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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 Frans Verburgt 071-5171145 braakbalvwg@yahoo.com 
• 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 
• Oeverzwaluwwand Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.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 26 oktober 2011 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 22 november 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 of 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: Oeraluil met jonge haas, Zweden. H. 
v. Harskamp, (© harskamphv@hotmail.com)  
 
Reproductie 
Reproset kopie + 
Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 
info@reprosetkopieplus.nl 
Oplage: 250 
 
Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 
Koudekerk aan den Rijn: 
 Jan van Ommering 
Hazerswoude-Rijndijk: 
 Siem van der Haas 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Ingrid Koedijk  
Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 
Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 
 Frans Verburgt 
Boskoop: 
 Cor van Zwieten 
Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 
Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
 

© 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  
  

 

 

Commissies en werkgroepen 

Onder deze titel wordt op bladzijde 2 een groot aantal 

adressen weergegeven. Misschien valt het u op, dat 

de lijst enigszins bekort is. Ruimtebesparing is het 

gevolg, maar dat is niet ons eerste doel. Omstreeks 

2004 is de rubriek behoorlijk uitgebreid. Motief: Dan 

kun je snel vinden, wie je nodig hebt! Niets mis mee! 

Door de vraag naar uitbreiding van de lijst met o.a.: 

nestkastenvoorraadbeheer, onderhoud oeverzwaluw-

wand, houtverkoop etc., vroegen wij ons af: waar de 

grens ligt! 

Bestuursleden, die verantwoordelijk zijn voor een be-

paalde taak, noemen we niet meer apart: 

activiteitenkalender en Braakbal. 

“Eénmans”commissies, die op een andere plaats in de 

Braakbal genoemd worden, noemen we niet meer in 

deze rubriek: bibliotheek en veldwaarnemingen. 

Interne “éénmans”commissies noemen we niet meer: 

diatheek, nestkastenvoorraadbeheer en vogelobserva-

tiehut. 

Blijven over: echte werkgroepen en “éénmans” -

commissies, die verder niet in De Braakbal voorko-

men, maar wel “naar buiten treden”. De “afvallers” 

zijn geïnformeerd en gaan akkoord met deze wijzi-

ging. Zo gaan we van 21 naar 12 items. We hopen, 

dat er niemand “zoek raakt”! (zie voetnoot. red.) 

 

Natuurtuin 

Toen Bert van der Zwaan voorstelde om in de Braak-

bal de “werktijden” van de Natuurtuin te verruimen 

naar elke zaterdag vanaf  9.00 uur, heb ik in overleg 

met Frans ook de locatie nader willen aanduiden. In 

Braakbal 32.2 staat er nu onder “Wat en waar”: Hof-

stedepark en bereikbaar via het Hofstedelaantje. 

 

Hoewel ik al 40 jaar langs dit parkje kom, had ik tot 

voor kort de Natuurtuin niet kunnen ontdekken. Nu 

weet ik waar de Natuurtuin ligt! 

Als je parkeert aan de Kerklaan, of bij “De Ridder-

hof” is de Natuurtuin te vinden. Loop het Ridderhof-

laantje uit tot het bruggetje. Sla voor de brug linksaf, 

totdat je na 200 meter voor een klaphek staat. Hier 

begint de Natuurtuin. Vanaf de parkeerplaats bij “De 

Ridderhof” loop je rechts langs het gebouw en kom 

je na 50 meter bij hetzelfde klaphek. De Natuurtuin 

is altijd open, maar voor hulp aan de Natuurtuin-

groep moet je er dus op zaterdag(morgen) zijn. Er 

was zichtbaar veel werk verzet! Ga eens kijken! 

 

Allerlei 

Christel Snoep is vertrokken bij Landschapsbeheer 

Zuid-Holland. Zij wordt opgevolgd door Marleen van 

der Lee. Deze organisatie meldt in haar nieuwsbrief 

“Weidevogelbeheer” van juli 2011, dat de markering 

van weidevogelnesten steeds “moderner” wordt. Een 

GPS-ontvanger (PDA) markeert het gevonden nest. 

Dit gegeven wordt automatisch doorgestuurd naar de 

landelijke database van LBN. In de tractor van de 

agrariër is een boardcomputer gebouwd, die deze ge-

gevens meldt tijdens de werkzaamheden op het land. 

Als je meer informatie wilt, mail dan naar: 

ajan.gijlstra@zh.landschapsbeheer.nl.  

 

Tot slot 

De Euro Birdwatch is dit jaar op zondag 2 oktober 

2011 gepland. Woensdag 7 september 2011 start het 

nieuwe seizoen! 

Tot ziens! 

 
Piet van Woerden 

 secretaris 
.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*) Om lay-outtechnische redenen is deze  

     wijziging nog niet door gevoerd  
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uw eindredacteur 

 

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

  

Heerlijk, even vogelen, zo voor het werk. Het is nog 
vroeg, een zekere rust heerst nog over de stad. OK, er 
rijdt eens in de zoveel tijd een trein en je kunt de nooit 
stille A44 in de verte horen ruisen. Ik parkeer mijn fiets 
tegen een paaltje, zet hem om zijn plaats en voel dat 
mijn zadel los zit. Raar, als ik nou ergens goed op let is 
het op mijn vervoermiddel, mijn goeie fiets. Ik kijk er 
naar en wat? Een van de stangetjes van het zadel is ge-
broken. Gebroken!! Dàt wordt een lastige terugweg.  
 
Ik loop het veld in en denk, hoe kan dat nou, 7,5 mm 
dik staal, dat breekt toch niet 
zo maar? Anderzijds, ik heb 
het zadel al jaren. Laverend 
tussen de schapenkeutels 
springen mijn gedachten van 
de ene op de andere. Natuur-
lijk, als er iets is gewijzigd dan 
is het wel de bestrating. Naar 
mijn werk moet ik zestien 
(16!!) drempels over. En er is 
ook nog eens iemand op het 
mallote idee gekomen om elk 
kruispunt van klinkers te voor-
zien. Die overgangen zijn ook 
heerlijk als na een klein jaar 
het zand er onder wat is inge-
klonken of weggespoeld.  
Waarom worden die drempels 
eigenlijk aangelegd? Voor de 
veel te hard rijdende auto-
mobilisten die notabene voor  
90 à 95 % zelf in de straten 
wonen en waar ook hun eigen kinderen spelen… 
Onbegrijpelijk!!  
 
Nou, ik ben fietser en heb andere redenen om een 
groot tegenstander van de drempel te zijn en ik hoef je 
natuurlijk niet te vertellen waarom.  
Met een knal rijd je met je wiel tegen zo'n drempel, je 
staat half stil, je fietsframe "rijdt op", je wiel loopt een 
"zinker" op, een dreun plant zich via je rug door je 
ruggengraat voort naar je hoofd, aan de andere kant 
van de drempel bonk je er af. Weer een beschadiging 
van de tussenwervelschijfjes en je fiets. Nee, lollig 
fietsen is er tegenwoordig niet meer bij.  
 
