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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) Piet van Woerden 071-3413400 p.van.woerden@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 3 augustus 2011 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 30 augustus 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  
Gerard Brouwers (bestuur)  
 
Redactieadres en vormgeving 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 
Frans Verburgt  
Aert van Neslaan 419 
2341 HP Oegstgeest 
 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Bosruiter, A. de Groot, 
 (©www.vogeldagboek.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  
  

 

 

Onvoorstelbaar 

Allereerst slaat dit op het heel slechte nieuws dat Bas 
Bijl, ons medebestuurslid, mailde op dinsdag 5 april. 
Op de ALV had Gerard Brouwers, onze voorzitter, 
verteld waarom Bas niet aanwezig kon zijn. Enkele 
weken eerder was bij zijn vrouw Greet een kwaad-
aardige hersentumor ontdekt. Met een biopsie werd 
onderzocht welke behandelmogelijkheden er nog wa-
ren. Op de dag van de ALV zouden ze de uitslag ho-
ren. 
Maandag 4 april vonden in het ziekenhuis enkele ge-
sprekken plaats. Onderweg naar huis werd Greet on-
wel. Bas heeft de ambulance laten komen, die haar 
met spoed terugbracht naar het ziekenhuis. Daar 
bleek dat Greet een ernstige hersenbloeding had ge-
kregen, die uiteindelijk fataal bleek te zijn. 
Vele vogelvrienden namen afscheid van haar in de 
Meije en ook zaterdag 9 april was een grote delegatie 
aanwezig bij het ontroerende afscheid in Driehuis. 
Op weg naar huis troffen wij een ambulance met een 
viermotorig politie escorte. Dit bleek achteraf één van 
de slachtoffers van het drama in de Ridderhof te Al-
phen aan den Rijn te betreffen. Als je dit meemaakt, 
blijken vele zaken niet de moeite waard om je druk 
over te maken. Wat mij in beide gebeurtenissen een 
goed gevoel gaf, is het meeleven van medemensen 
om je heen.  
 
Oeverzwaluwwand 

Op de ALV vroeg Cor Kes ruimte voor een nieuwe 
werkgroep: de oeverzwaluwwand commissie. Ik wil 
niet vooruit lopen op de beslissing van het bestuur, 
want wij willen eigenlijk wat minder aparte commis-

sies, maar wil toch iets over die wand vertellen. Eind 
maart belde Niek Koppelaar van Zuid-Hollands 
Landschap mij. “Vorig jaar is de oeverzwaluwwand 
beschilderd met graffiti. Willen jullie als Vogelwerk-

groep de wand opnieuw schilderen? Ik lever het ma-

teriaal.” 

Zaterdag 26 maart hebben Wijnand van den Bosch, 
Siem van der Haas, Jan Kuijt, Cor Kes en ondergete-
kende de nestgangen weer opgevuld met zand en de 
muur van een nieuwe verflaag voorzien. Helaas het 
regende die morgen nogal en de verf was “op water-

basis”. Maandagmorgen: Nu al weer graffiti? Nee, 
geen nieuw vandalisme, de verf was naar onder ge-
zakt. 2 april heeft Cor met Wim de Jong de verflaag 
hernieuwd. Schitterend! 
4 april zag Siem van der Haas talloze oeverzwaluwen 
gravend in de wand. 
Weet u waar deze wand te bezichtigen is? Rijdend op 
de N11 richting Leiden kunt u een glimp opvangen. 
Hij ligt in de “Elfenbaan”. Iemand die vlakbij (eigen-
lijk in) de Elfenbaan woont op zo’n 500 meter van de 
oeverzwaluwwand, vroeg ons wat we daar deden. 
“Oeverzwaluwwand? Nooit van gehoord of gezien!”  

 

Naturstation Peenetal 

Vorig jaar organiseerde de commissie Ledenactivitei-

ten een excursie naar “Vorpommern” in Duitsland. 
Men was onder de indruk van de inzet van een kleine 
groep vrijwilligers die zo’n groot natuurgebied “be-
heerde”. De deelnemers aan de excursie ondersteun-
den hun activiteiten met een gift. Het bestuur werd 
gevraagd om ook één of meer activiteiten van deze 
vereniging te ondersteunen. 
Op de ALV is dit door Gerard Brouwers aan u over-
gebracht. De vergadering besloot om een tweetal ac-
tiviteiten te kiezen: Nestbescherming voor de Grauwe 

Kiekendief. Zo’n “omheining” kost € 120,-- per stuk. 

Nestkasten voor de Kerkuil. Kosten € 50,-- per kast. 
Voor elke activiteit 3 stuks! We maakten dus € 510,-- 
over aan de vereniging “Naturstation Peenetal” in 
Vorpommern.  
 
.  

Piet van Woerden 

 secretaris 
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Uw eindredacteur 

 

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

  

De Titanic? Nee, naar die film ben ik nooit geweest, dat 
romantische gedoe op de plecht van zo’n boot trekt me 
niet en bovendien weet ik ook al hoe het met dat schip 
afloopt. Het zinkt ja! Zoiets gelijks heb ik ook altijd ge-
had bij de Verenigde Staten, Columbus heeft het ontdekt, 
op tientallen gedenkstenen op huizen staat waar vandaan 
hij vertrok, dan wel aankwam, het land zal dus heus wel 
bestaan. 
Bovendien, hoeveel vogelsoorten zitten er nou eigenlijk? 
1082 stuks, waarvan er 22 intussen alweer zijn uitgestor-
ven. Zo’n enorm land en dan maar 1082 soorten? Dat is 
niet veel. Even vergelijken: de VS is 9.629.091 km² groot, 
Nederland is maar 41.528 km², kortom, ons goede vader-
land gaat wel 231 keer uit de USA. Trekken we de verge-
lijking door dan zouden 
er in Nederland maar 5 
soorten vogels leven. 
Natuurlijk, een onzin-
vergelijking, maar het 
geeft wel aan hoe soor-
tenarm het vogel-leven 
daar is.  
Toch ben ik er onlangs 
met mijn geliefde naar 
toe geweest. In Wa-
shington woont een 
oud-collega die daar 
werkt in een gigantisch 
soort Naturalis, ik had 
haar beloofd te gaan 
opzoeken, vandaar. 
Nou, dàt hebben we 
geweten. Een visum 
heb je niet meer nodig, 
nee, nou ja, je moet 
wel toestemming heb-
ben. Als er maar even 
iets niet klopt op je 
document, dan heb je 
weer wel een visum nodig. Wij naar Schiphol, waar wij 
gingen inchecken. Onze koffers mochten niet op slot, 
want de Amerikaanse douane behoudt zich het recht 
voor desgewenst de koffersloten open te breken. Daarna 
werden wij ontvangen door een veiligheidsploeg van 32 
mannen en vrouwen die ons door de “total body scan” 

loodsten, ons fouilleerden, je handbagage door twee ap-
paraten haalden alvorens we ons naar het vliegtuig kon-
den begeven. Waar is de tijd dat we werden onthaald 
door één lieftallige stewardess, die naar mijn herinnering 
vooral werd gerekruteerd op haar fraaie uiterlijk. 
Aangekomen aan de andere kant van de plas wachtte ons 
wederom iets nieuws, de passagiers werden opgesplitst 
in Amerikanen en buitenlanders. Een luidspreker ver-

kondigde indringend: “Dear fellow citizens, welcome 

home in the United States of America”  
Wij werden geïnstrueerd ons achter een van de 42 (!) 
andere rijen aan te sluiten voor de douane. Dit is een se-
rieuze zaak, hadden we van onze te bezoeken vriendin 
gehoord, een glimlach wordt hier niet getolereerd, laat 
staan een grapje. 
Daar staan we na enige tijd voor de douanedame, eerst 
werd ons van alle 10 de vingers elektronisch een vinger-
afdruk afgenomen, gevolgd door een kleurenfoto van ons 
aangezicht. “Wat gaat u doen, heeft u nog wat in uw kof-
fer?” We zijn toeristen en ja, we gaan iemand opzoeken. 
Wat heeft u dan nog meer in uw koffer? Ja, wat snoep-
goed en Hollandse kaas. Gelukkig, ze vindt het niet erg, 

we kunnen verder, naar 
onze koffer. Daar ligt 
hij al op de loopband. 
Een gedrilde Jack Rus-
sel snuffelt aan onze 
broek en onze koffer of 
we hash of ergere con-
trabande transporteren. 
Het zal je overkomen 
dat zo’n rotmormel een 
off-day heeft en je 
hangt! 
Opeens herinner ik me 
weer die andere reden 
waarom we niet naar de 
VS wilden. Je bent ver-
dacht voordat je iets ge-
daan hebt, ook al moet je 
je koffer op hun verzoek 
open laten tijdens de reis. 
Tja, dadelijk doet een of 
andere vlerk er wat coke 
in en je zit 15 jaar vast in 
zo’n vrolijke gevangenis 
daar. Toch niet iets wat 

wij van onze bondgenoten verwachten.  
 
Gelukkig, zonder schrammen of ander malheur staan we 
buiten en staan we aan het begin van een prachtige va-
kantie, we zien ondanks mijn sombere berekeningen vele 
vogels, zoogdieren, ook allerlei prachtigs in de vele mu-
sea en hebben ons niet laten afschrikken door het voor-
uitzicht van de terugreis!  
 
Vrienden, vindt u dit allemaal te eng, een te woest per-
spectief voor een van uw vakanties, doe het rustig aan en 
lees in uw ligstoel in de tuin de Braakbal van dit kwar-
taal, vol met indrukwekkende verslagen, foto’s en wat 
gebruikelijk is in dit magazine. 
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MMuuttaattiieess  
 
 

Het is begin april als ik achter de computer zit om weer 
mijn bijdrage te gaan leveren aan ons onvolprezen club-
blad, al piekerend over wat er te schrijven is, zie ik in de 
voortuin dat nu de Prunus in enkele dagen is verande-
rend van een stelletje kale takken in een schitterend 
boompje met prachtige bloesem en in de achtertuin zag 
ik vanmorgen al dat de Azalea zijn uiterste best doet om 
zijn rode bloemknopjes aan ons te tonen, heerlijk deze 
periode. Over ruim een maand zult u dit pas kunnen le-
zen, dan zal alles buiten al ruim in bloei staan, en kun-
nen we misschien gaan genieten van een heel mooie 
zomer. De reden van het vroege schrijven is dat wij er 
weer een paar weekjes op uittrekken en we de kopij bij-
tijds moeten afleveren bij onze eveneens onvolprezen 
eindredacteur. Ook hij heeft toch een paar dagen nodig 
om van de vele losse blaadjes en foto’s een mooi geheel 
te maken, en tegen de tijd dat alles klaar is en tot Braak-
bal is omgetoverd, zijn wij ook weer terug van ons eer-
ste uitje, en kunnen we weer meedoen met het distribue-
ren van ons clubblad. 
Vier maal per jaar komt er een klein groepje vrijwilligers 
bij de voorzitter thuis, meestal op een dinsdagmiddag. 

Daar worden dan, onder het genot van een kopje koffie of 
thee en de nodige op- en aanmerkingen, z’n 250 Braak-
ballen gereed gemaakt voor verzending, dat kan inhouden 
dat ze van een etiket en postzegels worden voorzien en 
naar de post gebracht worden, of dat er stapeltjes worden 
afgeteld in plastic zakken gedaan en naar de 12 mensen 
worden gebracht die ze bij u in de bus stoppen.   
Sommige van die bezorgers brengen wel z’n kleine 30 
Braakballen rond, en aangezien onze leden niet allemaal 
naast elkaar wonen, kunnen zij daar best een paar uurtjes 
mee bezig zijn. Vandaar mijn verzoek: 
vanuit uw luie stoel gewoon even 
een klein applausje voor deze 
mensen. 
Alles bij elkaar een hele klus, maar ondanks alles toch 
ook een leuke bezigheid.  
 
Nou, daar ik na al het piekeren nog niet weet waar ik het 
over moet hebben ga ik maar gewoon beginnen met u de 
mutaties door te geven, want daar ben ik zo’n beetje bij 
de club voor aangenomen, begrijp ik. Dus… 

 

Nieuwe leden: 
Per 1 januari heeft zich aangemeld als lid mevrouw Johanna Trimp-Duiker uit Alphen a/d Rijn.  
(niet op verzoek) Per 1 februari hebben zich als lid opgegeven: mevrouw Lies Dullemeijer-Smit uit Oegstgeest, 
mevrouw Heleen Kinkel uit Leiderdorp, mevrouw Marijke Bom-Brans uit Velsen-Zuid, en de heer Joost den 
Houtdijker uit Hazerswoude Rijndijk.    
Per 1 maart heeft zich aangemeld als lid de heer Peter Ris uit Alphen a/d Rijn, en per 1 april de heer Gert Vonk 
uit Reeuwijk. 
Even de mededeling dat Els Baars is verhuisd naar Leiderdorp en wel naar Raaphorst 71 met als PC 2352 KG 
Wij wensen hen allen een fijne tijd bij de VWG toe, en mochten ze ergens enige behoefte voelen om de VWG op 
de een of andere manier bij het werk te ondersteunen, schroom niet mensen, de coördinatoren van de diverse 
werkgroepen (zie blz. 2) zullen je met open armen ontvangen. 
 

Tip: Wist u dat het mogelijk is om bv. vrienden of kennissen van u die graag lid willen worden van de VWG via 
onze website www.vogelsrijnwoude.nl te laten aanmelden? tismaardatuhetweet. 
 

En dat het bericht dat op verzoek van de secretaris door mij aan alle bekende mailadressen is verstuurd er niet een 
van is terugkomen als ‘onbekend’, dit geeft de indruk dat het goed gaat met de mailadressen.  Houden zo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
 

  
  
 

  

LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN  
 

SEIZOEN 2011-2012 

 
AVONDEN & 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. 

Piet van Woerden 

 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

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. 
02/05-06 

08.00- Ledenweekend: Limburg Jan Hoogeveen 

Wo. 07/09 20.00-22.15 
Startavond leden- en publieksactiviteiten:  
met o.a. Jan-Willem Vergeer (SOVON)  
“Wintertellingen in ons verenigingsterritorium” 

Jan Hoogeveen 

Za. 17/09 08.00-18.00 Ledenexcursie: Noord-Holland Jan Hoogeveen 

Zo. 16/10 09.00-12.00 
Publieks- (en leden-)excursie: Spookverlaat startpunt 
vogelkijkhut Amaliaplas 

Louis Westgeest 

Do. 20/10 20.00-22.00 
Publieks- en ledenavond:  
Koos Dansen  “Vogelgebied(en) rond Arnhem 

Louis Westgeest 

Za. 22/10 08.00-18.00 Ledenexcursie: Voorne en Westplaat Jan Hoogeveen 

Vr. t/m zo. 
04/11-06/11 

(info volgt) 
Ledenweekend: Diepholz/Dümmersee   
VOL  

Jan Hoogeveen 

Do. 17/11 20.00-22.15 
Leden- en publieksavond:  
Herman v.d. Hart over Oman/India 

Jan Hoogeveen 

Zo. 11/12 08.30-17.00 Ledenexcursie: Brabantse Biesbosch Jan Hoogeveen 

Vr. 06/01 20.00-?? Nieuwjaarsreceptie voor leden + partners Piet Woerden 

Za.21/01 08.30-17.00 Ledenexcursie: AWD (ingang Oase) Jan Hoogeveen 

Za.04/02 08.00-18.00 
Publieks- en ledenbustocht Delta (o.a. ganzen)  
vertrek carpoolplaats N11 bij Hazerswoude-Rijndijk 

Louis Westgeest 
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Do. 16/02 20.00-22.15 Ledenavond: Leden voor Leden Jan Hoogeveen 

Zo. 19/02 08.00-18.00 Ledenexcursie: Delta-Oost Jan Hoogeveen 

Di. 13/03 20.00-22.15 Leden- en publieksavond: Zeearend Jan Hoogeveen 

Do. 29/03 20.00-22.30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Za. 31/03 08.00-18.00 Ledenexcursie: Flevopolders Jan Hoogeveen 

Do. 12/04 20.00-22.00 Publieks- en ledenavond: nadere informatie volgt Louis Westgeest 

Za. 14/04 07.00-18.00 Ledenexcursie: Leersum/Amerongen Jan Hoogeveen 

Do. t/m zo. 
26/04 – 06/05 

(info volgt) 
Leden-Vogelreis: Noordoost-Spanje 
 (Ebrodelta / steppenregio / centrale Pyreneeën) 

Jan Hoogeveen 

Za. 19-05 09.00-12.00 
Publiels- en ledenexcursie: De Wilck 
Start: rode wip-watermolen hoek Gemeneweg/ Vier-
heemskinderenweg Hazerswoude 

Louis Westgeest 

Za. 02-06 05.00-15.00 
Ledenexcursie: Kop van Goeree/Preekhilpolder 
(met lunch op eigen rekening) 

Jan Hoogeveen 

 

 

BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Hofstede-
park, 
Koudekerk 
a/d Rijn 

Zaterdag 
09.00 uur 

 Men kan er elke zaterdag terecht via het  
 Hofstedelaantje aan de Kerklaan 

 

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: 

05-08-2011, 12-08-2011, 19-08-2011, 26-08-2011, 
02-09-2011, 09-09-2011, 16-09-2011, 23-09-2011, 
30-09-2011, 07-10-2011, 14-10-2011, 21-10-2011, 
28-10-2011. Cor Kes 

(071 - 3414507) 
 

Margot & Ronald Klingers 
(071 - 5411198) 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Maaiwerk, vogelhut Amalia e.o:  
20-08-2011, 27-08-2011. 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 

29-10-2011,  voorbereiding Nat. Natuurwerkdag  
vrij. 04-11-2011, 05-11-2011 (Nat. Natuurwerkdag),  
19-11-2011,  03-12-2011,  wo. 28-12-2011,  
07-01-2012,  21-01-2012,  04-02-2012, 18-02-2012, 
03-03-2012, 17-03-2012 = slotdag).  

