25/08; 26/09 2, 1 De Wilck, KRhdp CK 

Dodaars  tp 26/10 1 RAV GJB 

Dwergmeeuw  tp 17/10 1 ARkerkwegpolder RH 

Frater  o 15/10 1 ZR ow 

Geelpootmeeuw  tp 02/10 1 ZR ow 

Geoorde Fuut  tp 12/09 1 Starrevaart ow 

Goudplevier  tp 21/08; 05, 10, 20/09 600, 300, 95, 350 Starrevaart, ZWobp, HW 
droogmakerij Noord 

ow, HV 

Graspieper  o 23/09 25 De Wilck plasje HV 

Grauwe Gans  tp 22/09; 29/10 1000, 270 Starrevaart, De Wilck ow, CK 

Grauwe Vliegenvanger 06/09 1 Starrevaart (parkeerplek) ow 

Groene Specht  tp 15/09 1 KR CK 

Grote Aalscholver  tp 08/10 1 HWgp KK 

Grote Barmsijs  o 29/10 2 ZR ow 

Grote Gele Kwik  o 29/10 2 ZR ow 

Grote Lijster  o 17/10 1 ZR ow 

Grote Zaagbek  o 28/10 1 ZR ow 

Grote Zilverreiger 13, 23, 28, 29/10 18, 7, 2, 1 ZWeo, De Wilck, RWvvp, bp JJ, HV, BE, GJB 

Havik 11/10 1 Starrevaart ow 

IJsgors  tp/o 30/10 1 ZR ow 

IJsvogel 21, 24, 31/08; 12/09; 
17/09, 11/10 

1, 1, 1, 1, 1, 1 ZR, LDhtk, Starrevaart,  
Spookverlaat 

ow,BE 

Keep  o/tp 02, 22/10 2, 15, 30 LDhtk, Hwgalgweg, ZR BE, WB, ow 

Kemphaan  tp 05/09 7 ZR ow 

Kleine Barmsijs  o 13/10 1 ZR ow 

Kleine Plevier  tp 18/08 1 ZR ow 

Kleine Strandloper  tp 23/08 1 ZR ow 

Kleine Zilverreiger  tp 13/10 1 ZR ow 

 
 

  vervolg zie pagina 24 
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   ♂ = man, ♀ = vrouw, juv = juveniel, ad = adult, o = overvliegend, tp = ter plaatse 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     
Kleine Zwaan  tp 17, 29/10 3, 1 Starrevaart ow 

Koekoek  juv 21/08 1 zwetslootpad KK 

Kolgans  tp 08, 15, 22, 29/10 550, 550, 420,  
1700 

HWgp, Starrevaart, De Wilck KK, ow, CK 

Kramsvogel  tp/o 30/10 1140 ZR ow 

Lepelaar  tp/o 30, 31/08; 13, 16/09 7, 19, 30, 28, 45 LD, W-einde, ZR, Starrevaart BE, TR, JJ, ow 

Middelste Zaagbek  o 15/10 2 Starrevaart ow 

Oeverloper  tp 20/08; 23/09 7, 1 ZR, De Wilck JE, HV 

Oeverzwaluw   o 06/09 >10 LD BE 

Paapje  tp 02, 03, 06/09 10, 9, 4 ZR ow 

Pestvogel  tp/o 24, 26, 28, 29/10 18, 4, 2, 30 Lgroenoord, ZR TR, ow, BE 

Purperreiger 01, 10/09 4, 1 ALV, ZR ow 

Pijlstaart  tp 23/10 14 Starrevaart ow 

Regenwulp  o 03, 09/09 1, 1 ZR ow 

Reuzenstern  tp 18/08 2 Starrevaart ow 

Rietgans  tp 29/10 2 De Wilck CK 

Rietzanger  tp 19/08 2 ZR ow 

Roodborsttapuit  tp 22/10 1 ZR ow 

Roerdomp  tp 07, 11, 24/10 1, 1, 1 ZR, Starrevaart ow 

Sijs vele data max 21 ZR ow 

Slechtvalk  tp 25/08; 23, 26/09; 30/10 3, 2, 1, 1 KRhdp, HW, KRpah CK 

Slobeend  tp 31/10 155 De Wilckplasje CK 

Smelleken 15/10 1 ZR ow 

Sperwer  o 21/09 1 LD BE 

Staartmees  tp 28, 29/10 20, 19 LD, RAV BE, GJB 

Steenuil  tp 15/09 1 KR CK 

Tapuit  tp vele data max 5 ZR, De Wilck dw, ow 

Temminckstrandloper  tp 17, 18, 21/08 1, 1, 1 ZR ow 

Velduil  o 04/10 1 KR ow 

Visarend  o 25/08; 03/10 1, 1 Starrevaart ow 

Vuurgoudhaan 21/10 >1 LDhtk BE 

Waterpieper  tp 15, 26, 29, 30/10  4, 1, 2, 1 Starrevaart, ZR ow 

Waterral  tp 21/09 1 LDhtk BE 

Watersnip  o 23/09 8 De Wilck HV 

Wespendief  o 24, 31/08 1, 1 LDhtk, Starrevaart BE, ow 

Visdief  tp 22/08 83 Starrevaart ow 

Witgat  tp 19, 27/08; 16/09 11, 10, 11 ZR ow 

Zomertaling  tp 24/09; 09/10 1, 1 ZR ow 

Zwarte Mees  tp 15/10 3 ZR ow 

Zwarte Ruiter  tp 16/10 25 Starrevaart ow 

Zwarte Stern  tp 05, 12, 13, 20/09 1, 4, 2, 1 Starrevaart ow 

  vervolg van pagina 24 

 

voor Toelichting  zie pagina 24 
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foto’s: Margot  Klingers 

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 ons werkgebied, aangevuld met meldingen 
uit het Zaans Rietveld en de Starrevaart. Ditmaal is 
de Grote Aalscholver een bijzonderheid die niet eer-
der werd waargenomen in ons werkgebied (zie ook 
kader). Een IJsgors (1 x eerder gezien) is natuurlijk 
ook best bijzonder. Dat de trek volop bezig is mag  

dus duidelijk zijn. Voor Paapjes was het Zaans Riet-
veld ditmaal uitzonderlijk goed. Verder worden dit 
najaar vele bijzonderheden gemeld in ons land en ook 
onze regio deelt hierin mee. Het zal niemand zijn 
ontgaan dat er een Pestvogelinvasie aan de gang is 
(laatste grote invasie was in 2007), maar er worden 
ook regelmatig Kepen gemeld in grotere aantallen. 
Zanglijsters zijn begin oktober massaal doorgetrok-
ken. De eerste wintergasten voor onze regio arriveren 
inmiddels volop (ganzensoorten, Smienten) of nog in 
mondjesmaat (Kleine Zwaan, Roerdomp). Ook de 
Grote Zilverreigers groeien weer naar hun winterpiek 
wat betreft aantallen. 
 

