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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  
• Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@online.nl 
• 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 20 april 2011 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 17 mei 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 
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Colofon 
 
De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 

Vogelwerkgroep Koudekerk /  

Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep 

richt zich op de bescherming van (wei-

de)vogels en publiekseducatie. 
 

 

Redactie: 
Frans Verburgt (eindredactie) 
Fred Leenart 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra (plv.) 
Gerard Brouwers (bestuur)  
 
Redactieadres en vormgeving 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 
Frans Verburgt  
Aert van Neslaan 419 
2341 HP Oegstgeest 
 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Goudhaantje, Maasvlakte.  
© C. Martijn (info@cd-martijn.speedlinq.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 
 

© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  

     vermenigvuldigd worden zonder toestemming  

     van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
  

 
 

Tuinvogeltelling 

Vandaag (22 januari) heb ik me bezig gehouden met 
de “tuinvogeltelling” van Vogelbescherming Neder-
land. Hoewel niet behorend tot de doelstellingen van 
onze vereniging is het wel een activiteit die mensen 
meer natuurbewust maakt. Zo “worstel” ik met het 
probleem, dat de honderden kauwen die onze wijk 
bevolken niet meetellen, omdat ze zich niet in de tui-
nen ophouden, maar in de bomen en op de daken. 
Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland vroeg 
ons via onze vereniging reclame te maken voor deze 
telling. We hebben dat niet gedaan (buiten onze doel-
stelling denken wij). 
 
Samenwerking met Staatsbosbeheer 
Mevr. Jenny van Leeuwen, boswachter voorlichting 
PR Recreatie, vroeg ons te willen samenwerken bij 
het organiseren van excursies o.a. in De Wilck en 
rondom het Spookverlaat. In 2010 organiseerden we 
ieder een excursie in die gebieden, één week na el-
kaar. Dat zal tot het verleden behoren, want onze 
educatiecommissie heeft Jenny gemeld, dat we voort-
aan graag samenwerken. 
 
Record aantal leden 

Op de bestuursvergadering in januari 2011 meldde 
onze voorzitter, Gerard Brouwers, dat ons ledental tot 
recordhoogte is gestegen. Dit heeft verschillende oor-
zaken: Landschapsbeheer, de “knotters”, bestond 
voor een deel uit niet-leden. Na enige aandrang heb-
ben een aantal van die niet-leden zich aangemeld als 
lid. Hartelijk welkom! Daarnaast hebben we een zeer 
actieve educatiecommissie (Corrie van der Veer en 
Louis Westgeest). Bij hun excursies, vooral die in fe-
bruari naar de ganzen, trekken ze vele niet-leden als 
deelnemers. Na zo’n excursie meldde een aantal zich 
aan als lid. Ditzelfde deed zich voor na de geweldig 
goed bezochte fotocursus van Chris van Rijswijk in 

Het Anker in november/december 2010. Uiteraard 
zijn dit maar drie voorbeelden van de “instroom” van 
nieuwe leden. Het enthousiasme van ieder lid trekt 
nieuwe leden aan! Ga zo door! 
 
Algemene ledenvergadering 

De Algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehou-
den op donderdag 31 maart 2011 in “Het Anker”. 
Aanvang 20.00 uur. De uitnodiging en agenda vindt u 
hiernaast. 

• Ook dit keer zijn de notulen van de vorige 
ALV (23-03-2010), het secretariaatsverslag 
2010 en de financiële stukken niet in de Braak-
bal opgenomen. Deze stukken liggen 31 maart 
a.s. vanaf 19.30 uur ter beschikking van de le-
den in de zaal van het Anker. 

• Leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend 
is, krijgen de notulen en het jaarverslag toege-
stuurd. Joop van der Zalm beheert dit bestand. 
Dus zorg ervoor, dat hij het juiste e-mailadres 
heeft! 

• Wie dit wenst kan de financiële stukken recht-
streeks opvragen bij Leo van Soldt. 

 

Het is een goed gebruik om kort voor de Algemene 
ledenvergadering per e-mail nog even een herinne-
ring te sturen. Voor u natuurlijk niet nodig, want de 
31e staat al in uw agenda! 
 
De contributie 2011 

Namens de penningmeester, Leo van Soldt, wil ik u 
bedanken voor het vlotte overmaken van de contribu-
tie voor 2011. Bij de jaarwisseling had hij al meer 
dan de helft binnen. De rest zal er inmiddels ook wel 
zijn. In de Braakbal van december 2010 staan alle 
benodigde gegevens voor het overmaken op pagina 8, 
mocht u het briefje kwijt zijn.  

Piet van Woerden 

 secretaris 
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VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  KKoouuddeekkeerrkk//HHaazzeerrsswwoouuddee  ee..oo..  
 Secretariaat 

 P. van Woerden 
 Busken Huetstraat 59 
 2394 TE Hazerswoude-Rijndijk 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Hazerswoude-Rijndijk, 22 februari 2011. 
 
Geacht Lid, 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op donder-

dag 31 maart 2011 in “Het Anker”,Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, aanvang 20.00 uur. 
De agenda treft u hieronder.  
Met vriendelijke groeten, 
 
Piet van Woerden,  

secretaris 

 

 

 
  

      AAggeennddaa  

  
Opening  

1. Tekstuele vaststelling van het verslag van de 
ALV van 23 maart 2010 

2. Mededelingen van algemene aard 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststelling secretariaatsverslag 2010 
5. Financiën: 

� Verslag controlecommissie over 2010 door  
Casper Bottemanne en Johan Hogendoorn 

� Vaststelling jaarstukken 2010 
� Voorstel eventuele aanwending reserves  

gedurende 2011 
� Vaststelling begroting 2011 

7. Samenstelling controlecommissie over 2011. 
Johan Hogendoorn blijft, Fred Leenart schuift 

door van reservelid naar fungerend lid. Er dient 

een nieuw reservelid te worden benoemd  
8. Bestuursverkiezing: aftredend en -herkiesbaar:

Bestuursverkiezing: aftredend en -herkiesbaar: 
Bas Bijl. Het bestuur stelt Bas Bijl kandidaat * 

9. Zaken voor WLW voor VBN voor “De Wilck” 
10. Ledenactiviteiten 
11. Educatie 
12. De Braakbal 
13. Landschapsbeheer 
14. Weidevogelbeheer 
15. Wetlandwacht voor “De Wilck” 
16. Uilenwerkgroep 
17. Nestkastenbeheer en andere kunstmatige nestel-

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

secretariaat doorgeven) 
22. Sluiting 

 
N.B. De agendapunten 8 t/m 20 komen alleen aan de orde voorzover de betrokken commissie(s) of werk-
groep(en) hiervoor punten hebben aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar voren wil bren-
gen, of er vanuit de ALV vragen komen. 

 

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

door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. 

. 
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MMuuttaattiieess  
 

We proberen, als caravanbezitters, geregeld leuke 
en/of mooie natuurgebiedjes te bezoeken en dan liefst 
niet van die drukke, maar van die stukjes waar je je 
een beetje alleen op de wereld waant. Ze zijn er niet 
zo veel en daarom gaan we b.v. zo in de winter naar 
de iets bekendere gebieden in de hoop dat er niet zo 
veel wandelaars o.i.d. zullen zijn (meestal wel ijdele 
hoop).  Zo waren wij van de winter in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen, daar het op een doordeweekse 

dag was viel het aantal bezoekers erg mee, het was 
niet zo druk. Vrienden van ons, die daar in de buurt 
wonen vergezelden ons op de wandeling. Ze hadden 
ons gezegd dat de kans groot was dat we herten of 

reeën te zien zouden krijgen, dus er werd goed uitge-
keken. We waren nog geen 500 meter in het gebied of 
een gewei van een hert stak voor ons boven de be-
groeiing uit, voorzichtig benaderden wij het beest die 
pas vluchte toen we op minder dan 15 meter van hem 
af waren. Echt wild was dat beest nu niet, hij bleef op 
een kleine afstand ons rustig bekijken en vervolgde af 
en toe zijn maaltijd. Wij vonden dit eigenlijk een 
beetje een desillusie. Onze wandeling vervolgend, 
kwamen we geregeld nog meer van zijn soortgenoten 
tegen, mijn vrouw had er binnen een uur meer dan 50 
geteld. 
Een vrolijkere noot meldde zich even later. Langs het 
water lopend, zagen we ineens iets door het water 
vliegen. 
Bij nader onderzoek bleek het een Waterspreeuw te 
zijn, die zijn kostje probeerde bij elkaar te zoeken in 
het water. Wij, op eerbiedige afstand in onze dikke 
jassen, kijkend hoe hij bezig was om steentjes om te 
gooien in het koude water in de hoop daar iets eet-
baars te vinden, onvoorstelbaar met welk een enthou-
siasme het beestje bezig was. Na een poosje genoten 
te hebben van het beestje hebben we onze wandeling 
afgemaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
 
Nog een paar weekjes, gaan we toch weer liever naar 
de Weerribben. 

 

Nieuwe leden: 
Per 1 januari heeft zich aangemeld als lid de heer Nico van Vliet. Nico is voor de club geen onbekende, hij draait 
als knotter al 2 jaar met de knotploeg mee, nu komt hij ook nog de Uilenwerkgroep versterken.  
Per 1 februari heeft ook de heer Sander Staal uit Leiden zich als lid aangemeld.   
 
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. 
 

Even de mededeling dat Linda Bolk is verhuisd naar Brielle en wel naar de Sleepseweg 5 met als PC 3231 LG   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 263 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. 

foto: J. Hoogeveen 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

  7 

  

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
  
Laatst was ik met mijn geliefde weer eens in de Hor-
tus Botanicus in Leiden aan het flaneren, de planten-
tuin van de universiteit. Gelukkig bestaat hij nog, in 
Amsterdam wilden ze hem verkopen aan de hoogste 
bieder. Soortgelijke taferelen hebben zich ook voor-
gedaan in andere universiteitssteden. Dat Harderwijk 
zijn Hortus in 1818 ophief is nog tot daar aan toe, de 
hele universiteit werd opgeheven. 
Als je binnen komt valt direct op dat de majestueuze 
rode beuk weg is. Nu staat er een zonnewijzer in een 
lullig tuintje. Het was een werkelijk prachtige boom, 
die rondom vrij kon groeien. Helaas is hij geveld…, 
door een schimmelinfectie. 
Daarachter stonden een stel gele, houten barakken, 
waarin ons de praktijk en beginselen van de biologie 
werd bijgebracht.  
Het begrip stoom-
cursus was niet van 
toepassing, een ho-
ge drukpan bena-
dert het beter! 
Nooit heb ik zo 
hard gewerkt als 
toen, allemachtig. 
Eerst het observe-
ren en tekenen van 
objecten als bruin-, 
groen- en andere 
wieren. Vervolgens 
planten taxonomie, 
erg nuttig voor ons 
taxonomisch in-
zicht, vervolgens leerden wij dat planten slechts 
groeiden met groeihormonen, gibberelline, ik schrijf 
het nog zo op. En ja, natuurlijk, de proeven van mi-
crobiologie, allerlei testen op bacteriën. Daar hebben 
we nog eens flink gelachen. Op een speciaal testme-
dium had ik wat water uit het Rapenburg, dè fraaiste 
gracht van Leiden, uitgesmeerd. Na een paar dagen 
hadden de bacteriën zich als verwacht iets vermeer-
derd en konden we onder de microscoop gaan zien 
welke bacteriën er al zo niet rondzwommen in het 
Rapenburg. Onze leermeesters werden bleek om de 
neus toen ze onze schaaltjes zagen. “Niet openmaken, 
jongens, te gevaarlijk”, en ja, ze hadden gelijk. Het 
Rapenburg bevatte zoals bleek, allerlei enge virulente 
bacteriën, verwekkers van afgrijselijke en beruchte 
ziekten, ik ga maar niet op de details in, het was al erg 
genoeg… Door een gewijzigd doorstromingsbeleid is 
dat nu sterk verbeterd, zelfs de Fuut broedt er weer. 

De barakken zijn afgebroken, er staat nu een enorme 
moderne kas. Vlak ernaast nog de geblakerde muren, 
restanten van de gebouwtjes van de alchemie. 
Ik wees mijn geliefde nog eens op de ginkgo biloba 
die er al sinds 1785 staat en op de trompetboom, de 
fraaie oude kassen, waar eens in de zoveel tijd een 
paddenstoel vies staat te rieken en desondanks dui-
zenden mensen trekt. Of mensen die hun peuters op 
zo’n Victoria Regia laten dobberen om ze dan te fo-
tograferen. Leuk voor later. Nou, ik dacht het niet, je 
wordt er ongetwijfeld eeuwig mee gepest. Uit die 
zelfde kassen ontsnapte ooit het groene kroos dat ons 
al eeuwen het schaatsenrijden op boerenslootjes bijna 
onmogelijk maakt. Welbeschouwd gingen die hoog-
geleerden uit vroeger tijden net zo onzorgvuldig om 

met de flora als wij. 
Toch is de Hortus 
een grote histori-
sche plek, grote ge-
leerden als Linaeus, 
Einstein en Boer-
haave liepen hier 
graag rond, hun 
grootse gedachten 
formulerend.  
Net als ik uiteraard! 
 
Maar dacht u nou 
werkelijk dat ik 
overmand door deze 
overpeinzingen van 
toch wel patheti-

sche aard met mijn geliefde door deze Hortus aan het 
lopen was? Natuurlijk niet! Direct na het verschijnen 
van de vorige Braakbal ontving uw eindredacteur een 
tip dat zijn wensvogel, de Witkopstaartmees zich met 
een zekere regelmaat in de Hortus ophield! Helaas 
was het beest niet thuis, een heftige deceptie.  
Gelukkig hebben we ze later wel gezien, soms meer 
dan vijf stuks tegelijk en op 1½ meter slechts! Of  
samen met een Vuurgoudhaantje in één kijkerbeeld.  
Ja, er zijn nog mooie dingen in het leven. 
 
Nou ja, de láátste mooie dingen, vrees ik! Zolang déze 
regering blijft, gaat dat gauw achteruit, lees maar eens 
na wat ene staatssecretaris Bleker met droge ogen durft 
te zeggen over ecologische hoofdstructuren...  
Zo lang kunt u troost vinden in deze weer buitenge-
wone Braakbal, gevuld met bijdragen van uitzonder-
lijke aard! 

 uw eindredacteur 
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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: 

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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Met vriendelijke groeten, 
Leo van Soldt  
Penningmeester VWG, tel. 071-3412862  
 

 

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 data gepland 
Cor Kes 
(071 - 3414507) 
 
Margot & Ronald Klingers 
(071 - 5411198) Zaterdag 

08.30 uur 
Knotten: start bij De Zaagbek 

05-03-2011, 19-03-2011 = slotdag)  

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

 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  
 

Beste leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 

Gelukkig hebben de meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt, echter bij de registratie van de ont-
vangsten op onze girorekening is gebleken dat een aantal leden de contributie/donatie aan de Vogelwerkgroep 
voor 2011 nog niet heeft overgemaakt.   
Dit is ongetwijfeld aan uw aandacht ontsnapt en wij willen u langs deze weg vriendelijk verzoeken uw bijdrage zo 
spoedig mogelijk aan ons over te maken. 
 
Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedragen, welke overigens ook op pagina 2 van dit blad 
staan onder ‘Ledenadministratie’: 
 
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. 
 