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

17/18-09-2011,  15/16-10-2011,  12/13-11-2011, 
17/18-12-2011,  14/15-01-2012,  18/19-02-2012, 
17/18-03-2012,  14/15-04-2012,  15/16-09-2012. 

Ko Katsman 
(071 – 3412234)  

WBW/ 
     EBW 

Zaterdag 
World- of European Bird Watch: 

01-10-2011 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 

 

 

Coördinatie Activiteitenkalender: 
Met ingang van heden heeft Bert van Eijk deze functie overgedragen aan:  
secretaris Piet van Woerden, e-mail: p.van.woerden@hetnet.nl; 071-3413400. Voor aanvullingen, wijzigingen 
e.d. van bovenstaande kunt u bij hem terecht.  
Voor overige organisatorische gegevens van de vereniging zie pagina 2. 
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KKeeuuzzeess  mmaakkeenn  
  

Zo af en toe gebeurt dat. Zaterdag 26 maart was er 
een excursie naar de kop van Noord-Holland met de 
VWG. 
 
Altijd leuk om daar rond te struinen. Dus dacht ik 
weet je wat, ik vraag of één van mijn vogelmaten 
ook zin heeft om mee te gaan. Dat had hij wel, maar, 
hij had al andere bezigheden,. namelijk het herstellen 
van de Oeverzwaluwwand. Ik had daar ook wel oren 
naar, dus in plaats van vogelen deze keer vogels on-
dersteunen.  
 
De Oeverzwaluwwand is in 1999 geplaatst en direct 
in dat jaar waren er al 19 nesten. De daarop volgende 
jaren was er wisselend succes, maar het vertoonde 
toch wel een opgaande lijn. 
Verleden jaar werden er 52 nesten geteld en al die 
gaten moesten weer worden opgevuld of, zoals we 
zeggen, hersteld. 
 
Met herstellen wordt bedoeld, de gaten weer vol-
stoppen met zand. Dat lijkt eenvoudig maar toch 
gaat dat op een speciale manier. Om te beginnen 
wordt er met een paaltje van ongeveer een meter ge-
keken of er vorig jaar een nest in heeft gezeten, zo ja 
dan verdwijnt dat paaltje soms wel tot een meter 
diep in dat gat. Dan is er werk aan de winkel, er 
moet zand in. Niet zo maar zand, nee zand aan ge-
lengd met water zodat het een beetje stevige struc-

tuur krijgt. Dit wordt dan met een klein schepje in 
dat gat gestopt en met dat zelfde paaltje flink aange-
stampt. 
 
Toen dat klaar was, er waren inmiddels zo’n 65 ga-
ten van nieuw zand voorzien, moest de hele wand 
ook weer geschilderd worden. Want ja, je hebt te-
genwoordig van die ‘ kunstschilders’ die, misschien 
vanwege de weinige subsidie, hun kunsten overal ten 
toon willen spreiden, zelfs op een oeverzwaluw-
wand. Daar is uiteraard zo’n wand niet voor bedoeld, 
dus hebben we hem weer keurig grijs geverfd. Of het 
schilderwerk van ons lang stand zal houden, is ook 
maar de vraag, maar ook wij hebben dit met veel 
plezier gedaan zonder subsidie. Alhoewel, het zand 
en de verf zijn door gulle gevers (Zuid-Hollands 
Landschap) gratis verstrekt. 
Zo zie je maar weer, een mens moet wel eens keuzes 
maken. 
 
Wijnand van den Bosch 
 
Nawoord: Maandagmorgen: Nu al weer graffiti? 
Nee, geen nieuw vandalisme, maar door de  regen 
van die morgen, was de verf uitgelopen en de oor-
spronkelijke schilderingen weer tevoorschijn geko-
men. Cor heeft met Wim de Jong de verflaag her-
nieuwd. Schitterend! 
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GGaannzzeenn  kkiijjkkeenn  iinn  ZZeeeellaanndd  
 

 

Door de harde wind zocht iedereen snel een plaatsje 
in de bus. Ans Joustra had van Corry een organisato-
rische taak gekregen en trachtte het aantal hoofden te 
tellen, dat bleekt lastig, teveel opmerkingen en ver-
plaatsingen tussendoor. Een aantal laatkomers, die 
per ongeluk op de verkeerde plaats verzamelden, ar-
riveerden, waardoor we keurig op tijd vertrokken met 
48 mensen richting Zeeland. Direct begon Louis met 
een uitleg over het ontstaan van zijn favoriete provin-
cie en hoe de Hollanders en Vlamingen er van tijd tot 
tijd over streden. Alle passagiers weten nu van het 
bestaan van de Witte van Haamstede, een bastaard-
zoon van Floris V, die ergens rond 1300 Zeeland van 
Vlamingen ontdeed, tenminste als ik het goed ont-
houden heb. Maar er volgde ook nog uitleg over de 
bebossing bij Haamstede en natuurlijk over alle gan-
zen en andere vogels die we onderweg mogelijk te-
gen zouden komen. Scherpe luisteraars en ervaren 
vogelaars in de bus ontdekten kleine foutjes (een 
Kleine Rietgans heeft roze en geen oranje pootjes). 
Voor mij als starter is het (nog) onmogelijk om al die 
info op te slaan, laat staan op foutjes te screenen.  
 
Intussen reed chauffeur Aad verder richting eilanden 
en de eerste stop was op de Grevelingendam. De 
wind maakte dat de vogels vooral werden bekeken 
vanuit de bus. De dapperen die buiten stonden en be-
schutting zochten achter de bus, merkten dat deze 
door de wind heen en weer geschud werd. Er werden 

 
Tureluur foto: J. Hoogeveen 

 
 Rotganzen, Berg- en Slobeenden, Zilverreigers, 
Wulpen en Tureluurs gemeld, maar toen er vanuit de 
achterzijde van de bus geroepen werd dat er Fraters 
waargenomen werden, was dat voldoende reden voor 
de bus om achteruit te rijden, vooral omdat de mel-
ding van Jan Hoogeveen kwam. Na enige discussie, 
kleur van de snavel geel of niet geel, en andere 

voor/tegenargumenten, werd er door de deskundigen 
unaniem erkend dat dit Fraters waren. 
De tocht ging verder op Schouwen-Duiveland rich-
ting Ouwerkerk, een dorp dat zwaar getroffen werd 

 
Stormwind foto: Els Jol-van der Zijde 

  
door de watersnoodramp. Het gat dat in de dijk ont-
stond, werd later met caissons uit Engeland gedicht. 
In een van de caissons is nu het Watersnoodmuseum 
gevestigd, volgens gids Louis een aanrader. De bus 
stond op een relatief windarme plek, maar bij het be-
klimmen van de dijk achter het museum werd duide-
lijk dat het nog steeds ontzettend stormde en dat aller-
lei vogels, die er eerder deze week nog bivakkeerden, 
nu spoorloos verdwenen waren.  
Op de weg van de Buitenlandse Pers, mijns inziens 
een grappige straatnaam, hing een Torenvalk stil in 
de lucht. Omdat de bus op een dijk reed, hing de valk 
lager en was hij voor de fotografen zelfs vanuit de 
bus prima te fotograferen. Uiteindelijk leek het wach-
ten succesvol, de Torenvalk dook naar de grond en 
maakte de indruk met zijn vleugels de prooi af te 
schermen. Of dat niet gelukt was, of dat hij de prooi 
zo snel op at, weet ik niet, maar korte tijd later hing 
hij weer in de lucht.  
 

De bus reed verder langs Zierikzee richting de Brou-
wersdam, waar een lunchstop bij strandrestaurant De 
Kous geregeld was.  
Kort daarvoor zag Louis een grote groep Rietganzen 
in een weiland, het betrof vooral Toendrarietganzen, 
maar bij goed bestuderen van de diverse pootjes wer-
den ook de roze pootjes van de Kleine Rietgans dui-
delijk waargenomen. 
 
Voor iedereen was er koffie en appeltaart, zowaar een 
lekkere, niet een nog half bevroren versie, met veel  
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slagroom. De hongerigen leefden zich uit op de di-
verse soepsoorten, broodjes kroket en andere lekker-
nijen. 
Tot grote spijt van Louis moesten een aantal plaatsen 
overgeslagen worden, te veel wind en daarmee te 
weinig kans om vogels te zien. Maar tijdens de lunch 
zag hij op waarneming.nl dat de Grote Geelpootrui-
ter, op de Brouwersdam gesignaleerd was. We zoch-
ten tevergeefs zowel rechts als links van het restau-
rant, maar vonden hem niet. 
 
Als beloning zagen we wel Wulpen, Grutto’s en Drie-
teenstrandlopers, nerveuze vogeltjes. Na enkele korte 
stops, besloot de organisatie dat we richting huis zou-
den gaan, de wind bleef, ondanks dat het weerbericht 
had aangegeven dat die in de middag zou afzwakken, 
een spelbreker, maar dat is karakteristiek aan het Ne-

derlandse weer, soms zit het mee en soms zit het te-
gen. Vorig jaar schijnt het een “heel veel te zien” 
ganzentocht geweest te zijn en ook tijdens de drie 
testtochten die Louis in de afgelopen twee weken 
maakte als voorbereiding op vandaag, was er ook 
“heel veel” te zien. Een goede reden om volgend jaar 
weer mee te gaan. Louis bedankte chauffeur Aad en 
de busreizigers bedankten beide heren met een ap-
plaus. 
 
Ik ga in elk geval volgend jaar weer mee. 
En tenslotte bied ik mijn excuus aan voor de vergis-
singen, die ik vast gemaakt heb. Louis vroeg pas hal-
verwege de dag of ik de verslaggeving op mij wilde 
nemen en ik had geen aantekeningen gemaakt.  
 

Els Jol-van der Zijde 
 
Alle vogels die door Ans Joustra en Cor Martijn zijn op 5 feb. 2011 waargenomen staan in onderstaande tabel. 
 

Aalscholver Halsbandparkiet Lepelaar Tafeleend 

Bergeend Holenduif Meerkoet Toendrarietgans 

Blauwe Reiger Houtduif Merel Torenvalk 

Bonte Strandloper Kanoetstrandloper Middelste Zaagbek Tureluur 

Brandgans Kauw Nijlgans Turkse Tortel 

Brilduiker Kievit Ooievaar       (o) Vink 

Bruine Kiekendief Kleine Mantelmeeuw Pimpelmees Waterhoen 

Buizerd Kleine Rietgans Rosse Grutto Wilde Eend 

Dodaars Kleine Zilverreiger Rotgans Wilde Zwaan 

Drieteenstrandloper Knobbelzwaan Scholekster Wintertaling 

Ekster Kokmeeuw Slechtvalk Wulp 

Fazant Kolgans Slobeend Zilvermeeuw 

Frater Koolmees Smient Zilverplevier 

Fuut Krakeend Spreeuw Zwarte Kraai 

Grauwe Gans Kuifduiker Steenloper   

Grote Zilverreiger Kuifeend Stormmeeuw   
 

         (o) onderweg waargenomen 
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EEeenn  rroonnddjjee  ‘‘GGooeeRREEEE’’  OOvveerrffllaakkkkeeee  
 

Voor zondag 20 februari stond de excursie naar 
Goeree Overflakkee op het programma.  De dag 
voor de excursie hadden de organisatoren ons de 

route met kijkhutten en uitzichtpunten toege-
stuurd. Een goed initiatief. Met de landkaart erbij 

had ik me zo de avond ervoor al een beetje kun-
nen oriënteren. Ik kan met deze beschrijving de 
route ook nog eens in andere jaargetijden afleg-

gen. Iets wat ik overigens meer deelnemers hoor-
de fluisteren. 

 
Vóór 8.00 uur, de afgesproken vertrektijd, was ieder-
een al aanwezig. Met drie wagens vertrokken 12 vo-
gelaars naar Goeree. Dat het beter GoeREE kan he-
ten, wisten we toen nog niet. Maar daarover later 
meer. 
 
De eerste stop was bij de Hellegatsplaten. Bij het uit-
stappen en de wandeling naar de kijkhut bij het 
Ventjagersgaatje kwamen we erachter dat het een 
koude dag zou worden. Een temperatuur van net bo-
ven nul in combinatie met de ook nu weer aanwezige 
wind op de Zuid-Hollandse eilanden zorgde hier-
voor. De score vanuit deze kijkhut was een enkele 
gans en eend. Teleurstelling. Maar er was nog een 
plekje waar Jan ons naartoe loodste en waar duidelijk 
meer te zien was. Er zaten Grote Zaagbekken en 
Brilduikers. Tijdens de koffie op de parkeerplaats 
ook nog even wat Holenduiven gezien.  
 
Na de koffie door naar Den Bommel waar we Win-
tertalingen konden bijschrijven. Bij het buitendijkse 
gebied dat wat verderop ligt, werden al snel meer 
eenden gezien en een erg grote hond die aan een do-
de Zwaan stond te rukken. Menno hoorde met zijn 
scherpe gehoor Staartmezen in de bosjes. Aan de an-
dere kant van de weg zagen we de eerste Middelste 
Zaagbekken. De zon begon een beetje door te ko-
men, dus het begon er 
veelbelovend uit 
te zien. 
 

Inmiddels 
hadden we drie van de 

zeven geplande stops  gehad en von-
den we de opbrengst toch een beetje te-

genvallen. Ton begon zich al af te vragen 
of Nederland nog wel een vogelland is. Na-

tuurlijk wel! Zo snel werkt die bezuiniging op natuur 
niet. Gelukkig sloeg bij de volgende stop bij het bui-
tendijkse gebied net voor Stad aan het Haringvliet 
alles om. De zon kwam er echt door. Grote groepen 
Brandganzen en Wulpen. En ineens dook er een Ha-

vik op. Niemand had erop gerekend dat die in deze 
biotoop zou opduiken. Ik had het geluk in de auto te 
zitten waar hij pal langs vloog. Prachtig. Echt één 
van de hoogtepunten van de dag. Toen we wat ver-
derop langs de weg stonden, werden we ingehaald 
door iemand die wist te vertellen dat er tussen de 
Brandganzen een Roodhalsgans zou zitten. TE-
RUG!!! Zo’n kans wil je niet laten schieten. Een 
zeldzame vogel voor ons land en ook heel mooi. Ik 
heb hem zelf slechts één keer gezien. Dat was op 
Texel tussen een groep van een paar duizend Rot-
ganzen bij De Cocksdorp. Er zaten twee groepen 
Brandganzen en we hebben met 12 ervaren vogelaars 
elke vogel bekeken, maar je raadt het al: de Rood-
halsgans niet gevonden. Jammer, maar toch was het 
een prachtige plek om vogels te kijken. In de zon en 
achter de auto’s uit de wind was het ook nog lekker. 
 
Nu op zoek naar een nieuw gebiedje (Pallandpolder) 
met een nieuwe kijkhut. Een jong gebied dat toch al 
mooi vol met riet staat. In het water tussen het riet 
waren veel Wintertalingen te zien en nu de zon erop 
stond waren ze natuurlijk nog mooier dan degene die 
we eerder zagen. De Wintertaling vind ik echte een 
zonvogel. De kleuren spatten eraf als de zon erop 
staat. Zeker een gebied om te onthouden, want het 
komende voorjaar zullen de Rietzangers en Karekie-
ten zich hier vast laten horen en zien. Als je ernaar 
toegaat, zoek wel goed uit hoe je er het handigst 
komt. Wij zaten op een doodlopend smal pad, waar 
het lastig keren was. 
 