Al lopende zit ik me hoe langer hoe meer op te win-
den, stratenmakers kunnen wegen produceren, zó vlak 
dat je zelfs het plakkertje aan de binnenkant van je 
geplakte band kunt voelen, nee, dan moeten er ook 
nog eens dikke witte strepen op worden aangegeven 

die behalve glad, gevoelsmatig ook een halve centime-
ter hoog lijken!!  
 
Ik overweeg het oprichten van de "Anti-Drempel 
Bond" in navolging van de "Anti Tol Bond". Vermoe-
delijk weet je wel wat dat was, alhoewel, het is specia-
listische kennis. In het begin van de vorige eeuw wa-
ren er overal tollen, dit tot ongenoegen van de opko-
mende automobilist. Die moest elke keer weer wach-
ten tot zo'n toleigenaar zijn huis was uitgekomen om 
de 1 à 1½ cent te innen en de boom te heffen. Echt 

doorrijden was er niet bij. Op 
een goed moment dacht een rij-
ke Friese veeboer "Dat varkentje 
zal ik eens wassen" - hij was per 
slot veeboer. Toen hij bij de eer-
ste tol aankwam haalde hij een 
briefje van ƒ 1000,- uit zijn 
vestzak. Dáár had die tolbeheer-
der letterlijk niet van terug, maar 
de boer terugsturen, voor die 
paar cent, nee, dus ging de slag-
boom open. Zo raakte het hek 
van de dam (ook een toluitdruk-
king?) want dit verhaal ging  
natuurlijk via de Leeuwarder 
Courant door het land. De rege-
ring had in het begin nog gepro-
beerd deze onrechtvaardige 
broodroof te stoppen door bij  
de tol een kassier van De Neder-
landse Bank te zetten, maar die 
was al gauw door zijn wissel-

geld heen. Een en ander leidde tot de oprichting van 
de "Anti Tol Bond", die zelfs in de Tweede Kamer 
kwam, en wist te bereiken dat alle in Nederland be-
staande tollen werden uitgekocht. Waarna zij de Ka-
mer verlieten. Ik zie een dergelijke toekomst wel zit-
ten met de "Anti-Drempel Bond".  
 
Enfin, laat ik eens over het plasje kijken naar wat er zit, 
maar nog voor ik mijn kijker heb kunnen optillen, zie ik 
in de verte een loslopende vrouw aankomen en een 
evenmin aangelijnde Rottweiler. Ai, het beest versnelt 
zijn pas in mijn richting, getver, hoe langer hoe harder. 
Ik terug naar mijn fiets, maar een sprintje met zo’n zadel.. 
 
Dat deze Braakbal er desondanks toch nog is gekomen 
zal altijd een raadsel blijven, hij is er weer! Maar niet 
in de laatste plaats door de fraaie bijdragen van uw 
collega VWG-ers! 
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MMuuttaattiieess  
 
 

Het is eind juli, ik kruip achter de PC, want onze re-
dacteur wil begin volgende maand de kopij voor de 
Braakbal op zijn bureau hebben. Waar we het even 
over zullen hebben, is deze keer niet zo moeilijk, we 
hebben het over vogels. Van de leden van de VWG 
kun je verwachten dat ze iets met vogels hebben, dus 
ik ben ook vogelliefhebber, wel niet zo’n fanatieke, 
maar toch ’n liefhebber, soms echter gaat dat toch niet 
helemaal op, dan zou ik wel eens willen dat ik …  
De reden hiervan: buurtgenoten, volgens zeggen, ook 
vogelvrienden, hebben de gewoonte om de voerbak 
van hun honden ’s morgens vroeg buiten te zetten, en 
dan is vroeg tussen 5 en 6 uur. Ook de honden gaan 
dan naar buiten, en bang dat de honden niet genoeg 
zouden hebben, wordt het bakje geheel gevuld, en is 
door de hondjes niet leeg te krijgen, die gaan als ze 
genoeg hebben weer mooi naar binnen. Op dat mo-
ment hebben de Kauwen gewacht, met soms zo’n 30 
stuks van die zwarte jongens wordt de aanval op het 
bakje ingezet, zo’n circa 10 ouders en zo’n stuk of 20 
om eten schreeuwende jongen, nemen de plaats van 
de honden in. Op dat moment is dan ook de rust in de 
buurt verdwenen en is er van slapen geen sprake meer 
vanwege de onvoorstelbare hoop gekrijs die de vogels 
maken. De gehele dag houden de Kauwen de voerbak 
in de gaten en doen daarbij dan ook nog geregeld po-

gingen om mijn vogelvoederbak te plunderen, dit ech-
ter zonder resultaat; door de kooiconstructie kunnen 
grote vogels niet bij het voer komen. Het enige succes 
dat ze hebben, is dat er geen klein vogeltje meer in 
mijn tuin durft te komen.  
Tijd voor een ernstig gesprek dus. We hebben de 
mensen aangesproken en verzocht om wat zuiniger 
met het hondenvoer om te springen, en wel zodanig 
dat de honden het bakje ’s morgens kunnen leegeten 
en er niets voor de Kauwen overblijft. Verder ook het 
verzoek het bakje wat later buiten te zetten. Vervol-
gens konden we ze nog wat tips geven over silobe-
schermers voor hun vogelvoerbakje zodat grote vo-
gels ook daar niet bij zouden kunnen komen. Het 
heeft geholpen, al kon het bakje, wegens werkzaam-
heden van deze mensen, niet later buiten worden ge-
zet. Maar al na een paar dagen hadden de Kauwen 
door dat er weinig te halen was nadat de honden had-
den gegeten, en gingen hun heil ergens anders zoeken. 
We konden weer heerlijk uitslapen. En de kleine vo-
geltjes krijgen weer kans in mijn tuin. Mussen, me-
zen, Vinkjes etc. zijn nu weer geregeld bij en aan mijn 
silo te vinden. 
Oh ja, de mutaties, ach, het is vakantietijd en dan is er 
altijd weinig te muteren, dus u zult het met een beetje 
moeten doen deze keer: 

 

Verhuisd: 
Zijn mevrouw Yolanda Calandt en wel van de Meeuwenlaan in Leiderdorp naar De Populier 36, 2731 HE in 
Benthuizen en de heer Joost den Houdijker vanuit de Melkweglaan naar de Mozartlaan 155, 2394 GD in Ha-
zerswoude Rd. 
 
Met deze mutaties zult u het deze keer moeten doen. 
 