Het gironummer is 520103 t.n.v. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
te Hazerswoude. 
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DDrriiee  SStteeeennuuiilleenn    

eenn  ddee  uuiitteerrwwaaaarrddeenn  vvaann  ddee  WWaaaall  
 

We vertrokken met 11 leden in drie auto's richting Zaltbommel. Voor de VWG een vrij nieuw gebied om te ont-
dekken. Op de Waaldijk aangekomen reden we eerst een stukje westwaarts om over de Waal uit te kijken. We za-

gen al direct veel eenden en gan-
zen op het water.  
 

Een Waterral liet zich enkele ke-
ren zeer luid horen. De waterstand 
was hoog hetgeen gezien de tijd 
van het jaar en de smeltende 
sneeuw hogerop in Nederland niet 
zo vreemd was. Na de koffie reden 
we naar het oosten. Soms door 
kleine dorpjes en langs mooie 
boomgaarden. Vaak hadden we 
prachtig uitzicht over de uiter-
waarden van de Waal.  
Opmerkelijk was dat we op drie 
locaties een Steenuiltje zagen. De 
eerste vloog uit een boom weg in  

  een van de boomgaarden waar 
overigens ook veel Kramsvogels van zeer dichtbij te bewonderen waren, die zich te goed deden aan het gevallen 
of niet geoogste fruit. De tweede Steenuil zat op het dak van een huis midden in een klein plaatsje (Dreumel??) en 
de derde zat onder aan de dijk in 
een dikke knotwilg lekker in het 
zonnetje. Het was goed speuren 
vanuit de auto. We lunchten in 
een mooi stukje uiterwaard en 
maakten daar een kleine wande-
ling. Er vloog een zevental Klei-
ne zwanen. Ook waren er veel 
kleinere vogeltjes te zien, allerlei 
mezensoorten en vinken. Tot 
vlak voor Nijmegen hebben we 
de Waal gevolgd. Uiteindelijk 
besloten we na veel indrukken 
huiswaarts te keren. Toen we bij 
Boers arriveerden hadden we 
ongeveer 250 km gereden en 61 
soorten vogels gezien. Een goed 
bestede dag met veel leuke 
waarnemingen.    

 

Jan Hoogeveen  

Steenuil op dak foto: C. Martijn 

Wintertaling in de Waal en in prachtkleed foto: C. Martijn 
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    g: gehoord, o: onderweg                                                             Roek met eikel, gefotografeerd door C. Martijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waargenomen soorten:  
 

Aalscholver Kuifeend Scholekster Torenvalk 

Bergeend                 (o) Matkop Slobeend Turkse Tortel 

Blauwe Reiger Meerkoet Smient Vink 

Boomkruiper            (g) Merel Sperwer Waterhoen 

Brandgans Nijlgans Spreeuw Waterral                 (g) 

Brilduiker Pimpelmees Staartmees Wilde Eend 

Buizerd Putter Steenuil Winterkoning 

Canadese Gans (Groot) Roek Stormmeeuw Wintertaling 

Dodaars Roodborst Tafeleend  

Ekster  

Fazant  

Fuut  

Gaai  

Grauwe Gans  

Groene Specht  

Groenling  

Grote Bonte Specht  

Grote Mantelmeeuw  

Grote Zilverreiger  

Heggenmus  

Holenduif  

Houtduif  

Huismus  

Kauw  

Kleine Zwaan  

Knobbelzwaan  

Kokmeeuw  

Kolgans  

Koolmees  

Koperwiek  

Krakeend  

Kramsvogel  

Een Steenuiltje zat zoals 
het hoort, weggedoken in 
een van de wilgen, bijna 
onzichtbaar, daarbij een 
beetje geholpen door wat 
lichte de regen. 
Het vogeltje zit midden 
in de witte cirkel! 
 

foto: J. Hoogeveen 
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DDeettaaiillss  ddaannkkzziijj  ddee  rriinngg::  ........776633  
 

Hoe gaat het gewoonlijk, je denkt, de Ooievaar is weer thuis en je fiets weer verder. Dit keer heb ik  
de pootring van Spookverlaatooievaar maar eens afgelezen , nr. 763 op de aluminium ring en het maar eens ge-
meld aan het Vogeltrekstation in Heteren. Ik kreeg een mail terug met de hiernaast staande melding, op pagina 13. 
Het is een hele klus het hele document door te lezen, maar dan zie je hoe het werkt en zie je zaken in die je anders 
toch nooit te weten was gekomen. De vogel, hij of zij, is als niet vliegvlug nestjong geringd, hemelsbreed maar 15 
kilometer hier vandaan in Wassenaar. Dat was overigens wel al bijna 22 jaar geleden en zo’n leeftijd zie je er toch 
niet van af.  
 
Cor Kes  
uw wetlandwachter 

 
De aluminium ringen, die voor Ooievaars worden gebruikt, zijn van het type lipring (zie rechter afbeelding). De ring is 

30 mm hoog en heeft een binnendiameter van 17,5 mm. Het ringnummer staat er drie keer op en bestaat uit een drie- 

of viercijferige code. Verder staat er 'Vogeltrekstation Arnhem Holland' op en op de lip is een ho-

rizontale markering aangebracht. Dit is het kenmerk van een Nederlandse Ooievaarsring. De rin-

gen worden aangebracht aan het zgn. bovenloopbeen.  

 

Deze ringen, sinds 1969 in gebruik, hebben een nadeel, een hoger ringnummer 

dan 9.999 is niet mogelijk. Daarom is men overgestapt op een nieuw type 

kunststoffen ring, de zgn. Elsa-ringen. De code staat in witte tekens op de 

zwarte ring. De ring bestaat uit twee delen. De twee delen kunnen met de hand 

op elkaar geklikt worden. Een dichtgeklikte ring heeft van binnen een ovale vorm, wat beter past 

bij de anatomie van een ooievaarspoot. De buitenkant van de ring is achthoekig. Op de Nederland-

se ringen is de code van de eerste serie: 1E001 t/m 1E999. Verder staat er op de ring NLA, van boven naar beneden, af-

korting van vogelringstation Nederland Arnhem. Dit staat er drie keer op. info: www.ooievaars.eu 

Ooievaar met ring foto: Adri de Groot 
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CC adres: Hak 
 Topaasdreef 25 

7828 AG Emmen 
Netherlands 

  

  Adres: Cor Kes 
   van Poelgeestlaan 84 

2396 BG Koudekerk aan den Rijn 
Nederland 

   cm.kes@planet.nl 
 

Heteren, 19-01-2011  

Vriendelijk bedankt voor uw melding van een geringde vogel. Hieronder treft u de gegevens over deze vogel aan. Als u 

fouten in deze melding aantreft verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons te melden. Het doel van het verzamelen van 

ringgegevens is om kennis te vergaren over trek en overleving van vogels. 

 
 

Identificatie 

Metalen ring:  Arnhem VT [Netherlands] .......763  [NLA 

.......763]  

Andere merktekens:  geen andere (kleur)merktekens aanwezig  [ZZ]  

Ringgegevens (geringd door: Hak (378))   

Datum (dd.mm.jjjj):  13-06-1989, 00:00, datum is exact op de dag af [0]  

Soort:  Ooievaar (Ciconia ciconia)  [01340]  

Geslacht:  onbekend  [U]  

Leeftijd:  nestjong, niet vliegvlug  [1]  

Plaats:  Van Ommerenlaan 3, Wassenaar, Zuid-Holland, NL [NL19]  

Coördinaten:  lat: 52° 10' 0 (52.12), 

lon: 4° 25' 0 (4.38)  

 

Nauwkeurigheid:  Ergens binnen een straal van 5 km  [1]  

Euring code: NLAA0.......76303ZZ0134001340N0ZUUU11-0099U130619890----NL19+520711+0042247182003------------- 

Meldgegevens (gemeld door: Publieke Melder (000)) 

Datum (dd.mm jjjj):  17-01-2011, 11:00, datum is exact op de dag af  [0]  

Soort:  Ooievaar (Ciconia ciconia)  [01340]  

Geslacht:  onbekend  [U]  

Leeftijd:  onbekend of niet opgegeven  [0]  

Plaats:  Spookverlaat 4, Hazerswoude-Rijndijk, Zuid-Holland, NL [NL19]  

Coördinaten:  lat: 52° 7' 3 (52.1176270550079), 

lon: 4° 36' 36 (4.61009502410889)  

 

Nauwkeurigheid:  nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoördinaten  [0]  

Conditie:  levend, verdere lot onbekend, bv. afgelezen met telescoop  [9]  

Omstandigheden:  vogel geïdentificeerd m.b.v. genummerde en/of gekleurde pootring(en)  [81]  

Euring code: NLAA0.......76304ZZ0134001340N0--UU01U00---1701201101100NL19+520703+00436360981040001509007888 

 
 

Afgeleide gegevens 

Afstand tot ringplaats: 15 km Verstreken tijd: 7888 dagen  

Richting van ringplaats: 90 graden is 21 Year(s) 7 Month(s) 4 Day(s)  

Met vriendelijk groet, 

 

Vogeltrekstation – Dutch Centre for Avian Migration and Demography 

Postbus 40, 6666 ZG Heteren, Nederland 

Tel: ++31-26-479 12 34 Fax: ++31-26-472 32 27 

info@vogeltrekstation.nl  www.vogeltrekstation.nl  www.griel.nl  

Het Vogeltrekstation is een samenwerkingsverband van NIOO-KNAW en de Ringersvereniging 
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FFoottooggrraaffeeeerr    

uuww  eeiiggeenn    

oommggeevviinngg  
 

De laatste decennia is er erg veel veranderd in het 

Nederlandse landschap en de volgende decennia zal 
dat proces zich nog sneller voltrekken. Die verande-
ring is een autonoom proces. Het is de resultante van 
de invloeden van economische activiteiten op hun om-
geving. Er worden wegen aangelegd, Vinex-wijken 
gebouwd en het gras wordt steeds vroeger gemaaid, 
terwijl veel koeien meer in de stal dan in de wei ver-
blijven. Een deel van die veranderingen kun je door 
vergelijking van topografische kaarten en door statis-
tieken vaststellen. Maar een belangrijk deel van die 
veranderingen krijg je zo niet helder. 
Je kunt die veranderingen wel vastleggen door het 
landschap met enige regelmaat te fotograferen.  
Streetview van Google fotografeert op grote schaal, 
maar die opnamen betreffen niet het landschap, maar 
de zijkant van verharde wegen. Voor kleinere gebie-
den heeft men meermalen foto’s over een langere pe-
riode gemaakt. Als je die foto’s ziet, dringt pas goed 
tot je door hoe snel die veranderingen zich voltrekken. 
Die veranderingen hebben grote invloed op het voor-
komen van planten en dieren. 
 
Daarom heeft de stichting Saxifraga 
(www.saxifraga.nl) besloten om het project NL in 
Beeld te starten. De bedoeling is om van elk kilome-
terhok in Nederland ten minste vier foto’s te maken 
volgens een gestandaardiseerde methode. Deze ver-
zameling foto’s zal het mogelijk maken om kwantita-
tief vast te stellen hoe het Nederlandse landschap er nu 

 

uit ziet. Als zo’n project over tien of twintig jaar wordt 
herhaald, is de ontwikkeling van de veranderingen in 
principe eenvoudig te analyseren. Bovendien kan ie-
dereen zien hoe Nederland er nu uit ziet. Het project is 
overlegd met SOVON en De Vlinderstichting. Zij wil-
len op dit punt samenwerken met Saxifraga, zodat het 
gezamenlijke materiaal voor een analyse van het land-
schap voor een eventuele volgende verspreidingsatlas 
kan worden gebruikt. Alle foto’s worden tevens op een 
website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk en 
vrij te gebruiken. 
 
Meedoen?  
Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de 
hulp van veel fotografen uitvoerbaar is. Fotograferen is 
populairder dan ooit. Wij gaan er dan ook van uit dat 
het mogelijk moet zijn om enkele honderden fotografen 
in Nederland te enthousiasmeren om mee te doen aan 
dit project. In dat geval zal na verloop van enkele jaren 
het project uitgevoerd zijn. Iedereen die een camera kan 
hanteren, kan aan dit project meedoen. We hebben 
een handleiding voor fotografen opgesteld en er zijn to-
pografische kaarten beschikbaar. Als je je uitgedaagd 
voelt om aan dit baanbrekende project mee te doen, kun 
je een mailtje sturen naar saxifraga@planet.nl of door 
middel van het contactformulier:  
www.nlinbeeld.org/index.php?option=com_contact& 

view=contact&id=3 
 
Handleiding  
Voor de fotografen is een handleiding gemaakt. Die 
kunt u downloaden op 
www.nlinbeeld.org/pdf/handleiding-voor-fotografen-

voor-het-project-nl-in-beeldpdf.pdf 
Bekijk ook de mondelinge toelichting van Jan van der 
Straaten op de website van Vroege Vogels. Hij vertelt 
daar hoe je de beste en mooiste landschapsfoto's voor 
dit project kunt maken. 
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HHooee  ggooeedd  kkaann  eeeenn  vvooggeelljjaaaarr  bbeeggiinnnneenn??  
 

 
Wel in mijn geval héél goed. Moet je je voorstellen. 
Ga je op die mooie zondag van 9 januari even lekker 
een wandelingetje maken. Gezellig even langs de 
Zegerplas. Stralende zon, heel veel andere wande-
laars en al een beetje voorjaarsgeluiden en luchtjes. 
Heerlijk!! 
 
In een prima stemming kom ik weer thuis, voordat ik 
de voordeur open, kijk ik nog even de voortuin rond 
èn dan………..wat zit dáár in mijn sorbus hupehen-

sis (= een niet inheemse lijsterbes met grijs blad en 
roze bessen), echt waar een Bombycilla garrulus, 
een Pestvogel!! 
Zomaar of het zo hoort, op nog geen 2 meter afstand 
van mij, zit ie besjes te peuzelen, doet af en toe een 
poepje, krabt zich eens achter de oortjes en kijkt eens 
in het rond. 
 
Mijn hart slaat gewoon een slag over. Het is mijn 
éérste Pestvogel!! En dan zomaar in mijn eigen tuin!  

 
Jippie!! Gauw naar binnen om mijn kijker te pakken 
(‘k had gezondigd tegen de eerste vogelaarsregel, om 
nooit, maar dan ook nooit zonder kijker een wande-
ling te maken, want je weet maar nooit!). 

Maar de vogel had geen haast en zat er nog keurig 
netjes toen ik weer buiten kwam. 
Oh, wat is ‘ie mooi! Moet er toch eigenlijk even een 
foto van maken, als bewijs dat het echt waar is. Ik 
weer naar binnen, in de hoop dat de vogel zal blijven 
wachten.  
 
Binnen…#@#*!!.... wáár is mijn fototoestel! Na vijf 
minuten zoeken, hoera gevonden! 
 Oh,….. #@*&?#......batterijen leeg!  Nieuwe batte-
rijen gezocht (en gevonden) en weer naar buiten.  Ja, 
vogel gevlogen natuurlijk. Sukkel dat ik ben. 
 
Jammer, maar ik heb hem in elk geval heel goed 
kunnen zien. Weer naar binnen. Verhip, daar zit ie 
weer. Weer naar buiten, nu gewapend met telescoop 
en fototoestel. Het is een buitengewoon coöperatieve 
vogel. Rustig zit ie op zijn tak, eet wat, poept weer 
wat, maakt een klein uitstapje naar de berk in de ge-
meentetuin (maar daar zitten uiteraard geen bessen 

aan) en komt dan weer 
keurig terug in mijn tuin 
om verder te smikkelen. 
Wat een middag! 
 