De Slikken van Flakkee aan de andere kant van het 
eiland stonden nu op het programma. Op de weg er-
naar toe gaf een man Blauwe Kiekendief nog een 
mooie vliegshow weg boven een akker. Iedereen kon 
deze vogel goed zien vanuit de auto’s op de dijk. 
Ook bij de Slikken konden we na 100 meter lopen 

vanaf de parkeerplaats volop een-
den bekijken. Verschillende 
soorten konden we van dichtbij 

bekijken en ook een Grote Zilverreiger liet zich goed 
bewonderen. Op de slikken stond een onvoorstelbaar 
grote groep Rotganzen. Als je deze groep van links 
naar rechts scande met je telescoop, leek er geen eind 
aan te komen. Het was echt een zwarte streep van 
enkele honderden meters. Het moeten er duizenden 
geweest zijn. Toen we uit het duinbos kwamen en we 
richting open weiland gingen, werd een drietal 
Goudvinken (2 man, 1 vrouw) in een struik gezien. 
Dit bleek een opwarmertje voor wat er verder in het 
weiland zat, liep en lag. De telescopen werden opge-
steld om het gebied af te scannen. Buizerds, Kievi-
ten, Bonte Strandlopers en Goudplevieren werden al 
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snel gezien. “Daar in de verte lopen ook wat reeën. 
Een stuk of 5”, werd gezegd. We liepen verder om 
wat dichterbij te komen. De Bontjes en 

 
Goudplevieren lieten zich prachtig zien en konden 
door iedereen goed bestudeerd worden. Later dook 
een groepje leeuweriken op. Er zat een vreemde tus-
sen die voor wat verwarring zorgde en mogelijk een 
bijzondere Leeuwerik (Drieteen of Kortteen)was.  
Uiteindelijk toch niet. Allemaal gewone Leeuweri-
ken. Ik hoop ze snel weer te horen zingen; dat is echt 
zomer. Geduld. De reeën nog eens geteld. Een stuk 
of 15. Nóg een keer geteld. Het waren er nu al 21. 
Nog één keer geteld. 30 STUKS. Onvoorstelbaar. 

Zoveel heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. Mis-
schien zelfs in mijn hele leven nog niet. 
GoeREE komt dus echt van Goede Ree. 

 

We gingen terug naar de parkeerplaats. Hier had in-
middels iedereen de voorraad in de auto van Menno 
ontdekt. Toet bleek volop eten en drinken voor ie-
dereen te hebben. Nogmaals bedankt, Toet! Het  
maakte het slot van de excursie extra leuk. Na de laatste 
versnaperingen gingen we weer op Broers aan, waar 
we om half vijf aankwamen. Een dag die moeizaam op 
gang kwam - qua vogels én weer - groeide uit tot een 
prachtige vogeldag met mooie waarnemingen.  

 

John van Blaricum 
 

Waargenomen vogels 20 februari 2011 
 

Aalscholver Fuut Kauw Pijlstaart Turkse Tortel 

Bergeend Gaai Kievit Pimpelmees Veldleeuwerik 

Blauwe Kiekendief Goudplevier Knobbelzwaan Putter Vink 

Blauwe Reiger Goudvink Kokmeeuw Roodborst Waterhoen 

Bonte Strandloper Grauwe Gans Kolgans           (o) Rotgans Wilde Eend 

Boomleeuwerik Groene Specht Koolmees Scholekster Wintertaling 

Brandgans Gr. Mantelmeeuw Krakeend Slobeend Wulp 

Brilduiker Grote Zaagbek Kramsvogel Smient Zanglijster 

Bruine Kiekendief Grote Zilverreiger Kuifeend Spreeuw Zilvermeeuw 

Buizerd Halsbandparkiet (o) Lepelaar          (o) Staartmees     (h) Zwarte Kraai 

Can. Gans (Gr) Havik Meerkoet Stormmeeuw Zwarte Zwaan   (o) 

Dodaars Holenduif Merel Tafeleend   

Ekster Houtduif Middelste Zaagbek Torenvalk   

Fazant Huismus Nijlgans Tureluur   
        

        (o) onderweg, (h) gehoord 
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DDee  KKoopp  vvaann  NNoooorrdd--HHoollllaanndd    
  

EExxccuurrssiiee  2266  mmaaaarrtt  22001111  

 

Na een zonovergoten week viel het wel tegen dat 
precies deze zaterdag koud en een beetje nat begon.  
Ondanks dit weer verzamelden toch nog 14 deel- 

 
nemers. Op de parkeerplaats hadden we al de eerste 
soorten als Groenling, Kool- en Pimpelmees en 
Heggenmus. Met vier auto’s gingen we op weg naar 
de kop van Noord-Holland.  
Onze eerste stop was de Eilandspolder bij Graft, een 
klein natuurgebied met wat plasjes, rietvelden, wei-
landen en een bosje van wilgen en bramen. In het 
riet hoorden we een Rietgors. 
Op het dak van een boerderij zat een Holenduif, en  

Den Oever 
 

bij de kijkwand een Witte Kwik, veel Smienten en 
wat Kluten. Verder veel Grauwe Ganzen en Nijlgansen. 
In het uilenbosje Kneu en Putter, bij een nestkast zat 
een Torenvalk. 

In de verte zag Bert een Bruine Kiek, wat later dook 
er uit het niets een vrouwtje Bruine Kiekendief op, 
gevolgd door een mannetje die wat later een prooi  

 
uit het riet opdook. Spectaculair en door iedereen 
geboeid bekeken. Een leuke start van de dag. 
Bij de havenpier van Den Oever veel Kanoeten en 
Rosse Grutto’s, Pijlstaarten en Middelste Zaagbek, 
de wind kwam vol uit zee, wat tranende ogen ver-
oorzaakte als je door de telescoop keek. 
 
Bij de uitkijktoren aan de zuidkant van het Robben-
oordbos brak de zon eindelijk door. Hier Grote Zil-
verreiger, Bontbekplevier en Wintertaling. Bij de 
wandeling door het bos Boomkruiper, Goudhaan, 
Staartmees en Grote Lijster. Tevergeefs zochten we 
bij een vaart naar een IJsvogel. 
Ondanks veel dood hout was er ook geen Grote Bon-
te Specht in de buurt. Een groot bosmierennest gaf 
ons ook geen Groene Specht. Al met al gaf dit bos 
ons niet veel vogels, maar was de wandeling met zon 
zeer aangenaam. Bij Vatrop, ten westen van Den 
Oever vloog een Sperwer laag over en zagen we tus-
sen een grote groep Rotganzen, een Zwarte Rotgans. 
Op de slikken Tureluurs. 
 
Via Harger- en Pettemerpolder zagen we veel Berg-
eenden en Buizerds. 
In een bollenveld doken 2 Patrijzen op, we waren zo 
gebiologeerd dat we bijna de aansluiting met de 
groep misten. Zij waren al doorgereden maar ston-
den wat later langs de kant van de weg te zoeken 
naar Steenuiltjes die daar normaal vaak te zien zijn, 
helaas vandaag niet. 
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Onderweg naar de Putten ten zuiden van Petten een 
grote groep Witte Kwikstaarten, met daar tussen een 
Rouwkwik. 
In de Putten prachtig dichtbij Zilverplevier, Winter-
taling, Steenloper en Kluten, ook hier zaten een paar 
Kanoeten. 

Al met al een heel mooie dag, veel gehoord en veel 
gezien.  
Hier eindigde de excursie in Noord-Holland en na 
afscheid van elkaar te hebben genomen, reden we 
weer terug naar het zuiden.  

Menno van der Poel  
 

Waargenomen vogels 26 mrt. 2011 
  

Aalscholver Gaai Kauw Meerkoet Slobeend Watersnip 

Bergeend Goudhaan Kievit Merel Smient Wilde Eend 

Blauwe Reiger Goudplevier Kl. Mantelmeeuw Mid. Zaagbek Sperwer Winterkoning 

Bontbekplevier Graspieper Kleine Plevier Nijlgans Spreeuw Wintertaling 

Bonte Strandloper Grauwe Gans Kluut Patrijs Staartmees Witte Kwikstaart 

Boomkruiper Groenling      (h) Kneu Pijlstaart Steenloper Wulp 

Brandgans Grote Lijster Knobbelzwaan Pimpelmees Stormmeeuw Zanglijster 

Bruine Kiekendief Grote Zilverreiger Kokmeeuw Putter (g) Tjiftjaf Zilvermeeuw 

Buizerd Grutto Kolgans (o) Rietgors Torenvalk Zilverplevier 

Can. Gans (Gr.) Heggenmus  (h) Koolmees Roodborst        (h) Tureluur Zwarte Kraai 

Eidereend Holenduif Koperwiek Rosse Grutto Turkse Tortel Zwarte Rotgans 

Ekster Houtduif Krakeend Rotgans Veldleeuwerik   

Fazant Huismus Kuifeend Rouwkwikstaart Vink 

Fuut Kanoet Lepelaar Scholekster Waterhoen (o) 
  

  (o) onderweg, (h) gehoord 
 

 

 

 

FFoottooccuurrssuuss  ddoooorr  CChhrriiss  vvaann  RRiijjsswwiijjkk  
 

eeeenn  iimmpprreessssiiee  

 

Voor de cursus (november 
2010) was grote belang-
stelling en de deelnemers 
(30) bezochten de avonden 
heel trouw. Daar was ook 
alle reden toe, want Chris 
van Rijswijk wist de toe-
hoorders alle avonden (3) te 
boeien. Hij vertelde met 
passie over zijn ervaringen 
met de camera en de vo-
gels. Over zijn inventiviteit 
en geduld om die mooie 
beestjes met het juiste licht  
en actieve houding in hun omgeving te treffen. Een 
foto is voor Chris geen passief plaatje; een goeide 
vogelfoto vertelt een klein verhaaltje over de vogel.  

Wie een vogel-fotocursus in  
3 avonden gaat volgen, weet al 
van tevoren dat het niet kan 
gaan over de finesses van het 
fotograferen en het gebruik 
van je camera. Alle deelne-
mers waren toch heel tevreden 
over wat ze hoorden en de 
meest ervaren amateurfotogra-
fen hadden weer nieuwe ele-
menten gehoord of ontvingen 
antwoord op hun specifieke 
vragen. 

 
Chris heeft de deelnemers vast en zeker nieuwe in-
spiratie gegeven om met de camera in actie te komen 
of in ieder geval eropuit te trekken en te genieten. 

 

Corrie van der Veer 

     Een ander fototoestel kan geen kwaad! 
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DDee  KKaammppiinnaa  eenn  PPoollddeerr  HHaarrddeennhhooeekk  
  

EExxccuurrssiieevveerrssllaagg  1177  aapprriill  22001111  
  

Ongeveer 25 deelnemers stonden stipt om 07.00 uur 
klaar voor een tamelijk lange rit naar de prachtige 
Kampina in Brabant. De laaghangende mist werd al 
snel verdrongen door de zon. De temperatuur liep 
geleidelijk op tot ± 20 graden, met amper een zuchtje 
wind. Het werd aldus na een koele start een schitte-
rende dag. Op deze 17e april was het al diverse da-
gen mooi weer en het zou volgens de voorspelling 
nog een aantal dagen zo blijven. Deze voorspelling 
bleek -intussen al diverse dagen na de excursie- he-
lemaal te kloppen. De temperaturen zijn ruim bo-
vengemiddeld voor de tijd van het jaar. Ook is het al 
wekenlang erg droog. Brandweerhelikopters 
  

 
 
houden de natuurgebieden inmiddels goed in de ga-
ten. Want gekken staan mogelijk al weer klaar om 
mooie fikkies te gaan stoken. Het is natuurlijk on-
zinnig om ook dit weersverloop toe te schrijven aan 
"global warming" veroorzaakt door CO2-uitstoot. Zo 
(snel) werkt dat niet, al denken sommigen dat. Aan 
de andere kant vraag ik mij af of ook wij niet een tik-
je terughoudender behoren te zijn bij het maken van 
autokilometers. Want behalve dat twee plekken wer-
den bezocht in de Kampina (met een K) werd ook 
nog de Biesbosch nabij de Nieuwe Merwede aange-
daan. Dat is een flink stuk westelijker, waarbij wij af 
en toe ook nog in een file reden. Dat laatste vooral 
vanwege het mooie weer natuurlijk.  
 
Sowieso (ik bedoel: hoe dan ook) hadden Jan Hoo-
geveen en reisleider Bert van Eijk ingezet op een 
straf tempo. Het deed mij soms denken aan skiën in 
een groep: zodra achterblijvers de groep met moeite 
hebben ingehaald wordt snel weer vertrokken. Echt 
werkvogelen voor vergevorderden met een goede 
loopconditie dus. Ik weet niet precies wat "militaire 
precisie" is. Daar had het -denk ik- op deze dag wel 
iets van weg, gegeven het nauwkeurige tijdschema 

waarvan niet werd afgeweken. Maar in ieder geval 
werd weinig tijd verknoeid aan het goed observeren 
van de gespotte (in dit geval: geziene) vogels. Bo-
vendien, zoals bekend, is horen ook scoren voor 
ruim gevorderde vogelaars. Bert en Jan, trek het je 
niet aan. Ik overdrijf hier natuurlijk, ook al verwees 
Bert herhaaldelijk en met kennelijk genoegen naar 
zijn diensttijd lang geleden.  
 
Nu naar de waarnemingen. Voor velen was de Ame-
rikaanse Wintertaling (in de Biesbosch) waarschijn- 
lijk het hoogtepunt van de dag. Voor mijn vriendin 
(geïntroduceerd) en mijzelf was dat o.a. de fraaie  
 

 
 
wijze waarop een doodgewone (dus Europese) Koe-
koek zich in de scoop liet bekijken. Ton Renniers 
maakte ook nog een acceptabele foto hiervan. En 
dan wil ik ook nog noemen het mininest met 7 of 8 
eieren, vlakbij de grond in een half verrotte boom-
stam, van een (volgens Bert) Pimpelmees. De eerste 
vinder in de groep van dit nest is bij mij onbekend. 
Want er was geen Pimpelmees te bekennen. Verder 
had een Gekraagde Roodstaart de uitstekende ge-
dachte gehad heel duidelijk positie te kiezen op een 
uitspringende tak. 
 
In de Kampina bleek de Fitis een zeer talrijke vogel, 
vooral in de buurt van de diverse vennen en meren. 
Die liet zich een paar maal ook opvallend goed be-
kijken. In het zonnetje een mooier dan verwacht 
beestje. Ook diverse soorten piepers lieten zich goed 
waarnemen, met daarbij ook het bekende para-
chuutje van de Boompieper. Dat goed kunnen bekij-
ken gold niet voor de Keep. Want juist toen die zich 
meldde kwam het marstempo diverse deelnemers in- 
clusief mijzelf niet goed uit. Het geluid van de Keep 
(vriendin en mij als kijkobject onbekend) bleek 
trouwens een beetje te lijken op dat van een Groen-

Wintertaling  Amerikaanse Wintertaling 
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ling. Vermoedelijk hebben we beiden dan ook al 
meermalen verward.  
 
Bij sommige soorten op de lijst van waarnemingen 
vraag ik mij af of ik er wel bij ben geweest. Ik doel 
met name op de Goudplevier en Blauwe Kiekendief. 
Die laatste heb ik elders dit jaar gelukkig wel diverse 
malen gezien, zij het dat het daarbij meestal "maar" 
ging om duidelijk niet-blauwe vrouwtjes (pardon). 
Echt afwezig onder de roofpieten waren, een beetje 
verrassend, de Havik en de Sperwer. Ook werd on-
danks wat speuren nabij de Beerze (een beek of ri-
viertje in Kampina) de IJsvogel niet gezien. Verder  
kwam ook de Goudvink niet in de kijker. Het Vuur-
goudhaantje was een twijfelgeval. Het werd uitein-
delijk "nee". Wat betreft de IJsvogel was het niet 
waarnemen natuurlijk niet aan pure pech te wijten, 
gegeven de diverse stevige winterperioden geduren-
de de laatste jaren. 
 
In de Biesbosch, na het zien van een aantal soorten 
steltlopers, deed zich nog iets opmerkelijks (in feite 
iets tragisch) voor. Dit betrof een meneer van ver-
moedelijk ergens in de vijftig of zestig. Waarschijn-
lijk had hij als wens uitgesproken nog eens op een 
bekende mooie plek te worden rondgereden. Duwers 
van het wagentje waarop hij zich half liggend en be-
trekkelijk vrolijk rondkijkend bevond waren 
hoogstwaarschijnlijk enige familieleden (van uiteen-
lopende leeftijd). Omdat een Wensambulance in het-
zelfde rustige tempo volgde is het erg vrij zeker dat 

het ging om één van de laatste ritten van die meneer. 
 
Ondanks de - tot dan - militaire precisie kwamen wij 
ruim een kwartier later in Hazerswoude aan dan op 
het verwachte tijdstip (half zes). Maar dat had vast te 

maken met het kennelijk niet ingecalculeerde wach-
ten op de boot richting Dordrecht.  
 
Voor een compleet overzicht van de waarnemingen 
(waaronder het alleen horen van een Roerdomp) 
verwijs ik graag naar het overzicht van Jan. Een best 
wel indrukwekkend overzicht. Vooral als je die lijst 
ook op basis van eigen waarneming vrijwel volledig 
zou kunnen maken. Ondanks wat licht-kritische 
kanttekeningen van deze oprechte amateur was het 
een heerlijke dag. Met dank aan de organisatoren. En 
aan Anne-Marie Wirtz (foto boven) voor enkele lek-
kere versnaperingen. 