 

Waarnemers:  
 

BE    =   Bert van Eijk JE    =   Jaap Engberts KK   =  Ko Katsman WB  = Wijnand vd Bosch 
CK    =  Cor Kes JH    =   Jan Hoogeveen RH  = Rien Hooftman Dw  =   diverse waarnemers 
GJB  =  GeertJan v. Beek JJ     =  Jos Janssen TR  = Ton Renniers Ow  =   overige waarnemers 
HV   = Henk Vervoort 

   
 

Locaties 

 
Stuur jullie nieuwe waarnemingen naar onze website  

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

Ton Renniers 
___________________________________________________________________________________ 
  

VVeerrsscchhiill  ttuusssseenn  oonnzzee    
““  ggeewwoonnee””  AAaallsscchhoollvveerr  ((ssiinneennssiiss))    

eenn  ddee  GGrroottee  AAaallsscchhoollvveerr  ((ccaarrbboo)) 
 
 

ALV  = Aarlanderveen KR     = Koudekerk ZW   = Zoeterwoude lwp = lagenwaardse polder 

AR     = Alphen ad Rijn LD    = Leiderdorp gdp = groenendijkse polder mp= munnikenpolder 

HW    = Hazerswoude RAV = Roelofarendsveen hdp  = hondsdijkse polder pah = polder achthoven 

HWD = Hazersw.dorp ZR    = Zaans Rietveld htk  =  park houtkamp vvp  = vrouw vennepolder 

De determinatie is op zich niet moeilijk. Het gaat om de hoek 
van de "Gular pouch". Dit is de keelzak van de vogel. Bij  
carbo is die hoek maximaal 72 graden en bij sinensis mini-
maal 66 graden. Een vogel dus die een "Gular pouch" hoek 
heeft van minder dan 65 graden is dus een goede kandidaat 
voor Grote Aalscholver. Dit kenmerk is diagnostisch,  
andere kenmerken zijn slechts ondersteunend. 
Zo hoeft een Grote Aalscholver carbo niet groter te zijn dan 
een sinensis. Er is door de grote variatie in afmetingen tussen 
de geslachten binnen beide (onder)soorten een aanzienlijke 
overlap tussen de afmetingen van beide ondersoorten. Ook de 
blauwe waas die carbo kan hebben, heeft deze slechts tijdens 
het broedseizoen. De sinensis heeft vaak meer wit.  
 
Ton Renniers  
 

 P. c. sinensis 
 

 

 

 
 

 
                                               Gular pouch hoek 92° 
                                                         spreiding: 66-111° 

 

 

 

 P. c. carbo 
 
 
 
 
 
                                                    Gular pouch hoek 55° 
                                                           spreiding: 38-72° 
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Cor Kes (links) krijgt hulp bij het zagen van een boomstam ( foto Martin Sharrott) 

Verzot op het Spookverlaat 
 

Opperknotter Cor Kes bereidt zich voor op de winter 
HAZERSWOUDE • Nu de 
winter in aantocht is, 
maakt de knotgroep van 
het Spookverlaat zich 
weer op voor een sei-
zoen knotten. Maar 
eerst moet het hout van 
vorig jaar worden ver-
kocht. 

HANNE MAASSON 

 

Cor Kes, landschapsbeheer-
der van natuurgebied 
Spookverlaat/Kruiskade in 
Hazerswoude, treft voorbe-
reidingen voor het knotten 
van bomen. Opperknotter, 
dat is zijn naam voor inge-
wijden. “We zijn nu bezig 
om al het haardhout van vo-
rig jaar te verkopen”, vertelt 
Kes, terwijl hij haardhout in 
een vrachtwagen aan het 
laden is. Hij krijgt hulp van 
vier enthousiaste vrijwil-
ligers. “Het houthok moet 
namelijk leeg, zodat er 
ruimte is om het nieuwe 
hout op te slaan”, stelt de 
man die door ingewijden 
wel ‘opperknotter' wordt 
genoemd. “We beginnen 
eind oktober met het knot-
ten, dus dan moet alles ver-
kocht zijn”  
 

«  Ik schaatste door  
       het Spookverlaat  
       en ik vond het er  
       zó mooi! 

      Cor Kes                     
 

Het haardhout, afkomstig 
van voornamelijk elzen, 
essen en wilgen, is populair. 
“We hebben zestig vaste 
klanten die elk jaar een paar 
kuub hout afnemen” Kes 
weet niet of hij dit jaar vol-
doende heeft om alle klan-
ten te voorzien. “De ver-
koop gaat hard, omdat we 
geen grote bedragen vragen. 
De honderd kuub is er bijna 
door.” 
 
Het hout verkopen is een 
heel geregel. Met een bijl en 

een kloofmachine zijn de 
vijf heren druk aan de slag. 
In grote zelfgemaakte bak-
ken liggen de gekloofde 
blokken per order klaar. In 
een aanhanger worden ze 
vervoerd naar de klanten. 
“We hebben weleens een 
boete gekregen” , vertelt 
Kes. “We werden van de 
weg gehaald en toen we de 
politieauto volgden, viel er 
ook nog een blok van de 
auto, dat werd een dure 
grap. We hebben nu maar 
een groen net over de kar 
gespannen.” 
Vrijwilligers van de werk-
groep Landschapsbeheer 
kloven en verkopen de bo-
men. “Vooral vutters en ge-
pensioneerden komen hel-
pen”, vertelt Kes. De kloof- 
en zaaggroep is onderdeel 
van de groep landschaps 
beheer. De beheergroep be- 
staat uit dertig vrijwilligers 
die in het natuurgebied on-
derhoudswerk verrichten: 
Vanaf 1981 is de groep ac-
tief in het gebied, waarvan 
boeren tot ongeveer 1990 
eigenaar waren. “Nu is 
Staatsbosbeheer beheerder”, 

zegt Kes. De landschaps- 
beheerder regelt het knotten 
van bomen in de winter al 
bijna 30 jaar. “Vandaar de 
naam opperknotter”, vertelt 
hij bescheiden. 
Het natuurgebied fascineert 
Cor Kes nog steeds. “Ik ga 
graag naar Noorwegen op 
vakantie. Maar na twee à 
drie weken verlang ik terug 
naar het Spookverlaat.” Die 
liefde ontstond tijdens een 
schaatstocht in een koude 
winter. “Ik schaatste door 
het Spookverlaat en ik vond 
het er zó mooi.” In 1980 
volgde de van oorsprong 
Leidenaar een opleiding tot 
natuurgids, waar hij andere 
liefhebbers van het gebied 

ontmoette. “Zij hadden 
meer met de vogels die in 
het gebied broeden en le-
ven, dan met de polder zelf. 
Zo is het idee gekomen om 
een Vogelwerkgroep Kou-
dekerk en Hazerswoude op 
te zetten.” Het aantal leden 
begon met tien, maar is ge-
groeid tot tweehonderd. 
Hiervan zitten dertig leden 
in de knotgroep. 
De opbrengst van het 
haardhout zorgt ervoor dat 
de contributie laag kan blij-
ven. Kes: “Er wordt van het 
geld gereedschap en werk-
kleding aangeschaft.” Maar 
ook voor de innerlijke mens 
wordt gezorgd. “Een biertje 
na het werk gaat er wel in.” 

KNOTTEN OP DE NATUURWERKDAG 
 

GROENE HART • Op 6 november wordt voor de tiende keer 
de jaarlijkse natuurwerkdag gehouden. Iedereen kan die dag 
helpen de natuur een opknapbeurt te geven. 
 

In het Groene Hart zijn er verschillende projecten. Langs de 
Weipoortse Vliet wordt het verwaarloosde bos opgeknapt. 
Bomen worden omgehakt en gebruikt als haardhout. In Nieu-
werbrug worden vanaf het weiland planten en bomen gesnoeid 
en sloten geschoond: in het Spookverlaat worden bomen ge-
knot. Kinderen kunnen bij veel projecten helpen. 
 