Rob Kraayeveld gebeld 
over het nieuws en die 
komt ook nog even kij-
ken. Gezamenlijk beslui-
ten we dat het een man-
netje moet zijn. Mooie 
brede gele eindband en 
een keelvlek die scherp 
omlijnd is, rode wax-
einden, alleen de witte 
“haken” van de hand-
pentoppen zijn niet goed 
zichtbaar. Mogelijk is 
het een jong mannetje of 
is dat wit al “weggesle-
ten”. 
Maar dan is de pret op. 
Het is inmiddels 4 uur 
geworden en de zon 

verdwijnt achter de huizen en daarmee ook de pest-
vogel. Maar….. de volgende ochtend om ca. 11.30 
uur was ie weer present! De hele dag weer genieten. 
Mijn vogeljaar kon niet beter beginnen. 

 
 

 Toos Woortman 
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OOnnzzee  mmooooiissttee  vvooggeellpplleekkkkeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  VV  
 

 

Morinelplevier op Terschelling, 2006 
 

 

OOpp  zzooeekk  nnaaaarr  ddee    

ppllaaaattssttrroouuwwee  

MMoorriinneelllleenn  vvaann  TTeexxeell  
Zo vrij als een vogel is in onze taal een regelmatig 

gebruikte uitdrukking. Ik vermoed dat die uit-

drukking maar ten dele waar is. Vogels zijn meer 

gebonden in hun bewegingen dan wij vermoeden. 
Normaal zien wij dat niet, maar het kon best wel 
eens zo zijn dat de wintergasten in onze tuin elk jaar 
dezelfde zijn, of directe afstammelingen van de vo-
gels van voorgaande jaren. Zij hebben in ieder geval 
vaste trekroutes en stopplaatsen die zij ieder jaar ge-
bruiken. Hoe die trekroutes tot stand zijn gekomen is 
een apart verhaal, men vermoedt dat klimatologische 
omstandigheden in een ver verleden, bijv. ijstijden, 
vaak bepalend zijn geweest. 
Ons doel ditmaal is zo'n voorbeeld van een vaste 
trekroute die bij Morinelplevieren zijn voorge- 
programmeerd. Elk jaar omstreeks 15 mei zitten 

zij op de velden van Polder Eijerland van Texel. 
Het is voorjaar, de vrouwtjes zijn in prachtkleed en 
een lust voor het oog. Het wordt tijd om ze eens op 
te zoeken. 
Wij willen voorstellen hun vaste plekken via de 
oostzijde van Texel te benaderen. 
In het voorjaar is daar qua trekvogels, vooral steltlo-
pers, op dit moment van alles te verwachten. Zij 
hebben haast om hun broedgebieden in het verre 
noorden te bereiken. In het voorjaar zitten ze vaak 
maar even uit te rusten op de bekende slikplaten van 

de plasjes langs de waddenzijde van Texel. Er zijn 
waarnemingen bekend van bijzondere vogels die niet  
meer dan een kwartiertje ter plekke aanwezig waren. 
Als u ooit een zeldzame vogel zelf wilt ontdekken, 
dan is nu uw kans!  
Zelf hopen wij nog eens hier mijn Terekruiter te ont-
dekken. Inderdaad het is er van het jaar weer niet 
van gekomen, toen zij in Nederland te zien waren 
zaten wij in Italië orchideeën te zoeken. Je moet blij-
ven dromen, eens zal die knaller komen! De bekende 
plasjes werken wij in een rustig tempo af. Vergeet 
niet ook de wat meer links gelegen plasjes van 

Dijkmanshuizen aan te doen. Hier staat tegenwoor-
dig een leuke hut die uitzicht geeft op slikrandjes 
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en ondiepe plasjes. Ook het Wagejot is zo'n plek 
waar nu alles kan. Onze weg vervolgend langs de 
IJsdijk, kunnen wij uiteindelijk niet verder. Het res-
tant van de weg is afgesloten voor autoverkeer. 
Waarschijnlijk om geen verstoring te geven aan het 
natuurreservaat de Schorren dat even verderop be-
gint. Wij slaan hier linksaf. Einde weg rechts en 
meteen weer links. Wij komen nu op de Oor-
sprongweg. Wij hebben de Polder Eijerland nu be-
reikt. Het wordt nu zoeken op de bouwlanden. De tip 
van ongeveer 15 mei heb ik destijds gekregen van de 
Wetlandwacht van Texel. Hij zei dat je vooral moest 
letten op de aardappelveldjes. De heuveltjes die zijn 
getrokken om de aardappels te poten bieden beschut-
ting aan de Morinellen zo vertelde hij. 
De eerste weg die wij passeren is de Hoofdweg. Langs 
deze weg hebben wij de Morinellen diverse malen ge-
vonden. Wij slaan nu eerst rechts af op deze weg en 
turen de velden af. Daar de Morinellen zeer plaatsge-
trouw zijn zou het aan te raden zijn om de avond van 
te voren even op de site van waarneming.nl te kijken. 
Geeft al een goed houvast, want de oppervlakte van de 
Polder Eijerland is vrij groot. Als je enigszins weet 
waar ze gisteren zaten is dat al een indicatie in welke 
hoek te zoeken. 
Het zijn er meestal een stuk of 12 tot 14. Als u ze 
eenmaal gevonden hebt, geniet ervan! Het duurt 
weer een heel jaar voordat je ze weer zo mooi te zien 
krijgt. De op de Maasvlakte aanwezige herfstvogels 
zijn lang niet zo mooi! 
 
Er rest ons nu nog een dagdeel. Het is toch zonde om 
nu het eiland al weer te verlaten. De overtochtprijs is 
niet misselijk dus wij moeten onze tijd op Texel ten 
volle benutten. 
Is de Morinel een nieuwe soort op uw lijst dan hoort 
hier koffie met appelgebak bij. Die is lekker bij het 
restaurant bij de vuurtoren, hebben wij uit ervaring 

geleerd. Ook al hebben wij geen nieuwe soort op die 
dag, dan is dit toch onze gebruikelijke middagstop. 

Na de koffiestop is het aan te raden om het Renvogel- 
veld af te zoeken. Eens in het verre verleden zat hier 
een Renvogel en het heeft die naam in de vogelaars-
wereld behouden. In zijn prille jeugd heeft Ken hem 
daar toen gezien. De bofkont. Vanaf de vuurtoren 
rijdend ligt het links van de weg. Het is een plasje 
met wat slikrandjes en een ruige helling. Zo dicht bij 
de punt van het eiland ligt het listig. Alles kan nu, 
denk aan de Renvogel van destijds. 

Twee plekken aan de westzijde van het eiland zijn in 
deze periode interessant. De Slufter, bij iedere ei-
landbezoeker wel bekend en de Mokbaai met de 
Horsmeertjes en de Horszandplaten. De sluftervallei 
bezoeken wij veelal in de wintermaanden, op zoek 
naar Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen. Maar 
SBB heeft het pad naar links dat leidt naar de Neder-
landen geheel op de schop genomen. De vroegere 
sloot is nu verbreed en links en rechts van het pad 
zijn er moerassige gedeelten gemaakt. Ook hier kan 
qua steltlopers van alles verwacht worden. Wij zoch-
ten eens naar de Kleine Geelpootruiter die daar ge-
meld werd. 
Wij kiezen meestal voor de Mokbaai en naaste om-
geving. De Mokbaai is makkelijk te vinden. Rijdend 
naar de veerboothaven langs de Postweg slaan wij 
bij de stoplichten net voor de veerhaven rechts af 
richting Den Hoorn. Eerste weg links. Een weggetje 
naar rechts de Watermolenweg richting den Hoorn 
negeren. Einde weg rechts de Molwerk op. Wij zijn 
nu in het gebied dat wij de resterende uren op Texel 
willen bezoeken. Even verder ligt rechts een plasje, 
De Petten geheten, dat zeer goed kan zijn. Er broeden 
op dit moment veelal Kokmeeuwen en Visdieven. 
Hiertussen zijn mogelijk Noordse Sterns en Zwart-
kopmeeuwen te vinden. Even verder buigt de weg af 
naar links. Wij komen nu bij de Mokbaai die links van 
ons ligt. Indien het laag water is kunnen hier allerlei 
leuke steltlopers gevonden worden. Wij kijken meest-
al vanaf de duintjes die naast de weg liggen.  
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Neem rustig de tijd en speur de slikvlakte en het wa-
ter af. Menige dwaalgast is hier in het verleden ge-
spot. In het voorbijgaan hebben wij rechts van de 
weg een hokje zien staan met een uitkijkheuvel. Hier 
achter ligt het einde van de geul, een afwaterings-
sloot die begint bij strandpaal 9, het Hoornder slag 
of strand geheten. Hier net onder de uitkijkheuvel 
liggen drassige bosjes. Voor Nederland bijna de laat-
ste plek waar de Roodmus nog regelmatig gezien 
wordt en misschien ook wel nog broedt. Het is een 
beetje vroeg, eind mei worden de eerste meestal ge-
hoord, maar je weet nooit. 
Aan het einde van de weg is rechts een parkeer-
plaats. Daar parkeren en na een laatste blik op de 
Mokbaai geworpen te hebben, slaan wij nu rechts af 
een wandelpad in dat tussen de Horsmeertjes loopt. 
Hier komen wij rechts van het paadje een paal tegen 
die aangeeft waar vroeger het strand begon. Straks 
zullen wij zien hoeveel zand hier in de loop van een 
tiental jaren is bijgestoven. Ook hier links nat wil-
genbos, waar de Roodmus ook regelmatig gezien en 
gehoord wordt. Na de Horsmeertjes komen wij op 
militair terrein. Wij worden wel welkom geheten. 
Hier is de laatste jaren een geweldige hoeveelheid 
zand aangeslibd. Er ontstaat op deze plek een totaal 
nieuw duingebied met een primaire duinvallei. 
Vooral botanisch erg interessant, o.a. veel soorten 
orchideeën. Wij kunnen hier uren doorbrengen al 
zwervend door de lage duintjes en zandvlakten. Je 

waant je hier in een nieuwe wereld. Nog even genie-
ten van de rust van het eiland alvorens wij ons weer 
in de gekte van de Randstad storten. 
 

 
 

 

Rob Kraayeveld 
 

 

 
 

 

 

IInnggeekkoommeenn  LLeeccttuuuurr  
 

1. SOVON Nieuws uit de provincie Zuid-Holland 2010. 2 (november) (SOVON) 
2. SOVON-Nieuws 2010 - 23.3 (oktober ) (SOVON) 
3. Limosa 83.3 – 2010 (NOU/SOVON) 
4. Bont Allerlei 31.4 - 2010 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 
5. Daucallium 2010 nr. 3 (KNNV afd. Leiden) 
6. Vogels 05/2010 (winter) (Vogelbescherming Nederland) 
7. Vogelnieuws 06/2010 (december) (Vogelbescherming Nederland) 
8. Groene Hart Leven 03/2010 (winter) (Stichting Groene Hart) 
9. De Strandloper 42.4 – 2010 (dec.) (Natuur- en vogelbesch. Noordwijk ) 

10. Sleutelblad nr. 4 (december) 2010 (IVN afd. Leiden) 
 

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

Bert van Eijk, tel.071-5893006 (bij voorkeur tussen 18.30 en 19.30 uur), e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl. 

 

Piet van Woerden, 
secretaris 
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WWeeiiddeevvooggeellvveerrssllaagg  22001100  
 

Het weidevogelseizoen begon met een lang 
koud voorjaar.’s Nachts vroor het nog. Maar 

over het algemeen begonnen de weidevo-
gels toch niet veel later dan normaal met 

broeden. Het was in mijn gebieden 
maar 4 dagen later dan in andere jaren 

dat ik de eerste kievitseieren vond. 
Toch waren er vragen over 

hoe het zou lukken met 
het verdere verloop 

met betrekking tot het broe-
den van de legsels. Alhoe-

wel de grasgroei achter 
bleef gingen de vogels 

gewoon door met het broeden op hun 
nesten. Door deze klimaatomstandighe-
den, werd er minimaal drie weken later gemaaid. 
Hoera, een kleine optelsom betekent, dat de weide-
vogels met hun legsels gemiddeld drie weken meer 
de tijd hadden om hun jongen groot te brengen. 
Want vroeg maaien betekent minder kans op insec-
ten en minder kans om te overleven. En drie weken 
op zo’n jong vogelleven is heel wat.  
Over het algemeen waren de weidevogelbeschermers 
het er over eens dat er meer vliegvlugge jongen ge-
zien waren dan in vorige jaren. Dus maar hopen dat 
ze volgend jaar in wat grotere aantallen weer in onze 
polders aanwezig zullen zijn. We weten inmiddels 
wat de vele oorzaken zijn die de achteruitgang van 
de weidevogels tot gevolg hebben. Wetenschappelijk 
onderzoek, maar ook de gewone weidevogelaar pleit 
voor veel meer biodiversiteit. Want veel  andere ge-
bieden dan in Nederland om tot  legsels te komen 
zijn er niet. Hoe groter de intensieve landbouw des te 

nadeliger het uitpakt voor de weidevogels. Dit jaar is 
een ander beleid tot stand gekomen d.w.z. voorheen 
werd subsidie per beschermd nest gegeven dat be-
broed was, nu wordt deze subsidie verleend als de 
boer ook op een gedeelte van zijn land verlate maai-
datum toepast. Hierdoor kunnen de weidevogels in 
deze gebieden meer kansen krijgen om daar met hun 
kuikens te overleven, mede omdat daar een groter 
insectenleven is. 
Ook reservaten zoals ‘De Wilck’ zijn van groot be-
lang vanwege de latere maaidata en de hogere biodi-
versiteit. Cijfermatig hadden we een iets hoger aan-
tal. Dit komt voornamelijk omdat er 2 nieuwe boeren 
in de Hondsdijkse polder zijn bijgekomen. De grote 
uitschieters dit jaar waren de Tureluur van 12 naar 
27 nesten en de Scholekster van 39 naar 48 nesten 
dit laatste kan komen door de maïsteelt die op zwarte 
grond plaats vindt. Grutto + 8 en de Kievit – 6. Dus 
dit jaar best wel goed, vooral de Tuut. Het is van 
groot belang dat terreinbeheerders en boeren in grote 
gebieden gaan samenwerken. In de Achthovener en 
Hondsdijkse polder is daar een start meegemaakt, 
drie grote bedrijven met 200 h.a. gras en maïsland 
hebben dit jaar gezamenlijk zo’n uitgesteld maaibe-
heer toegepast. Dat werd gesubsidieerd, zodat de 
boer ook bedrijfsmatig het weidevogel beschermen 
interessant kan gaan vinden. In de weidevogel ge-
bieden hebben vrijwilligers een belangrijke functie, 
zij signaleren en inventariseren, maar ook bescher-
men zij nesten in het zo mooie polderlandschap. Met 
dank aan deze vrijwilligers en boeren die dit jaar 
weer hebben meegedaan om weidevogels te be-
schermen, groet ik jullie, het was weer de moeite 
waard. 

 

Jan Kuijt 
Legsels per soort 2010, Koudekerk, ZH 
 

Soort Totaal Bekend 
Uit- 

gekomen 
Niet uit- 
gekomen 

Percentage 
uitgekomen 

Predatie Beweiding Werk Verloren Overige Onbekend 

Canadese Gans 2 1 1 0 100,0 0 0 0 0 0 0 
Grauwe Gans 2 1 1 0 100,0 0 0 0 0 0 0 
Grutto 83 76 60 16 79.0 10 1 2 2 0 1 
Kievit 176 156 130 26 83,3 22 1 3 0 0 0 
Knobbelzwaan 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0 1 0 
Kuifeend 7 4 4 0 100,0 0 0 0 0 0 0 
Meerkoet 20 13 9 4 69,2 4 0 0 0 0 0 
Scholekster 48 41 33 8 80,5 7 1 0 0 0 0 
Slobeend 1 1 1 0 100,0 0 0 0 0 0 0 
Tureluur 27 23 18 5 78,3 1 0 1 2 0 1 
Visdief 2 1 1 0 100,0 0 0 0 0 0 0 
Wilde Eend 12 9 8 1 88,9 0 0 1 0 0 0 
Totaal 382 327 266 61 81,4 44 3 7 4 1 2 

Percentage van bekend resultaat 81,4 18,7  13,5 0,9 2,1 1,2 0,3 0,6 
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OOpp  hheett  eeeerrssttee  oooogg  ggeewwoooonn  eeeenn  ssooeeppeeeenndd....  
 