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 208 leden, 23 gezinsleden, 9 dona-
teurs, 1 donateur/bedrijven, 17 relaties en 10 medewerkers (die geen lid zijn) genoteerd. 
Totaal dus 268 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: 

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 van 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 

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 
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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 
Publieks- en ledenexcursie: De Wilck 
Start: Rode Wip-watermolen hoek Gemeneweg/  
Vierheemskinderenweg Hazerswoude 

Louis Westgeest 

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

Jan Hoogeveen 

 

 

BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuur-
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: 

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:  
- 

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,  17-12-2011 
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 

Zondag 
World- of European Bird Watch: 

02-10-2011 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 

 

 

Coördinatie Activiteitenkalender: 
Voor aanvullingen, wijzigingen e.d. van bovenstaande kunt u bij secretaris Piet van Woerden terecht, e-mail: 
p.van.woerden@hetnet.nl; 071-3413400.  
Voor overige gegevens van de vereniging zie pagina 2. 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

  9 

 

GGooooii--  eenn  VVeecchhttssttrreeeekk  
Excursie 15 jjaannuuaarrii 2011 

  

We staan op de parkeerplaats, en de carpoolers krij-
gen een plek aangewezen door Jan Hoogeveen. We 
rijden de N11 op, uit gewoonte kijk ik wat er 
aan vogels langs de kant van de weg en op het land 
zit. Daar mee vul ik mijn tijd. Jammer genoeg is 
de lucht vaal grijs maar Bert vrolijkt ons op 
en laat ons het mooie centrum van Laren zien. 
Of hij bewust rechtsaf sloeg blijft voor mij een 
vraag voor hem een weet!! Maar we keren 
en komen aan bij de Bussummer- en Westerheide. 
Dan volgt er een vast ritueel. Degene die nog niet 
ontbeten hebben, werken vlot een hapje naar binnen, 
de anderen speuren de bomen en de hei af in de hoop 
de eerste vogel in de kijkert te hebben. (ik kan zeg-
gen dat geeft een kik, mij is het in al die jaren, maar 
een enkele keer gelukt). Terug naar de hei. De eerste  
Grote Bonte Specht is gespot, we spotten nog meer 

 
Frans spot overvliegende Sijsjes 

 
joggers, fietsers en honden met baasjes. Jammer want 
daar komen we niet voor!!!  

Misschien moet je hier om 6 uur al gaan vogelen 
want het is de moeite 
waard (mooi gebiedje 

om mee te begin- 
nen). 
 Dan 

een 
Landgoede-

renwan-
deling op 

Gooilust van 
Natuurmonumenten. Dat was wel prettig zo tussen 
de bomen want er stond toch een wat schrale wind. 
Dat dachten de Koolmees, Pimpel, Goudhaan enz. 
waarschijnlijk ook. Na een wandeling van ruim een 
uur zijn we weer bij de auto. Voordat we gaan rijden 
even de lunch naar binnen werken en dan op weg naar 
de Ankeveense plassen. De aankomst begon goed: in 
een grote rij Elzen vloog een grote groep kleine vo-
geltjes, Sijsjes en een paar Puttertjes, maar het is lastig 
omhoog te kijken en tegelijk te lopen vooral als de 
grasstrook tussen twee watergangen nat en glibberig 
is en je beter laarzen aan kunt hebben.  
Zo dacht Frans er ook over en keerde terug naar de 
auto waardoor hij een behoorlijke achterstand op-
liep, maar Frans was slim en zag ons in de verte en 
maakte rechtsomkeert terug naar de auto. Ja, hij 
heeft wel wat gemist, maar Elly zal hem wel bijge-
praat hebben over Brilduikertjes, Grote Zaagbekken 
enz..  
Terug bij de auto heb ik aan Frans gevraagd of hij 
een tukje had gedaan, maar dat ontkende hij ten stel-
ligste. Nou ik heb op de terugreis wel mijn luikjes 
dichtgedaan en in gedachten de voor mij vermoeien-
de, maar fijne dag de revue laten passeren. 
 

 Ann Brouwers  

 
 Waarnemingen 15 januari 2011 

Aalscholver Gaai Kauw Nijlgans Staartmees 

Blauwe Reiger Glanskop Kievit                  (o) Nonnetje Stormmeeuw    (o) 

Boomklever Goudhaan Knobbelzwaan Ooievaar Tafeleend 

Boomkruiper Grauwe Gans Kokmeeuw Pijlstaart Torenvalk         (o) 

Brandgans Grote Bonte Specht Kolgans Pimpelmees Turkse Tortel 

Brilduiker Grote Zaagbek Koolmees Putter Vink 

Buizerd Gr. Zilverreiger (o) Krakeend Roodborst Waterhoen 

Can. Gans (Gr.) Heggenmus Kuifeend Sijs Wilde Eend 

Dodaars Holenduif Kuifmees Smient Wulp  (g) 

Ekster Houtduif Meerkoet Sperwer         (o) Zilvermeeuw      (o) 

Fuut Huismus Merel Spreeuw Zwarte Kraai 
 

        (o) onderweg waargenomen 
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 WWaaaarrggeennoommeenn  vvooggeellssoooorrtteenn    

rroonndd  hheett  SSppooookkvveerrllaaaatt  iinn  22001100  
  
 

Fuut Bruine Kiekendief Holenduif Spotvogel 
Dodaars Wespendief Houtduif Grasmus 
Aalscholver Buizerd Turkse Tortel Tuinfluiter 
Roerdomp Havik Koekoek  Zwartkop 
Kwak Sperwer Gierzwaluw Tjiftjaf 
Blauwe Reiger Torenvalk Ransuil Fitis 
Grote Zilverreiger Boomvalk IJsvogel Goudhaan 
Purperreiger Fazant Grote Bonte Specht Vuurgoudhaan 
Ooievaar Waterral Veldleeuwerik Gr. Vliegenvanger 
Knobbelzwaan Waterhoen Oeverzwaluw Baardman 

Wilde Zwaan Meerkoet Huiszwaluw Staartmees 
Kleine Zwaan Scholekster Boerenzwaluw Pimpelmees 
Grauwe Gans Goudplevier Graspieper Koolmees 
Grote Canadese Gans Kievit Witte Kwikstaart Boomkruiper 
Brandgans Oeverloper Gr. Gele Kwikstaart Vink 
Nijlgans Witgat Winterkoning Groenling 
Bergeend Tureluur Heggenmus Putter 
Smient Grutto Blauwborst (w) Spreeuw 
Krakeend Wulp Roodborst Huismus 
Slobeend Watersnip Zanglijster Ringmus 
Wilde Eend Houtsnip Merel Gaai 
Wintertaling Kleine Mantelmeeuw Koperwiek Ekster 
Krooneend Zilvermeeuw Kramsvogel Kauw 
Tafeleend Stormmeeuw Rietzanger Zwarte Kraai 
Kuifeend Kokmeeuw Kleine Karekiet Rietgors 
Nonnetje Visdief Bosrietzanger Totaal: 103 soorten 

 

 

Dit overzicht is opgesteld uit waarnemingen tijdens de broedvogelinventarisatieronden in de periode eind februari 

tot begin augustus 2010 en aangevuld met in het verenigingsblad “De Braakbal” gepubliceerde veldwaarnemin-

gen. Ook is bij enkele insiders navraag gedaan.  