Kijk voor meer informatie www.natuurwerkdag.nl 
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NNAATTUUUURRWWEERRKKDDAAGG    JJUUBBIILLEEEERRTT……..  
Al tien jaar lang vindt op de eerste zaterdag van no-
vember de Landelijke Natuurwerkdag plaats. De trou-
we lezer van dit blad weet dat de VWG al acht jaar 
één van de locaties verzorgt, gelegen aan ons eigen 
Spookverlaat.  

Tijdens de Natuurwerkdag krijgen mensen de gele-
genheid om een dagje mee te werken aan het land-
schapsonderhoud. Meer dan 10.000 vrijwilligers zijn 
op deze dag op meer dan 300 locaties in het hele land 
actief bezig in de natuur. 
 
Er werd afgelopen zaterdag 6 november op onze locatie 
door 55 mensen, waaronder 24 eigen knotters, gewerkt. 
De grootste opkomst tot nu toe. Omdat de landelijke or-
ganisatie dit jaar ook in het teken heeft gezet van het in 
contact brengen van kinderen met aspecten van de na-
tuur, besloten wij om ons voor het eerst als zogeheten 
kinderlocatie aan te melden. Dat betekent dat wij speciale 
activiteiten voor kinderen hebben georganiseerd. In ons 
geval betrof dat het vlechten van mandjes van zelf ge-
knipte wilgentakken en het bouwen van nestkastjes door 
de kinderen, onder begeleiding van Tineke, Karin, Siem 
en Joop, in de stal van Jan Kerkvliet. Een scoutinggroep 
uit Leiden meldde zich voor deelname bij ons aan. Acht 
nog erg kleine kinderen en hun drie begeleiders hebben 
ons kinderprogramma gedaan. De commissie Land-
schapsbeheer zal nog evalueren of we dit onderdeel van 
de Natuurwerkdag nog eens zullen herhalen, maar de 
jeugd vond het zo te zien erg geslaagd. 
 
Verder waren er vier werkplekken buiten. Een pestbosje 
in het land achter de boerderij van Jan Kerkvliet, het ge-
bied rondom de vogelhut, het ooievaarseiland en het 
meest westelijk gelegen gedeelte van de houtkade wer-
den onder handen genomen.  
Voor dat buitenwerk is goed weer een belangrijk plus-
punt. Vorig jaar regenden we tijdens de Natuurwerkdag 
bijna weg. Dit jaar begon het veel beter: niet al te koud, 
helaas geen zon en weinig wind. Maar zo rond het mid-

daguur begon het helaas toch nog, en steeds harder, te 
regenen. Desondanks werd er nog lang stevig doorge-
werkt. De meeste ploegleiders hielden het al vóór één uur 
’s middags voor gezien. Eén ploeg, onder leiding van 
Wijnand en Remco, hield het echter tot de afgesproken 
eindtijd half twee vol, en wist het werk aan het pestbosje 
daardoor nagenoeg af te ronden. Hulde! 
 
Er is bijzonder veel werk verzet tijdens deze zaterdag. 
Merkbaar is dat vele deelnemers al jarenlang trouw 
meedoen aan de Natuurwerkdag en daarbij steeds voor 
onze locatie kiezen. Het wordt steeds gemakkelijker 
om ze te begeleiden en er worden steeds betere resul-
taten geboekt. Zo waren er weer 7 hoveniers van het 
Boskoopse bedrijf Logra aanwezig. Die mensen zijn 
duidelijk professionals in het groenbeheer. 
 
De catering was weer fantastisch verzorgd door Bert v. d. 
Zwaan. Ik vermoed dat die goede zorgen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het feit, dat onze locatie altijd als 
eerste vol zit. Ook al hadden wij dit jaar 10 plaatsen meer 
in de aanbieding dan vorige keren, toch kon men zich al 
vóór half oktober jl. niet meer bij ons aanmelden.  
Als extraatje in verband met de viering van het 10-jarig 
jubileum had Landschapsbeheer Zuid-Holland voor ge-
bak gezorgd. Ook onze “werkgever”, Staatsbosbeheer, 
liet zich niet onbetuigd. Er werd door één van boswach-
ters mooie vrijwilligerspetten voor alle gasten gebracht. 
Bovendien kon men meedoen aan een loterij met 

 
mooie prijzen. Binnenkort ontvangen de prijswinnaars 
persoonlijk bericht. Zou daar een VWG’er bij zitten? 
 
Alle deelnemers hadden het ook dit keer weer prima 
naar hun zin. Toen iedereen moe maar voldaan weer 
huiswaarts keerde, klonk voortdurend “Tot volgend 
jaar!”. Ik vind dat het mooiste compliment wat men 
ons als organisatoren kan maken. 
Het was een heerlijke dag in de natuur. 

 
 
 
 
 
 
 

Ronald Klingers 
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foto’s: Margot Klingers 

DDAATT    IISS    EEEENN    FFEEEESSTTJJEE    WWAAAARRDD!! 
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RReecceenntt  vveerrsscchheenneenn  

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

  
De KNNV Uitgeverij blijft een actieve organisatie. 
Onlangs kwam er alweer een uitgave van de nodige 
importantie uit: GRENZELOZE NATUUR. De 
vegetatiedeskundigen Joop Schaminée en John Jans-
sen zijn de auteurs, landschapsdeskundige Joep 
Dirkx bespreekt de betekenis van de Nederlandse na-
tuur in Europees verband. Het boek behandelt de na-
tuur vanuit de verschillende soorten landschap, vanaf 
de zee tot en met het heuvelland van Zuid-Limburg. 
Achtereenvolgens worden landschap, ecosystemen 
en soorten in dat type gebied behandeld. Land-
schapskaarten (met uitleg) tonen de verschillen tus-
sen de inrichting van de gebieden in de 19e en het 
einde van de 20e eeuw. Ook de ligging van Neder-
land (eigenlijk een delta van grote rivieren) is een 
oorzaak van de grote verscheidenheid in de natuur. 
De invloed van zowel menselijke bewoning als die 
van het water hebben de landschappen gemaakt tot 
wat ze nu zijn. Ook de natuurbescherming komt met 
meerdere facetten aan bod. Alles bij elkaar een boek 
dat interessant is voor liefhebbers van het landschap, 
zonder dat zij erop afgestudeerd behoeven te zijn. 
Prijs: € 29,95. 
 
Alweer zeven jaar geleden verscheen de derde druk 
van de ANWB VOGELGIDS VAN EUROPA. 
Tien jaar terug kwam de eerste uit 
en het afgelopen najaar de ingrij-
pend verbeterde vierde. Twee zaken 
springen in het oog: er staan meer 
soorten in dan in de eerdere uitga-
ven en door nieuwe inzichten in de 
ornithologie is de volgorde van de 
(4000) afbeeldingen gewijzigd. 
Verder is het aantal soorten ver-
groot (tot ruim 900) doordat som-
mige intussen zijn opgedeeld in 
meerdere soorten. Ook is een aantal 
afbeeldingen/platen helemaal ver-
nieuwd (mede door de opkomst van 
de digitale fotografie), de signale-
ring van beslissende veldkenmerken 
is verduidelijkt, de verspreidings-
kaartjes zijn aangepast, enz., enz. 
Kortom, voor zowel beginners als 
gevorderden: kopen, deze absolute topper! De Ne-
derlandse bewerking is van Arnoud B. van den Berg, 
André van Loon en Frank Rozendaal. Met harde 
kaft, 446 pag.; ISBN 978-90-18-03080; € 32,95. 
 