Op een zondagmiddag in september maakte ik een wandeling op het landgoed “ Huys te Warmont” in Warmond. 
Een prachtig stukje natuur met 
vele vergezichten over de pol-
der. Bij het voeren van de een-
den in de slotgracht zag ik een 
paar wilde eenden. Niet zo bij-
zonder zou je denken. Maar 
toch…!! 
Op een zondagmiddag in januari 
wederom een mooie wandeling 
op dit landgoed gemaakt. Ik  
was heel benieuwd of ik die 
eenden weer zou zien. En ja 
hoor, twee eenden met een 
kromme grijze snavel en gelij-
kend op een woerd. Een wande-
laar hielp me uit de droom. Het 
waren krombekeenden. Thuis 
meteen op Google gekeken (een 
vogelboek gaf in eerste instantie 
geen aanwijzing). Het waren in-
derdaad krombekeenden. Zijn 
thans zeer zeldzaam, komen haast niet meer voor en bijna uitgestorven. Voor info zie uiteenzetting hieronder. 
Kortom: een bijzondere ontmoeting. Dus mocht u naar Warmond gaan, succes en kijkplezier.  
 

Jan Stuve 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Noord Hollandse Krombekeend 
 

De Noord Hollandse Krombekeend of Oud Hollandse Krombekeend is een van de oudste nog bestaande gedomesti-

ceerde watervogels van eigen bodem die al in de 17
e
 eeuw worden beschreven. Dit ras kenmerkt zich door de sikkel-

vormig gebogen snavel, die recessief vererft ten opzichte van de rechte snavel, waarbij nog een uniek kenmerk voor-

komt bij de witte exemplaren; deze hebben namelijk een roze snavel. De eend, ter grootte van de Wilde Eend, kan 

ook goed vliegen wat ze bij gevaar zeker doen! Kortwieken is dan ook geadviseerd, maar dat maakt het de vos weer 

een stuk makkelijker in de winter en niet iedereen kan ze in een volière houden.  
 

De krombekeenden komen in verschil-

lende kleurslagen voor, echter helaas 

worden ze zo weinig gehouden dat 

slechts enkele kleurslagen erkend zijn. 

Dit zijn witte exemplaren, donkerwild-

kleur (zie de afbeelding op deze pagina) 

waarbij de woerd geen halsring draagt 

en donkerblauw-wildkleur.  

 

Kleurslagen als wildkleur, witborst, 

zwart, buff, zwart-witbont en wit-

wildkleurbont zijn bijna geheel verdwe-

nen. Meer kleurslagen zijn er aanvanke-

lijk wel geweest maar helaas niet meer 

gezien, wat niet zou betekenen dat ze 

er niet meer zijn. 
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Sombere woudloper 
 

Zoals sommigen van u zullen 

weten, schrijf ik naast deze co-

lumns ook regelmatig recensies 

over natuurboeken in het on-

volprezen 

www.vogeldagboek.nl. Eigenlijk 

was het de grote man achter 

deze site om mijn vrouw te 

doen. Zij kreeg het eervolle ver-

zoek van Adri om mee te wer-

ken aan de recensierubriek. 

Maar Margot en ik zijn in ge-

meenschap van goederen ge-

trouwd en dus is alles wat van 

haar is, ook van mij, inclusief 

eerbare voorstellen. Brutaalweg 

meldde ik dus aan Adri dat ik er 

wel oren naar had. Adri nam 

zijn verlies en benoemde mij als 

recensent. 

 

Inmiddels heb ik vele tientallen 

natuurboeken gerecenseerd, 

maar mijn allereerste recensie 

wordt nog steeds veruit het 

meest bekeken. “Waarom?”, 

zult u vragen: “Ben je soms 

slechter gaan schrijven?” Ik 

hoop het niet. Nee, de bekend-

heid van mijn eersteling is te 

danken aan de moderne com-

putertechnieken, en met name 

de zoekmachine Google. Kenne-

lijk stikt het op het internet van 

surfende perverse mannetjes 

(en vrouwtjes?), want er blijkt 

heel vaak gezocht te worden op 

de woordcombinatie ‘Nonne-

tjes‘ en ‘klaarkomen’. En het 

toeval wil dat mijn eerste recensie betrekking had op het prach-

tige boek “Waarom Nonnetjes samen klaarkomen en andere 

wonderen van het wad”, door Theunis Piersma, met grappige 

strips van Gerrie Hondius. 

 

Natuurboeken met humor, 

daar zijn er veel te weinig 

van. Echt grappige boeken 

zijn op de vingers van één 

hand te tellen. Uit het hoofd 

noem ik “Blinde vink” van 

Jean-Pierre Geelen en Dor-

restijns vogelgids. Twee aan-

raders (lees mijn recensies er maar op na).  

Verder zijn er nog wat auteurs die zo nu en dan wat humor door 

de teksten heen vlechten. Maar de meeste natuurboekauteurs 

zijn toch van het type sombere woudloper. 

Natuurlijk gaat er veel natuur teloor, worden onnoemelijk veel 

dieren en planten met uitsterven bedreigd en legt het arcadi-

sche landschap het keer op keer af tegen de nietsontziende 

massaconsumptie. 

Daarbij komt nog dat veel natuurliefhebbers sowieso al geneigd 

zijn tot een zeker pessimisme, variërend van weinig vrolijk tot 

licht suïcidaal.  

Maar dan zouden zij juist gebaat zijn bij het schrijven en lezen 

van optimistische verhalen en komische natuurboeken. 

 

Schrijvers, breng het eens wat positiever. Ik denk aan zoiets als: 

de biodiversiteit in ons land is de laatste jaren alleen maar toe-

genomen! Met vele tienduizenden kilo’s. Er verdwenen welis-

waar wat Ortolanen en Draaihalzen, maar dat woog niet op te-

gen de aanwas van Nijlganzen en Halsbandparkieten. Ander 

voorbeeld: het voedselaanbod voor aaseters zoals Buizerd en 

voor avontuurlijk ingestelde alleseters neemt alweer toe! Er is 

namelijk recent een nieuwe snelweg geopend. 

 

U ziet al aan deze twee simpele voorbeelden dat een optimisti-

scher blik op de wereld mogelijk is. Het is maar uit welk per-

spectief je iets wil bekijken. 
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Ronald Klingers 

 Lekker hè, zo’n 
vers geplet muisje 
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NNeessttkkaassttbbeehheeeerr  

  ““PPaarrkk  DDee  HHoouuttkkaammpp””    
((iinnccll..  HHeeeemmttuuiinn)),,  LLeeiiddeerrddoorrpp  22000099  

 
Op 23 november 2010 zijn in de bovenvermelde 
Leiderdorpse sectie 70 nestkasthangplekken op hun 
bezetting en materieel welzijn gecontroleerd. Er ble-
ken er in vergelijking met 2009 acht te zijn verdwe-
nen of onbruikbaar geworden, zodat er “maar” 62 
controleerbare kasten waren af te werken. Tijdens de 
controlerondes zijn, omdat er tijdens de winter 
2010/2011 weer flink gaat worden gekapt, zo nodig 
kasten verplaatst naar bomen die blijven staan.  
Van de 62 bewoonbare kasten werden er 50 benut. 
De reële bezettingsgraad kwam uit op 80%, wat best 
wel hoog is. Slechts twee soorten (Pimpelmees en 
Koolmees) hebben de mogelijkheden die we hen als 
werkgroep boden benut. De Pimpelmees klom twee 
treetje van 18 naar 20 (+ 11%) en de Koolmees be-
nutte nu 30 in plaats van 27 (dus ook precies + 11%) 
hangende kraamkamers. Het totaalgebeuren gaf een 
stijging van 45 naar 50 (natuurlijk ook + 11%) te 
zien.  
Echte opmerkelijkheden zijn niet te melden, zoals 
altijd werden er in meerdere kasten eieren of dode 
jongen gevonden en deze keer geen volwassen le-
venloze vogels. Wel moest er veel meer herstel- en 
vervangingswerk worden gedaan dan gewoonlijk, 
zodat het doorpezen was geblazen om alles op de-
zelfde dag te kunnen afwerken.  
Wel is het intussen overduidelijk dat er buiten de 
twee gebruikelijke mezensoorten amper andere in 

nestkasten geïnteresseerde soorten het park bevol-
ken. Hiervoor moeten we, behalve voor de Kauw, tot 
2002 teruggaan (zie de tabel). 
 
De controleteller staat nu op 26 seizoenen, daarin 
werden in totaal 1151 kasten bezet geconstateerd. Dit 
betekent een jaarlijks gemiddelde van 44; wat ietwat 
wordt gedrukt door het duidelijk lagere aantal kasten 
in het startjaar 1985. Het hoogste aantal bezette kas-
ten is 58 (2005), het laagste (exclusief het startjaar 
1985) 34 (1987). Elf vogelsoorten hebben tijdens de-
ze kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de 
door de VWG geboden gelegenheid. 
Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam: Bert 
van Eijk, Sjon van Santen en Geert-Jan van Beek.  
 
Tot slot, maar daarom niet minder welgemeend: onze 
dank aan de parkbeheerders voor het gebruik van 
klim- en vervoersmateriaal, het doeltreffende over-
leg, de duidelijke informatie omtrent de kapbedoe-
lingen en het verschaffen van een warme, overdekte 
en gezellige lunchplek.  
 
Namens de nestkasten-beheersgroep sectie Hout-
kamp/Heemtuin Leiderdorp,  

 

 

Bert van Eijk 
 

 

 

 
 

 

 Overzicht nestkastbezetting Houtkamp ’85-’09 
 

Vogelsoort ’84 ’85 ’86 ’87 ’88 ’89 ’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 

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

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

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

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

Gekr. Roodstaart - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Bont.Vliegenvanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Koolmees - 10 27 23 25 25 23 24 25 23 29 22 24 18 24 25 27 25 28 23 27 32 29 25 24 27 30 

Gr. Bonte Specht - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal bezet - 17 40 34 43 47 40 43 45 42 51 39 42 40 41 45 48 40 46 42 46 58 51 48 44 45 50 
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Ton Renniers 

 

DDee  KKlleeiinnee  ZZwwaaaann  iinn  oonnzzee  ppoollddeerrss  
 

Kleine Zwaan waarnemingen van 1 november en 25 januari 2010-2011 
Het aantal waarnemingen van Kleine Zwanen is deze winter talrijk. Een reden om aan deze soort apart aandacht te be-
steden. In onderstaande samenvatting heb ik geprobeerd uit te splitsen naar maximale dagaantallen in ons werkgebied 
verdeeld over perioden van 1 week. Bijvoorbeeld: op maandag, woensdag en vrijdag zijn Kleine Zwanen gemeld, maar 
op woensdag de meeste, dan staat het aantal waarnemingen van die woensdag in onderstaand diagram enz.  
 

Dagmaxima van Kleine Zwanen per week in Rijnwoude e.o. (2010-2011) 

 
 

Het aantal locaties waar de zwanen zich bevonden, bedroeg minimaal 16 (vrijwel zeker meer, maar niet altijd 
staan de waarnemingen naar polder uitgesplitst en zijn alleen totale aantallen vermeld). Een deel van deze locaties 
ligt op de uiterste grens van ons werkgebied of zelf iets er buiten (Aarlanderveen). Van alle locaties blijkt de  
Lagenwaardse Polder bij Koudekerk a.d. Rijn het meest favoriet en met de hoogste aantallen Kleine Zwanen. Ook 
dat heb ik in een diagram weergegeven. 

 

Dagmaxima van Kleine Zwanen in de Lagenwaardse Polder (2010-2011) 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
(van 1-11-2010 tot 25-02-2011) 

 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Blauwe Kiekendief ♀,o/tp 19, 31/12; 07/01 1,1 ZWgp, De Wilck, ZR EZ-FV, ow 

Brandgans                   o/tp Vele data max. 2100 LDpah, RAV, ZR, RW IB-GJB, CK, ow 

Geelgors                         tp 10/11 1 ZR ow 

Geelpootmeeuw             tp 16/01 1 ZR ow 

Grauwe Gans                 tp 15/11 1200 KRlwp SH-CK 

Grote Aalscholver        tp 06/11 1 HWgemeneweg KK-CK 

Grote Barmsijs                o 19/11 4 ZR ow 

Grote Gele Kwikstaart    o Div data max 2 ZR ow 

Grote Zaagbek     ♂+♀, tp 30/12; 09/01 2, 1 Westvaart, Wijde Aa  HV, CK 

Grote Zilverreiger 23,29/11 23, 1, 2 Polders in werkgebied JJ, IB-GJB 

Havik                   ♂+♀, tp 01,10/11 1, 1 ZR ow 

Houtsnip                         o 08, 16, 23, 28/11; 08, 29/12 1, 1, 1, 1, 1 LDhtk,ZR, HWspookverlaat BE, dw, ow 

IJsgors                       o/tp 02, 10,17,23/11 1, 1, 1, 1 ZR ow 

Keep                            o/tp Vele data max 8 ZR, RAV ow, GJB 

Kleine Rietgans         o/tp 02/11,06/01 16, 12 ZR, ZWwbp ow, SvS 

Kleine Zwaan                tp 
Heel veelwaarnemingen: 
Zie ook pagina 23   

Dagmaximum 
240 

Rijnwoude e.o. div. wns. 

Kolgans                          tp Div data max. 725 De Wilck, KRlwp, RAV, RW CK,SH,IB-GJB 

Koperwiek                      o 02/11 700 ZR ow 

Kraanvogel                    o 29, 30/11 70, 12, 40 LD, A4thv Starrevaart, ZR SvS,TR,ow 

Kuifmees                       tp 01/11 1 ZR ow 

Pestvogel                       tp 09, 11-12/01 1, 2, 3 AR TW 

Putter                             tp 09/01 31 KRlwp CK 

Rietgans (toendra)      o/tp 06/11, 19/12 150, 240 ZR ow 

Rietgans (taiga)             tp 08/12, 09/01 ?? RW, LDpah CK 

Ringmus                        tp 07/11 16 ZR ow 

Roek                             tp 19/12 6 ZWgp EZ-FV 

Roerdomp                      tp Div data 1 Hazerwoude dw, ow 

Ruigpootbuizerd          tp 01/01 1 ZR ow 

Sijs                              o/tp 16, 17/11; 18-19/12; 07/01 1, 6, 18, 8, 3 LDhtk, ZR, HWspookverlaat BE, ow, JE 

Slechtvalk         ♀ /juv,  tp Div data max. 2 ZR, LDpah, KRhdp, De Wilck CK, SH, AG 

Slobeend                        tp 13/11 268 De Wilck CK 

Smelleken             ♀, o /tp  14/11; 18/12; 09,12/01 1, 1, 1, 1 ZWgp,ZR EZ-FV, ow 

Smient                            tp 13/11 4770 De Wilck CK 

 
 

   vervolg van pagina 25 
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    ♂ = man, ♀ = vrouw, juv = juveniel, ad = adult, o = overvliegend, tp = ter plaatse 

 

 

Korte toelichting 

 
Indien er meer dan 5 waarnemers zijn voor 1 soort, 
worden de namen niet meer afzonderlijk in de laatste 
kolom vermeld maar valt dit onder diverse waarne-
mers. Met overige waarnemers wordt bedoeld waar-
nemers die geen lid zijn van onze VWG. Tussen 5 en 
10 data wordt vermeld als diverse data en meer dan 
10 verschillende data als vele data (voor details zie 
onze website). 
 