 

Voor het gebied wat meer bijzondere soorten zijn vet weergegeven. Waarschijnlijk onlangs of langer geleden ont-

snapte vogels worden vet cursief vermeld.   

 

Inclusief dergelijke exoten en/of mengvormen  zijn  in de periode 1980/2010 niet minder dan 189 vogelsoorten 

in/nabij/boven het gebied gezien en/of gehoord. 
 

Namens het broedvogelinventarisatieteam “Spookverlaat/Kruiskade”,  
 
Bert van Eijk  

  

 
 
 
Houtsnip 
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TToorreennvvaallkk,,  SSppeerrwweerr  ooff  KKooeekkooeekk  
  

tthhààtt  wwaass  tthhee  qquueessttiioonn  
 
Vrijdagavond 20 mei, half zeven, parkeerplaats Boers 
(wel bekend), stralend weer, start van de excursie 
naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen (voor de 
VWG alom bekend als AWD), voorwaar, beter had-
den we het niet kunnen treffen. De excursie was qua 
weer al geslaagd te noemen. Nu nog de waarnemin-
gen. We gingen met drie auto’s x 4 mensen op pad, in 
de wetenschap dat bij de ingang van de AWD in De 
Zilk nog 9 mensen erbij zouden komen.  
Onderweg toch maar even een man Bruine Kieken-
dief als extra waarneming meegenomen. 
 
Onder de bezielende leiding van Bert van Eijk (met 
pet, op de rand van die pet nog geen lauwerkrans, 
zoals dat past bij een bevelhebber van de troepen, 
maar die krans komt er wel, volgens Bert) gingen 
we op pad. 
Wat een rust, die alleen maar verstoord werd door 
overvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. De 
konijntjes en damherten, die veelvuldig aanwezig 
waren, maakten geen geluid, in tegenstelling tot de 
schapen, die nodig geschoren moesten worden.  
Uiteraard kwamen wij voor de vogels en we hebben 
een prachtige avond gehad. Heel veel zang, inclusief 
die van de talrijke Nachtegalen en andere kleine zan-
gers. Voor een compleet overzicht van wat we alle-
maal gehoord en gezien hebben, zie het overzicht in 
deze Braakbal. Even een paar vogels eruit gehaald: de 
karakteristieke zang en dito vliegkunsten van de 

 
Boomleeuwerik, een Buizerd, vliegend met een grote 
tak op weg naar het nest, Grote Bonte Spechten, 
veelvuldig overvliegend, vaak in duovlucht.  
 
Kijkend over een grote vlakte, zagen we een vogel, 
die de gemoederen danig heeft beziggehouden. Eerst 
vliegend van rechts naar links. Daar begonnen de 

discussies al: was het een Sperwer of een Torenvalk? 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vliegbeeld 
van een Sperwer was, maar de kleur was weer van 
een Torenvalk. De vogel verdween achter de bomen, 
achterna gezeten door zwaluwen en spreeuwen. Wie 
had het nu bij het rechte eind?? Nog discussiërend 

over de vraag wat het was, werden we ten tweede ma-
le op de proef gesteld. Van achter de bomen kwam 
nu een vogel aangevlogen en die ging op een hek 
zitten en werd door enkele kleine zangers aangeval-
len. Kijkers en telescoop op deze vogel gericht en 
toen begonnen de verhitte discussies weer. Jan Hoo-
geveen hield vol dat het een Koekoek was. Duidelijk 
waren de dwarsstrepen te zien en bij het opvliegen 
was de kenmerkende staart goed waar te nemen. 
Voor Jan einde discussie. Vooral toen de vogel op 
de grond ging zitten was er geen ruimte meer om 
van mening te verschillen: Koekoek! Maar wat was 
die andere vogel dan, die even eerder voorbijvloog?? 
Sperwer, Torenvalk of toch die Koekoek. Thàt was 

the question. We hadden eerder op de avond toch al 
een Sperwer en Torenvalk gezien, dus kwam ieder-
een, wat dit onderwerp betreft, aan haar of zijn trek-
ken. 
 
Verder struinend in het licht van de ondergaande zon, 
kregen we enkele keren heel duidelijk de Boomvalk 
(enigszins voorspeld door Bert) dichtbij in het vizier. 
Van afstand lijkt het qua vliegbeeld op een grote 
Gierzwaluw, maar ons geoefende oog had direct in de 
gaten dat het deze fraaie rover was. 
Een mooi slot van een geslaagde excursie. Voor her-
haling vatbaar en dan wellicht naar het noordelijke 
deel van de AWD. 

 

Victor Vogelaer 
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VVooggeellwweeeekkeenndd  LLiimmbbuurrgg  
22  tt//mm  55  jjuunnii  22001111  

 
Donderdag 2 juni               door Tonie Bender 

‘s Middags rustend op een mooi plekje, zei ik tegen 
Jan dat ik er zo van genoot. Prachtig weer en onder-
weg al vogelend naar onze bestemming in Limburg, 
Simpelveld, Huize Damiaan.  
“Nou, dat is fijn”, zei Jan, “ dan mag je dat opschrij-
ven voor in de Braakbal”. “Oké”, zei ik, “doe ik wel”.  
 
Verslag van de eerste dag!  
Zo’n eerste dag is altijd lastig, maar ook weer niet. Er 
valt behalve het vogelen ook van alles te beleven met 
de mensen. Een deels nieuwe groep, een klein aantal 
nieuwe en een groter aantal “vaste klanten”. Hoe gaat 
dat zich weer allemaal verhouden. Gedurende de 4 
dagen wordt dat allemaal weer duidelijk en ontstaan 
er allerlei patronen.  
Bij aanvang bij het Anker, moeten de plaatsen in de 
auto’s verdeeld worden en alle tassen, scopen, laarzen 
en noem maar op moeten een plekje in de auto’s krij-
gen.  
7 uur ’s morgens, de mensen die er wonen zullen blij 
met ons gekakel zijn geweest op hun vrije dag.  
Maar wij zijn enigszins opgewonden voor vertrek. 
Kennis maken met de nieuwe mensen, en hup…. vol 
goede moed de auto’s in en karren maar. Limburg wij 
komen eraan.  
Het is nog zeer rustig op de weg en zo komt het dat 
we elkaar niet kwijt raken.  
Dat zal niet de hele reis zo blijven. Maar, dat kan ik 
alvast wel verklappen,  dat wordt  in de loop van de 
dagen steeds beter, nadat er flink is geklaagd over  
auto 1 die hem af en toe “peerde” en in geen velden 
of wegen meer te zien was. De volgers wisten dan 

niet waar ze heen moesten, maar de hedendaagse mo-
bielen hielpen ons weer bij het samenkomen. Na een 
paar missertjes kregen we goede uitleg over waar we 
precies heen gingen en ging dat veel beter. 
Natuurlijk begint het vogelen meteen op de N11 al 
waar we alle gebruikelijke vogels tegenkomen, van 

Buizerd tot Meerkoet, maar ook een Bruine Kieken-
dief, die je daar niet zo vaak ziet.  
 