Onze bekendste wilde menselijke gezelschapsvogel, 
de Huismus, gaat het allang niet meer voor de wind: 

de soort staat sinds 2004 op de Rode Lijst. Minouk 
van der Plas-Haarsma schreef in 2009 het 242 pagi-
na’s tellende werk DE HUISMUS, met tekeningen 
van Peter Vos. Zij beschrijft de vogel als soort, als 
mussen onder elkaar en als mussen en mensen. 
Voorkomen en mondiale verspreiding (ook door in-
troducties elders), broedbiologie, huwelijks- en nest-
leven, het verdwijnen en/of ontbreken van nestelge-
legenheid en de mogelijkheid om een vogelvide aan 
te bieden, voedselvoorziening en de huidige proble-
matiek hierbij, kortom er komt veel aan bod. De zor-
gen barende achteruitgang heeft geleid tot een actie-
plan, waaraan zeker nog wel toevoegingen mogelijk 
zijn. Voor leken als doorgewinterde vogelkenners, 
iedereen die belangstelling heeft komt goed aan 
haar/zijn trekken. Afmetingen 20,5 x 13 cm; ISBN 
978 90 468 0477 3; Nieuw Amsterdam Uitgevers; € 
19,95.  
 
Al sinds het ontstaan van onze vereniging wordt er 
aan nestkastenbeheer gedaan, allerlei vrijwilligers 
zijn actief in o.a. Rijnwoude en Leiderdorp. Deze 
beheersvorm biedt overal in den lande legio moge-
lijkheden om aan (gedetailleerd beschrijvend) onder-
zoek te doen. In lokale/regionale publicaties worden 
bijna altijd wel onderwerpen beschreven die van be-

lang kunnen zijn voor de nestkas-
tenbezitter tot en met de nestkasten-
controleur/-beheerder. Niet lang ge-
leden kwam in dit verband het boek 
HOLENBROEDERS VAN DE 

BOSWACHTERIJ STAPHORST 

uit. Het werk is van L. Blauw (s. d.), 
bestaat uit 370 pagina’s en beslaat 
een periode van niet minder dan 
veertig jaar. Geschiedenis van het 
nestkastonderzoek, educatie, infor-
matie over nestkasttypen en hun be-
zetting. Allerlei gegevens omtrent 
data eerste eieren, eerste jongen, 
ringwerk, enz. Klimaatverandering, 
dispersie, relatie tussen zure regen 
en kalkgebrek die het broedsucces 
beïnvloedt, vergelijking met lande-
lijke gegevens, predatoren, enz. 

Kortom, allerlei zaken die veel, minder, weinig of 
zelfs niets met nestkastonderzoek te maken hebben 
maar wel interessant (kunnen) zijn. Een minpunt is 
de kwaliteit van de vele kleurenfoto’s die vaak te 
wensen overlaat. Gebonden, met foto’s, overzichten, 
grafieken en tabellen, 25 x 32 cm; G2 Grafische 
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Producties, Den Ham; prijs € 36,90 (incl. verzend-
kosten). Bestellen: via http://www.holenbewoners.nl.  
 
Op zoek naar informatie over STATUS, LANDE-

LIJKE VERSPREIDING EN IDEM TRENDS 

VAN ALLE NEDERLANDSE VOGELSOOR-
TEN? Ga dan naar http://www.sovon.nl/soorten! 
BIRDPIX 6: VOGELS EN HUN LEEFGEBIED 
is een fotoboek met begeleidende tekst. Het neemt 
de lezer mee langs vijf verschillende biotopen in ons 
land met hun karakteristieke vogels. Bij de foto’s 
staan praktische tips, die letterlijk naar bijzondere en 
verrassende vogelgebieden leiden. Het werk telt 153  
pagina’s, is verkrijgbaar in de winkel van Vogelbe-
scherming te Zeist, € 29,95 (VBN-leden 10% kor-
ting); ISBN 978-90-79588-03-9. 
 
Alweer zag een ornithologische KNNV-uitgave het 
daglicht, namelijk ARENDSOOG, met als onderti-
tel: OVER ZEEAREND, SLECHTVALK, HAVIK EN 

ANDERE GEVEDERDE JAGERS. Een kennisma-

king met de roofvogels van Nederland en hun won-
derbaarlijke levenswijze. Geschikt voor kinderen 
vanaf ongeveer 10 jaar, maar het werk boeit zeer ze-
ker ook volwassenen. De auteurs zijn Geert-Jan 
Roebers en Stefan Halewijn; ISBN 978 90 5011 336 
6; prijs € 17,95. 
 
Nazomer en herfst, overduidelijk de periode waarin 
je de meeste veren vindt. Maar lang niet altijd weet 
je welke vogelsoort erbij hoort …… en daar sta je 
dan, in de ogen van je kind of kleinkind als de aller-
beste vogelkenner! Het boekje VOGELVEREN van 
Einhard Bezzel kan je mogelijk helpen om je waar-
digheid terug te winnen. Hierin worden veren aan de 
hand van kleuren en vormen in groepen ingedeeld, 
dit alles is voorzien van kleurenfoto’s ter ondersteu-
ning. Ook zijn er van zeventig vogels “portretjes”, 
die behalve de vogel in volle glorie ook informatie 
geven over verspreiding, habitat en voedsel. Fontai-
ne Uitgevers, ISBN 978 90 5956 366 7; prijs  
€ 9,95 (daarvoor kun je het toch niet laten ……!). 

  

Bert van Eijk 
 

 
 

Fotograferen van vogels 
 

De presentatie op 7 oktober, over fotograferen van vogels door amateurs van Chris van Rijswijk bestond vooral 
uit het kijken naar zijn schitterende foto’s. Beeldvullend en spatscherp kwamen de vogels op het scherm voorbij. 
En wat voor het mooiste resultaat een vereiste is, is vooral geduld.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twee dagen in een isolatiepak plat op het ijs liggen, wachten tot de Waterral voor de lens komt. Of in de schuil-
tent met schutkleur uren wachten. Een goede camera is natuurlijk ook wenselijk. 
De avond werd druk bezocht: 65 personen en ongeveer de helft was geen lid van de VWG. Chris vertelde gedre-
ven over zijn passie en kan er nog veel meer over vertellen. Hij gaat dat doen op 3 avonden: 11 en 25 november 
en 9 december in de vorm van een korte cursus. Op de website kun je meer lezen over tijden en kosten. Het was 
een interessante avond en velen meldden zich dan ook direct aan voor het vervolg. 
 
Namens de educatiecommissie 
Corrie van der Veer
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                                                          NNIIEEUUWWTTJJEESS  
                                                      vvaann  hheerr  eenn  ddeerr  

 
 
 
 

� De Franse VALE 

GIEREN bewonen 

niet alleen de Pyre-

neeën, maar ook het 

zuiden van het Centraal Massief (de Gorges des 

Causses) met in 2008 minstens 200 broedparen, 

het westelijke centrale deel van de Franse Alpen  

met 85 paartjes en de Gorges du Verdon in het 

zuiden van de Alpen waar 32 broedparen leven. 

� Ook in CHINA komen er als gevolg van het ont-

staan van een nieuwe middenklasse steeds meer 

vogelaars; omdat het land nooit geëxploreerd is 

(in tegenstelling tot bijv. India) en nog moeilijk 

toegankelijke gebieden kent lijkt het niet onmo-

gelijk dat er wie weet tientallen (nog) onbekende 

vogelsoorten voorkomen. 

�  Medio 2008 werd er in India een conferentie 

van de WERELD GANZEN SPECIALISTEN 

GROEP gehouden, waardoor er wat later een 

aardige stroom feiten en cijfers over deze vogel-

familie werd gepubliceerd; een greep hieruit: de 

populatie van de Streepkopgans (= Indische 

Gans) wordt geschat op zo’n 56.000 exemplaren, 

die van de Roodhalsgans lijkt nu nog maar op ± 

38.500 te liggen terwijl er hoogstens 25.000 

Dwergganzen zijn. 