Duidelijk te zien dat het winter is. Het aantal waar-
nemingen van typische wintergasten zoals kleine 
zwaan (niet opgenomen in de lijst vanwege de vele 

meldingen, maar hieronder apart vermeld), Wilde 
Zwaan en diverse ganzensoorten (al dan niet ge-
mengde groepen) is groot. Ook zijn er Taiga Riet-
ganzen gemeld in deze gemengde groepen, helaas 
zonder aantalsvermelding. Deze soort is in ons land 
een weinig algemene wintergast en niet onder alle 
omstandigheden even gemakkelijk van de veel al-
gemenere Toendra Rietgans te onderscheiden. De 
aantallen van sommige soorten zijn fors (zie bv 
smient). De invasie van de Witkopstaartmees in ons 
land is ook in onze regio niet onopgemerkt gebleven 
(vorige keer en nu in de lijst).   

 

 

Waarnemers:  
 

AG   =  Adri de Groot GJB  =  Geert Jan v Beek KK   =  Ko Katsman WB  = Wijnand vd Bosch 
BE   =  Bert van Eijk HV   =  Henk Vervoort SH    =  Siem vd Haas 
CK   =  Cor Kes IB     =   Ingeborg Blommers SvS   =  Sjon van Santen 
EZ   =   Elly van Zonneveld JE    =   Jaap Engberts TR    =  Ton Renniers ow  =   overige waarnemers 
FV  =    Frans Verburgt JJ    =   Jos Janssen TW   =  Toos Woortman dw  =   diverse waarnemers 

 
 

Locaties 
 

AR   =  Alphen ad Rijn L      =   Leiden ZW   =  Zoeterwoude lwp  =  lagenwaardse polder 
AV   =  Aarlanderveen LD    =  Leiderdorp gp    =  grote polder pah  =  polder achthoven 
HW   = Hazerswoude RAV =  Roelofarendsveen grp   =  generale polder pg    =  polder groenendijk 
HWD= Hazersw.dorp RW  =  Rijpwetering hdp  =  hondsdijkse polder rhp   =  riethoornse polder 
KR    = K-kerk ad Rijn ZR    =  Zaans Rietveld htk  =  park de houtkamp wbp =  westbroekpolder 

 

Stuur jullie nieuwe waarnemingen naar onze website  

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

 

Ton Renniers 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     
Velduil                            o 03/11 1 ZR ow 

Veldleeuwerik                 o 18/12 420 ZR ow 

Vuurgoudhaan                tp 08,16/11 2,2 LDhtk BE 

Waterpieper                     tp Vele data max 3 ZR ow 

Watersnip                     o/tp Vele data max 90 ZR, LDhtk, KRlwp ow, IB-GJB 

Wilde Zwaan       ad/juv, tp 07, 10, 13, 15/12; 24/01 1, 1, 9, 12, 2 LDrp, AV, HWrhp, HWpg SvS, CK, KK-WB 

Witgat                             tp 17/11; 08/12 1, 1 ZR, LDhtk ow 

Witkopstaartmees        tp 10/01 1 HW ow 

Wulp                               tp 17/11; 19, 23/12; 20/01  275, 475, 500, 420 HWpg, KRlwp, HWDgrp CK, HV 

  vervolg van pagina 24 
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HHOOUUTTKKAAMMPP//HHEEEEMMTTUUIINN  LLEEIIDDEERRDDOORRPP  
Waarnemingen 2010 

 

Zoals gebruikelijk heb ik het afgelopen jaar geprobeerd om driemaal per maand een vogelwandeling door 

park De Houtkamp plus Heemtuin Leiderdorp te maken. Een traditie die intussen 31 jaar bestaat. Ook 

2010 bracht weer veel moois. 
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Aalscholver  x      IJsvogel  x      

Roerdomp  x   x   Groene Specht x    x   

Blauwe Reiger  x      Gr. Bonte Specht x       

Lepelaar   x     Oeverzwaluw  x      

Knobbelzwaan  x      Huiszwaluw  x   x   

Grauwe Gans  x      Boerenzwaluw  x   x   

Kolgans   x     Witte Kwikstaart   x     

Soepgans x   x    Gr. Gele Kwik.  x      

Brandgans   x     Winterkoning x       

Can. Gans  (Gr.)  x     x Heggenmus x       

Nijlgans  x  x    Roodborst x       

Wilde Eend x       Merel x       

Soepeend x   x    Zanglijster x       

Wintertaling  x   x   Koperwiek  x      

Krakeend   x     Kramsvogel  x   x   

Mandarijneend  x  x    Bosrietzanger x       

Kuifeend  x      Kl. Karekiet x       

Muskuseend x   x    Braamsluiper  x      

Grote Zaagbek  x      Tuinfluiter x       

Wespendief   x     Zwartkop x       

Buizerd  x      Tjiftjaf x       

Sperwer  x      Fitis x       

Boomvalk  x   x   Goudhaan  x      

Fazant  x      Vuurgoudhaan  x      

Waterral  x      Pimpelmees x     x  

Waterhoen x       Koolmees x     x  

Meerkoet x       Staartmees x       

Witgat  x      Boomklever  x      

Watersnip  x   x   Boomkruiper x       

Houtsnip  x      Spreeuw  x      

Zilvermeeuw  x      Huismus  x   x   

Kl. Mantelmeeuw  x      Vink x       

Stormmeeuw  x      Keep  x      

Kokmeeuw  x      Groenling x       

Visdief  x   x   Putter  x      

Holenduif x       Sijs  x      

Houtduif x       Gaai x       

Turkse Tortel x       Ekster x       

Gierzwaluw  x      Kauw x       

Ransuil  x   x   Zwarte Kraai x       

Halsbandparkiet x   x            

                

Totaal aantal 
soorten 

33 42 6 6 11 2 1  
       

 
Uiteraard zijn de eerste drie kolommen de belangrijkste, zij geven de aanwezigheid van de vogelsoort weer.  
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Uiteindelijk kwam de score uit op 81 waargenomen 
vogelsoorten (5 meer dan in 2009), waarvan er 75 
ter plaatse verbleven of actief parkbinding vertoon-
den (bijv. foerageer-/speurvlucht er vlak boven) en 
er 6 puur overvliegend passeerden. Van de 75 er 
verblijvende/binding hebbende soorten konden er  
33 als territoriumhoudend/broedvogel worden op-
getekend, 42 kwalificeerden zich als gast of door-
trekker; 2 soorten staan tevens als nestkastbroedvogel 
geregistreerd.  
Verder bleek dat er niet minder dan 11 soorten van de 
Rode Lijst 2004 parkbinding van kortere of langere 
duur hadden. Ook voor deze categorie is het gebied 

dus van belang, los van de aantallen vogels waarom 
het ging. Het betrof: Roerdomp, Ransuil, Winterta-
ling, Boomvalk, Watersnip, Visdief, Groene Specht, 
Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Huismus en Kramsvo-
gel, waarvan alleen de Groene Specht territoriaal is. 
Van diezelfde Rode Lijst zijn geen soorten overvlie-
gend waargenomen.  
Voorts staan er 3 mengvormen en 3 “exoten” ver-
meld. Van de Buizerd zijn geen territoriale of nestel-
activiteiten bekend. Als nieuwe parksoort is de Grote 
Canadese Gans toegevoegd.  
In de jaren 1980/2010 (31 jaar) zijn in totaal 160 
soorten in/boven het park waargenomen.       

 

B. van Eyk 

 
 

RRuusstt  vvoooorr  ddee  RRooeerrddoommpp!!  
 

Sinds 1999 kom ik enkele dagen 

per week in het Spookverlaat. 

Sindsdien is het daar steeds 

drukker geworden, zeker als er 

Roerdompen zitten. Voor een 

belangrijk deel mijn 'schuld',  

want in die eerste jaren vertelde 

ik tegen diverse mensen dat ze 

daar Roerdompen konden zien. 

Het is inmiddels bij zeer veel 

mensen bekend. 

  

Intussen begin ik me wat zorgen 

te maken. De druk op de vogels 

wordt groot (gisteren liep er 

zelfs iemand in het riet te 

speuren en 

joeg een Roerdomp op, zo is mij 

verteld), dat kunnen we allemaal 

constateren.  

  

Ook de omwonenden beginnen 

zich aan de drukte te storen. Ie-

mand met een quad zou luid-

ruchtig langs fotografen rijden 

om de Roerdompen weg te ja-

gen. Iemand spreekt fotografen 

aan dat ze de 'bedrijfsvoering' in 

het Spookverlaat bemoeilijken. 

 

Ik zou iedereen (die daar vaak 

komt) willen vra-

gen niet al te veel 

te gaan staan kijken (ze-

ker niet als je al een mooie 

foto hebt), in elk geval zodanig 

dat je het verkeer niet hindert en 

de Roerdompen hun rust te gun-

nen. 

  

Zelf kom ik de laatste tijd (om 

deze redenen) al minder in het 

Spookverlaat en ga ik niet (meer) 

staan posten, maar stop ik alleen 

als ik een Roerdomp zie. Alle-

maal om overlast te voorkomen 

en negatieve reacties van om-

wonenden te vermijden. 

  

Ik spreek via dit stukje niemand 

persoonlijk aan omdat ik daar 

geen reden toe heb (als ik 'mis-

standen' signaleer, zeg ik dat be-

trokkenen heus wel!). Dit stuk, 

ook als e-mail verstuurd, is puur 

bedoeld om ook in de toekomst 

in dat gebiedje van de vogels en 

van de andere natuur te kunnen 

blijven genieten en met de be-

woners goed te kunnen blijven 

communiceren. 

  

Ken je nog andere vogelaars/  

fotografen die daar regelmatig 

komen? Stuur deze brandbrief 

s.v.p. door. En houd de locaties 

van gevoelige soorten als Roer-

domp en uil alstublieft stil.  

 

A. de Groot 

www.vogeldagboek.nl 

  

   
 
 
foto: A. de Groot 
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DDee  WWeebbssiittee  
 

Al enige jaren beschikt onze vereniging over een website. En dan is het leuk om te merken dat men die site weet 
te vinden. Elke dag bezoeken ongeveer 30 personen de website van onze vogelwerkgroep. Dat zijn er elke maand 
bijna 1000! Gemiddeld bekijken de bezoekers een pagina of vier.  
 
 

Opgevraagde pagina’s per dag: 127 

Bezoeken per dag: 30 

Dagelijkse bezoekers per dag: 21 

Opgevraagde pagina’s per week: 889 

Bezoeken per week: 213 

Dagelijkse bezoekers per week: 149 

Opgevraagde pagina’s per maand: 3.864 

Bezoeken per maand: 925 

Dagelijkse bezoekers per maand: 650 

Opgevraagde pagina’s per bezoek: 4,18 

  

 

Veel bezoekers hebben de site bij hun favorieten (bookmarks) opgenomen. Bijzonder is dat een kwart van de be-
zoekers "zomaar" via Google op bezoek komt, via de Nederlandse, de Belgische of de internationale variant. Via 
het vogeldagboek en de vwgalphen weet men ons ook te vinden. 
 
 

Hoe komt men bij de website terecht? aantal in % 

Favoriet 89 56,3 % 

Google.nl 34 21,5 % 

vogelsrijnwoude.nl 8 5,1 % 

Google.be 7 4,4 % 

ask.com 3 1,9 % 

startpagina.nl 3 1,9 % 

Google.com 2 1,3 % 

vogeldagboek.nl 2 1,3 % 

vwgalphen.nl 2 1,3 % 

 

 

Het meest worden de pagina’s met waarnemingen geraadpleegd. Er zijn enkele trouwe melders en zo kun je direct 
volgen of er ergens leuke dingen te zien zijn. Recent heeft Ko Katsman een nieuwe rubriek geopend met twee-
wekelijkse verslagen van de wintertellingen! 
 

Rob Eveleens 
Webmaster 
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HHUUIISSZZWWAALLUUWWNNEESSTTTTEELLLLIINNGG  22001100  
 

 
1
   nieuw gebied 

2   extra huisnummers toegevoegd 
*  hierbij zijn twee grote kolonies van respectievelijk 44 en 30 nesten 
 

 Jan van Ommering 

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Koudekerk a/d Rijn 
J. Bal -  
J. van Ommering 

5 6 5 3 5 4 13 18 20 

Ofwegen 
J. Bal -  
J. van Ommering 

22 12 12 16 9 9 8 13 6 

Woubrugge (Kerkweg) 
J. Bal -  
J. van Ommering 

3 4 3 2 6 3 3 13 2 

Rijndijk - Spookverlaat - 
Kruiskade (Hazerswoude RD) 

S. van der Haas -  
C. Kes - J. Kuijt 

16 10 17 21 18 19 34 28 29 

Zoeterwoude 
S. van der Haas -  
C. Kes 

- - - - 291 33 68 982 130* 

Hogeveenscheweg – Benthuizen 
(Hazerwoude Dorp) 

H. Vervoort 15 22 29 33 40 38 50 33 70 

Leiderdorp - Warmond Z.O. 
B. van Eijk 
I. Blommers 

32 38 36 34 23 32 53 97 119 

Totaal  93 92 102 109 130 138 229 300 376 
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BBrrooeeddvvooggeellss  SSppooookkvveerrllaaaatt//KKrruuiisskkaaddee  22001100  
 

Het gaat hard, intussen hebben we alweer het zes-
tiende inventarisatieseizoen een tijdje achter de rug. 
Als de lezer(es) aan dit verhaal kan beginnen zijn we 
intussen alweer gestart met jaargang zeventien  
 
Ook nu werkten we met een team van zes leden: Bert 
van Eijk (teamleider, eindcartografie en verslagleg-
ging), Sjon van Santen (plv. teamchef en cartogra-
fie), Ingeborg Blommers (cartografie), Leo van Soldt 
en Geert-Jan van Beek (aanvullende en ondersteu-
nende acties) en Gerard Brouwers (ondersteuning 
tijdens avond- en nachtrondes). Me dunkt, met zo’n 
ervaren team kun je toch de hele B(roedvogel) 
M(onitoring) P(roject) - wereld aan?! 
Van 22 februari t/m. 3 augustus zijn we 15 ronden in 
de weer geweest om de broedvogelbevolking van 
ons oudste verenigingskerngebied te inventariseren 
en in kaart te brengen. We hadden we de weerele-

menten niet bepaald tegen: alleen tijdens ronde 1, op 
22 februari, zat het niet mee. Verreweg het grootste 
deel van de afstand en tijd moesten we door voortdu-
rende regen vanuit een telkens stilstaande auto wer-
ken: vooral op gehoor en zo mogelijk visueel. Ook 
op 15 juli ging het niet echt lekker: het waaide hin-
derlijk hard, zodat we moeite hadden om  allerlei 
zang- en roepgeluiden goed te kunnen interpreteren 
en karteren. Tijdens de overige 13 rondes was er ge-
lukkig altijd sprake van rustig weer en goede werk-
omstandigheden. Natuurlijk nam allerlei bureauwerk 
ook de nodige dagdelen in beslag. 
In tegenstelling tot de vorige verslagen nu eens geen 
uitgebreide, maar een beknopte tabel. Hierin staan 
alleen de gegevens van 2010 over alle vogelsoorten 
die in de periode 1995/2010 territoriaal of als broed-
paar present waren. Daarna volgt een woordelijke 
verduidelijking met wat informatie/commentaar. 