De eerste stop was bij de KIL VAN HURWENEN. 
De uiterwaarden en zandgaten zijn een paradijs voor 
allerlei vogelsoorten. Watervogels, steltlopers, riet- 
en ruigtevogels. Bewoners van struiken en bosscha-
ges. Een heerlijke plek voor de eerste koffie- en thee-
pauze met als hoogtepunt een Grauwe Vliegenvanger.   
Er kwam ook weer allerlei lekkers uit de tassen.  
Nog twee stoppen die dag, de STRABRECHTSE 
HEIDE.  
Een bekend gebied van ca.1500 ha, een eindje zuide-
lijk van Helmond. Het is grotendeels in beheer bij 
Staatsbosbeheer, met de “sterren”: Europees Vogel-
richtlijngebied, Habitat Richtlijngebied en Natura 
2000 kwalificatie. Bos, heide en “vogel”vennen zoals 
het Beuven. 
Nog steeds ook genietend van het mooie weer komen 
we bij: MARIAPEEL.  
Oorspronkelijk hoogveengebied van 1400 ha, dat een 
duo vormt met de ernaast gelegen Deurnese Peel.  
In eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer, het ligt 
op de grens van Zuidoost Brabant en Midden Lim-
burg, tussen de oude veendorpen Griendtsveen en 
Helenaveen. Grasmus en Matkop, helaas geen 
Blauwborst. Nog wat eten en wandelen. 
De laatste stop voor Simpelveld is bij het LEUDAL.  
Prachtig natuurgebied aan de westoever van de Maas, 
tussen Heythuysen /Roggel/Haelen. Dit terrassen-
landschap omvat o.a. beekdalen met nat bos, nu niet 
zo nat, hogere landduinen met loof- en naaldhout, 
heideveldjes, vennen, graslanden, akkers en weiden, 
Kortom, een erg afwisselende verzameling biotopen. 
Verschillende samenkomende beekjes vormen de 
Leubeek, die uiteindelijk uitmondt in de Maas. Bij-
zonder zijn hier de aangelegde vistrappen. Veel vo-
gels leven hier. Zie voor de vogels de bijgevoegde 
vogellijst.  
Vervolgens vertrekken we dan richting Simpelveld en 
komen we aan bij het oude seminarie Huize Damiaan.  
We zien daar in het veld een heel grote groep “bij-
zondere vogels” die horen bij een park aan motoren. 
Er staan er denk ik wel vijftig. Heel indrukwekkend 
al die glanzende motoren in de zon en een veld vol 
met hun berijders.  
Een vriendelijke mevrouw met een zachte G, verwijst 
ons naar onze kamers, vier trappen op, nee er is geen 
lift. Wat een klim na toch wel een vermoeiende dag.  
Om 20.00 uur eten wordt 19.30 uur eten, dat is over 
een kwartier. Moe maar voldaan schuift iedereen aan 
om een eenvoudige maar voedzame maaltijd te be-
ginnen.  
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De vogellijst wordt om half 10 nog even ingevuld en 
dan vertrekt zo langzamerhand iedereen naar zijn 
kamer…..Morgen vroeg om 5 uur vertrek naar het 
Vijlenerbos, voor de echte liefhebbers. Anderen sla-
pen liever wat langer. Welterusten. 

 
 
Vrijdag 3 juni             door Rien Hooftman 

Om 5.00 uur vertrokken we met 16 leden naar het 
Vijlenerbos, waar we konden genieten van een waar 
vogelorkest. In dit prachtige loofbos met prachtige 
vergezichten bij een opkomende zon hoopten we 
stiekem op de Middelste Bonte Specht, Kortsnavel-
boomkruiper en een eerder gemelde Grauwe Klau-
wier, die we alle helaas niet te zien kregen. Wel veel 
Grote Bonte Spechten, Vinken, Zwartkoppen, Zang-
lijsters en een zingende Fluiter. Op de terugweg spot-
ten we een Zwarte Roodstaart en werd er helaas voor 
de 2e keer tijdens de reis een valse melding van een 
Grauwe Klauwier gemaakt; deze soort wordt toch 
niet de frustratie van het weekend? 
Na een snel ontbijt stond het Ingendael bij Valken-
burg op het programma, wat door TomTom-perikelen 
en een wegopbreking lastig te bereiken was. Wande-
lend langs de Geul zagen we veel Bosrietzangers, 
Rietgorzen en Roodborsttapuiten. Een Groene Specht 
lachte ons uit omdat we de zo begeerde IJsvogel niet 
konden spotten. 
De volgende stop was het hamsterreservaat bij Sibbe. 
In dit open akkerbouwgebied konden Ringmus en 
Kwartel aan de lijst worden toegevoegd. De nabij ge-
legen steengroeve van Rooth leverde helaas geen Oe-
hoe op. Het laatste gebied dat we die dag zouden be-
zoeken was het Gerendal. Door de hitte werd er uit-
gebreid gepicknickt en gerust bij de orchideeëntuin, 
terwijl ondertussen de fotografen onder de aanwezi-
gen zich bezighielden met het vastleggen van de 
aanwezige Zwarte Roodstaarten. Toen bijna iedereen 
weer vertrokken was naar de parkeerplaats konden 
slechts 4 leden een voor de VWG nieuwe soort in 
Nederland toevoegen aan de lijst: een Middelste Bon-
te Specht vloog naar de boom bij de picknicktafel. Al 
roepend vloog de vogel weg naar een verder gelegen 
boom. Het geluid kwam exact overeen met een soort-

genoot op een aanwezige geluidsdrager; toch handig 
zo’n TomTom met vogelgeluiden! 
Enkele anderen hadden, onder het genot van een ijsje 
bij de parkeerplaats, het geluk een overvliegende 
Slechtvalk te scoren. Terug bij het klooster werd de 
prachtige dag afgesloten met een koud biertje. Een 
Grote Gele Kwikstaart boven ons in de dakgoot van 
het gebouw sloeg ons daarbij gade. 
 
Zaterdag 4 juni            door Toos Woortman 

De groep maakt zich op voor een nieuwe excursiedag 
waarvan al bij voorbaat vrijwel zeker is dat ‘ie weer 
prachtig gaat worden. Het weerbericht spreekt van 
een warme zonnige dag met mogelijk aan het eind 
van de middag plaatselijk een onweersbui. Prima 
vooruitzicht dus. 
Bovendien wordt de groep vandaag uitgebreid met 
een gast. De jongste dochter van Gerard Brouwers 
woont in Geleen en gaat een dagje met ons mee. Zo’n 
“local expert” erbij is nooit weg en bovendien blijkt 
ze (natuurlijk “aardje naar haar vaartje”) een gezelli-
ge en betrokken deelnemer te zijn. 
 