� (vervolg) De Grauwe Gans vertoont niet alleen 

in Nederland een explosieve groei, deze soort-

problematiek lijkt een Europese aangelegenheid 

te gaan worden die behalve broedvogel-

populaties ook de overwinteringsgebieden tot in 

Zuid-Frankrijk en Spanje toe raakt. 

� (vervolg op vervolg) Noord-Amerika herbergt 

zo’n 17 miljoen ganzen, het westelijke palearcti-

sche gebied ± vierenhalf miljoen, de oostelijke 

palearctische regio mogelijk ongeveer een half 

miljoen; in dit laatste gebied is de soortontwik-

kelingstrend meestal dalend met vooral bij twee 

ondersoorten van de Rietgans een alarmerende 

terugloop van 50 tot 75% in twintig jaar tijd. 

� Er zijn zo ongeveer 2,2 miljoen paren van de 

KONINGSPINGUÏN, bij deze soort kan de  

kuikensterfte wegens honger in de wintertijd (ze 

zijn dan nog niet zwemvaardig) oplopen tot 75%. 

� KOLIBRIES (Amerika), HONINGZUIGERS 

(Afrika/Azië) en HONINGETERS (Oceanië) lij-

den wat hun voeding (uitsluitend of voorname-

lijk nectar) betreft aan dezelfde verslaving. 

� De KOLIBRIEGROEP telt ongeveer 330 soor-

ten, die van de HONINGETERS ± 175 en de 

HONINGZUIGERS moeten het met ruim 130 

doen.  

� Van alle KOLIBRIESOORTEN leeft 95% zui-

delijk van de Amerikaans-Mexicaanse grens. 

� In de nazomer van 2009 leverde een DRIE-

TEENSTRANDLOPER een opzienbarende pres-

tatie: de vogel werd op 11 augustus gezien in 

Noorwegen en 5 dagen later spotte een bioloog 

uit de Ghanese hoofdstad Accra hem op het 

strand aldaar, 6000 km non-stopvlucht. 

� Vijf OEHOE-jongen zagen in 2009 in ons land 

het levenslicht, waarvan er vier uitvlogen: zowel 

in de Achterhoek als in Limburg twee. 

� De nieuwste schatting van het aantal NAJAARS- 

TREKVOGELS van Europa naar Afrika komt  

uit op 1,5 tot 2,9 (meest waarschijnlijk 2,1)  

miljard. 

� In de voorgaande schatting voert de FITIS met 

330 miljoen exemplaren met afstand de lijst aan. 

� In amper 15 jaar is onze SCHOLEKSTER-

populatie met niet minder dan 50% afgenomen, 

mocht deze trend zich voortzetten dan is de soort 

in 2020 in ons land als weidevogel uitgestorven. 

� Wereldwijd dekt de RAMSAR CONVENTIE nu 

zo’n 2000 wetlands met een oppervlakte van in 

totaal 1,8 miljoen km² ofwel 50 x Nederland. 

� Vanaf 1973 heeft zich in ons land een broedpo-

pulatie van de SLECHTVALK ontwikkeld die in 

2007 uit bijna 40 paren bestond. 
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� De afgelopen twintig jaar is meer dan de helft 

van alle STADSVOGELSOORTEN in aantal 

achteruit gegaan. 

� Uitgekomen nieuws einde 2009: ondanks suc-

cessen met een drietal soorten groeide het aantal 

MONDIAAL ERNSTIG BEDREIGDE  

VOGELSOORTEN naar 192. 

� Niet minder dan 70% van de ELEONORA’S 

VALK blijkt te overwinteren op Madagaskar. 

� Een van de belangrijkste conclusies uit de  

VOGELBALANS 2009 is de verdere achteruit-

gang van de in Afrika overwinterende langeaf-

standstrekkers: Van de 78 Nederlandse soorten 

op de Rode Lijst staan zijn er 38 langeafstands-

trekkers. 

� Vervolg VOGELBALANS 2009: de afname bij 

in Europa overwinterende soorten is duidelijk 

minder, daarnaast blijkt ons land van toenemend 

belang voor overwinteraars die normaal meer 

zuidwestelijk verbleven. 

� In tegenstelling tot het ledenbestand bij een aan-

tal grotere natuurbeschermingsorganisaties en 

milieugroepen nam dat van VOGELBE-

SCHERMING NEDERLAND in 2009 toe met 

4.522 (groei 3%) naar 152.007. 

� In de USA wonen maar liefst 48 miljoen VO-

GELAARS (= plm. 20% van de bevolking), het 

gros is “tuinvogelaar” en ongeveer 20% trekt er-

op uit om naar vogels te kijken. 

� De Atlantische populatie van de LEPELAAR 

telt ongeveer 4800 broedparen, waarvan er  

± 1900 in ons land nestelen; de kolonie op Ter-

schelling (Boschplaat) bereikte in 2009 een re-

cord met 248 nesten. 

� Toplocaties van de Nederlandse broedplekken 

aangaande de PURPERREIGER in 2008 zijn: 

Ameide (Zouweboezem) 150-160 nesten, 

Nieuwkoop 125, Kinderdijk 113, De Wieden 

(NO-Ov.) 105). 

� Het verdwijnen van de KRAMSVOGEL als 

broedvogel uit ons land (b)lijkt een gevolg te 

zijn van de voor het broedsel van deze soort te 

warm wordende lentes en zomers aan de bij ons 

uiterste rand van het broedareaal. 

� In 2008 bestond het BMP (= Broedvogel Moni-

toring Project) een kwart eeuw, van ruim hon-

derd algemene en schaarse vogelsoorten kwa-

men langjarige landelijke AANTALSONT-

WIKKELINGEN aan het licht: 44 vogelsoorten 

vallen in de trendklasse matige tot sterke toena-

me, 24 in de klasse stabiel en 34 in die van mati-

ge tot sterke afname.  

� Vervolg I: verrassenderwijs vallen in de “win-

naarsklasse” ook vijf soorten van de Rode Lijst 

1985, te weten BOOMLEEUWERIK, 

BLAUWBORST, RIETZANGER, GRASMUS 

en GEELGORS; ook de ROODBORSTTAPUIT 

(Rode Lijst 1994) doet het duidelijk beter. 

� Vervolg II: zoals intussen bekend mag worden 

verondersteld voeren bij de verliezers de WEIDE-

VOGELS (12 soorten) de boventoon, op de voet 

gevolgd door de LANGE-AFSTANDS(-Afrika-) 

TREKKERS (11) waarbij het vooral om bos- en 

struweelvogels gaat; verder nam de Ransuil met 

2/3 af en TURKSE TORTEL, EKSTER, 

SPREEUW en HUISMUS elk met 40-60%. 

� Vervolg III: voorbeelden van over een kwart 

eeuw gerekend stabiele (met overigens binnen 

de termijn de nodige fluctuaties) zijn BOSUIL, 

KAUW, HEGGENMUS, KLEINE KAREKIET, 

GEKRAAGDE ROODSTAART, KWARTEL 

en MEREL. 

� De meest spectaculaire broedvogelsoorten 2009 

in de regio Noordelijk Zuid-Holland nog maar 

eens op een rijtje: geslaagde broedgevallen in het 

Natuurontwikkelingsproject Groene Jonker, Ze-

venhoven (PORSELEIN-, KLEIN en KLEINST 

WATERHOEN, allen met juv. gezien) en Veer-

polder, Oegstgeest (PORSELEIN- en KLEINST 

WATERHOEN, beiden ook met juv.). 