 

Soortnaam 
terr/BP 

2010 Soortnaam 
terr/BP 

2010 Soortnaam 
terr/BP 

2010 Soortnaam 
terr/BP 

2010 
Fuut 9 Havik 1 Witte Kwik. 2 Tjiftjaf 16 
Blauwe Reiger  0 Torenvalk 0 Winterkoning 19 Fitis 4 
Ooievaar 1 Boomvalk* 0 Heggenmus 10 Staartmees 2 
Knobbelzwaan 5 Fazant 7 Blauwborst** 1 Matkop* 0 
Grauwe Gans 4 Kip 0 Roodborst 3 Pimpelmees 11 
Soepgans 1 Waterral 0 Nachtegaal 0 Koolmees 16 
Kolgans 0 Waterhoen 7 Zanglijster 2 Boomkruiper 3 
Can. Gans (Gr) 4 Meerkoet 47 Merel 18 Gaai 7 
Brandgans 0 Scholekster 1 Rietzanger 3 Ekster 5 
Nijlgans 6 Houtduif 9 Bosrietzanger 5 Zwarte Kraai 13 
Bergeend 1 Holenduif 5 Kl. Karekiet 23 Spreeuw 0 
Wilde Eend 70 Turkse Tortel 0 Gr. Karekiet 0 Wielewaal* 0 
Soepeend 6 Koekoek* 1 Spotvogel* 3 Ringmus* 0 
Smient 0 Ransuil* 2 Braamsluiper 0 Vink 20 
Slobeend 0 IJsvogel 0 Grasmus 1 Groenling 1 
Kuifeend 1 Groene Specht* 0 Tuinfluiter 17 Putter 2 
Buizerd 3 Gr. B. Specht 4 Zwartkop 18 Kneu* 0 
Sperwer 1     Rietgors 6 

 

    * = soort Ned. Rode Lijst 2004, **= soort Europese Vogelrichtlijn 1979 en Ned. Rode Lijst 2004. 

 
Aantallen broedvogelsoorten 

In het broedseizoen 2010 waren er geen nieuwe broed-
vogelsoorten, de totaalteller blijft dus op 70 staan. Er 
waren 50 broedvogelsoorten present, met alles bij el-
kaar 427 territoria/broedparen. In vergelijking met 
2009 is dit een terugloop van 43 ofwel iets meer dan 
9%. Dit hoeft niet verontrustend te zijn, want SOVON 
gaat ervan uit dat positieve en negatieve schommelin-
gen tot 20% in het algemeen redelijk normaal zijn, mits 
de langjarige trend niet structureel stijgt of daalt.  
 
De niet-zangvogels 
De niet-zangvogels presenteerden zich met 23 soor-
ten/196 territoria. De Wilde Eend akte ten opzichte 

van 2009 met 11 broedparen naar 70 en de Houtduif 
van 17 naar 9. De Brandgans verdween – al dan niet 
tijdelijk – van het toneel. Daarentegen steeg de Fuut 
van 6 naar 9 broedparen (+ 50%) en had de Nijlgans 
met 6 zijn tot nog toe hoogste jaarscore. De Kuif-
eend is elk jaar een punt van intensieve discussie, 
uiteindelijk besloten we tot 1 broedgeval.  
Vermoedelijk beïnvloedt de aanwezigheid van de 
Havik (weer 1 geslaagd broedsel) de presentiehoogte 
bij de Sperwer: met maar 1 broedpaar zit deze soort 
weer op het niveau van 1999 toen het eerste territo-
rium werd gevestigd. Daarentegen bleef de Buizerd 
op 3 territoria staan. Zowel Boomvalk als Torenvalk 
vestigden zich niet in het gebied, maar werden wel 
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opgemerkt tijdens foerageertochten. Ook de invloed 
van de Havik? 
De Waterral (b)lijkt het voor gezien te houden: voor 
het derde achtereenvolgende jaar afwezig. Meerdere 
behoorlijk strenge/langdurige winters achter elkaar 
lijken de stand van het Waterhoen negatief te beïn-
vloeden: 2010 bleek een dieptepunt met maar 7 terri- 

 
 

toria. Leuk was het geslaagde broedgeval van de 
Scholekster op het Amalia-eilandje: het ouderpaar 
bracht drie jongen groot. Hetzelfde geldt voor de 
Ooievaars: dus ook drie jongen vliegvlug. Bij de 
Ransuil dit seizoen 1 territorium en 1 broedgeval, 
waarbij 2 jongen op het nest werden gezien en wat 
later in elk geval 1 “takkeling”.  Dat de IJsvogel ont-
brak is niet verwonderlijk na de langdurige winter 
2009/2010.  
 
De zangvogels 
De zangvogelgroep telde 27 soorten met 231 territo-
ria. Een opmerkelijke daling bij de Winterkoning: 
van 30 naar 19, de lange sneeuwwinter 2009/2010 
(twee maanden achtereen)  is hier zeker debet aan. 
De stijgende lijn bij de Roodborst werd fors onder-
broken: van 8 naar slechts 3 territoria, naar de oor-
zaak kan nog slechts worden gegist. Eenzelfde ver-
schijnsel deed zich voor bij de Spotvogel (ook van 8 
naar 3), maar 2009 was dan ook een topjaar voor de-
ze Rode Lijst soort. Evenmin geweldig presteerde de 
Fitis: van 8 naar 4, sinds 2004 vertoont diens presen-
tie grillige pieken en dalen. Schommelingen ook bij 

de Zanglijster: na 5 territoria in 2009 zit deze soort 
met nu 2 op een voor het gebied ongeveer normaal 
lijkend niveau. 
 
Erg leuk was de verrassende aanwezigheid van de  
Rietzanger met een record van 3 territoria. Sinds 
2004 is de Grasmus een min of meer marginale  

 
 

soort, nu met maar 1 “eigen erfje”. Wie weet lijkt de 
Gaai uit een dal te klimmen: van 3 in 2009 (de laag-
ste presentie na 1995) naar 7 in het verslagjaar. Ver-
volgens een echt trieste constatering, wat al in 1999 
in gang werd gezet lijkt dan nu toch helaas bewaar-
heid: voor het eerst heeft de Ringmus niet in het on-
derzoeksgebied gebroed, een Rode Lijst soort min-
der Tot slot ietwat schrale  troost: sinds 2006 was de 
Putter ook weer present, zelfs met een toch wel wat 
verrassende recordscore van 2 territoria.  
Bekijken we de resultaten door de bril van de Euro-
pese Vogelrichtlijn 1979, dan viel dit seizoen weer 
alleen de Blauwborst (1 territorium) in deze catego-
rie.  
Een andere onderzoeksbril is die van de Nederlandse 
Rode Lijst 2004: in 2010 vier soorten met in totaal 7 
territoria, te weten Koekoek (1), Ransuil (2), Spot-
vogel (3) en Blauwborst (1). Met de wetenschap in 
het achterhoofd dat er weleens 8 (!) Rode Lijst soor-
ten konden worden genoteerd (2006) en ook duide-
lijk meer territoria/broedparen is dit jammer genoeg 
een negatief gebeuren met zeker wel reden tot be-
zorgdheid. 

                 
Ransuil-takkeling vlakbij het nest  foto: B. van Eijk  
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Vogels van het Open Water 

In de nu volgende derde “special” is in het officiële verslag aan SBB/SOVON apart ruime aandacht besteed aan 
de groep “Vogels van het Open Water”. De laatste vijf jaar schommelt het aantal soorten in deze categorie tussen 
10 en 13. In dezelfde periode varieerde het jaarlijkse aantal broedparen van 154 tot 205 (meestal rond 165). Er 
hebben 15 “open-water-vogelsoorten” in het tijdvak 1995/2010 territoria bezet en/of gebroed.  
 

Soort Tijdvak 
Jaarlijkse aantallen broedparen 

hoogste laagste gemiddeld 

Fuut 1995/2010 jaarlijks 11 2 7,5 
Knobbelzwaan 1995/2010 jaarlijk 8 2 4,6 
Grauwe gans vanaf 2005 jaarlijks 4 1 2,7 
Soepgans 1998,2000,2001,vanaf 2003 jaarlijks 3 1 1,6 
Kolgans 2008 1 1 1,0 
Grote Canadese Gans vanaf 1998 jaarlijks 4 1 2,4 
Brandgans 2002, 2003, 2005 t/m 2009 4 1 1,4 
Nijlgans 1995/2010 jaarlijks 6 1 2,5 
Bergeend vanaf 2008 jaarlijks 1 1 1,0 
Wilde Eend 1995/2010 jaarlijks (wv. 13 jr. geteld) 109 46 71,7  
Soepeend 1995/2010 jaarlijks (wv. 11 jr. geteld) 14 4 8,4 
Smient 2002 1 1 1,0 
Slobeend 1995, 1998 1 1 1,0 
Kuifeend 1999, 2008, 2010 3 1 2,0 
Meerkoet 1995/2010 jaarlijks 51 21 34,3 

 
Een kort commentaar per soort: 
• Fuut: met pieken en dalen een toch wel licht stijgende trend. Opmerkelijk is het vaak relatief lage aantal ge-

slaagde broedsels en dan ook nog met bijna altijd maar een of twee tot juveniel uitgegroeide kuikens. 
• Knobbelzwaan: niet geliefd in de agrarische sector: verstoring van nesten of schudden/verwijderen van eieren 

is niet ongewoon. Trend tot 2003 stijgend, daarna stabilisering (5/6, met in 2007 een uitschieter naar 8). 
• Grauwe Gans: trend nog stijgend met de laatste jaren afvlakking, soms mengpaar met Soepgans en in 2008 

zelfs met Kolgans (broedpoging in elk geval niet geslaagd, zie bij Kolgans). 
• Kolgans: in 2008 mengpaar met Grauwe Gans, zonder resultaat (eieren geschud?). 
• Grote Canadese Gans: Groeide van 1998 tot 2006 naar 4 broedparen en stabiliseerde dit t/m 2010. Lijkt in het 

gebied hiermee op maximum te zitten. Regelmatig hybridisatie met Brandgans. 
• Brandgans: vanaf 2002 t/m. 2008 jaarlijks 1 broedpaar (excl. 2004 met 0), in 2009 opeens 4, maar in 2010 

weer naar 0 getuimeld. Vaak hybridisatie met Grote Canadese Gans, nakomelingen vertoonden meestal de rug-
tekening van de Gr. C. G. en ± de koptekening van de Brandgans. Hybride koppels niet geïnventariseerd. 

• Nijlgans: met succes ingeburgerde exoot, presentietrend is vanaf 2008 weer stijgend. Kraakt/benut weleens een 
torenvalknestkast en ruziet met de ooievaars op hun paalnest. Met 6 broedparen op zijn top?  

• Bergeend: is pas sinds 2008 een jaarlijkse broedvogel met telkens 1 broedpaar. Was alle drie de jaren succes-
vol: 2008 met 7 pullen, 2009 met 3 en 2010 met 6. Lijkt een prachtig blijvertje te worden. 

• Wilde Eend: speelt een vooraanstaande rol in de aantallen broedparen van de open-water-vogels met een ge-
middelde van bijna 72 en een totaal aantal van altijd de helft of zelfs meer. Veel pieken en dalen; een duidelij-
ke trend is niet aan te geven, deze lijkt gemiddeld wat stijgend. 

• Soepeend: komt in de buitenregio veel minder voor dan in (ver)stedelijk(t) gebied. Hier bedraagt het aantal 
gemiddeld ongeveer 11% van dat van de Wilde Eend. 

• Smient: in 2002 zwom tussen de datumgrenzen in de Amaliaplas een “Mama” rond met 1 donsjong van hoog-
uit twee dagen oud. Wat later voegde “Papa” zich erbij, hij bleek door een zware vleugelblessure niet te kun-
nen vliegen. Maar hij had wel overduidelijk de aansporingen van zijn hormonen kunnen uitvoeren. Broedt 
normaliter o.a. aan plassen bij bossen en in moerassen, waarvoor de biotoop van Spookverlaat/Kruiskade 
blijkbaar voldoende surrogaat bood. 

• Slobeend: In 1995 en 1998 zwom een ouderpaar met 2 resp. 5 erg kleine donsjongen (hooguit twee dagen) in 
het plasje bij de Oostvaart rond. Eerder was er, ook in de buurt, niets waargenomen. Het meest voor de hand 
liggen broedgevallen in de afgesloten oever van de Oostvaart, grenzend aan de boskavels erlangs.  

• Kuifeend: in 1999 was er sprake van 2 territoria zonder broedbewijs, in 2007 werd na pittige discussie tot nul 
besloten, in 2008 1 succesvol broedgeval in de directe omgeving van de Amaliaplas en 2 territoria. In 2009 
kon er formeel bekeken 1 broedgeval worden ingetekend, maar werd toch besloten dit niet te doen omdat er 
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onvoldoende zekerheden konden worden aangevoerd. In 2010 was er eigenlijk eenzelfde situatie: uiteindelijk 
werd er tot een broedgeval met code 16 besloten (vrouwtje met 2 donsjongen van enkele dagen oud, met mo-
gelijke broedplaats op een van de oevers van de Papevaart vlakbij de Amaliaplas.  

• Meerkoet: blaast in deze habitat een stevig broedvogelpartijtje mee met een gemiddeld aantal van ruim 34 pa-
ren. Vanaf 1995 t/m 2002 lag het aantal jaarlijks lager (21 tot 28), daarna altijd hoger (36 tot 51). Toch bleek 
dat er bij erg hoge aantallen (2006 - 51 en 2007 - 48) sprake was van overbevolking. Sommige paren kwamen 
namelijk niet aan nestbouw toe, andere gebruikten een gebouwd nest niet maar bouwden elders in het territori-
um een tweede. (Te)veel onderlinge agressie blijkt zelfs bij deze soort stressverwekkend!  