Maar vooruit, niet langer gekletst, de auto in en naar 
de eerste wandeling. Parkeren wordt er gedaan bij de 
uitspanning Rozenhof aan de zuidkant van het Vij-
lenerbos (uitspraak Vielener-bos) voor een wandeling 
door het landschap van de Cottessense buurtschap. 
Prachtig landschap met veel kleine landschapsele-
menten, mooie vergezichten tussendoor en heel veel 

vogelgeluiden. De vogels zelf laten zich moeilijk 
spotten, maar dat mag de pret niet drukken. We ge-
nieten allemaal volop. 
Aan het eind van de wandeling worden we door 
Wouter (van Barbara) uitgenodigd voor een drankje 
op het terras van Rozenhof. Een idee waar iedereen 
van harte gebruik van maakt. Heerlijk onder de grote 
parasols achter een drankje even lekker uitrusten. Su-
per! 
 
Hierna zijn allen weer fit voor een fraaie wandeling 
door het Geuldal. Die slingerslangert dat het een lieve 
lust is. Overal wandjes waar je IJsvogels zou (kun-
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nen) verwachten. Helaas, de laatste strenge winters 
hebben vermoedelijk hun tol geëist. Slechts een deel 
van de deelnemers ziet er in een flits eentje voorbij 
komen en daar blijft het bij. Niettemin blijft het een 
mooie wandeling en op een prachtig plekje houden 
we nog een uitgebreide koffiestop aan de oevers van 
de Geul. Tijdens zo’n wandeling kom je altijd wel 
mensen tegen die een praatje beginnen én daar zitten 
ook wel mensen tussen die nuttige aanvullende vogel-
informatie hebben. 
 
De Grauwe Klauwier en Kleine Bonte Specht staan 
namelijk nog op ons wensenlijstje en volgens een 
voorbijganger moeten we dan naar “zus en zo” toe, 
want daar zijn “ze” gezien. Zo aanbevolen, zo ge-
daan.  
We gaan naar een ander stukje van het Geuldal, par-
keren daar de auto en gaan op stap. Een eindje ver-
derop langs de Geul zou trouwens ook nog kans zijn 
op de Orpheus Spotvogel. Die vinden we niet, maar  

 
wel een leuk plekje aan het water om onze lunch te 
verorberen én om van heerlijke aardbeien te snoepen 
die Tonie (van Aat) bij de fruitkraam naast de par-
keerplaats had gekocht. Heerlijk! 
Maar nu die Grauwe Klauwier en KBS nog. We gaan 
op stap. Rita wil liever aan de Geul blijven zitten en 
dat komt goed uit, want ze is tevens bereid om dan op 
onze rugzakken e.d. te passen, zodat wij vrij en onbe-
pakt het inmiddels behoorlijk heet geworden land-
schap kunnen doorkruisen. Op de ons aangewezen 
plaats aangekomen, wordt er ijverig rondgekeken.  
En ja hoor, daar zit ‘ie. De Grauwe Klauwier, het lijkt 
wel of hij ons zit op te wachten. 
Op een grote takkenbos, keurig in het zonnetje, laat 
hij zich op zijn gemak bekijken. Iedereen kans om 
hem wel 10x te observeren. Uiteindelijk vliegt hij op 
en gaat elders zitten. Dat blijkt achteraf een aflei-
dingsmanoeuvre te zijn. Want als bijna iedereen van 
ons al is doorgelopen worden door 2 achterblijvers 
nog 2 jonge Grauwe Klauwieren gezien (en gefoto-
grafeerd), een mooie afsluiting dus. Helaas wordt de 
Kleine Bonte Specht niet gespot, wel is zijn grote 
broer aanwezig, maar “die hadden we al”. Tevreden 

dalen we af richting Rita + rugzakken en keren Pater-
Damiaans-waarts voor (veel) koud bier of iets anders. 

Na het avondeten wordt de vogelbalans opgemaakt en 
daarna kan er gekozen worden voor òf op de accom-
modatie blijven en je eigen ding doen òf (opnieuw) 
proberen de Nachtzwaluw te spotten op de Bruns-
sumse Heide. De meeste deelnemers willen een po-
ging wagen, al was het maar omdat in het donker op 
de hei dwalen kennelijk de avonturier in ons oproept.  
Helaas, de Nachtzwaluw laat zich horen, noch zien. 
Dus het blijft bij een wandeling die schoolreisjesge-
voelens heeft opgeroepen. Toch mooi. 
Morgen alweer de laatste dag, voor nu welterusten. 
 
Zondag 5 juni               door Wouter Gerstel 

Alweer onze laatste dag! Om 9.15 uur vertrekken we 
met diverse navigatiemiddelen richting de straat 
“Reutje”. Langs verschillende routes bij het Mun-
nicksbos bij Posterholt aangekomen, vertelt een een-
zame fietser ons dat je beter één vogel in de hand 
kunt hebben dan tien in de lucht. In de Braakbal 
2010, nr. 31-4, blz.22 en 23 schetst Rob Kraayeveld 
de vijf spechtensoorten die je hier kunt treffen. Wij 
zien vooral roofvogels zoals een vrouw Havik die 
hoog boven ons een man Sperwer belaagt, of vice 
versa: maximaal grootteverschil! 

 
Bij een kapitale boerderij slaan drie oudere boeren- 
zoons met hun bejaarde moeder ons van een afstand  
afwachtend en enigszins argwanend gade. Onze eerder  
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genoemde fietser had ze al aangekondigd als drie boeren 
die nog steeds op zoek zijn naar een vrouw… 
Bij hun boerderij treffen we naast Grote Bonte Specht 
vooral veel Holenduiven. Verderop hele families 
Boomklever en Boomkruiper die zich wijselijk ver hou-
den van een spinselnest met eikenprocessierupsen.  
Om 12.30 uur vervolgen we onze reis richting Kraaijen-
bergse plassen bij Cuijk. In de uitkijkhut zien we twee 
vloteilandjes waarop Visdiefjes tussen kiezelstenen op 
eieren zitten. Mogelijk zijn de hogere randen ook bij ons 
in de regio, bijvoorbeeld op de Starrevaart, toe te pas-
sen. Zie voor een foto hiervan de site van Aat Bender. 
Ook andere prachtige foto’s zijn hierop en op de site 
van Jan Hoogeveen te bezichtigen. 
Iets verderop laten vader en moeder Roodborsttapuit 
zich nog eens zien. Het afscheidslied is in vele toonaar-
den van onze veelzijdige Bosrietzanger. 

Daarmee is een eind gekomen aan een fantastische vo-
gelvierdaagse met veel leuke onderlinge contacten en 
bijna 100 vogelsoorten op onze lijst! 