� Van de Nederlandse ROOFVOGELPOPULA-

TIES zijn alleen die van Grauwe Kiekendief, 

Buizerd en Slechtvalk de laatste tien jaar stabiel 

(excl. Zeearend). 

� In Drenthe verblijft ongeveer de helft van onze 

winterpopulatie van de TAIGARIETGANS. 

. 

Anonimus Snuffelaer 
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NNiieeuuwwee  aaaannwwiinnsstteenn    

vvaann  oonnzzee  eeiiggeenn  bbiibblliiootthheeeekk  
 

Een niet onbelangrijk onderdeel van onze bieb bestaat 
uit allerlei vogelatlassen. Sinds kort is dit bezit uitge-
breid met twee uitgaven die het heden koppelen met 
het verleden. Eigenlijk vormen ze zoiets als een voor-
spel op de meest recente Nederlandse Broedvogelat-
las 1998-2000. Ook sluiten ze eerder of later min of 
meer aan op “Randstad en Broedvogels” (1981). De-
ze twee laatstgenoemde werken had de vereniging al. 
Voor belangstellenden zijn alle nu in de bieb aanwe-
zige vogelatlassen een completer informatief geheel. 
De bedoelde aanwinsten zijn: 
 
ATLAS VAN DE NEDERLANDSE BROED-

VOGELS (R.M. Teixeira,1979, SOVON, uitg. Na-

tuurmonumenten). 
                         Deze uitgave is in we-

zen het eerste onder-
zoeksproject van 
SOVON. Dit liep tij-
dens de broedseizoe-
nen 1973 t/m. 1977 en 
besloeg dus vijf ach-
tereenvolgende jaren. 
Behalve dat het werk 
de eerste uitgave op 
dit gebied in ons 
land was vormde het 
ook de aanzet tot 
landelijke uniformi-
teit bij het inventa-
riseren van broed-
vogels: de code-

lijst die nu nog steeds bij het 
B(roedvogel) M(onitoring) P(roject) wordt ge-

bruikt, werd geboren. De atlas bestaat uit 431 blad-
zijden, met vogeltekeningen in zwart-wit en stippen-
kaarten per soort.  
ATLAS VAN DE NEDERLANDSE VOGELS 

(SOVON, 1987). 
Dit voor die tijd voor Europa (bijna) unieke werk be-
staat uit de weergave van maandelijkse versprei-
dingskaarten van zowel alle niet-broedvogels als alle 
broedvogels in ons land. Natuurlijk met veel tekstuele 
informatie en gegevens/schattingen aangaande de 
aantallen. Het project besloeg het tijdvak 1978/1983. 
Op individuele basis hebben ook enkele leden van 
onze vereniging gegevens aangeleverd. Leesvoer op 
595 pagina’s, met stippenkaarten en vogelillustraties 
in zwart-wit. 
 
Elke vogelaar heeft wel een of meer veldgidsen om 

tijdens tochten/excursies/reizen gebruik van te ma-
ken. In de meeste gevallen is de tekstuele inhoud (te-
recht) toegespitst op (vooral) de bijzonderheden die 
in het veld relevant zijn. Verder bestaan er allerlei 
landelijke, provinciale, regionale en zelfs lokale “At-
lassen” met allerlei gegevens. Ook zijn er uitgaven 
die diepgaand en breed publiceren over bepaalde 
soortengroepen of soorten.  
Vorig jaar kwam een erg “breed” informatief werk 
uit, getiteld HANDBOEK VOGELS VAN NEDER-

LAND (KNNV Uitgeverij, 2009). Het heeft het for-
maat van een volwassen boekwerk (A4-formaat, ge-
bonden) en is min of meer te beschouwen als een 
flink veredelde veldgids. Weliswaar echt te groot om 
even in je jaszak of rugzakje mee te sjouwen, maar 
wel met tekstueel de belangrijkste determinatiegege-
vens erin. In essentie is het werk juist om het overige, 
dat wordt geboden, aangeschaft: foto’s, illustratie(s), 
indien nodig vliegbeelden, verspreidingskaartjes, in-
formatie over voorkomen, trek, leefgebied, voortplan-
ting en gevoeligheden. Voor elk van de 286 beschre-
ven soorten is een volle pagina gereserveerd. Allerlei 
gegevens zijn zo recent mogelijk weergegeven.  
In een vier bladzijden vullende inleiding wordt over 
een aantal onderwerpen algemene informatie gegeven 
en een leeswijzer van twee pagina’s verduidelijkt het 
gebruik en de opzet/weergave in het boek. Zowel 
voor de minder ver als verder gevorderde vogelaar 
een gemakkelijk te lezen en begrijpen werk, over-
zichtelijk, up-to-date en met goede duidelijke foto’s.  
Omdat onze vereniging nog niet over een dergelijk 
boek met zoveel 
verschillende ge-
gevens over ei-
genlijk alle al-
gemene en 
schaarse Neder-
landse soorten, 
zowel broedvo-
gels als niet-
broedvogels, be-
schikte en er ook 
nog nieuw geves-
tigde soorten in 
worden behan-
deld, was het ze-
ker zinvol om dit 
werk van 320 
bladzijden in on-
ze bibliotheek op 
te nemen. Bij deze dus ! 
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UILEN: 

 
Meermalen is er door individuele leden bij me geïn-
formeerd of er uilenliteratuur in algemene zin be-
schikbaar is voor lezingen, schoollesjes, artikeltjes, 
privé-educatie, enz. Dus niet over specifieke soorten 
als bijvoorbeeld Rans-, Steen- of Kerkuil, waarmee 
we in of nabij ons werkgebied te maken hebben.  
Behalve een erg beknopt uilenveldgidsje dat intussen 
niet meer in alle opzichten up-to-date is en enkele 
niet echt recente werken aangaande de Steenuil en 
Kerkuil had ik tot voor kort niets “in de aanbieding”. 
Intussen draait er binnen onze vereniging sinds meer-
dere jaren een aparte Uilenwerkgroep mee, die via 

ontvangen jaar-
rapportages ook 
inbreng heeft in 
het informatie-
ve bestand van 
ons vereni-
gingsdocumen-
centrum. Maar 
een zogenaamd 
standaardwerk 
over deze vo-
gelgroep was 
tot nog toe niet 
voorradig. 
 