Ben Niemeijer 
 

Waargenomen vogels op 17 april 2011  (99 soorten)  
 

Aalscholver Fuut Houtduif Ooievaar        (o) Turkse Tortel 

Am. Wintertaling Gaai Huismus Pimpelmees Veldleeuwerik 

Bergeend Gekr. Roodstaart Kauw Putter Vink 

Blauwborst Gele Kwikstaart Keep Rietgors Visdief              (o) 

Blauwe Kiekendief Gierzwaluw Kemphaan Rietzanger Waterhoen 

Blauwe Reiger Goudhaan          (h) Kievit Ringmus Waterral           (h) 

Boerenzwaluw Goudplevier Kleine Mantelmeeuw Roek               (o) Wilde Eend 

Bonte Strandloper Grasmus Kluut Roerdomp      (h) Winterkoning    (h) 

Boomklever         (h) Graspieper Knobbelzwaan Roodborst Wintertaling 

Boomkruiper Grauwe Gans Koekoek Roodborsttapuit Witgat 

Boomleeuwerik   (h) Groene Specht    (h) Kokmeeuw Scholekster Witte Kwikstaart 

Boompieper Groenling Kolgans Slobeend Wulp 

Brandgans Groenpootruiter Koolmees Smient Zanglijster         (h) 

Bruine Kiekendief Grote Bonte Specht Krakeend Spreeuw Zilvermeeuw 

Buizerd Grote Lijster Kuifeend Staartmees Zomertaling 

Canadese Gans (Gr.) Grote Zilverreiger Kuifmees Stormmeeuw Zwarte Kraai 

Dodaars Grutto Meerkoet Tafeleend Zwarte Ruiter 

Ekster Halsbandparkiet   (o) Merel Tjiftjaf Zwarte Specht 

Fazant Heggenmus          (h) Nijlgans Torenvalk Zwartkop 

Fitis Holenduif Oeverzwaluw        (o) Tureluur 
 

(h) gehoord, (o) onderweg waargenomen 
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KKiieekkeenn  eenn  BBrraaaakkvvooggeellss  
iinn  MMeecckklleennbbuurrgg--VVoorrppoommmmeerrnn  

 

Beste Vogelkameraden, 
 

Vorig jaar waren we samen op 
pad in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Ik denk met heel veel ple-
zier terug aan die vrolijke tijd 

met jullie. En jullie hebben hier 
nogal wat sporen achtergelaten. 
Vorige week is een tweede do-
natie voor de projecten Grauwe 
Kiek en Kerkuil binnengeko-
men. DANK! En hoogste tijd 
voor een verslagje over de bele-
venissen en succesjes in M.V. 
De fooi van groep 1 wordt nog 
steeds omgezet in twee opgezet-
te vogels, een Bos- en een 
Kerkuil. Deze zijn voor het 
InfoHuis Quilow.  
 
Meer plezier had de preparateur 
blijkbaar aan het opzetten van 
de vliegende Zeearend (dit ging 

wel heel snel). Die kon betaald 
worden uit een deel fooi van 
groep 1 plus de fooi van groep 2 
en het geld wat door de uitge-

vallen fietsexcursie naar Darß 
overbleef. Dit heb ik met plezier 
zelf aangevuld en zo was de 
“Vliegende Deur” kort voor 
Kerst klaar. De Zeearend heeft 
jaagwater en ongestoord bos 
nodig. Twee dingen waar onze 
vereniging “Naturstation Pee-
netal” zich voor inzet en dus een 
prachtig symbool voor ons 
InfoHuis. Ik heb hem met zil-
verpapier (reddingsdeken uit 
mijn EHBO-koffer) ingepakt en 
op de openingsavond van ons 
InfoHuis tussen Kerst en oud en 
nieuw heeft de burgemeester het 
lintje geknipt en zo de arend 

uitgepakt. De ca. 60 gasten gin-
gen unaniem uit hun dak. 
Een lezing van Andreas Hofman 
over de Grauwe Kiek in januari 

was goed bezocht en leverde 
ook nog eens een hele pagina in 
de krant op over deze mooie vo-
gel en over het nieuwe InfoHuis. 
Het feit dat Nederlandse vogel-
vrienden de Kiek helpen, komt 
volgende week ook weer in de 
krant. Met het geld hebben we al 
enkele nestbeschermers gekocht 
en zullen we er nog meer kun-
nen kopen. 
Met de nestbeschermers hebben 
we vorig jaar in drie nesten 11 
jongen kunnen helpen. Eén ei is 
door de maaibalk kapot gegaan. 
Alle andere kuikens en eieren 
werden mede dankzij jullie 

 Nestbeschermers en Maaidorsers foto: Andreas Hofman
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“vliegvlug” en er is niks mooier 
dan dat. Het was fantastisch die 
beesten met pa en de drie moe-
ders te zien zweven boven hun 
veld. Kees en ik hadden de 
broedplaatsen van de kleine  
kolonie door consequente week-
endbezoekjes kort voor de  
oogst eindelijk ontdekt. Carsten  
Rohde is de volgende dag met 
de maaidorser meegereden en 
heeft zo 3 nesten op het nipper-
tje kunnen redden.  
 
De boer liet rondom elk nest 50 
bij 50 m gerst staan (de staat be-
taald de extra kos-
ten) en de volgende 
avond hebben we in 
het tuincentrum met 
Andreas de hekjes 
gekocht en opgezet. 
Alle paar dagen is 
Carsten er nog heen 
gegaan om de lapjes 
met vers boterzuur 
te besprenkelen en 
zo vos en zwijn op 
het verkeerde spoor 
te brengen. De kie-
ken hebben geen 
enkel probleem met 
de hekjes. Eén 
vrouwtje ging er 
zelfs graag op zit-
ten. Voor de andere 
broedgebieden liggen straks ook 
hekjes klaar dankzij jullie. Een 
deel van de donatie uit 2010 ligt 
nog klaar voor een kiekenspe-
cialist. Met de reiskosten willen 
we hem tegemoetkomen om ons 
te bezoeken en adviseren. Sa-
men met de boer moet het mo-
gelijk zijn de bermen en velden 

ook te optimaliseren voor de 
Kwartel en de Patrijs en de vele 
Bruine Kieken, Wespendieven 
en Buizerden die hier nog jagen. 
 
BRAAKVOGEL  

En die Braakvogel? Ja mijn le-
ven draait sinds 15 maart ineens 
helemaal om de “Großer Brach-
vogel” oftewel de Wulp. Waar 
zijn naam vandaan komt? Geen 
idee. Het enige wat minder leuk 
is aan die vogel is dat je bij het 
braken van de dag uit je nest 
moet. Maar dat geeft niets. Als 
ik daar bij opgaande zon aan de  

 

Oostzeekust sta en hoor de  
Wulp, de Grutto, de Tureluur en 
de Kievit samen met de Water-
snip baltsen dan is er helemaal 
niks mooiers te bedenken dan 
dat. Het is het laatste restje kust- 
en weidevogels van Mecklen-
burg-Vorpommern en ik vind 
het heel bijzonder voor ze te 

mogen werken. De bouw van de 
gaspijpleiding Rusland-Europa 
heeft negatieve invloed op de 
kust van Mecklenburg-
Vorpommern. Als compensatie 
moeten de Wulpen, Kieviten en 
Grutto’s in mijn gebied de ko-
mende 20 jaar behouden blijven. 
En dat is dus mijn opgave. Ik 
heb nu een halve baan als Pro-
jectmedewerkster in de Stiftung 

Umwelt- & Naturschutz Meck-

lenburg-Vorpommern.  
De otterbruggen waren gelukkig 
bijna klaar en omdat ik de ka-
nodagtochten uit het “Aquila- 

 

Reisprogramma” gegooid heb, 
heb ik straks meer tijd voor 
mijn/onze Grauwe Kieken 
 
Lieve mensen, ik hoop jullie 
echt eens weer te zien. Mis-
schien op een studiereisje wei-
devogels Nederland of op een 
potje Wilgenknotten.  

 
Hartelijke groet  

Geranda Olsthoorn  



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  

 

20 

 

HHaallssbbaannddppaarrkkiieetteenn  
het laatste woord is nog niet gezegd 

  

 
Koolmezenkast met Halsbandparkiet foto: B. Boers 
 

De introductie van exotische soorten in andere eco-
systemen kan ernstige gevolgen hebben voor de  
bevolking van inheemse organismen, bijvoorbeeld  
konijnen in Australië of marters in Nieuw-Zeeland, er 
is daar bijna geen Kiwi meer over.  
Toch is goed onderzoek of gebrek aan juiste histori-
sche gegevens vaak een belemmering om goed de 
ecologische gevolgen van dergelijke invasies te 
kwantificeren.  
Toen de Halsbandparkiet in Engeland werd geïntro-
duceerd en zich ook snel verbreidde, kon men mo-
derne analytische methoden gebruiken om de gang 
van zaken te volgen. Een eerdere studie uit België 
suggereerde dat Halsbandparkieten de Euraziatische 
Boomklever Sitta europaea zouden kunnen verdrin-
gen omdat ze elkaar voor  nestholtes beconcurreer-
den. Echter, de Engelse analyse levert geen bewijs op 
voor een significant effect voor de concurrentie op de 

Boomkleverbevolking of van welke andere holte- 
broedende soort binnen het huidige bereik van de 
Halsbandparkiet in de UK.  
Toch valt niet helemaal uit te sluiten dat daar waar de 
nestgelegenheid beperkt is, er wel degelijk concurren-
tie plaatsvindt. Dit kan nog tot grote conflictsituaties 
leiden in de toekomst, als de parkieten in aantal en 
actieradius blijven toenemen.  
 
Ook uit een recente studie in het Kralingse bos is niet 
gebleken dat de toename van de Halsbandparkieten er 
toe zal leiden dat de inheemse vogel zal verdwijnen, 
maar het is nog niet uitgebreid getoetst. Het lijkt erop 
dat in gebieden met een ruim en gevarieerd aanbod 
aan holtes en gaten in bomen geen grote problemen 
opdoemen. Problemen zijn pas te verwachten als dat 
aanbod verdwijnt, bijvoorbeeld door grootschalige 
bomenkap. 

 

Bronnen: www.onlinelibrary.wiley.com  

                Straatgras, jaargang 23, no 1 mrt 2011 
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Roland Klingers   

 
 

 

Beleef de lente 
 

 

Het moet toch niet gekker wor-

den! Ik heb altijd beweerd dat 

vogels observeren de perfecte 

hobby is, onder andere omdat 

je dan eens lekker buiten komt, 

en je jezelf daarbij in moet stel-

len op de grillen en nukken van 

Moeder Natuur, met weersom-

standigheden die je niet kunt 

beïnvloeden en ver van alle 

technische snufjes van onze 

moderne maatschappij. 

Maar als ik nu vogelliefhebbers 

spreek, krijg ik al heel snel de 

vraag of ik al op de computer 

heb gekeken; op de site “Beleef 

de lente” is via allerlei bij vogel-

nesten opgestelde webcams het 

intieme leven van vogelstellen 

te volgen. 

 

En intiem is het. Live is het ge-

hele familiegebeuren van acht 

vogelsoorten te volgen, inclu-

sief de paring, de vogelbeval-

ling, de dood van het zwakste 

kind, gevechten om het nest en 

het vermoorden van prooien.  

 

Het lijkt wel de overtreffende 

trap van “Big Brother”. Hebben 

die vogels dan helemaal geen 

recht op privacy? Waarom stelt Marianne Thieme geen kritische 

Kamervragen? 

 

Er schijnen mensen te zijn die elke 

dag op de site kijken. En niet alleen 

maar naar de samenvattingen, maar 

ook ‘real time’ naar de nestplaat-

sen, waar - net als in de menselijke 

Big Brother - afleveringen - eigenlijk 

meestal helemaal niets bijzonders 

gebeurt. Verslaafd aan het meebeleven van de aller-intiemste 

en buitengewoon normale vogelmomenten. 

Sommigen, zoals tante Sjaan, zitten grote delen van de dag naar 

hun scherm te staren, kijkend naar de kont van een kerkuil, die 

onbeweegelijk op de eieren zit. Ah, daar gebeurt iets! Het man-

netje komt een muis brengen! Zo zo, wat een sensatie! En oh, 

haar bips gaat omhoog en ze doet een vogelpoepje! 

 

Vele kijkers leven enorm met hun webcam-sterren mee. Een 

paar jaar gelden leidde dat tot grote commotie, toen een 

Slechtvalkwijfje werd verdreven door een indringster en het 

mannetje vervolgens alleen voor de verzorging van de hongeri-

ge jongen stond. “Ingrijpen,” riepen vele verdwaasde vogellief-

hebbers, “anders gaan de jongen dood.” Ja, dat is de natuur 

hoor, die is niet zo lief. Wen er maar aan of stop met kijken. 

 

Wie schotelt ons eigenlijk al deze real life soaps voor? Is het de 

productiemaatschappij van Albert Verlinde? Is het Endemol B.V.? 

Of is het soms De Telegraaf? 

Nee, het zijn niet de gebruike-

lijke verdachten, de site is  

nota bene opgezet door 

Vogelbescherming Nederland.  

 

Ik denk dat ik de reden om dit 

te doen wel kan raden.  

Wie achter de computer zit, 

kan niet in het veld zijn. Zo 

blijft het lekker rustig in de na-

tuur. Dat is goed voor de  

vogels, die zeker in broedtijd 

hun rust goed kunnen gebrui-

ken. En, bijkomend voordeel, 

daardoor lukt het mij nog be-

ter om de échte lente te bele-

ven, niet verstoord door vele  

natuurdagjesmensen. Die hebben wel genoeg aan het virtuele  

surrogaat.  
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Onze mooiste vogelplekken in Nederland VI 
 

EEeenn  bbeezzooeekk  aaaann  ddee  FFrriieessee  IIJJsssseellmmeeeerrkkuusstt  
  

 

Witvleugelstern in winterkleed foto: D. Occhiato 
 

De Zwarte Stern en Witvleugelsterns vinden nog 
steeds voldoende broedplekken in de wat minder 

intensief bewerkte natte graslanden van Polen en 
Wit Rusland. Dan loopt het tegen het einde van 

de zomer. De sterns zijn uitgebroed en hebben 
hun broedplekken verlaten.  
 
Nu zoeken zij met hun jongen opvetplekken om op 
krachten te komen alvorens verder te trekken naar 
hun overwinteringsgebieden in West-Afrika. Vooral 
het IJsselmeer, wat er nog van over is, is bij hun nu 
in trek. Waarschijnlijk vinden zij hier voldoende 
kleine visjes in deze periode. 
Wie het afgelopen jaar mee geweest is naar Oost- 
Duitsland, weet dat daar in de Oostzee in de broed-
tijd veel Reuzensterns vertoeven. Ook zij trekken na 
de broedtijd daar weg en vinden de IJsselmeerkusten 
een uitstekende plek om er een tijdje te vertoeven. U 

voelt hem al aankomen, het wordt weer tijd om ze 

op te zoeken. 
 
De Friese IJsselmeerkust is nu niet bepaald een plek 
waar je regelmatig komt. Onze vogeltochten richten 
zich doorgaans op Noord-Holland, Zeeland en de 
Flevopolders. 
Het Friese land rechts van de afsluitdijk is in som-
mige opzichten vrij uniek en in de nazomer zeker de 
moeite van het bezoeken waard. Op een of andere 
manier zijn aan deze zijde van het IJsselmeer voor 

de voltooiing van de afsluitdijk ondiepe plekken ont-
staan waarop soms bij lage waterstand zandbanken 
te zien zijn. Juist van deze banken maken de sterns 
gebruik om uit te rusten van hun foerageervluchten 
boven het IJsselmeer. Het zal u dus niet verwonde-
ren dat hier in deze periode tussen de vele sterns re-
gelmatig Witvleugelsterns en Reuzensterns worden 
gezien. 
 
De rietvelden rond Makkum zijn naar Nederlandse 

 
Witvleugelstern in zomerkleed 
 

begrippen uitgestrekt. Helaas zijn zij op slechts een 
enkele plaats ontsloten voor het publiek. 
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Ook deze zijn zo in de nazomer zeker de moeite van 
het bezoeken waard. 
 
Wij zoeken een mooie zonnige vrijwel windstille 
dag uit omstreeks half augustus. Op deze wijze kun-
nen wij de zoektocht naar sterns combineren met 
riet/wilgenbosvogels als de Buidelmees. 
 
Wij beginnen onze vogelzoektocht op de afsluitdijk, 
na de Lorentzsluizen van Kornwerderzand. Net na de 
sluizen slaan wij rechtsaf. Het is altijd de moeite 
waard om even in het sluizencomplex te kijken naar 
sterns. De Witvleugel- en Witwangstern zijn hier nu 
regelmatig aanwezig tussen de Zwarte Sterns. 
Na het bezoek aan de sluizen rijden wij niet de af-
sluitdijk weer op, maar nemen de parallelweg. Het 
IJsselmeer ligt nu rechts van ons. Bijna altijd miegelt 
het hier van de windsurfers, dan is hier niets te bele-
ven. Gauw doorrijden. 
Soms heeft de wind het water van het IJsselmeer 
weggeblazen. Er ligt hier nu een grote zandplaat, die 
de moeite van het afzoeken waard is. De windsurfers 
hebben hier nu even niets te zoeken. Nu is het onze 
beurt! 
Eens vonden wij hier een Rosse Franjepoot. Het was 
toen wel even wat later in het jaar, maar je weet 
maar nooit. 
 