 

 alle foto’s: Aat Bender 
 

Waargenomen vogels op de diverse dagen: 
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TTuuiinnrreesseerrvvaaaatt  
 
De trouwe luisteraars van het zondagmorgen-
radioprogramma (hoge woordwaarde) Vroege 

Vogels weten gelijk waar ik het over heb als we 
praten over een tuinreservaat.  
 
Vroege Vogels is iedere zondagmorgen op Radio 1 
van 08.00 tot 10.00 uur te beluisteren en in dat  

 
programma wordt sinds maart dit jaar onder andere 
aandacht besteed aan het begrip tuinreservaat.  
Met tuinreservaten wil men eigenlijk een ecologische 
hoofdstructuur bereiken van tuinen en stadsnatuur. 
Dit begrip is eigenlijk komen overwaaien vanuit 
Frankrijk waar men 6 jaar geleden al met een soort-
gelijk project is begonnen. In Nederland hebben 
verschillende organisaties zich ingespannen om hier 
ook met dit project proberen tuinen te vergroenen en 
het “stenen tijdperk” een halt toe te roepen. 
Om te beoordelen of je tuin in aanmerking komt om 
als tuinreservaat gezien te kunnen worden moet hij 
aan een aantal eisen voldoen. De grootte van de tuin 
maakt niet uit, nee zelfs een balkon zou het predicaat 
'tuinreservaat' kunnen krijgen. Belangrijke elementen 
zijn in ieder geval beplanting voor voedsel en 
nestgelegenheid, water, voldoende voedsel en 
nestkasten voor vogels en ander gedierte. 
 
Een tuin of balkon moet dus een vijver of een bak 
water hebben. Water dat nodig is om de vogels en 
eventueel ander beestenspul de mogelijkheid te geven 
om te drinken of te badderen. Door beplanting in 

vijver of bak te hebben wordt natuurlijk ook weer 
allerlei ander leven gelokt wat je weer een stapje 
dichterbij een tuinreservaat brengt. Zoals gezegd zijn 
bomen, planten of struiken nodig om vogels,  
vlinders en andere insecten te trekken, ze schuil-  
of vluchtgelegenheid te bieden, maar ook om in  
te kunnen nestelen. Begroeiing met bloemen  

 
en vruchten die vogels, vlinders en insecten lokken en 
als je ter aanvulling ook nog nestkasten hebt, 
opgehangen voor vogels, vleermuizen, insecten enz. 
en je zorgt het jaar door voor wat extra voer, nou dan 
heb je je tuinreservaat aardig compleet. 
 
We bezitten niet allemaal een grote tuin natuurlijk 
maar een kleine tuin of balkon kan ook voldoen. 
Ondergetekende is de gelukkige bezitter van een 
grote tuin, met een vijver, rondom sloten, diverse 
grote bomen en struiken en veel bloeiende en 
vruchtdragende planten. Ja, mijn tuin is eigenlijk een 
klein paradijs. In mijn tuin hangen ook vele 
nestkasten voor vogels, vleermuizen, vlinders en 
insecten. Het hele jaar door voer ik de vogels met wat 
extra zaad, maar zij snoepen ook veel van het 
kippenvoer. 
 
Dit alles zorgt er voor dat ik ook volop leven in mijn 
'tuinreservaat' heb. Veel soorten vogels komen ieder 
jaar tot broeden in de nestkasten, zoals de Kool- en 
Pimpelmees, de Huis- en Ringmus, de Spreeuw en de 
Torenvalk. Het wachten is nog op de Steenuil wiens 

Nest met drie jonge Grauwe Vliegenvangers op beeld foto: B. Bijl 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

  17 

 

 

 

Bas Bijl 

behuizing ieder jaar trouw wordt bezocht door een 
Spreeuwenechtpaar. Naast deze vogels komen er ook 
andere vogels tot broeden, zoals de Merel, de Vink, 
de Tjiftjaf en Fitis, de Hout- en Tortelduif, de 
Heggenmus, Winterkoning, Zwartkop, Staartmees, 
Spotvogel en Grauwe Vliegenvanger. En misschien 
vergeet ik nog wel een enkele soort. In ieder geval 
worden veel vogels in mijn tuin of vanuit mijn tuin 
waargenomen. De tellerstand van waarnemingen in 
en rond mijn tuin staat op 105 verschillende soorten.  

 
De meeste soorten zijn gezien, maar een enkele  
soort is gehoord, ondanks dat ik zo doof als een 
Kwartel ben, hoor ik toch af en toe wel eens een heel  
bijzondere vogel, zoals het Porseleinhoen en de 
Wielewaal. 
 
Toen we onlangs de Steenuiltjes hier in de Meije aan 
het ringen waren, zijn we gelijk maar doorgereden 
naar mijn stekkie om daar de vier jonge Torenvalken 
te ringen. Ik hoop ooit nog een melding te krijgen van 
een teruggevonden Torenvalk, maar dit mag best lang 
duren. 
Bij het ringen van de Torenvalken ondervonden we 
overigens wel erg veel hinder van de knutjes of 
meurzen, iets waarvan je in mei/juni erg veel hinder 
kunt ondervinden als je in de nabijheid van riet- en 
moeraslanden woont. Ieder voordeel kent zijn nadeel 
heeft ooit eens een bekende Nederlander gezegd. 
 
In mijn 'tuinreservaat' is natuurlijk ook heel veel 
ander leven te zien en te horen. Veel libellensoorten 
en vlinders, zoals de Boomblauwtjes, Groot en Klein 
Koolwitje, Bonte Zandoogjes, Gehakkelde Aurelia, 

Dagpauwoog, Atalanta en Kleine Vos. En naast al dit 
moois mag ik ook 'genieten' van veel insecten zoals 
de spinnen, muggen, dazen en ander kriebelspul. 
Maar dit genieten is dus niet altijd positief. 
 
Naast dit alles mag ik in mijn tuin ook wel eens de 
egel bewonderen en komt er af en toe wel eens een 
haas op bezoek. Ik hoor en zie verschillende kikkers 
en padden, salamanders en mede door de aanwezig- 
heid van kippen, die natuurlijk dagelijks gevoerd 

 
worden, kom ik ook regelmatig andere knaagdiertjes 
tegen. Daar zit je niet altijd op te wachten, maar ik 
heb er geen last van. Regelmatig wordt er wel één 
door een van de katten gevangen, die zijn buit dan 
altijd even komt tonen. Soms leeft de buit nog wel en 
moet ik vervolgens zelf achter de muis aan. Dit heeft 
weleens tot een aardige anekdote geleid, maar die zal 
ik u maar onthouden. 
 
Om mijn tuinreservaat nog wat levendiger te maken 
wilde ik ook bijen gaan houden. Maar het houden van 
bijen brengt ook erg veel werk met zich mee, waar ik 
(nog) niet op zit te wachten. Sinds kort bestaat echter 
de mogelijkheid om één of meerdere kasten in je tuin 
of op je balkon te laten plaatsen en deze door een 
imker te laten verzorgen. Je betaalt  dan wel een klein 
bedrag per maand om dit te verwezenlijken, maar je 
hebt nóg meer leven in je tuin en je draagt bij aan het 
in stand houden van deze zo belangrijke overbrengers 
van stuifmeel. 
Het toetje van dit alles is natuurlijk een heerlijke 
honing uit eigen streek. 