 

 
Meerkoetkuiken wachtend op voedsel foto: A. de Groot 
 

Bekijken we vanaf het jaar 2000 het totaalgebeuren dan valt het op dat de forse pieken en dalen bij de Wilde Eend 
een grote invloed hebben op de gehele habitatpopulatie. Zo was die van de Wilde Eend in 2008 zelfs 109 op een 
totaal van 205 (53%).  In 2010 waren het er resp. 70 (- 39 = -19%) en 154 (-51 = -25%). M.a.w.: slechts (205-154 
= 51-39=) 12 “verloren” territoria/broedparen kwamen voor rekening van de andere habitatsoorten. De tweede 
“grootleverancier” is de Meerkoet: over de hele periode 1995/2010 bezette deze soort niet minder dan 548 territo-
ria. Het totaal van alle soorten (incl. schattingen Wilde Eend en Soepeend op gezamenlijk jaarlijks ± 50 BP in de 
jaren 1995/1999) komt op ongeveer 2038 uit, zodat de Meerkoet een aandeel had van bijna 27% over het hele 
tijdvak 1995/2010. Omdat deze zich gemiddeld aardig stabiel toont is hij weinig verantwoordelijk voor grotere 
schommelingen in het totale aantal. 
Een groot deel van de ganzen is (oorspronkelijk) afkomstig uit de watervogelpopulatie van de aanwonende familie 
De Frankrijker en dus exoot. Toch is het zeker niet onmogelijk dat er zich bij met name de Grauwe Gans, Grote 
Canadese Gans en misschien Nijlgans vogels van elders hebben aangesloten.  
Een ander informatief gegeven is de populatiedichtheid per ha (er is ± 7,5 ha open water). Deze was in 2000 14,8 
broedparen, in 2004 18,5, in 2007 21,9 in 2008 27,3 (recordhoogte; in 2009 21,9 en in 2010 20,5. Het hele tijdvak 
1995/2010 (16 broedseizoenen) komt op gemiddeld 15,8 BP/ha uit. Trend: matig in de plus. 
Tot slot van deze derde “special” nog een blik op de watervogelrijkdom in de 7 verschillende secties waarin het 
onderzoeksgebied administratief is verdeeld. Aangaande het item “open water” verschillen deze onderling in veel 
opzichten (oppervlakte open water, waterdiepte, waterhelderheid, riet- , lisdodden- en oeverbegroeiing, mate van 
verstoringsgevoeligheid, enz.). Er doen zich dus nogal aanzienlijke variaties voor.  
Onderstaande berekeningen zijn gemaakt op basis van 5 onderzoeksjaren: 1995, 2000, 2005, 2008 en 2010. De 
meest  actuele gegevens (2008 en 2010) staan in de kolommen apart vermeld. Die van de vroegere jaren 1995, 2000 
en 2005 worden als minder relevant voor de lezer verondersteld en zijn uit oogpunt van overzichtelijkheid en lees-
baarheid weggelaten. De in de tabel vermelde nummering van 1 t/m 7 loopt van links (West) naar rechts (Oost). 
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Sectieaanduiding 2008 2010 

5 Telseizoenen 

gezamenlijk 

(’95,’00,’05,’08,’10) 

Gemiddeld over 

5 telseizoenen  

(’95,’00,’05,’08,’10) 

Omschrijving 
soorten 

terr./BrP 
soorten 

terr./BrP 
soorten 

terr./BrP 
soorten 

terr./BrP 
Oostvaart           (1)  2  /     3 3  /     5           5   /    17 2,2   /      3,4 
Beukeboom       (2)  5  /     9 4  /     8           7   /    28 3,2   /      5,6 
Koot                   (3)  5  /     7 3  /     5           6   /    15 2,0   /      3,0 
Amalia               (4) 10  /   24 9  /   22         10   /    77 6,2   /    15,4 
Van Schie          (5)  4  /   14 4  /   14           7   /    53 3,8   /    10,6 
Compier            (6)  5  /   12 4  /   12           6   /    41 3,4   /      8,2 
Menken             (7) 4  /   12 3  /   12           4   /    56 2,8   /    11,2 
Wilde Eend/Soepeend (secties 1 t/m. 7) * 2  /  123 2  /   76           2   /  419 2,0   /    83,8 
Totaal open water gebieden 
over de 5 telseizoenen gezamenlijk 

13  /  204 11  / 154         14  /   706  9,8   /  141,2 

Gemid. aantal jaarlijkse territoria/broed-
paren over alle secties in de 5 teljaren 

40,8     30,8            141,2         141,2 

*Wilde Eend en Soepeend worden in zijn totaliteit twee ronden geturfd, opgeteld en niet gekarteerd.  
 

Los van de Wilde Eend en Soepeend blijkt de sectie “Amalia” het meest soorten- en vogelrijk. Locatie Koot heeft 
het minste water, dus is het niet verwonderlijk dat hier de scores laag liggen. In deelgebied Menken broeden de 
minste soorten, maar dit gebied huisvest wel aardig wat individuen. Het plasje in de sector Oostvaart is het kleinst 
en telt daardoor verhoudingsgewijs weinig vogels. Het gedeelte Van Schie is aardig vogelrijk, zowel in soorten als 
aantallen. Sectie Beukeboom scoort vrij laag, locatie Compier blijkt gemiddeld.  
 

Tot slot: Intussen is er via contacten met SOVON uitwisseling van gegevens geweest: het gebied heeft nu de BMP-
plot status gekregen vanaf 1995 en gaat met ingang van 
2011 meedraaien in de nieuwe landelijke digitale input 
van ronderesultaten. De gegevensverstrekking aan 
Staatsbosbeheer ondervindt hiervan geen nadelen. Zij-
delings nieuws: ook de twintigjarige reeks (1983/2002) 
van broedvogelinventarisatiegegevens aangaande het 
park De Houtkamp en Heemtuin Lei derddorp is intus 
sen opgenomen in het SOVON-BMP-archief.  
Het rapport dat naar SBB en SOVON is verstuurd is  

  veel langer dan deze weergave. Belangstellenden 
kunnen de complete rapportage en stippenkaartenseries inzien via onze verenigingswebsite, onder 
www.vogelsrijnwoude.nl . Via de verenigingsbibliotheek is een CD te leen waarop ook alles staat vermeld.  
 

Bert van Eijk 

v.l.n.r. Geert-Jan, Ingeborg, Leo en Sjon aan de welverdiende koffie 
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Bert van Eijk 
bibliothecaris.  

RReecceenntt  vveerrsscchheenneenn  

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

Eind november jl. bracht NCB Naturalis in een serie van topzware naslagwerken het tiende deel ervan uit: DE 

NEDERLANDSE BIODIVERSITEIT. Niet minder dan 500 pagina’s vol kleine lettertjes en heel veel beestjes 
 en plantjes om te bekijken. Maar ook inhoudelijk is het een behoorlijk omvang-
rijke encyclopedie.  
Vanuit evolutie sinds minstens 3,5 miljard jaar geleden, van een- naar meercel-
ligen tot in het heden, uitsterven en nieuw ontdekte soorten. Klimaatverande-
ring en bijbehorende gevolgen/aanpassingen. Onze aardbol telt ruim 4.000 
soorten zoogdieren en tussen 9.000 en 10.000 vogelsoorten. Meer dan de helft 
van de 47.800 Nederlandse soorten bestaat uit ongewervelden, 19.684 insecten 
en een naar verhouding nogal pover aantal bekendere gewervelden (vissen, 
reptielen, vogels en zoogdieren). Ons land is het eerste dat zo gefundeerd kan 
aangeven hoeveel dieren en planten er leven, al blijft het een benadering.  
Al met al een lijvig boekwerk met nogal droge kost, vol wetenschappelijk jar-
gon. Maar …….. dan weet je ook van alles. Daarom: vooral voer voor weten-
schappers, al valt er ook voor de gewone natuurliefhebber genoeg te lezen en 
leren. Uitgegeven door Naturalis/EIS-Nederland en de KNNV. ISBN: 
9789050113519; prijs € 49,95.  

 

O.a. in de winkel van Vogelbescherming Nederland (Zeist) is het onlangs door de Tirion Natuur Uitgeverij op de 
markt gebrachte kijk- en leesboek IJSVOGELS verkrijgbaar. Auteurs zijn David Chandler en Ian Llewellyn. Een 
128 pagina’s tellend werk met echt spectaculaire ijsvogelfoto’s. ISBN 978 90 5210 818 6, prijs € 19,95 (aldaar 
10% korting voor VBN-leden). Nu deze schitterende vogel na een sterke opmars in drie achtereenvolgende win-
ters klap na klap heeft gehad verdient dit boek zeker aller aandacht om in elk geval naar believen te kunnen blij-
ven genieten van de schitterende beelden, ook al is dit dan niet in levende lijve. 
 
Voor lezers van “Het Vogeljaar” is hij geen onbekende: Gerard Ouweneel met o.a. de rubriek “Vlerkenstreken”. 
Samen met illustrator Elwin van der Kolk schreef hij VOGELVRIJ EN 70 ANDERE VLERKENSTREKEN. 
Uitgegeven door de Stichting Het Vogeljaar en ook in de winkel van VBN verkrijgbaar, VBN-leden aldaar 10% 
korting). Een echt boek met sfeer over en voor vogelaars die zich er zeer zeker in zullen herkennen. ISBN 978 94 
9080 0101 4, 190 pagina’s, prijs € 19,50. 

Bibliothecaris  
 

 

NNiieeuuwwee  CCDD’’ss  iinn  oonnzzee  eeiiggeenn  bbiibblliiootthheeeekk  
 

Net na half december vorig jaar was de verslaglegging  van de BROEDVOGELINVENTARISATIE SPOOK-
VERLAAT/KRUISKADE 2010 (alweer de 16e editie van dit jaarlijkse gebeuren trouwens) 
klaar. Behalve de jaarlijks terugkerende gegevens is er ditmaal een “special” - de derde in-
tussen - in opgenomen: “Vogels van het Open Water”, met daarin allerlei informatie over 
de afgelopen zestien inventarisatiejaren aangaande deze vogelgroep.  
Staatsbosbeheer, SOVON, VWG-medewerk(st)ers en belanghebbenden zijn door middel 
van cd’s voorzien van de meest recente broedvogelgegevens over ons oudste vereni-
gingskerngebied. Voor belangstellenden is ook een CD in de bibliotheek opgenomen deze 
is vanaf medio februari via “Het Anker” op de gebruikelijke manier tijdens ledenavonden uit-
leenbaar. Ook op te vragen via de bibliothecaris: 071-5893006 / bert.vaneijk@hetnet.nl . 
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                NNIIEEUUWWTTJJEESS  
                    vvaann  hheerr  eenn  ddeerr  
 

� Speciale tellingen in 
de winterperiode 

hebben uitgewezen dat 
er op zo’n 110 slaapplaats- 

    en ongeveer 1500 GROTE ZIL-
VERREIGERS verblijven. 

� Naar schatting leven er 3500-5500 LAP-
LANDUILbroedparen in Europa, vooral in 
Noord-Zweden en Finland en zeldzamer in 
Wit/Rusland, Rusland en Oekraïne. 

� Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de 
stand van de SPREEUW meer dan gehalveerd, 
dertig jaar geleden 1,3 miljoen en nu nog maar 
0,6 miljoen. 

� Op de Solomoneilanden (oostelijk van Australië) 
leven dertien verschillende soorten BRIL-
VOGELS, deze vogels blijken snel naar aparte 
soorten te evolueren. 

� IJSVOGELS in ons land: in 2000 met 300 paren, 
in 2008 met 850, na de vorst in 2009 140 paren.  

� De Vliehors (westelijk Vlieland) is erg belang-
rijk als broedplaats voor de DWERGSTERN, in 
2008 broedden er 450 paartjes (een kwart van de 
Nederlandse broedpopulatie). 

� Tussen 1990 en 2007 zijn in Spanje 294 vergif-
tigde AASGIEREN gevonden, vooral in het 
noorden. 

� St. Kilda (Schotse Hebriden) huisvest ‘werelds 
grootste JAN-VAN-GENTen broedkolonie 
(60.000 paar); ook in het Franse Bretagne (Les 
Sept Îles) is er een grote (> 20.000 paar). 

� De Nederlandse AALSCHOLVERstand vertoont 
een ietwat schommelende stabiliteit van gemid-
deld 22.000 paar, er wordt door 25.000 tot 
30.000 exemplaren overwinterd. 

� De BINNENDELTA VAN DE NIGER in Mali 
(Centraal Westelijk Afrika) blijkt tijdens de Eu-
ropese winter van levensbelang voor enorme 
aantallen Europese/Nederlandse watervogels 
(eenden, reigers, steltlopers). 

� Het “klikt” tussen Drenthe en de KWARTEL-
KONING: bijna 40% van de Nederlandse popu-
latie vond er in 2009 een vestigingsplekje. 

� Van de ongeveer 190 Nederlandse BROEDVO-
GELSOORTEN nestelt ongeveer 10% 
graag/regelmatig in de STAD. 

� Niet alleen in Nederland (laatste broedgeval 
2004) en België (idem 1986) staat de DUINPIE-
PER er slecht voor, in Denemarken staat de soort 
thans op uitsterven, Zweden heeft geen 100 
broedparen meer, in Duitsland keldert hij ook 
flink, maar ook in Polen, Italië, Oekraïne en ook 
in Turkije gaat deze vogelsoort flink onderuit. 

� Het jaar 2009 mag zeker als een jaar met een 
aantal spectaculaire BROEDVOGELSOORTEN 
worden aangehaald, zonder al teveel in details te 
treden kunnen als “zeker” worden vermeld: Gro-
te Aalscholver, Zwarte Wouw, Kleinst Water-
hoen, Orpheusspotvogel, Witoogeend, Brildui-
ker, Zeearend, Dwergmeeuw, Ruigpootuil. 

� De KLEINE ZILVERREIGER heeft te lijden 
gehad van de winter 2008/2009, de GROTE 
ZILVERREIGER daarentegen niet. 

� De CETTI’S ZANGER deed het in 2009 prima 
met 110/150 territoria,ook de GRASZANGER 
was in 2009 denkelijk talrijker dan in 2008. 

� Daarentegen zijn zowel de IJSVOGEL als de 
GROTE GELE KWIKSTAART duidelijk wel 
door de winter 2008/2009 benadeeld. 

� GRENSGEVALLEN bij onze bijzondere broed-
vogels in 2009 waren BLAUWE KIEKENDIEF 
(alweer achteruit), DRAAIHALS (mogelijk maar 
5 territoria), KUIFLEEUWERIK (voorlopig 
hoogstens 8 gemelde territoria) en GRAUWE 
GORS (2008: 2 territoria, in 2009 minstens 3). 

� Gelukkig ook nog wat meer goed nieuws aan-
gaande enkele BIJZONDERE BROEDVOGELS 
2009: geslaagd broedgeval 2 ongeringde Kwak-
ken met 3 jongen (Lopik), in totaal meer dan 60 
paar Grauwe Kiekendief (1980: 51), 15-19 paar-
tjes Velduil in het centraal-oostelijke deel van 
het Waddengebied. 

� Vervolg BIJZONDERE BROEDVOGELS 
2009: minstens 5 broedpaartjes Oehoe in ons 
land, al dan niet tijdelijke territoria van Bonte 
Strandloper, Noordse Nachtegaal, Kleine Vlie-

Wat nu 

weer??? 
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Anonimus Snuffelaer 

genvanger, Iberische Tjiftjaf en Krekelzanger 
(nog steeds geen bewezen broedgeval). 

� Nogmaals (mogelijke) BIJZONDERE BROED-
VOGELS 2009: in IJmuiden een baltsend en 
nestmateriaal verzamelend Kuifaalscholverpaar 
en een baltsende/Tureluurs verjagende Poelruiter 
(t.z.v. A’dam); in het Fochteloërveen pleisterde 
mei/juli een Klapekster. 

� Uit afstudeeronderzoek aangaande de SOVON-
gegevens 1984/2008 blijkt, dat onder invloed 
van klimaatverandering de TERRITORIALE 
ACTIVITEITEN VAN ALGEMENE BROED-
VOGELS bij 2/3 van de 47 onderzochte soorten 
met hoogstens 8 dagen zijn vervroegd; dit speelt 
vooral bij langeafstandstrekkers, minder bij kor-
teafstandstrekkers en nagenoeg niet bij standvo-
gels. 

� Voor wie het intussen nog niet weet: DE 
WILCK is sinds 2000 Europees Vogelrichtlijn-
gebied en vaart intussen  nog “veiliger” verder 
onder de vlag van Natura 2000; beide elkaar op-
volgende kwalificaties zijn (voor een aanzienlijk 
doorslaggevend deel) aan acties van onze VWG 
te danken, dus mogen we alle reden hebben om 
daar trots op te zijn, zowel voor onszelf als voor 
ons nageslacht in de regio ! 

� Ons land als MAINPORT VOOR WINTER- EN 
TREKVOGELS: bij de midwintertelling in ja-
nuari 2008 werden alleen al 4,8 miljoen water-
vogels geteld, maar natuurlijk ligt het aantal ons 
land gebruikende vogels (het 
hele jaar door, ook niet-
watervo-
gels) ettelij-
ke malen 
hoger. 