Aan het einde van de afsluitdijk kunnen wij nu 
rechtsaf slaan op een weggetje direct onder de dijk, 
richting Makkum. Helaas kunnen wij het grote riet-
veld van de Makkummer Noordwaard niet bezoeken. 
Ik weet van ringvangsten van Waterrietzangers en 
zelfs Veldrietzanger. Vooralsnog moeten wij het 

  
Zwarte Stern en Visdief 

 
doen met een blik vanaf de dijk. Wij komen in Mak-
kum terecht. Doorgaand verkeer volgen. Dat leidt 
ons naar een brug die wij recht oversteken. Wij zijn 
nu op weg naar het Landal vakantiepark Makkum.  
 

Niet schrikken als u de slagbomen ziet opdoemen. 
Net voor het park is er een parkeerplekje rechts van 
de weg op een dammetje. Hier parkeren en het pad 
aan de overkant inslaan. Wij lopen nu parallel aan de 
Landal bungalows. Kijk in het voorbijgaan even naar 
de uitgebloeide orchideeënstengels. Even verder 
ontwaren wij een ondiepe plas met een eilandje in 
het midden. Het moet gek gaan als je hier in deze tijd 
van het jaar geen Reuzensterns ziet zitten. 

 
Witwangstern, zomerkleed P. Cools 

 
Meestal zitten zij op de zandplaat links van het ei-
land tussen de Visdieven en meeuwen. 
 
Wij vonden hier tevens eens twee Poelruiters die op 
de daarachter gelegen slikplaat foerageerden. Je kunt 
het hele rondje rond de plas lopen, eens hebben wij 
dit gedaan, hopende dat wij bij de IJsselmeerkust 
kwamen. Die blijft echter vanaf het pad onzichtbaar. 
Gezien de tijd lijkt het beter om na het afkijken van 
het plasje terug te lopen naar de auto. Net over de 
brug slaan wij rechtsaf en vervolgen de weg naar Pi-
aam en Gaast. Een kilometer verder ontwaren wij 
een handwijzer die wijst naar een parkeerplaatsje 
rechts en een vogelkijkhut links. Hier parkeren en 
terug lopen tot de dijk. Het klaphekje geeft toegang 
tot het enige pad dat door het riet van de Makkum-
mer Zuidwaard leidt. Op de dijk zie je regelmatig 
Reuzensterns rondvliegen. 
 
In deze tijd moeten wij goed opletten op de aanwe-
zige rietvogels en dan vooral de Buidelmees die het 
hier tot voor kort nog goed deed. De hut op zichzelf 
geeft uitzicht op een nauwe inlaat tussen de twee 
rietmoerassen. Buiten Grote Zilvers en Lepelaars is 
hier vaak weinig te beleven. Terug naar het weggetje 
onderaan de dijk lopen. Bij Gaast kunnen wij op de 
dijk nog even op het IJsselmeer kijken. Wij vervol-
gen de weg onderaan de dijk. Op een gegeven mo-
ment slaat het doorgaand verkeer linksaf richting 
Ferwoude en Scharneburen. Wij vervolgen de weg 
echter onderaan de dijk, over een veerooster. Na on-
geveer een kilometer zit er een bijzonder scherpe af-
slag naar rechts in de weg. Deze afslag nemen wij en 
vervolgens de eerste weg rechts. Wij komen nu in de 
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beroemde Workummerwaard, Polder het Geele 
Strand. 
 
Hier vindt u nog de hooilanden van weleer, die Jac. 
P. Thijsse zo mooi kon beschrijven, met een dichte 
bezetting van broedvogels als Grutto, Tureluur en 
vroeger Kemphaan. Wij zijn nu echter te laat in het 
jaar om daar nog van te genieten. Maar het blijft op-
letten hier, roofvogels en sterns zoeken het korte 
gras af naar prooidieren. De laatste keer dat wij hier 
waren, hadden wij hier nog een juveniele Witvleu-
gelstern foeragerend boven de weilanden. In een wat 
latere winterperiode zitten hier veel ganzen. Als ik 
de aantekeningen uit het verleden erop na sla zie ik 
buiten de “gewone” ganzen soorten als Rossgans, 
Sneeuwgans en Roodhalsgans genoteerd staan. 
Aan die Roodhalsganswaarneming hebben wij nog 
steeds slechte herinneringen. Wij wisten dat hij ter 
plekke gezien werd. Ter plaatse aangekomen zagen 
wij een groep ganzen waarvan wij vermoedden dat 
hij daar tussen zat. Echter te ver weg om met zeker-
heid zijn aanwezigheid te bevestigen. 
 
Zoals dat vaker gaat, zagen zij ons ook en gingen op 
de vleugel. Wij vermoedden dat zij even verder weer  

 
 
zouden landen en reden alvast in die richting. Inder-
daad bij een schuurtje in het land leken zij te gaan 
landen. Wat bleek nu, in de schaduw van het schuur-
tje had zich een groepje jagers verscholen. Zij waren 
met “beheersmaatregelen” bezig en hadden het voor-
zien op ons groepje ganzen. Zeker zouden zij de 
zeldzame Roodhalsgans hebben gespaard zoals zij 

aangeven in hun beheerscontracten. Aan het aantal 
schoten dat lukraak werd afgevuurd, leek het er op 
dat de groep als geheel op de korrel genomen werd 
en zij van het bestaan van wat zeldzamere ganzen 
geen weet hadden. Je wordt kwaad als je dit aan-
schouwt en ook voel je je beschaamd dat je de groep 
wellicht in de richting van lieden met een andere kijk 
op de natuur hebt verjaagd. 
Wij trachten nu de herinnering aan deze zwarte dag 
te vergeten en vervolgen het landbouwweggetje tot 
het einde. Hier staat een beheersgebouwtje van 
Staatsbosbeheer. Er is hier een uitkijkpunt gemaakt 
waarop je het hele gebied leuk kunt overzien. Toen 
het pas geplaatst was, had je ook uitzicht over het 
toen nog kale gele strand. De Watersnippen zaten 
massaal in het moerasgedeelte en de Reuzensterns 
waren makkelijk te zien op de zandplaten. Echter 
inmiddels zijn de platen en het aangrenzende moeras 
geheel vol gegroeid met riet en is het uitzicht nu vrij 
beperkt. Het geeft weer aan dat je vogelhutten of uit-
kijkpunten eigenlijk nooit een vaste plek moet geven 
indien je niet bereid bent om jaarlijks voor de hut 
beheersmaatregelen te nemen. Verplaatsbare hutten 
zou in veel gevallen een betere optie zijn. Wij zijn 
hier tegenwoordig helaas ook snel klaar. 

 
 
Wij gaan nu op weg naar het in onze ogen hoogte-
punt van de vogeltocht. De uitkijkheuvel bij Cam-
ping It Soal. Hoe komen wij daar? Je neemt het 
landbouwweggetje weer terug tot de afslag. Sla nu 
rechtsaf. Deze weg eindigt op een T-splitsing. Hier 
slaan wij rechtsaf richting de camping. Bij een grote 
parkeerplaats slaan wij weer rechts af en zijn nu ge-

Reuze Sterns hebben forse oranje snavels, ze hebben als het ware een wortel in hun bek 
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Aan bovenstaande uilenschedel zie je de asymme-

trische gehooringangen. Een uil is in staat om het 

tijdsverschil van 0,00003 seconden te meten tus-

sen twee oren (dus als het rechts binnenkomt en 

0,00003 seconden later in zijn linker). Hierdoor kan 

hij zijn prooi zo goed lokaliseren. En niet omdat 

een uil veel beter hoort dan een mens, alleen 

hoort hij bepaalde frequenties beter. 

arriveerd op onze bestemming. Even wat geld in de 
parkeermeter, ja ook hier, je zou het niet geloven, zo 
ver in de binnenlanden van Friesland hebben ze die 
ondingen met bijbehorende parkeerwachters! Wij 
lopen nu door naar de IJsselmeerkust en zien nu 
rechts van ons al de uitkijkheuvel liggen. Voor de 
kust heeft het Friese Landschap een ondiep stuk wa-
ter omzoomd met grote keien waarbinnen de vogels 
zonder hinder van de windsurfers kunnen uitrusten. 
Op deze platen hebben wij wel eens meer dan twin-
tig Reuzensterns zien zitten. Kijk vooral tussen de 
meeuwen want zij gaan echt niet tussen de ook tal-
rijk aanwezig zijnde Visdieven en Zwarte Sterns zit-
ten. Je kunt het toch niet maken om tussen de “uk-
kies” te gaan zitten! Verder goed opletten op de 
Witvleugelstern en de Witwangstern, beiden worden 
hier regelmatig gezien. Leuk tijdverdrijf om de stern-
tjes stuk voor stuk af te zoeken. 
Ook de kustvlakte die begroeid is met lage kruiden is 
de moeite van het afzoeken waard. De kiekendieven, 
wie weet zit er een Steppenkiekendief tussen, zijn 
hier talrijk. 

Wij gaan meestal niet verder, het Gaasterland met 
plekken als de Steile Bank en Mokkenbank moeten 
maar tot een andere keer wachten. Wij willen nog 
een blik werpen op de plasjes bij Harlingen, die op 
dit uur van de dag vanaf de waddendijk goed zicht-
baar zijn. Wij verwachten hier wat Grauwe Franje-
poten te vinden en wat leuke steltlopers. 
 
Je komt bij de plasjes van Harlingen door de heen-
weg terug te nemen en door te rijden over de provin-
ciale weg N 31 naar Harlingen. Bij afslag Kimswert 
sla je rechtsaf en dan direct links, onder de weg door 
en langs de dijk verder richting Harlingen te rijden. 
De plasjes zien we nu rechts van ons liggen. Hier 
parkeren wij de auto, klimmen het hek over en bege-
ven ons tussen de schapen op de dijk. Je hebt op dit 
moment van de dag met zon in de rug een prachtig 
zicht op de plasjes. Nog even genieten en wij zoeken 
het rumoer van de Randstad weer op. 
 
Veel vogelplezier tijdens deze dagtocht.  

Rob Kraayeveld 
 

 

 

UUiilleenn  iinn  DDee  VVlliinnddeerr  
 

 

Dick de Vos, natuurgids IVN en auteur van het boekje “Uilen in 
beeld”, vertelde boeiend over die bijzondere vogels. De presenta-
tie werd gegeven in De Vlinder in Alphen aan den Rijn en het 
zaaltje was volgestroomd met ruim 40 personen.  
In De Vlinder werden we gastvrij ontvangen door de mensen van 
het IVN. Dick had de presentatie samengesteld met een overzicht 
van alle soorten uilen met beeld, herkenbare geluiden en soms 
een filmpje.  
 
Natuurlijk kwamen ook de specifieke kenmerken en biotoop aan 
bod. Een aardig detail van de uilen is dat hun oren niet op dezelf-
de hoogte zitten in hun kop. Zoals ook een hond soms zijn kop 
een beetje scheef houdt om goed/beter te kunnen horen is dit bij 
uilen standaard. Juist tijdens het vliegen wil een uil goed kunnen 
horen en zou uit balans raken als hij zijn kop heen en weer moest 
bewegen. In de pauze werd veel uitgewisseld, want nu ontmoeten 
de leden van de Vogelwerkgroepen Alphen aan den Rijn en Kou-
dekerk/Hazerswoude elkaar en ook leden van het IVN. 
 
Het was een interessante avond en zeker voor herhaling vatbaar 
om in dit mooie gebouw te organiseren. 
 

Corrie van der Veer 
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WWee  aarree  tthhee  ggrreeaatteesstt!!  
  

JJaaaarrvveerrssllaagg  LLaannddsscchhaappssbbeehheeeerr  SSeeiizzooeenn  22001100--22001111  
 

Wij zijn het grootst! Dat hoor je niet over jezelf te zeggen, zeker niet in ons zuinige land. Maar het is een 

feit dat de knotgroep in haar meer dan dertigjarig bestaan nog nooit zó groot is geweest. Elke reguliere 
knotzaterdag een opkomst van gemiddeld 26,5 werkers, op een bestand van vaste knotters van inmiddels 
ongeveer 40 personen! Zo’n grote groep is ook tot grootse prestaties in staat. Wat we zoal gedaan hebben, 

dit seizoen? Lees en geniet. 
 

Naast al het harde werken in de natuur komt er nog 
wel wat meer kijken bij het knotten. Zo moet er aan-
dacht zijn voor de veiligheid. Daarom togen op 16 
oktober jl. 5 van onze knotters naar het kantoor van 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, om daar een hele 
zaterdag lang de grondbeginselen van de EHBO bij 
knotongevallen te leren.  

Dat was voor herhaling vatbaar. En daarom orga ni-
seerden we zelf (prima actie van Bas) op 6 december 
jl. in het Anker opnieuw zo’n bijeenkomst, nu bijge-
woond door 10 knotters (dat is ongeveer een kwart 
van het totaal aantal vaste knotters, een mooie op-
komst). 
 
Peter van Osch van Staatsbosbeheer (SBB) krijgt 
steeds meer vertrouwen in de kunde en snelheid van 
onze knotgroep. Hij is degene die elke herfst in over-
leg met onze knotcommissie bepaalt welke werk-
zaamheden er zullen worden verricht. Vroeger haal-
den we de jaardoelstellingen met gemak, en konden 
daarnaast vaak nog iets extra’s ondernemen. Dit keer 
ontvouwde Peter echter ambitieuze plannen om de 
natuurwaarden in het gebied rond de oude houtkade 
verder te verhogen, met name door op diverse plaat-
sen “licht in het bos” te brengen. Niet alleen door te 
dunnen, maar door ook gericht inhammen en open 
plekken in het bos te maken. Daarnaast moet de kade 
zelf natuurlijk onderhouden worden. Toen ik alle 
plannen hoorde, was ik er van overtuigd dat dit ge-
noeg werk is voor niet alleen dit seizoen, maar voor 
de komende drie seizoenen. Met andere woorden: 
grote uitdagingen voor onze ploeg! 

 
In de zomer ligt het werk nooit helemaal stil. Ook dit 
keer heeft een klein deel van de knotters ’s zomers 
flink doorgewerkt met baggeren, onderhoud van het 
gereedschap, de vogelhut schilderen, de knuppelbrug 
repareren, maaien, kloven en hout bezorgen.  
In de maanden april tot en met september 2010 is op 
maar liefst 25 dagen voor SBB gewerkt, waarbij in 
totaal 72 vrijwilligersdagen zijn gemaakt. Daarnaast 
waren met de houtverkoop en alles daaromheen  
maar liefst 35 dagen gemoeid, met in totaal 140 
vrijwilligersdagen. 
Veelal diezelfde mensen gingen tijdens het knotsei-
zoen op vrijdagen verder met extra werk. In het be-
gin vaak nog in verband met de houtverkoop en alles 
daar omheen (zoals het maken van een tijdelijke uit-
breiding van de Houtsnip om extra ruimte voor vers 
hout te maken, het vervaardigen van kratten om de 
kuubs hout in te bewaren na het kloven etc.), later 
steeds vaker ook voor extra werkzaamheden op de 
Kruiskade. Er werden 10 vrijdagen aan SBB-klussen 
besteed, waarmee 45 vrijwilligersdagen waren ge-
moeid. Het kost wel wat vis, maar dan heb je ook 
wat. 
 
Tijdens de seizoensstart waren de weergoden ons 
gunstig gezind. Lekker knotweer, zo’n 15 graden, 

slechts twee spatjes regen. Mede daardoor was de 
opkomst meteen erg groot: maar liefst 24 knotters 
kwamen opdraven. Leuk om iedereen weer terug te 
zien na de zomerstop.  
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Gelet op de grote hoeveelheid mensen werd besloten 
op drie verschillende locaties aan de slag te gaan. 
Een ploegje van vier ging de deze zomer omgewaai-
de grote populier bij Miech opruimen. Een groep van 
zes personen ging de onderbegroeiing (met name 
vlieren) uit een essenperceel in de buurt van Miech 
halen, zodat we daar later dit seizoen goed zouden 
kunnen dunnen, om er een essenhakhoutperceel met 
overstaanders te creëren. In dat perceel stonden veel 
nogal verpieterde of door gezwellen aangetaste essen 
nog steeds dicht op elkaar in plantrijen, wat een on-
natuurlijk beeld oplevert.  
De resterende, grootste groep 
ging op de kade, tussen de vo-
gelhut en De Frankrijker, aan 
de slag. Een prachtig stukje 
kade, waar je normaal niet 
mag komen en wat een enigs-
zins mysterieuze sfeer heeft. 
Daar was het essenhakhout al 
jarenlang niet meer bekapt en 
stonden er dus al behoorlijke 
bomen op de stobben. Hoog 
tijd voor onderhoud. Het vele 
afkomende dunnere hout werd 
in oeverrillen verwerkt en ge-
bruikt voor de houtwal ter af-
bakening van dit terrein met 
het stuk kade waarop De 
Frankrijker rechten claimt. Het 
zware hout werd aan de rand 
van het water neergelegd in de 
hoop op stevig ijs, om het gemakkelijk te kunnen af-
voeren naar de Houtsnip. 
 