Sinds kort is dit 
veranderd: als 
aanwinst in on-
ze bibliotheek 
kan iedereen 

vanaf nu kennis nemen van:  
UILEN VAN EUROPA (2010). Theodor Mebs en 
Wolfgang Scherzinger zijn de auteurs van dit in 2004 
voor het eerst uitgekomen standaardwerk. Dat aan zo-
iets behoefte was bleek alras, de 2e druk verscheen al 
in 2005, de 3e zag alweer in 2006 het levenslicht en 
de vierde (geheel herziene) verscheen onlangs in 
2010 ! Deze behoorlijk dikke pil (400 blz.) is uitge-
geven door Tirion Natuur i.s.m. Vogelbescherming 
Nederland.  
Kortweg gezegd informeert het werk over de biolo-
gie, kenmerken en populatie van alle Europese uilen-
soorten, maar dit is simpel geconcludeerd toch wel 
duidelijk te kort aangeduid… 
 In een lange reeks hoofdstukken, getiteld : Verschei-
denheid aan vormen en soorten, De uil als levens-
vorm, Gedrag, Overlevingsstrategieën, Habitatkeuze 
en Uilen hebben hulp nodig, wordt over 112 pagina’s 
een schat aan veelzijdige informatie gegeven over ui-
len in het algemeen. Vervolgens komen de soorten

behandelingen aan bod, die niet minder dan 261 blad-
zijden omvatten. Omgerekend over de 13 soorten is 
dit per soort niet minder dan 20! Soortenbehandeling 
met telkens: algemeen gedeelte, kenmerken, ver-
spreiding, habitat, populatiedichtheid en territorium-
grootte, bestandsverloop, gedrag en geluiden,  
voedsel, voortplanting, plaatstrouw, bedreiging en 
beschermende maatregelen, open vragen en afsluiting 
met “specifieke literatuur”. 
Het slot van het boek bestaat uit een schematisch 
overzicht van de determinatiekenmerken van alle Eu-
ropese uilensoorten, diverse andere gegevens en een 
afsluitend gedeelte “Uilen in Nederland en Vlaande-
ren” van 9 pagina’s waaraan ook SOVON heeft mee-
gewerkt. 
Zonder nader op de wat meer specifieke inhoud in te 
gaan, is het nu al zonder meer duidelijk dat deze 
aanwinst ook beslist een “aanwinst” in onze VWG-
bibliotheek is. Vooral voor de leden van de Uilen-
werkgroep. Reserveer dus zo gauw mogelijk om deze 
400 bladzijden op te zuigen, door te bladeren of se-
lectief door te nemen!  

Vlak voordat ik de kopij voor dit nummer moest in-
zenden werd me het fraaie boekwerk DE GROTE 

TREK: vogelsoorten, routes, pleisterplaatsen als 
bieb-aanwinst door onze voorzitter overhandigd. Erg 
attent “bemachtigd” via de VBN-ledendag in “Natu-
ralis” eind sep-
tember jl.  
Niet minder dan 
184 grote blad-
zijden met tien-
tallen schitteren-
de foto’s en vele 
pagina’s met in-
formatie over al-
lerlei vogeltrek-
facetten, grofweg 
verdeeld in de 
hoofdstukken na-
jaar, winter en 
voorjaar. Allerlei 
interessants pas-
seert de revue en 
aan het einde 
staat nog een 
aantal praktische tips aangaande de vogeltrek voor de 
vogelaars vermeld. Kortom: lénen en lézen dit boek! 

Alle aanwinsten zijn verkrijgbaar via opgaaf aan de 

bibliothecaris (071-5893006,bert.vaneijk@hetnet.nl ) 

en kunnen ook tijdens gewone ledenavonden in  

Het Anker worden geleend. 

 
Bert van Eijk 

bibliothecaris 
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HHUUIISSZZWWAALLUUWW((NNEESSTTEENN))IINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE  

iinn  LLEEIIDDEERRDDOORRPP  ee..oo..  
 

ZIJLDIJK (LEIDERDORP-WEST/WARMOND-ZUIDOOST) 
HOOFDSTRAAT/ACHTHOVENERWEG (LEIDERDORP-OOST) 

 

 

Lokatie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            

 

Totaal Boterhuis-kolonie   2 3 4 5 5 7 7 6 6 18 35 41 

Totaal Zijleinde-kolonie 12 25 24 10 17 13 10 3 8 14 27 36 

Sectie Leiderdorp-W/Warmond ZO  14 28 28 15 22 20 17 9 14 32 62 77 

Totaal Hoofdstraatkolonie  10 11 11 11 11 12 8 5 5 7 8 8 

Tot. Achthovenerweg-West kolonie  7 6 6 5 4 4 9 9 13 16 22 28 

Achthovenerweg-Oost kolonie 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 6 

Sectie Leiderdorp-Oost   18 18 18 17 16 16 17 14 18 23 35 42 

            

 

Totaal Leiderdorp/Warmond ZO  32 46 46 32 38 36 34 23 32 55 97 119 

 

BEVINDINGEN der TELLING 26-07-2010:  
   

Na de geweldige sprongen in 2008 en 2009 bij de 
Huiszwaluwen (+ 23 nesten ofwel 72% en + 42 nes-
ten = 76%) bleek de koek nog steeds niet op: met 119 
nesten (+ 22 = + 23%) is de stand ten opzichte van 
2008 ruim verdubbeld en in vergelijking met 2007 
bijna vier keer gegroeid …….. waar gaat dit heen ?! 
 
Er was wel een mogelijke toename voorzien na de re-
latief forse toenames in 2008 ten opzichte van 2007 en 
2009 in vergelijking met 2008. Zwaluwsoorten staan 
bekend om hun trouw aan nestelplaatsen en geboorte-
gebieden, dus ??  
 
De Boterhuiskolonie groeide van 35 naar 41 ge-
bruikte nesten (groei 7%, vooral dankzij de stijging 
op Zijldijk 7 van 7 naar 18, buurhuis nummer 5 zakte 
van 28 naar 22, Zijldijk 4 is nieuw met 1 nest]. Totaal 
nu 3 adressen. 
De Zijleinde-kolonie: steeg van 27 naar 36 (+ 33%), 
dit was vooral te danken aan de daklijst(en) van Zijl-
dijk 10 (van 12 naar 18). Het blijft hier bij 3 adressen. 
De totale sectie Leiderdorp-West/Warmond-

Zuidoost (staat bij SOVON bekend onder de naam 

Zijldijk/Kaag) sprong van 32 (2008) via 62 (2009) 
naar 77 bezette nesten (stijging 15 ofwel 24% in het 
laatste jaar). Een nieuw sectieadres is Zijldijk 4, 
waardoor er in totaal nu op 6 adressen wordt gecon-
troleerd. 
 
De Hoofdstraatkolonie bleef op precies hetzelfde  

aantal zitten: 8 (geen verschil met 2009). Hier nog 
steeds 3 adressen. 
 
In de kolonie Achthovenerweg-West (de Leider-
dorpse kant) was de groei niet onaanzienlijk: van 22 
naar 28 nesten (+ 27%). Het aantal ervoor benutte 
huizen steeg van 7 naar 8 (1x 11 nesten, 8 adressen 
met in totaal 17, gemiddeld 2, bezette nesten). 
 
De kolonie Achthovenerweg-Oost (de Koudekerkse 
kant) had gedurende de jaren 1999 t/m 2003 telkens 1 
in gebruik zijnd nest op het erf van de huisnummers 
25/27. Dit losse adres was toen gemakshalve onder-
gebracht in de “grote” Achthovenerwegkolonie. 
Daarna (2004/2008) werd dit adres niet meer benut 
en eigenlijk schreven we dit langzamerhand min of 
meer af. Toch werd in 2009 nog een naar we dachten 
laatste bezoek afgelegd en tot onze verbazing waren 
er nu toch weer 2 gebruikte nesten en idem in 2010. 
De overige twee adressen leverden dit jaar 4 nesten 
af. Al met al toch een groei van 5 naar 6 op de in to-
taal 3 adressen. 
 
De sectie Leiderdorp-Oost maakte al met al ook in 
2010 weer een groei door, en wel van 35 (2009) naar 
42 huiszwaluwnesten (toename 7, ofwel 20%). Het 
nestelareaal steeg met 1 adres van 13 naar 14. 
In totaal staan er nu 20 te controleren adressen geno-
teerd, met een gemiddelde bezetting van 6 nesten, een 
minimum van 0 en een maximum van 22. 