� Van 69 op onze 
RODE LIJST 2005 
staande soorten nam in 
2008 bijna de helft (32 
soorten) verder in aantal af. 

� In de Amerikaanse staat 
Georgia zijn drie zeer zeld-
zame Trompetkraanvogels 
Grus americana neergeschoten. De 
vogels waren onderdeel van een 

groep van acht die van Wisconsin naar Florida 
trok. Onderzoek heeft aangetoond dat de dieren 
voor 30 december door schotwonden om het le-
ven zijn gekomen.  

� Er is een beloning van $12.500 uitgeloofd voor in-
formatie die leidt tot aanhouding van de daders. De 
maximale boete voor het neerschieten van een 
Trompetkraanvogel is $50.000 èn een jaar cel 

� Er leven nog maar ongeveer 400 Trompetkraan-
vogels in het wild en de dieren zijn vooral be-
kend door de jaarlijkse trek onder begeleiding 
van een ultralight vliegtuigje.  

� Sinds 1990 nam de GROTE GELE KWIK-
STAART bij ons toe met 47%, oorzaak: klimaat. 

� NEDERLANDSE BROEDVOGELSTAND 
2009, gerekend vanaf 1990: 174 beoordeelde 
soorten, 79 positieve trend, 64 negatieve trend,. 

� De KLEINE ZWAAN vertrekt thans gemiddeld 
ben een maand eerder uit ons land dan 15 jaar 
geleden. 

� Voor ROOFVOGELS EN UILEN die voor hun 
voedsel (goeddeels) van muizen afhankelijk zijn 
was 2009 door de muizenschaarste een (erg) 
slecht broedseizoen. 

� De belangrijkste reden waarom de DRAAI-
HALS sterk achteruit gaat blijkt het gebruik van 
kunstmest te zijn, hierdoor wordt de vegetatie te 
hoog om op mieren te foerageren. 

� Veel van onze insectenetende bosvogels doen 
het de laatste 25 jaar schrikbarend slecht vanwe-

ge de vervroeging in de voedselpiek, 
zo ging de NACHTE-

GAAL achteruit met 37% en de FLUITER  
  met maar liefst 73%. 
� De stijging van een aantal soorten als 

LEPELAAR, KLEINE ZILVER-
REIGER en SLECHTVALK lijkt 
wellicht meer te maken te hebben 
met veranderingen buiten dan verbe-
teringen binnen de WADDENZEE. 

� Populatie afname bij o.a. EIDER, KA-
NOET, SCHOLEKSTER en VISDIEF 

lijkt daarentegen wel toe te schrijven aan 
voor deze soorten negatieve ontwikkelingen 
in het Waddengebied. 
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SSeelleeccttiiee  uuiitt  ddee  BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK  per 01-01-2010 
 

Verenigingsuitgaven: 

Broedvogelinventarisaties 

Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp 1983 t/m. 2002 (Bert van Eijk) 
‘DeWilck’: 2000/2007 (W. Alblas, B. van Eijk, C. Kes, R. Kraaijeveld, R. Dijs,  
L. Westgeest) 
Spookverlaat/Kruiskade Hazerswoude 1995 t/m  2005 (hard copy) (B. van Eijk) 
Spookverlaat/Kruiskade 2006 en voorgaande jaren: speciaal uitgebreid rapport 
t.b.v. Staatsbosbeheer  Regio West  
(Bert van Eijk & Geert-Jan van Beek) (zowel digitaal als in hard copy) 
Spookverlaat/Kruiskade 2007, 2008, 2009, 2010 (in digitale vorm) (Bert v. Eijk)  
Verslagen Leden-Vogelreizen  
Extremadura (Sp.) voorjaar 2006; Lesbos (Gr.) voorjaar 2008 (cd),  
Mecklenburg-Vorpommern (D.) voorjaar 2008 (cd) 
Overige uitgaven/publicaties 

De Zwarte Stern in Rijnwoude (Wilfred Alblas & Cor Kes) (opgenomen in het 
Vogeljaar 47-5, 1999)  
Wintervogels in de Rijnstreek 1995/2000 (Wilfred Alblas) 
Vogels in de buurt (VWG-K/H. e.o., 2005) 
De Braakbal (VWG K/H. e.o., 1980/2010) (beheer: door VWG-secretaris);  
De Braakbal - 25-jarig VWG jubileum (februari 2005) 
Jubileumkalender VWG (2005)  
Jubileum-verjaardagskalender VWG (2005) 
 
Vogelsoorten 

Overwinterende Kleine Zwanen Leiderdorp/Zoeterw./Hazersw.-Dorp/Alpen ad. 
R./Hoogmade (VWG-1991) (t.b.v. EVR-De Wilck!) 
Biologie en bescherming van de Kerkuil (beschermingsplan) (1992) 
De Wereld van de Zwarte Stern (Jan van Gelderen & Paul van Gaalen, 1995) 
De Kauwentuin (1999) 
De Steenuil in Nederland (handleiding voor onderzoek en bescherming) (STO-
NE) (2001) 
De Zwarte Stern in het Groene Hart in 2002 (Bureau Waardenburg BV) 
Steenuilen (P. en W. Beersma/A. van den Burg) (2008) 
 
Vogelsoortengroepen 
Uilen van Europa (Theodor Mebs, 1987) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels (1993) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels (1995)  
Handleiding Veldonderzoek Roofvogels (1997) 
Ganzen en Zwanen in Nederland: overzicht van pleisterplaatsen in de periode 
1985/1994 (1997) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Wadvogels (Van de Kam, Ens, Piersma, 
Zwarts, i.s.m. VBN) (1999) 
Weidevogels inventariseren in cultuurland (Handleiding Nation. Weidevogel-
meetnet, uitg. 2001) (SOVON/CBS) 
Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland (SOVON, 2004) 
The Raptors of Europe and the Middle East (2007)  
Steden en Dorpen voor Vogels en Mensen (Handleiding en Keuzemenu, VBN, 
2008) 
Stadsvogels – bouwen – beleven – beschermen (Jip Louwe Kooijmans) (2009) 
Akkervogels (Koos Dijksterhuis – Hans Hut) (2009) 
Erfvogels in beeld (VBN e.a.) (2009 en 2010) 
Nieuwsbrief Uilen (Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland) (2009 en 2010) 
Stadsvogelbalans 2009 (VBN en SOVON) (2009) 
Weidevogelbalans 2010 (CD-Rom) (SOVON en LB Nederland) (2010) 
Uilen van Europa (geactualiseerde editie) – biologie-kenmerken-populatie 
(Mebs/Scherzinger) (Tirion Natuur/VBN) (2010) 
 
Vogelgebieden, vogeltochten, vogelkijkplaatsen, tips m.b.t. vogels kijken enz. 

Vogeltochten in de Lage landen (1985) 
De Oostvaardersplassen (1988) 
De Wadden, wereld tussen eb en vloed (1990) 
Wegwijzer voor aankomende vogelaars (Vic Langenhoff i.s.m. SOVON, VBN en 
IVN) (1996) 
Vogels in de kijker (gebieden in Nederland, België en Noord-Frankrijk) (1997) 
Vogels kijken – basisgids voor het waarnemen van vogels (1998) 
Van Heuvelrug tot Duin: natuurgebieden in Zuid-Holland en Utrecht (2000) 
(SBB) 
Nederlandse Wetlands 2000/2003 (VBN enWetlandwachten) 
Vogelkijkgids Nederland (2005) 
The Nature Guide to Extremadura, Spain (KNNV, 2006)  
Kijk uit – Vogelroutes in en rond Zoetermeer (2008) 
 
Landelijke en regionale tellingen  

Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland 1998 (SOVON/CBS) 

Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland 2000+2001 (SOVON/CBS)  
Broedvogels in Nederland 2003 (SOVON) 
Watervogels in Nederland 2005/2006 (SOVON/CBS) 
 
Richtlijnen, handleidingen enz. voor tellingen en inventarisaties 
Vogelinventarisatie (achtergronden, richtlijnen, verslaglegging) (1985) 
Handleiding Bijzondere Soorten Project Niet-Broedvogels (SOVON, 1989)  
Handleiding Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB): Kolonievogels en 
zeldzame soorten (SOVON, 1996) 
Broedvogels inventariseren in proefvlakken (Handleiding BMP 1996, SOVON)  
Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON 2004 (SOVON) 
 
Richtlijnen/voorschriften voor wettelijk beheer 

Handleiding Wet Ruimtelijke Ordening voor Vogelwerkgroepen (2000) 
De Vogel- en Habitatrichtlijn (themanummer Via Natura, 07-02-‘01)  
(V&W-RWS, Dienst Weg.-en Waterbouwk.) 
Flora- en Faunawet: informatieve notitie (VBN, 16-12-2002) 
Vogels en de Wet (Ver. Politie Dieren- en Milieubescherming i.s.m. VBN en 
KNNV-Uitgeverij) (2008) (2x) 
Verstoringsgevoeligheid van vogels (CD) (update rapport 2004 naar de reacties 
van vogels op recreatie) (VBN, 2008) 
 
Jaarlijkse landelijke vogelbalansen 

Vogelbalans 2007- thema: klimaatverandering (SOVON/VBN)  
Vogelbalans 2008-thema: natuurgebieden (SOVON/VBN) 
Vogelbalans 2009- thema: flyways (SOVON/VBN) 
Stadsvogelbalans 2009 (VBN/SOVON, 2009) (CD-Rom) 
Weidevogelbalans 2010 (SOVON/LB-Nederland, 2010) 
 
Nederlandse vogelatlassen 

Atlas van de Nederlandse broedvogels (Teixeira, Natuurmonumenten, 1979) 
Randstad en Broedvogels (1981) 
Atlas van de Nederlandse Vogels (SOVON, 1987) 
Atlas van de Nederlandse broedvogels (1998/2000): verspreiding, aantallen, ver-
andering (SOVON) (2002) 
Topografische Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna van Nederland (VBN & 
VOFF, 2007) 
Handboek Vogels van Nederland (Luc Hoogenstein en Ger Meesters) (KNNV 
Uitgeverij, 2009)  
 
Nederlandse Rode Lijsten 

Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland 1994 
Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels 2004 
 
Europese vogeluitgaven 

Europese Broedvogelatlas (Engelstalig) (1997)  
Nederlandstalige samenvatting Europese broedvogelatlas (1997) 
Habitats for Birds in Europe (1997) 
A Climatic Atlas of European Breeding Birds (Huntley e.a.; Durham Univ., the 

RSPB & Lynx Edicions Barcelona) (2008) 
 
Overige standaardwerken 

Ruimte voor de Vogels (1987) 
Een eeuw vogels beschermen in Nederland (2007) 
De Grote Trek - vogelsoorten, routes, pleisterplaatsen (Guilhem Lesaffre)  
(National Geographic 2001, herziening 2010) 
 
Diversen 
Boeiende vogels of saaie pieten (25 jaar SOVON Vogelonderzoek Nederland) (1998) 
Landschap als geschiedenis (n.a.v. 20 jaar Landschapsbeheer in Zuid-Holland) (1999) 
Windenergie & Vogels (uitgave 1999/2000) 
Natuur Compendium 2003: natuur in cijfers (2003) 
ANWB Wegenatlas Nederland (2005)  
Oude Rijn doet nieuwe zaken (maart 2006) (Prov. ZH i.s.m. Holland Rijnland en 
Stuurgroep Oude Rijnzone) 
 
Jaargangen van ontvangen magazins  

Vogels, Vogelnieuws, Sovon Nieuws (zowel landelijk als regionaal), Limosa, De 
Duinstag, LB-ZH: deze uitgaven worden al naar gelang het ornitholo-
gisch/landschappelijk belang 1 tot 3 jaren ter beschikking gehouden. 
Daucallium (KNNV afd. Leiden), Bont Allerlei (IVN Afd. Alphen a/d. Rijn e.o.), 
Sleutelblad (IVN afd. Leiden), De Praatpaal (VWG-Zoetermeer), De Strandloper 
(Ver. Natuur en Vogelbescherming Noordwijk): deze uitgaven worden gedurende 
een kalenderjaar ter beschikking te houden. 

 

Bert van Eijk 
 bibliothecaris. 

Voor inzien of lenen, tel: 071-5893006, e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl 
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UUiitt  ddee  VVrriieesskkiisstt  
 

Museum “NCB 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 NCB 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 het zolang in de vrie-
zer. Lever het daarna af aan de informatiebalie van NCB 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 NCB Naturalis. Voor 
zover nodig, het telefoonnummer van NCB Naturalis is 071-5687600.  

 
De “IJsmeester” stelt het op prijs even een berichtje te ontvangen welke vondsten aan “NCB Naturalis” zijn af- 
geleverd. Dit kan d.m.v. een telefoontje: 071-5893006 of een mailtje: bert.vaneijk@hetnet.nl. Zo krijgen we ook 
enig inzicht wat er op dit terrein wordt gedaan door de VWG.  
 

• De afgelopen periode werd door Wijnand van den Bosch op 24-11-2010 een KERKUIL afgeleverd.  
De vogel is op 15 november 2010 verongelukt in Nieuwkoop, meegenomen naar Hazerswoude-Dorp door 
J. Kouwenhoven en woog slechts 190 gram, normaal 400! 

 

IJsmeester 

 

Uit de krant 
 

OOtttteerr  ddooooddggeerreeddeenn  oopp  NN1111  
  
Hazerswoude-Rijndijk, 26 januari 2011  Het is nieuws dat de afgelopen dagen al tot lichte opwinding onder ecologen 

heeft geleid: een zwervende otter die het tot diep in het Groene Hart heeft geschopt. Het dier werd twee weken gele-

den doodgereden op de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk. 

Voor Toine Cooijmans van Natuurmonumenten Zuid-

Holland is de otter in Hazerswoude een mijlpaal. Het is 

goed nieuws omdat de otter dertig jaar geleden is uit-

gestorven in het Groene Hart. De laatste dieren zaten 

tot eind jaren zeventig bij Nieuwkoop en Reeuwijk. 

Maar alle dieren zijn uiteindelijk gesneuveld op het as-

falt. 

Sinds de succesvolle herintroductie van de otter in na-

tionaal park de Weerribben-Wieden in Overijssel in 

2002, wordt er geregeld gesproken over de terugkeer 

van het dier naar het Groene Hart. De Reeuwijkse en 

Nieuwkoopse plassen zijn in principe geschikt als leef-

gebied van de otter, het wachten is alleen nog op veili-

ge verbindingszones om de plassengebieden bereik-

baar te maken. 

 

De otter die op de N11 zijn Waterloo vond, heeft daar niet op willen wachten. Dierecoloog en otterdeskundige Hugh 

Jansman van Alterra-Wageningen UR heeft wel een idee hoe het dier in Hazerswoude is beland. Volgens hem zit het 

leefgebied in de Weerribben met zo’n veertig dieren vol. Jonge mannetjes worden door hun ouders het gebied uitge-

zet. Zij gaan dan op zoek naar een nieuw leefgebied en een paringspartner. Die laatste vinden ze niet. Dus dan blijven 

ze rondzwerven. Het is eigenlijk niet meer de vraag of, maar wanneer ze onder een auto komen… 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt  ooookk……  
  

  
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Van boven naar beneden: 
Huismus, bruinmutant, Mecklenburg, A. Bender 
Kauw, bruinmutant, Friesland, J. Tijsma 
Kleine Zwaan, leucist, Z-Holland, A. de Groot 
Mandarijneend, ino, Leiden, E. van Zonneveld 
Kolgans, vermoedelijk diluted, Z-Holland, 
                                                   F. Verburgt 