Tijdens de Natuurwerkdag werd aan dit deel van de 
kade verder gewerkt. Daarnaast werd een begin ge-
maakt met de klussen aan het ooievaarseiland (m.n. 
verwijderen vlier ter voorbereiding op het echte 
knotten, wat hard nodig is om de aanvliegroute voor 
de Ooievaars te waarborgen), en aan het gebied voor 
en rond de vogelhut (verwijderen opslag wilgen in 
moeras, knotten van aantal grotere wilgen aan de 
rand van het moeras). Tenslotte werd het pestbosje 
achter de boerderij van Jan Kerkvliet onder handen 
genomen. Het betrof hier het knotten en aanplanten 
van wilgen; deze klus werd tijdens de Natuurwerk-
dag nagenoeg afgerond. Over de Natuurwerkdag is 
eerder een apart artikel in de Braakbal verschenen, ik 
verwijs daarnaar. 
 
De zaterdagen daarop gingen we, gelet op de grote 
opkomst verdeeld in groepen, verder met de klussen 
aan de kade tussen de vogelhut en De Frankrijker, 
aan het essenperceel in de buurt van Miech en aan 
het ooievaarseiland. Op 22 november jl. waren er 24 
eigen mensen en 10 Lions (!) aan de slag en op 4 de-

cember jl. waren we, ondanks het ruwe winterweer, 
met 22 knotters. Het was deze ochtend zo gemeen 
guur dat één van onze knotters door de kou werd be-
vangen. In een ziekenwagen kwam hij weer wat op 
adem. Gelukkig bleek het mee te vallen. De vorst 
was al eind november ingevallen, maar met veel 
sneeuw en wind, en daarom was het ijs nog onbe-
trouwbaar. We besloten het ijs nog even met rust te 
laten.  
Op 18 december jl. lag er een enorm pak sneeuw; de 
strooiploegen in het land konden het bijna niet aan. 
Gladde wegen, zeker rond het Spookverlaat.  

 
Desondanks kwamen er toch nog 15 dapperen op-
draven. 
Rien zelfs op de fiets en Jans lopend van en naar 
haar huis. Wat een bikkels. Het werk aan het ooie-
vaarseiland en aan het stuk kade werd afgerond. Aan 
het eind van het seizoen werd op dit afgesloten deel 
van de kade nog een door Bert van der Zwaan kun-
stig gemaakt insectenhotel geplaatst. Bij het essen-
perceel in de buurt van Miech werden steeds meer 
essen omgehaald. Het afkomende hout werd meteen 
afgevoerd. 
 
Op woensdag 29 december jl. was het ijs eindelijk 
dik genoeg om, ondanks de laag sneeuw erop, het 
hout van de kade tussen de vogelhut en De Frankrij-
ker weg te halen. Dat het ijs aan de kant niet overal 
even dik was, toonde Bert van Eijk vakkundig aan. 
Helaas voor hem voortijdig een natte aftocht. De an-
deren maakten handig gebruik van een loopplank 
naar het dikke ijs verder op de plas. Met van ladder-
tjes gefabriceerde sleeën werd ongeveer acht kuub 
hout over de plas vervoerd. Veel knotters hebben de-
ze ochtend wel een keer als “trekpaard” voor deze 
ijstransporten gefunctioneerd, een zware maar leuke 
klus. 
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Die inmiddels traditionele doordeweekse knotdag in 
de laatste week van het oude jaar wordt ook wel de 
“oliebollenknotdag” genoemd. Ton verzorgde dit 
keer de oliebollen, zelfgebakken en erg smakelijk. 
Omdat nog niet al het hout van de kade afgevoerd 
was, gingen 10 superknotters na de snert plichtsge-
trouw nog een uurtje door met het afvoeren van het 
laatste hout.  
 
Op de eerste knotzaterdag van het nieuwe jaar, 8 ja-
nuari jl., kwamen er 25 eigen knotters opdraven; een 
deel ging in het essenperceel in de buurt van Miech 
aan de slag en de anderen begonnen aan een nieuwe 
klus: het maken van een flinke kerf in het essenper-
ceel ten oosten van de boerderij van Mencken. Eerst 
baanden we ons een weg door de bramenversperring 
en verwijderden vervolgens vlier en andere opslag, 
waardoor de essen die om moesten, vrij kwamen. 
Sjon velde vakkundig met de motorzaag heel wat 
bomen, die we met de aanhanger afvoerden naar de 
Houtsnip.  
In de tussentijd was Margot, zoals ze regelmatig dit 
seizoen deed, bezig met het verzamelen en afvoeren 
van het vele zwerfvuil in deze omgeving. Daarbij 
vond ze, verstopt langs de sloot in het populierenbos 
langs de N11, een postzak vol met niet bezorgde  

Met gevaar voor lijf en leden  

 

post, onder andere belastingenveloppen en andere 
belangrijke stukken. We belden de politie, die al na 
een uur ter plaatse was. Zo was ons bos een plaats 
delict geworden, waar nog nét geen sporenonderzoek 
behoefde te worden verricht door de plaatselijke CSI. 
 
Tijdens een andere knotochtend later vonden Wil en 
Margot bij een andere opruimactie een sleutelbos, 
met een retouradres via een supermarkt. Wat zal de 
rechtmatige eigenaar blij zijn met deze eerlijke vind-
sters. Ja, je maakt wat mee bij het landschapsonder-

houd… Er kwamen trouwens dit seizoen twaalf volle 
vuilniszakken afval van de Kruiskade en van het 
Spookverlaat. Het lijkt wel of de mensen steeds ge-
makkelijker rotzooi langs de weg en in de natuur 
gooien. Belachelijk! 
Zelfs op de extra knotdag, die we een beetje low pro-
file op 15 januari jl. hadden ingelast, en op de regu-
liere zaterdagse knot van 22 januari jl. kwamen nog 
15 resp. 23 landschapsbeheerders af. De vrijdagploeg 
had beide keren al weer flink wat bomen omgehaald 
in het essenperceel bij Miech, dat al kaler en kaler 
werd. Tijdens deze twee zaterdagen werden al die 
omgezaagde bomen weer keurig verwerkt en werd 
het prachtige hout (wat zullen de openhaardbezitters 
weer genieten…) meteen naar de Houtsnip aange-
voerd. We hadden ook een primeur: voor het eerst 
liet een vrouw van onze knotploeg, Wil Bonte, zien 
hoe goed ze met de motorzaag overweg kan. Een 
prima zaagster! Gelet op de inmiddels op verzoek 
van het Zuidhollands Landschapsbeheer ingestelde 
Arbovereisten zullen haar man Henk (ook al zo’n 
goede zager) en zij eerst een officieel zaagbrevet 
gaan halen, voordat zij ons opnieuw gaan verblijden 
met hun zaagtechniek.  
 
Daarna was het werk in het essenperceel bij Miech 

wel zo’n beetje af, en gingen 14 
knotters op 30 januari 2011 op al-
weer een extra knotdag door met het 
maken van een flinke kerf in het es-
senperceel ten oosten van de boerde-
rij van Mencken. Naast het vele 
zaagwerk werden er ook wat bomen 
omgetrokken, om het effect van een 
storm door het bos na te bootsen. 
Het was heerlijk weer, niet te veel 
wind en een waterig zonnetje. 
Een viertal lange, rechte stammen 
werd apart gehouden om later te 
dienen als slagboom op diverse 
plekken op de kade. De oude stam-
men van drie reeds bestaande slag-
bomen waren deels aan vervanging 
toe, door ouderdom of vandalisme. 
En verder moest er op het pad naar 

de nieuwe kerf bij Mencken een slagboom worden 
aangebracht, omdat hier regelmatig auto’s in rijden 
waarvan de bestuurders stoute dingen doen in de na-
tuur of met de bijrijdsters. 
 
Bij de percelen essenbos bij Miech en Mencken, en 
ook bij de meest oostelijke punt van de Kruiskade 
(waar begin dit seizoen door andere vrijwilligers on-
der leiding van Christel Snoep van Lb-ZH wat was 
geknot) werden veel van de afkomende takken niet 
in rillen verwerkt maar naar de rand van de weg ge-
sleept, om later versnipperd te worden. 
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En dat versnipperen, dat gebeurde op 5 februari jl. 
met de grote trekkercombinatie van firma De Wit, 
specialist in groenverzorging te Hazerswoude, en be-
stuurd door Nils. Firma de Wit is een grote sponsor 
van onze knotploeg door vrijwel ieder jaar rollend  

 

materieel uit te lenen voor ons werk. Dus als u eens 
een groenproject heeft en u zoekt een goed bedrijf… 
enfin, genoeg reclame. 
De enorme versnipperaar maakte in één ochtend kor-
te metten met maar liefst zo’n 20 kubieke meter tak-
ken. En die twintig kuub werd op 19 februari deels 
weer gebruikt om de houtsnipperpaden op de kade te 
vernieuwen. 
En omdat we toch met 24 mensen waren, kon daar-
naast het werk aan de kerf bij Mencken afgemaakt 
worden (omtrekken van ruim een tiental bomen met 
kluit en al, dit leverde een prachtige stormschade-
imitatie op).  
En verder werd er ook nog gewerkt aan het aanbren-
gen en vernieuwen van de slagbomen en aan het 
knotten en dunnen van de wilgen aan de meest ooste-
lijk kant van de kade (Christel en haar groepje had-
den daar het werk niet kunnen afronden).  
 
Zaterdag 19 februari 2011 was een bijzondere knot-
dag. Deze dag stond in het kader van de actiedag 
Hart voor Natuur, een actie tegen de voornemens van 
de regering om maar liefst 40% op de uitgaven voor 
het natuurbeleid te bezuinigen. Aan ons was ge-
vraagd om hier aan mee te doen. Wij voldeden aan 
dit verzoek door aan alle VWG-leden te vragen om 
óf te komen meeknotten, óf om mee te doen aan een 
protestwandeling over de Kruiskade. Op deze oproep 
kwamen 53 personen af, waaronder 17 eigen knotters 
en 5 Lions. Twaalf van de deelnemers gingen wan-

delen, onder leiding van Siem en Bert van Eijk. De 
rest toog aan de slag met het knotten van diverse 
wilgen op de kade (geleid door Jan Kuijt en door 
Wijnand), met het vernieuwen van de twee houtsnip-
perpaden (met eigen snippers hout, recycling ten 

top), het opknappen 
van de erfbeplanting 
op het erf van Jan 
Kerkvliet, onder be-
geleiding van de 
gastheer zelf, en met 
twee nieuwe pro-
jecten.  
Het eerste project be-
trof het maken van 
een kerf in het drie-

hoeks-populierenbos 
tegen de autoweg 
N11 aan, deels met de 
motorzaag en deels 
met de Tirfor, bege-
leid door Sjon. Het 
tweede was het ma-
ken van een kerf in 
het bos tussen de 
boerderij van Koot en 
de ooievaarspaal, on-

der leiding van Carol. 
 
Het was een succesvolle dag, die de nodige aandacht 
van de plaatselijke pers trok. Na afloop was er weer 
een gezellige nazit met de gasten. Alle aanwezige 
eigen knotters liepen een tandje harder om deze dag 
tot een succes te maken. Dank! 
 
Met de twee genoemde projecten werd verder ge-
gaan op 5 maart jl. Met een opkomst van 22 perso-
nen weer prima bezet. Sjon en Wim gingen verder 
met het maken van een flink gat in het driehoeks-
populierenbos. 
Acht knotters gingen weer op de kade aan de slag  
met het knotten van wilgen en het maken van oever- 

beschoeiing. Bert van der Zwaan baggerde met be-
hulp van een baggerbeugel de aangewonnen stukken 

              Houtversnipperaar van Firma de Wit 
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oever, waarin zo enorm veel takken worden ver-
werkt, vervolgens vol met bagger. In het voorjaar is 
van die gewonnen stukjes land al bijna niet meer te 
zien dat ze net gemaakt zijn, zo snel neemt de natuur 
zijn plaats weer in op die verse bagger.  
De rest van de knotters ging door met het maken van 
de kerf in het bos tussen de boerderij van Koot en de 
ooievaarspaal. 
 
Op 12 maart jl. was de vrijwilligersdag van Land-
schapsbeheer Zuid-Holland, een jaarlijks terugke-
rend bedankje van deze club voor alle natuurvrijwil-
ligers in de provincie. De locatie was dit keer land-
goed Ockenburg, op de rand van Den Haag. Een 
mooi oud park, waar we ’s ochtends de verwilderde 
rododendrons gingen fatsoeneren. Na een heerlijke 
stamppotlunch waren er ’s middags mooie excursies 
in de omgeving. De dag werd besloten met een  
borrel en een cadeautje voor alle aanwezigen. 
Vreemd genoeg waren er maar 9 van onze knotters 
op deze leuke dag aanwezig. 
 
En toen, op 17 maart jl., het slotakkoord van dit sei-
zoen. De laatste knotdag kwamen er maar liefst 33 
eigen knotters opdraven!!!! Wat een hartverwarmend 
afscheid van dit seizoen. Diverse klussen werden af-
gemaakt. Het laatste stukje knotwerk op de kade in 
de buurt de N11 kwam af, het maken van een flink  
gat in het driehoeks-populierenbos werd door het 
omtrekken van een aantal bomen afgerond en er 
werd zelfs nog een nieuw, klein klusje opgepakt en 
volbracht: het fatsoeneren van de twee kleine bosjes 
aan de Vierheemskinderenweg. Ook werd er door 
  

 
 

een flinke club knotters doorgegaan met het maken 
van de grote kerf in het bos tussen de boerderij van 
Koot en de ooievaarspaal. Dat werk is dit seizoen, in 
tegenstelling tot al die andere klussen, niet meer

afgekomen. Geen enkel probleem, volgend seizoen 
weer vrolijk verder. Al het afkomende dikke hout 
werd naar de boerderij van Jan Kerkvliet gebracht. 
Daar ligt nu, aan het eind van het seizoen, in en bui-
ten de Houtsnip meer dan 140 kuub vers hout te 
wachten op klanten. 
 

Traditiegetrouw vierde ik op de laatste knotdag van 
het seizoen mijn verjaardag, die dit keer werd 

 
opgeluisterd door een fantastische demonstratie 
glasblazen door onze nieuwe knotter Peter Ris. Ook 
werden Bert en Lizette vanwege de catering, en Jan 
en Jolies, vanwege de gastvrijheid, in het zonnetje 
gezet. 
 
En dan, zoals u gewend bent in het jaarverslag, 
volgen hier nog wat keiharde gegevens over het af-
gelopen knotseizoen. 
Voor onze ‘baas’ SBB hebben we in totaal 481 vrij-
willigersdagen gewerkt. Daarnaast zijn er zoals ge-
zegd 140 vrijwilligersdagen aan houtverkoop c.s. be-
steed. In totaal afgelopen seizoen dus 628 vrijwil-
ligersdagen!!! Afgelopen seizoen was er op maar 
liefst 84 dagen een activiteit van de knotploeg. Ik 
overdrijf dus niet als ik zeg dat er bijna altijd wel 
iemand van ons aan de slag is op de Kruiskade. 
Als je zo groot bent als wij, heb je ook enorm veel 
trek. Er verdween het afgelopen seizoen, naast wat 
kratjes bier, liters frisdrank, een beetje jenever, een 
zee aan vis, een vat oliebollen, kilo’s koeken, een 
paar dozen gebakjes en voor twee tandartsen aan 
snoepjes ook weer een enorme lading soep in de 
hongerige magen van de knotters. Het ging daarbij 
om: 95,5 liter erwtensoep en mosterdsoep voor het 
gewone knotten, 27 liter mosterdsoep voor de actie-
dag Hart voor Natuur op 19 februari jl. en 18 liter 
soep voor de landelijke Natuurwerkdag. 
 