 
Bert van Eijk en Ingeborg Blommers 
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                BBooeerreenn--                                zzwwaalluuwwnneesstteenn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2010 zijn de bewoonde/gebruikte Boerenzwaluw-

nesten op de Zijldijk 4, 5, 7, 8 en 10 ook (weer) ge-
teld. Het is nog steeds de bedoeling dit jaarlijks te 
blijven doen omdat Vogelbescherming Nederland en 
SOVON deze in aantal achteruitgaande soort sterk in 

de aandacht aanbevelen. Je weet dus maar nooit 
waartoe de uitkomsten nog kunnen gaan dienen.  
Ten opzichte van 2009 is Zijldijk 5 aan de te contro-
leren adressen toegevoegd. Aan de Achthovenerweg 
wordt (nog) geen exacte telaandacht aan de in ge-
bruik zijnde Boerenzwaluwnesten gegeven. Wel zijn 
in elk geval de huisnummers 23 en 25/27 door deze 
soort gekoloniseerd. Voor telwerk is meer mankracht 
nodig omdat je elk in aanmerking komend bouwwerk 
in moet en het tellen meer tijd vraagt dan bij de Huis-
zwaluw.  
 

Bij het tellen van beide soorten is het contact met de 
bewoners van alle adressen beslist erg leuk, onder-
houdend en positief, men stimuleert in alle opzichten 
het vestigen! Als er liefhebbers/liefhebsters hiervoor 
zijn, neem dan gerust contact met mij (of Ingeborg) 

op. Het is beslist erg leuk, zinvol, niet moeilijk en re-
latief bekeken geen zwaar tijdrovend werk. Denkelijk 
zijn zowel SOVON als Vogelbescherming Nederland 
er meer dan dankbaar voor ! 
Dit jaar een vooruitgang van (60 naar 97) 37 nesten, 
dit is + 62% ! Trekken we de +7 van Zijldijk 5 (nieuw 
adres) er vanaf, dan wordt de stijging 30 = 50%.  
Landelijk bekeken gaat het de Boerenzwaluw slecht, 
maar langs de Leiderdorpse/Warmondse Zijldijk is 
dit zeker momenteel niet het geval ! Blijft dit zo ??!!  
Laatst gehouden telling: 26 juli 2010 

Bert van Eijk en Ingeborg Blommers 

 

 

Boerenzwaluwnesten 
 

Lokatie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zijldijk    4 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 1 1 

Zijldijk    5 n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 7 

Zijldijk    7 25  26 n.g. 51* 52 49 56 

Zijldijk    8 8 14 n.g. 7* 4 6 13 

Zijldijk  10 5 6 n.g. 5* 14 4 20 

totaal Zijldijk L.dorp-Warmond 38 46 n.g. 63* 70 60 97 

Voor/of achteruitgang in %  ? 8 -  17* 7 10 37 

* t.o.v. 2005 

  

DDee  BBooeerreennzzwwaalluuww  
 

Het gaat niet goed met de Boerenzwaluw in Nederland. De soort staat als 'gevoelig' op de 
Rode Lijst, als gevolg van een afname van de omvang van de broedpopulatie met 50-75% 
in de afgelopen 40 jaar!!  
 

De gegevens zijn wat verouderd en de methode van territoriumkartering minder geschikt 
voor de Boerenzwaluw. Om informatie te krijgen te verzamelen start SOVON een verbe-
terde wijze tellingen starten. Volg de volgende Braakbal of  kijk alvast op de SOVON-site. 
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LLaanngg  vvooggeellwweeeekkeenndd    

iinn  LLiimmbbuurrgg  iinn  22001111  
 

De leden activiteiten commissie heeft voor het  
komend voorjaar plannen gemaakt voor een verblijf 
van 4 dagen (3 nachten) in Limburg. Dit lange 
weekend vindt plaats van 2 juni (Hemelvaartsdag) 
tot 5 juni 2011. Als locatie is gekozen voor Simpel-
veld en als verblijfadres “Huize Damiaan” (zie 
www.huizedamiaan.nl), een voormalig klooster. 
Leuke vogelrijke gebieden zoals het Gerendal (o.a. 
orchideeën tuin) en Geuldal (beide hellingbossen en 
beekdalen) liggen bijna om de hoek. Maar er zijn 
ook talloze kleinere interessante gebiedjes. Soorten 
als Wespendief, verschillende uilen- en spechten-
soorten en Grote Gele Kwikstaart zijn geen uitzon-
dering in deze omgeving. Wat verder weg liggen ge-
bieden als de Meinweg, Maasplassen en de Hamert. 
Zowel op de heen- als terugreis zijn mogelijk te be-
zoeken gebieden de grote Peel en het Maasheggen 
gebied. 
Het verblijf is op basis van volledig logies  
(overnachting en alle maaltijden). Er zijn meerdere 
kleine slaapkamers/zalen door ons gereserveerd 

(losse bedden en vrijwel geen stapelbedden). De 
prijs voor dit lange weekend bedraagt ca. 200 euro 
p.p. (inclusief autokosten). Er zijn op dit moment 
nog plaatsen beschikbaar. 
Inschrijven kan (vol is vol) bij Jan of Ton  

 
 
(jchoogeveen@zonnet.nl of tonrenniers@hotmail.com) 
onder aanbetaling van 75 euro p.p. op het gironum-
mer van de Vogelwerkgroep (520103) o.v.v. Lim-
burg 2011. 
 
Een vogelgroet:  
Ton, Jan en Bert 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SSttaaaarrttmmeeeess  
 

Hoe ziet onze Staartmees er precies uit? Nou ja een klein bolletje mees met een forse staart. Vormt in de winter 
groepjes en maakt vrolijke geluidjes. Elk land heeft wel weer een eigen ondersoort, beetje meer roze, beetje meer 
gestreept, soms helemaal geen roze, extra donker 
streepje op zijn rug, ach het zal wel. Maar voor de 
soortenjagers is dat belangrijk, dan hebben ze er 
weer één erbij, een vogel op hun life list!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zelf vind ik dat gefrutsel in de marge, zo’n life-list, zeker 
als het alleen maar gaat om een nuance in kleur.  
Nee, dan de Scandinavische en Russische nominaat. Daar 
zeg je direct van: da’s wat anders! Totaal witte kop! Niet  

van die brede wenkbrauwen. Er is dit jaar een hele serie uit het Oosten aankomen vliegen, zelfs een geringd 
exemplaar uit Litouwen. Als je zo’n witkop in je tuin hebt vooruit, bel me! En uw andere medevogelaars!! 

 Mocht je willen trouwen, het kan!  
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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 geen levenloze vogels afgeleverd: 
 

IJsmeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  TTEELLEEFFOOOONNNNUUMMMMEERRSS  BBUUIITTEENN  DDEE  VVWWGG  
 

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

Dierenambulance, landelijk alarmnummer 0900-0245 

Vogelasiel en Dierenambulance Oegstgeest 071-5174141 

Dierenhulpdienst Alphen aan den Rijn 06-51202629 

Vogelbescherming Nederland (hoofdkantoor), Zeist 030-6937799 

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

SOVON, Nijmegen 024-7410410 

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

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

Staatsbosbeheer regio West (N-Holland, Z-Holland, Utrecht) Amsterdam 020-7073700 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt……  

rroonndd  TTeexxeell    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Van boven naar beneden: 

Jagende Slechtvalk, Texel, J. Hoogeveen 

Opgejaagde Wulpen,Texel, L. Westgeest  

IJsgors, Hondsbossche zeewering, C. Martijn 

Sneeuwgors,Texel, J. Hoogeveen 