 
 

Ronald Klingers 

 foto’s: Margot Klingers
 

Dit zou op bureau van knotter Ronald staan.. 
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    Gierzwaluwnestkasten in Oost Voorne 

  

  

  

  

  

RREESSUULLTTAATTEENN  NNEESSTTKKAASSTTBBEEHHEEEERR  22001100  
 

OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN  

 

Locatie 

nestkasten:  
Houtkamp, 
Leiderdorp 

Hazerswoude 
Rijndijk 

Bloemerd, 
Leiderdorp 

Lagewaard 
Koudekerk 

Hazers- 
woude Dorp 

Lagewaard, 
Hondsdijk, 
Koudekerk 

De Bloemhof 
Leiderdorp 

Totaal 

aantal 

Nestkast- 
beheerders: 

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

C. Kes 
S. v.d. Haas 

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

A. v.d. Werf 
J v Ommering 

R. Klingers 
M. Klingers 

���� 

aantal kasten 60 53 19 55 23 18 38 494 

aantal benut 50 31 17 37 17 12 24 321 

% benut 83 58 89 67 74 66 63 65 

         

Vogelsoort          

Boomkruiper 0 0 0 0 0 1 0 2 

Gekr. Roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gr.Vliegenvanger 0 0 0 1 0 0 0 1 

Holenduif 0 3 0 13 0 0 0 22 

Huismus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kauw 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koolmees 30 14 8 11 8 6 13 152 

Nijlgans 0 1 0 0 0 0 0 1 

Pimpelmees 20 10 9 6 5 5 10 118 

Ringmus 0 1 0 4 2 0 0 11 

Roodborst 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spreeuw 0 0 0 2 0 0 0 3 

Steenuil 0 0 0 0 0 0 0 0 

Torenvalk 0 1 0 0 2 0 0 4 

Wilde Eend 0 1 0 0 0 0 0 1 

Winterkoning 0 0 0 2 0 0 1 5 

Heggenmus 0 0 0 1 0 0 0 4 
 

 

  Jan van Ommering 

 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  

 

32 

 vogelhuisvesting 

NNeesstteelleenn  iinn  ‘‘DDeessiiggnn’’nneessttkkaassttjjeess  
 

Talloze broedvogels in Nederland zijn aangewezen op nestkasten. Over doeltreffende nesten en 
bizarre kubussen. 
De nestkast was aan de zijkanten groen geverfd, de voorkant wit. Het geheel niet groter dan twintig bij tien centi-
meter. Op een derde van boven bevond zich de ronde vliegopening, ongeveer zo groot als een gulden. De voorzij-
de was, zoals het hoorde, gericht op het zuidoosten. 
 
Het was de eerste nestkast die ik zag. Mijn vader had hem gebouwd en opgehangen op het balkon op de vierde 
verdieping van een flat in Groningen. Het moet vroeg in de lente zijn geweest. De kast hing er nauwelijks of de 

eerste bewoners dienden zich aan. 
Een paartje Koolmezen. Uiteindelijk 
brachten ze zes jongen voort. 
Nestkasten bieden een uitgelezen ge-
legenheid om naar vogels te kijken. 
Nog altijd sta ik verbaasd over de 
snelheid waarmee de Koolmezen hun 
toekomstige huisvesting ontdekken. 
In de verre omtrek stonden geen bo-
men. Het oog van de Koolmees heeft 
kennelijk een uitmuntend vermogen 
om nestgelegenheid te ontdekken. 
Van oorsprong broedt de Koolmees 
in een boomholte of het verlaten nest 

van een Specht. Maar oude bomen met holten zijn er in Nederland steeds minder. Dus zijn talloze broedvogels 
aangewezen op nestkasten die door mensenhand zijn gemaakt. 
 
Nestkasten vormen nu de haute couture van onze aandacht en liefde voor het vogelleven. De doeltreffende nest-
kasten zoals die bij Vogelbescherming of bij de betere tuinwinkel worden geleverd, krijgen concurrentie van de-
signkasten die geen vogel kan betrekken. Ze zijn vervaardigd van gladde kunststof, waarop vogelpoten wegglij-
den. Of het zijn bizarre kubussen en gekke, scheefgetrokken driehoeken die geen vogel als nestelplaats herkent. 
Om nog te zwijgen van nestkastjes die louter dienen ter tuindecoratie waarop kunstsneeuw is gespoten, de  
vogelski’s staan voor het deurtje en binnen brandt een lichtje. Ik heb weleens een vogel steeds nijdiger rond zo’n 
nestkast zien vliegen. Het dier wilde naar binnen, maar de vliegopening bleek geschilderd. 
Elke vogel heeft zijn eigen specifieke nestkast, waarvan een van de eerste eisen is dat die droog is. Verder goed is 
schoon te houden, op het zuidoosten is gekeerd en voorzien van een vliegopening van de juiste doorsnede. Nest-
kasten zijn niet alleen noodzakelijk voor het broeden, ook ’s winters zijn ze van belang. Vogels zoeken er beschut-
ting, ze slapen erin. Bovendien vormen ze voor de mannetjes alvast het begin van hun territorium. 

Vogelvriendelijke nestkasten 

De beste tijd om nestkasten op te hangen, is het voorjaar. De vogels beginnen hun 
territorium af te bakenen en een partner te zoeken. Beter nog in het najaar, kunnen 
ze wennen aan het nieuwe nestgelegenheid.  
Elke vogel heeft zijn eigen kast, afhankelijk van de vliegopening: 

 
32 mm - Koolmees 32 mm - Boomklever 
28 mm - Pimpelmees 45 mm - Spreeuw 
30 mm - Kuifmees 32 mm - Bonte Vliegenvanger  
35 mm - Huismus 50 mm - Grote Bonte Specht 
40 mm – Ringmus  

 

Bij de Vogelbescherming in Zeist en bij goede tuincentra zijn de juiste kasten te 
koop. Let op dat ze „vogelvriendelijk” zijn, dus geen design van kunststof met 
versierselen. Maak na het broedseizoen de kast goed schoon. Bezoek ook de web-
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site www.vogelbescherming.nl/tuinvogels/nestkasten voor informatie over het zelf bouwen van nestkasten. 
 
Binnenkort, over anderhalve maand al, komen de eerste broedvogels terug naar Nederland. De Boerenzwaluw, 
Tuinfluiter, Gierzwaluw, Fitis en tientallen andere soorten verlaten de winterverblijven in het diepe zuiden, zelfs 
tot voorbij de Sahara, en keren terug. Deze vogels noemen wij trots “onze 
broedvogels”. Maar we hebben meer broedvogels, zij die het hele jaar hier 
verblijven, zoals Huismus, Koolmees, Merel, Spreeuw, Winterkoning, 
Heggenmus, Grote Bonte Specht, Boomklever. 
 
Al deze vele honderdduizenden vogels hebben in het voorjaar en de zomer 
een allesoverheersende wens: ze willen broeden. Van uitrusten na zo’n lan-
ge tocht de halve wereld over is geen sprake. Meteen beginnen de man-
netjes al zingend of met sierlijke baltsvluchten hun broedgebied af te bake-
nen en een vrouwtje te verleiden. Het eieren leggen, broeden en grootbren-
gen van de jongen kan beginnen. En dan breekt de herfst alweer aan en 
maken de trekkers zich op voor de vlucht naar verre, warme landen. 

Het lijkt een vanzelfsprekende cyclus, onmisbaar voor het voortbestaan 
van elke soort. Maar door oprukkende bebouwing, wegenaanleg, het 
plaatsen van kantoorkolossen en recreatiedruk hebben de Nederlandse 
broedvogels het steeds moeilijker. De mus vindt geen veilige broedplek 
meer omdat dakpannen worden afgegaasd. Voor de Gierzwaluw zijn er 
geen oude gebouwen meer. 
Ik stel me weleens de vogels voor die in het voorjaar aankomen. Hun ver-
trouwde nestplaats is verdwenen. Struiken gerooid, een vervallen schuur 
verdwenen. Ze raken misschien in paniek. Waar moeten ze heen? Er is 
een geluk voor de vogels: de mens trekt zich hun lot aan en komt met een 
landelijk gedragen reddingsactie: de nestkast. Wij bieden de vogels gast-
vrijheid. 
 
De nestkast is een weldaad voor de vogels. De Gemeente Soest, in sa-
menwerking met natuurvereniging IVN, vervult een voortrekkersrol. 

  Onder de naam ‘Woonruimte voor vogels’ is een belangrijk initiatief ge-
start om voor de meest uiteenlopende vogelsoorten nestkasten te plaatsen. Niet alleen voor Kool- en Pimpelme-
zen, ook kasten voor Torenvalken, uilen en Slechtvalken, wanden voor Oeverzwaluwen en IJsvogels, een comple-
te koloniekast voor Huismussen en zelfs een til voor Huiszwaluwen. Bij renovatie van oude gebouwen worden 
meteen, onder de dakrand, nesten voor Gierzwaluwen gemetseld. 
 
Nederland telt tal van vogelwerkgroepen, zoals die voor de Steen- en Kerkuil, IJsvogel, Slechtvalk en de Werk-
groep Roofvogels Nederland. Al deze vrijwilligers zetten zich in om vogels aan broedgelegenheid te helpen. En 
het lukt: tal van populaties, zoals van de 
Kerkuil en Oeverzwaluw, nemen in aantal 
toe. Dankzij nestkasten is de Slechtvalk een 
reguliere broedvogel geworden. In sommi-
ge landen, bijvoorbeeld Finland, broedt de 
gehele populatie Oeraluilen in nestkasten. 
 
Al in de zeventiende eeuw hingen de men-
sen nestkasten op, de zogenaamde spreeu-
wenpotten. (zie op oude schilderijen) Dit 
waren afgedankte schenkkannen. De huidi-
ge nestkasten werden ontworpen door de 
Duitse ornitholoog Von Berlepsch aan het 
eind van de negentiende eeuw. Het is een 
mooie geste van de mens om nestkasten te 
plaatsen, zeker in een land als het onze dat 
voor vogels steeds onherbergzamer wordt. 
 

Bron: NRC, red. 

 Ook als moskee verkrijgbaar 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
 

(van 1-02-2011 tot 25-04-2011) 

 
 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Beflijster                             tp 30/04 1 ZR ow 

Bergeend                             tp 13, 16/03 10,16 ZWpg, LDpah FV-EZ,CH 

Blauwborst                          tp 03, 06/04 2, 1 ZR, Ofwegen ow , IB 

Blauwe Kiekendief   ♂+♀, tp 13/02 1 ZWgp FV-EZ 

Boerenzwaluw                     o 1ste  05/04 1 HW, Spookverlaat dw 

Bokje                                   tp 29/04 1 ZR ow 

Bontbekplevier                    tp 22/03 1 ZR ow 

Bonte Strandloper               tp 16/03 6 ZR ow 

Boomleeuwerik                 tp 20/04 1 ZR ow 

Bosruiter                             tp 29/04 10 ZR ow 

Braamsluiper                      tp 20/04 1 ZR ow 

Brandgans                           tp 14, 17/03  65, 12 De Wilck CK,CH 

Bruine Kiekendief               o 06/04 1 Ofwegen IB 

Fazant                        ♂+♀, tp 22/04 9 Droogmakerij oost HV 

Fitis                                     tp 1ste  28/03 1 Starrevaart GJB 

Gele Kwikstaart                  tp 13/04 2 De Wilck dw 

Gierzwaluw                      tp/o 1ste  23/04 1 HW JO-ow 

Graspieper                          tp 14/04 7 De Wilck ow 

Groene Specht                    tp 15, 21/03 1,1 LDhtk,ZWD BE, HV 

Groenpootruiter                  tp 29/04 3 ZR ow 

Grote Barmsijs                 tp 12/03 4 Ofwegen IB 

Grote Bonte Specht          tp 04/03 2 LDBoekwijtkamp AO 

Grote Zaagbek                   tp 05-06/03 1,1 ZR ow 

Grote Zilverreiger             tp 21/02; 08, 14, 20/03 1,3,3,3 Spookvlt, De Wilck,Westvrt dw 

Grutto                                tp Vele data, 1ste 08/03 max 262 
DeWilck , LDbhp, LDpah, 
Starrevrt. 

dw 

Havik                                 tp 13, 14/03 1,1 KR, Spookverlaat dw 

Holenduif                          tp 09/02 10  Spookverlaat HM 

Houtsnip                            tp 22/02 1 LDhtk ow 

Huiszwaluw                       o 1ste  05/04 ? Spookverlaat dw 

IJsvogel                             o 03/02 1 LDhtk ow 

Keep                                  tp 07, 21, 25/02; 04, 30/03 1, 1, 1, 6, 10 LDhtk, Spookverlaat BE, CK, AO, IB 

Kemphaan                         tp 16, 27/03 4, 12 KRpah, De Wilck CH,  CK 

 
 
 

  vervolg op pagina 35 
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Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Kleine Plevier                tp 16/03;13/04 14,  2 LDpah, De Wilck CH, CK 

Kleine Zwaan                tp 14, 20/02; 01, 05/03 11, 17, 25,  11 KRlwp, LDrp CK, SH, TR 

Kluut                              tp 23/03 2 LDpah JJ 

Koekoek                        o 24/04 1 ZR ow 

Kolgans                         tp 06/02; 14,17/03 1500, 2300, 7000 De Wilck, ZWpg BE, CK,CH 

Kramsvogel                  tp 08, 14/03 8, 20 HWDvierhkweg, Spookverl dw 

Lepelaar                        tp 13-14, 20, 27/03 2, 2, 3, 1, 1 De Wilck, ZWgp,  dw 

Nonnetje             ♂+♀, tp 06, 14, 17/03 1, 1, 2 Starrevaart, ZR, De Wilck TR, ow, CK 

Oeverzwaluw                o 1ste 05/04 ? Spookverlaat dw 

Ooievaar                        tp 01/04 1 LDhtk ow 

Patrijs                            tp 31/03 2 HWDgalgweg CK-CH 

Pijlstaart              ♂+♀, tp 13/02 4 ZWgp FV-EZ 

Purperreiger                   tp 17/04 1 N11-elfenbaan KK 

Regenwulp                     tp 30/04 8 ZR ow 

Rietgors                    ♂, tp 14/03 3 Spookverlaat dw 

Rietzanger                      tp 06/04 4 Ofwegen IB 

Ringmus                         tp 22/03 19 HWdroogmakerij oost HV 

Rode Wouw                  o 03/04 1 ZR WS 

Roodborsttapuit             tp 27/03 1, 1 ZR ow 

Rotgans                         tp 25-26/03 2 ZR ow 

Ruigpootbuizerd          tp 03, 12, 14, 19-20/03 1 ZR ow 

Scholekster                     tp 16, 24/03 88, 42 Ldpah, De Wilck CH, CK 

Sijs                                 tp 07/02;13/03 10, 11 LDhtk, LDpah BE, CH-RK 

Slechtvalk                      tp div.data Max 3 div.locaties dw 

Slobeend                        tp  26-03 42 De Wilck plasje CK 

Smelleken                 ♀, tp 13/02; 28/03 1, 1 ZWgp, ZR FV-EZ, ow 

Smient                            tp 14/03 4025 De Wilck CK 

Sperwer               ♂+♀, tp 07, 25/02;14/03; 05-06/04 1, 1, 2, 1, 1 
LDhtk, De Wilck, Spookver-
laat 

dw 

Sprinkhaanzanger          tp 30/04 1 ZR ow 

Tapuit                             tp 13/04 2 De Wilck CK-CH 

Tjiftjaf                            tp 1ste  13/03 1 LDpah CH-RK 

Tureluur                         tp 16/03 52 LDpah CH 

Veldleeuwerik                o 21/03; 13/04 2, 6 De Wilck CK, dw 

Visdief                       o, tp 09, 13/04 1, 13 ZR, De Wilck TR, dw 

Waterpieper                    tp 14/03 1 ZR ow 

Watersnip                       tp 13/04 5 De Wilck CK-CH 

Wilde Zwaan                  tp 14, 20/02; 04/03 3, 3, 1 KRlwp, Spookverlaat CK, CH, TR 

Wintertaling                   tp 16/03; 06, 13/04 56, 2, 23 LDpah, De Wilckplasje CH, ow, CK 

 

  vervolg op pagina 36 
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Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     
Witgat                              tp 23/02 1 LDhtk ow 

Wulp                                tp 23/03 800 ZWhofpolder JJ 

IJsgors                            tp 15/04 1 ZR ow 

IJsvogel                            tp 10/04 1 Spookverlaat ow 

Zomertaling                     tp 13/04 1 De Wilck CK-CH 

Zwarte Wouw                o 19/04 1 ZR PK 

Zwartkop                         tp 1ste  04/04 5 LDhtk BE 

Zwartkopmeeuw              o 18/04 1 ZR ow 

Zwarte roodstaart             tp 13/03 1 LDdp CH-RK 

Zwarte ruiter                    tp 29/04 3 ZR ow 

     
    ♂ = 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). 
 
Er druppelen nog restanten winterwaarnemingen na, 
soms in grote aantallen (Smient, Kolgans).Verder

 is het inmiddels volop voorjaar gezien het grote aan-
tal 1ste  seizoenswaarnemingen. De grote groepen 
weidevogels (Grutto en Tureluur) op sommige data 
zullen inmiddels zijn opgelost, nu de broedterritoria 
bezet zijn. Van de Kievit is inmiddels het eerste nest 
gevonden op 21/03 in De Wilck door Cor Kes.  
 
De waargenomen Krooneend (niet in de lijst) op 
14/03 nabij de Kruiskade, blijkt een geringd exem-
plaar (door ondergetekende op de foto gezet) en dus 
mogelijk ontsnapt. 

 

 

Waarnemers:  
 

AO =  Ad van Oosten FV  =  Frans Verburgt JJ  = Jos Janssen SH  = Siem vd Haas 
BE  =  Bert van Eijk GJB=  Geert Jan v Beek JO = Jan v. Ommering TR  = Ton Renniers 
CH =  Carol Honsbeek HM =  Hans vd Meulen KK = Ko Katsman WS = Willem Scheres 
CK =  Cor Kes HV =  Henk Vervoort PK = Peter de Knijff dw = diverse waarnemers 
EZ =   Elly v. Zonneveld IB   =  Ingeborg Blommers RK = Ronald Klingers ow = overige waarnemer(s) 

 

 

Locaties 
 

    
AR   =  Alphen ad Rijn LD    =  Leiderdorp bhp  =  boterhuispolder pah  =  polder achthoven 
HW   = Hazerswoude ZR    =  Zaans Rietveld hdp  =  hondsdijkse polder pg    =  polder groenendijk 
HWD= Hazersw.dorp ZW   =  Zoeterwoude htk  =  park de houtkamp rp     =  roode polder 
KR    = K-kerk ad Rijn gp    =  grote polder lwp  =  lagenwaardse polder wbp =  westbroekpolder 

 
 

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

 

Ton Renniers 
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Bert van Eijk  
bibliothecaris  

  

AAaannwwiinnsstteenn  vvaann  oonnzzee  BBiibblliiootthheeeekk    
 

De VOGELBALANS 2010 is intussen ook in het documen-
tatiecentrum gearriveerd en geadministreerd. 

Deze keer onder het thema biodi-

versiteit. SOVON Vogelonder-
zoek Nederland geeft in 28 blad-
zijden informatie en commentaar 
in de volgende volgorde: de be-

langrijkste conclusies / biodiver-

siteit vroeger en nu / boerenland 

/ moeras en open water / stand 

van de vogels 2010 / bos / heide 

en duinen / kust en wad / stad. 

Op de laatste pagina wordt inge-

gaan op bijzondere broedvogels 

2010 en najaarstrekkers uit (bij-

na) alle richtingen. Het overzicht 
is (ook) te leen via de ledenavon-

den in het Anker. 
 
SOVON is op de vernieuwingstoer. Aan het begin van dit 
jaar verscheen de HANDLEIDING SOVON BROEDVOG 

ELONBDERZOEK 2011. In vergelijking met de vorige 
handleidingen heeft op enkele onderdelen aanpassing 
plaatsgevonden. Ook zijn op basis van speciaal onderzoek, 
nieuwe inzichten en veranderingen in de fenologie sommi-
ge interpretatiecriteria en datumgrenzen licht aangepast. 
Verder is in plaats van de begrippen “proefvlak” of “plot” 
de neutrale term “telgebied” geïntroduceerd. Natuurlijk is 
deze uitgave bij de start van het Broedvogelinventarisatie-
seizoen 2011 meteen in gebruik genomen. 
 
SOVON begeeft zich ook bij het BMP op de digitale ver-
nieuwingstoer. Met ingang van 2011 is de “autoclustering” 
geïntroduceerd. In een paar woorden weergegeven gaat het 
hierbij om computermatige interpretatie van telgegevens tot 
territoria. Hiervoor verscheen in februari jl. de aparte uitga-
ve HANDLEIDING AUTOCLUSTERING BMP 2011 in di-
gitale vorm, nu ook op cd in onze bibliotheek.  
Deze manier van gegevensverwerking kan (met voorkeur 
bij SOVON) vanaf 2011 worden gebruikt, hoewel ook het 
inleveren van telgegevens op formulieren gewoon mogelijk 
blijft. In feite verandert er voor onze BVI-mensen niet eens 
zoveel: de inbrenghandelingen zijn dezelfde, of het nu op 
papier gebeurt of op het computerscherm: je zet telkens een 
punt + codewaardering per waarneming. De enorme tijd-
winst komt pas aan het eind, want het interpreteren van de 
criteria en de toepassing van de uniforme regels hoeft men 
niet meer zelf te doen (niks datumgrenzen hanteren, geen 
fusie-afstanden toepassen, geen per soort geldige bezoeken 
tellen, enz.). Met een enkele “druk op de knop” bepaalt de 
computer het aantal territoria per soort in het telgebied met 
inachtneming van alle regeltjes en voorschriften. Meteen is 
dan ook het telformulier ingevuld en zijn de stippenkaarten 
per soort beschikbaar. Kortom, volledige standaardisering, 
waarmee de landelijke uniformiteit is gewaarborgd.  
Positief zijn dus de enorme tijdwinst en de landelijke totale 
uniformiteit.  

Verdwenen is wel de “romantiek” (?!) van het bureauwerk 
en vooral het soms diepgaand discussiëren: er zijn geen tus-
senwegen meer te bewandelen omdat het computerpro-
gramma alleen maar de keuze tussen ja en nee heeft. Per-
soonlijke overwegingen vallen weg (of er moet worden 
gemanipuleerd ……) en ook discussies over het wel of niet 
aanvaarden van een territorium of broedgeval gaan anders 
worden …  
 
Een aanzienlijk aantal verenigingsleden telt in de periode 
september/april maandelijks “wintervogels” in het kader 
van de wintervogeltellingen. De resultaten worden o.a. (ge-
deeltelijk) verwerkt in de jaarlijkse rapporten aangaande 
watervogels, deze lopen van juli t/m juni. Sinds kort zijn in 
onze bibliotheek de uitgaven WATERVOGELS IN NEDER-

LAND 2006/2007 en 2007/2008 ingebracht. Het watervo-
gelmeetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische 
Monitoring, de verkregen gegevens worden door SOVON 
en het CBS tot jaarlijkse rapporten samengesteld. De win-
tervogeltellers krijgen deze rapporten zelf toegestuurd, voor 
andere belangstellenden zijn ze dus via onze bieb verkrijg-
baar.  
 
In maart jl. kwam het SOVON-monitoringsrapport 
BROEDVOGELS IN NEDERLAND 2009 uit. Dit alweer 18e 
jaarverslag geeft een samenvatting van de broedvogelstand 
in 2009 van ons land en de recente aantalsontwikkelingen. 
Het is samengesteld op basis van gegevens uit de verschil-
lende SOVON-broedvogelprojecten. Ongeveer 1700 broed-
vogeltellers hebben eraan meegewerkt. Omdat het telgebied 
Spookverlaat/Kruiskade nu voor de volle 100% meedraait 
in het BMP-gebeuren krijgt de VWG via de teamleider au-
tomatisch een exemplaar, dat een plaatsje in onze bieb 
krijgt. Vanaf heden dus opvraagbaar voor belangstellenden.  
 
We zitten intussen midden in 2011, het JAAR VAN DE 
BOERENZWALUW. Juni en 
juli zijn de beste maanden om 
bij deze soort nestentellingen 
uit te voeren. Je moet dan altijd 
IN GEBOUWEN zijn, dus 
contact met de eigenaren is dan 
logisch en ook nodig (betre-
ding van particulier eigendom). 
Ongetwijfeld ontstaan er dan 
gesprekken. In onze bieb is 
sinds kort een handige en dui-
delijke folder ADVIESLIJST 

BOERENZWALUWVRIEN-

DELIJKE MAATREGELEN in 
bewaring. Hierop staan veel 
zinvolle tips, waaraan de “hotelmanager” wat kan hebben. 
Zwaluwtellers  kunnen deze gratis Advieslijst aanvragen bij 
Vogelbescherming Nederland. Ook is daar de gratis brochure 
“Acrobaat op het erf” aan te vragen. Bereikbaarheid VBN: 
e-mail: info@vogelbescherming.nl; tel. 030-6937700; 
www.vogelbescherming.nl  
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� Gemiddeld over-
winteren er in de 
Waddenzee tegen-
woordig minstens 45 
SLECHTVALKEN. 

� In 2008 bestond de Ne-
derlandse broedvogelpopu-

latie van de LEPELAAR uit 1907 paren, waar-
van er 1179 op de Waddeneilanden nestelden; er 
is berekend dat het laatstgenoemde populatiedeel 
zal stabiliseren rond 1375 broedparen. 

� Vervolg: vier Waddeneilanden (Texel, Vlieland, 
Terschelling en Schiermonnikoog hadden in 
2008 een kolonie met meer dan 200 broedparen 
LEPELAAR, de kolonies in Het Quackjeswater 
en de Oostvaardersplassen zaten tussen de 100 
en 200. 

� De KLEINE ZILVERREIGER zat tot voor kort 
in de lift: in 2007 telde ons land 135-150 broed-
paren; de winter 2008-2009 heeft een aardig gat 
in het bestand geslagen en het ligt voor de hand 
dat die van 2009-2010 net zo’n gevolg zal heb-
ben veroorzaakt. 

� In het Nederlandse Waddengebied stond de 
broedparentelling van de KLEINE ZILVER-
REIGER in 2008 op 27-29. 

� Forse structurele achteruitgang van de VISDIEF 
in “ons” Waddenzeegebied: piek in 1994 met 
7835 broedparen, bergafwaarts met in 2006 nog 
maar 4238 nesten. 

� Naar schatting 90% van het totale aantal (schat-
ting 2004: 300.000 tot 680.000 paren) STORM-
VOGELTJES broedt binnen de grenzen van 
maar vier landen: Faröer Eilanden, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en IJsland. 

� Het aantal REGENWULPEN werd in 2009 ge-
schat op 190.000 tot 340.000 individuen, deze 
populatie zou de laatste decennia redelijk stabiel 
zijn. 

� Ten opzichte van 2004 (5400 exemplaren) is de 
Nederlandse populatie van de HALSBAND-
PARKIET bijna verdubbeld: de januaritelling 
van 2010 kwam uit op 9802 individuen. 

� Dat het in ons land goed gaat met de (broedende) 
OOIEVAAR mag als bekend worden veronder-
steld, maar ook ’s winters bivakkeren er toch 
nog heel wat: de januaritelling 2010 kwam tot 
497 individuen. 

� Niet minder dan 19 van de 30 vogelsoorten in 
ons land, die voor een belangrijk deel zijn aan-
gewezen op de WEIDEBIOTOOP, staan op de 
RODE LIJST NEDERLANDSE BROEDVO-
GELS 2004. 

� Van de 11 overige soorten als bovenbedoeld 
staan er maar 4 soorten in de plus wat toename 
aangaat: BERGEEND, KUIFEEND en KWAR-
TEL, allen met een plus en ROODBORSTTA-
PUIT zelfs met twee plussen. 

� Opvallende nieuwtjes uit het BSP-project (kolo-
nievogels en zeldzame broedvogels) gedurende 
2006 en 2007: eerste Nederlandse broedgevallen 
van ZEEAREND, WITVLEUGELSTERN en 
VELDRIETZANGER en het tweede broedgeval 
van de KOEREIGER; definitief uitsterven van 
ORTOLAAN en KLAPEKSTER; een bijna ge-
vallen doek voor KEMPHAAN, DRAAIHALS, 
KUIFLEEUWERIK en GRAUWE GORS. 

� Vervolg: de GEOORDE FUUT breidt zijn leef-
gebied steeds meer uit vanaf de hoge zandgron-
den naar lager gelegen “nieuwe” natuurgebieden 
in het zuidwesten en westen (laatstelijk naar “De 
Groene Jonker “ vlakbij Noorden ZH: 2009 en 
2010) van ons land. 

� Vervolg: het lijkt er op dat de BRILDUIKER 
weer als broedvogel uit ons land aan het ver-
dwijnen is; maar de toename van de SLECHT-
VALK gaat zonder mankeren door.  

� Vervolg: het lijkt dat de KRAANVOGEL zich  
in ons land weet te handhaven, weliswaar op ui-
terst laag niveau, maar toch; de broedpopulatie 
van de ZWARTKOPMEEUW is voor minstens 
driekwart in het Deltagebied te vinden. 

� Nog steeds vanuit het BSP-project: voortgaande 
landelijke daling bij de ZILVERMEEUW, 
KOKMEEUW en STORMMEEUW, na voortdu-
rende groei nu een stabilisering bij de KLEINE 

 

Wat voor NNiieeuuwwttjjeess nu 

weer??? 
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A. Snuffelaar 

MANTELMEEUW en mogelijk lichte daling 
aangaande de GROTE MANTELMEEUW; aan-
zienlijk broedpotentieel van de DRIETEEN-
MEEUW op de boortorens van het Nederlands 
Continentaal Plat (40 geregistreerde broedparen 
in 2006, met daarnaast 300 adulte “verkenners”). 

� Het jaar 2007 was een landelijk topjaar voor de 
KERKUIL: naar schatting 3300 broedparen; forse 
groei bij de NACHTZWALUW: van in 1998 tot 
2000 950-1150 paren naar 1600-1850 in 2007; de 
BIJENETER doet steeds meer en vaker van zich 
spreken en de expansiedrift van de MIDDELSTE 
BONTE SPECHT gaat onverminderd voort. 

� Vervolg BSP 2006/2007, nu m.b.t. de zangvo-
gels: hervestiging van de DUINPIEPER 
lijkt niet onmogelijk, maar is be-
slist nog erg onzeker; het 
PAAPJE krijgt landelijk een 
steeds meer noordoostelijke verspreiding (95%), 
de bolwerkregio van de TAPUIT beslaan de dui-
nen tussen Velsen en Den Helder, de Waddenei-
landen en Drenthe/Zuidoost-Friesland (bij elkaar 
89%). 

� Onze uit het oosten opgerukte zangvogelsoorten 
ervaren verval na voorspoed: KRAMSVOGEL, 
BUIDELMEES en ROODMUS hollen terug in 
aantal; daarentegen doen onze zuidelijke ver-
overaars CETTI’S ZANGER en GRASZAN-
GER het uitstekend; verder lijkt het een kwestie 
van tijd voordat ook de IBERISCHE TJIFTJAF 
officieel aan ons broedvogelbestand kan worden 
toegevoegd; tot slot zit de EUROPESE KANA-
RIE overduidelijk in een Nederlands dal. 

� De auteur van deze rubriek kon een zucht van 
verlichting slaken: zijn tijdens excursies en cur-
sussen ongestaafde redenering dat (in de winter) 
VOGELS MET VOOR HUN LICHAAMS-
GROOTTE GROTE OGEN BEGINNEN 
VROEGER TE FOERAGEREN DAN SOOR-
TEN MET NAAR VERHOUDING KLEINE 
OGEN (het lichaamsgewicht speelt daarbij geen 
rol), wordt nu gestaafd door uitkomsten uit een 
Engels onderzoek. 

� CDNA-(= Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna) besprekingen en besluiten medio 2009 
(maar pas veel later bekend): de Spaanse Keizer-
arend (06-05-2007, Loozerheide NB) geldt als 

nieuwe soort voor ons land; de herbeoordelingen 
van Bulwers Stormvogel (aug. 1995 Maasvlakte 
ZH) en Wilsons Stormvogeltje (nov. 2002, 
Westkapelle Zl.) zijn nog niet klaar. 

� Inclusief overwinteraars herbergt ZUID-
AMERIKA rond 3100 VOGELSOORTEN, dit 
is ruim 30% van de mondiale “kwalitatieve” vo-
gelbevolking. 

� Vanaf 1991 tot heden groeide de JAN-VAN-
GENTEN-populatie op HELGOLAND van 2 
naar ongeveer 300 broedparen. 

� Andere zeevogels op HELGOLAND: ZEE-
KOET 2500 paar, DRIETEENMEEUW 7000 

broedparen, NOORD-
SE STORMVOGEL 

50 en ALK 20 paar-
tjes. 

 

� ZWART-
KOPPEN verlagen tijdens de 

trek ’s nachts hun lichaamswarmte 
met gemiddeld ongeveer 4 graden 
om energie te besparen en de vet-
reserves vlugger aan te vullen. 

� Sinds 30 jaar hebben in 2009 in de 
NIEUWKOOPSE PLASSEN weer 

LEPELAARS gebroed: het ging om 
minstens 3 paartjes. 

� Uit de WEIDEVOGELBALANS 2010 blijkt, dat 
de stand van de KIEVIT de laatste vijf jaar met 
gemiddeld ruim 5% achteruit gaat. 

� Het gemiddelde seizoensmaximum van in 
MIDDEN-DELFLAND overwinterende KLEI-
NE RIETGANZEN stabiliseert rond 540 vogels. 

� Op SÃO TOMÉ en PRINCIPE – een eilanden-
staatje in de Afrikaanse Golf van Guinee voor de 
kust van Gabon – komen 95 VOGELSOORTEN 
voor: 27 (= 28%) ervan zijn ENDEMISCH en 
hiervan worden er maar liefst 11 (= resp. 12% en 
41%) BEDREIGD.  

� De achteruitgang van het PAAPJE in West-
Europa blijkt na Zwitsers onderzoek (o.a.) te lig-
gen aan het gebruik van cyclomaaiers: zowel ei-
eren, jongen als de OP HET NEST ZITTENDE 
VROUWTJES verdwijnen erin en worden ver-
snipperd; er is ontdekt dat het AANTAL ON-
GEPAARDE MANNETJES jaarlijks groeit. 
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Van boven naar beneden: 

Vrijetijdsbesteding van vandalen. 

Vullen van de nestingangen 

Vullen van de nestingangen 

Verven van de oeverzwaluwwand 

De oeverzwaluwwand, klaar voor gebruik 

foto’s: W. van den Bosch 