 

  Geringde jonge Torenvalk  foto: Bas Bijl 
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LLYYMMEE  
De meeste vogelaars zijn er zo zoetjes aan wel van 

doordrongen, denk ik, dat het oppassen geblazen is 

met teken. Maar hoe gevaarlijk is dat beestje nu 

echt? En hoe zit het precies met de ziekte van Lyme? 
 

Ik wil proberen hierop een antwoord te geven en u op 
de hoogte brengen van een nieuwe aanbeveling. 
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt 
veroorzaak door een Borrelia bacterie. Deze bacterie 
zit in kleine aantallen in het maag-darmstelsel van 
sommige teken. Zodra een besmette teek bloed 

begint te zuigen, gaat deze bacterie zich vermeerde-
ren en dringt door in het speeksel van de teek. Vanuit 
het speeksel van de teek kan de bacterie vervolgens in 
de huid van de mens terechtkomen en van daaruit zijn 
weg zoeken door het hele lichaam. Deze bacillen 
kunnen met name in ons zenuwstelsel, hart en ge-
wrichten flink wat schade aanrichten.  

 
Hoe merk je nu of je besmet bent? 
Er is een vroeg symptoom van de ziekte van Lyme 
dat niet mag worden gemist.  

Als zich rond de plaats van de beet een geleidelijk 
groter wordende rode plek ontwikkelt is dat vrijwel 
zeker het gevolg van een infectie met Borrelia bacil-
len. Vaak ontstaat deze roodheid pas na weken, soms 
zelfs nog later. Hier is direct behandeling nodig en 
daar zal iedere arts aan meewerken. Helaas verloopt 
50% van de infecties met Borrelia ongemerkt en is er 
niets te zien aan de huid. 
 
De Borrelia bacterie is overigens een merkwaardige 
bacil die ons immuunsysteem voor de gek kan hou-
den. Om te beginnen groeit hij langzaam en dat maakt 
hem minder gevoelig voor sommige penicillines. Hij 
kan zich inkapselen en een sluimerend bestaan gaan 
leiden, niet herkenbaar voor ons immuunsysteem. In 
die vorm is hij volkomen ongevoelig voor de gebrui-
kelijke penicillines. Zaak dus om het Borreliabeest 
buiten de deur te houden of te verdrijven voor hij zich 
door ons lichaam verspreidt. 

DDee    zziieekkttee    vvaann    
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Wouter Bodegom  
VWG-er, arts 

Teken kennen drie stadia: een larve-, nimfen- en een 
volwassen stadium. 
De kleine teken in het voorjaar en het begin van de zo-
mer zijn nimfen. Dit zijn de boosdoeners, want zo’n 40% 
is met Borrelia besmet en de verwachting is dat dit per-
centage nog zal toenemen. Volwassen teken zijn vooral 
actief op warme dagen in de nazomer en de herfst, maar 
brengen zelden de ziekte van Lyme over. Voor beide sta-
dia blijft het advies: zo snel mogelijk verwijderen. 
 
Verwijderen 
Verwijderen doe je het beste met een tekenhaakje. Dit is 
een haakje met 
een V-vormige 
uitsparing 
waar de teek 
van opzij 
wordt inge-
schoven. Naar 
mijn idee zijn 
de oude plastic 
tekenpincetten 
toch wat te 
grof voor het 
verwijderen 
van nimfen. 
Het is erg be-
langrijk de 
teek niet te ir-
riteren en vooral niet in het lijf te knijpen en dat lukt niet 
altijd met een pincet. Met een haakje wordt geen druk 
uitgeoefend op het lijf van de teek, zeker als die met een 
draaibeweging van de huid wordt afgehaald. Hier is dus 
het advies: draaien, niet trekken. (Voor meer informatie 
zie de site van de leverancier: www.otom.com) 

Na verwijdering van de teek de huid goed ontsmetten en 
handen wassen. 
Noteer de datum van de tekenbeet in je agenda voor het 
geval je later nog naar een arts moet. 
  
Hoe groot is nu de kans besmet te raken als er een 
teek op de huid wordt aangetroffen? 
De praktijk heeft geleerd dat er enige tijd verstrijkt voor-
dat een teek bacillen kan overdragen. Sommige onder-
zoekers geven aan dat dit wel 48 uur kan duren. Dat zou 
inhouden dat Lyme geen kans heeft als de teek maar bin-
nen twee dagen wordt verwijderd. Dit blijkt echter niet 
altijd het geval. Om zeker te zijn is de periode ingekort 
tot 36 uur. Verwijdert u de teek de dag of avond na een 
excursie, dan is er weinig aan de hand. Lastiger wordt het 
als de teek langer in de huid zit of zich al aardig heeft 
volgezogen. Er is dan een situatie waarbij een besmetting 
waarschijnlijker wordt, maar niet met zekerheid is vast te 
stellen. Wachten op een huidreactie is geen optie, want 
50% van de besmettingen verloopt zonder roodheid van 
de huid. Laboratoriumonderzoek zal in deze situatie ook 
geen hulp bieden, want bloedonderzoek is in deze fase 

zinloos. Hier wordt nu, en dat is nieuw, geadviseerd 
eenmalig een dosis van 200 milligram doxycycline te 
nemen om de net binnengedrongen bacillen te bestrijden. 
Deze twee tabletten doxycycline moeten dan wel binnen 
72 uur na de verwijdering van de teek worden ingeno-
men. Lukt dat niet dan is een volledige kuur doxycycline 
van 14 dagen aangewezen.  
 
Het zal duidelijk zijn dat dit advies leidt tot een ruimer 
gebruik van penicillines. Er zal voor moeten worden ge-
waakt dat niet ieder contact met een teek uitdraait op een 
kuurtje doxycycline. Preventieve maatregelen zoals slui-

tende kleding, 
Deet, etc. blijven 
belangrijk. U 
kunt daarnaast 
het risico op 
Lyme sterk ver-
minderen door 
standaard na ie-
dere excursie uw 
huid grondig te 
inspecteren en 
eventuele aan-
wezige teken di-
rect te verwijde-
ren. Soms zitten 
de teken nog op 
onze kleding. 

Advies: in de was met het gedragen goed! 
 
Blijven u en ik zitten met de vraag, ben ik de afgelo-
pen tijd nu besmet geraakt of niet?  
Ik heb hierop geen sluitend antwoord. Dit jaar was het 
in onze omgeving bingo. Bij mijzelf heb ik tot nu toe 
vijf teken verwijderd, bij mijn echtgenote zes en ook bij 
alle loslopende kleinkinderen was het een of meerdere 
keren raak. Een kleinkind is zeer waarschijnlijk besmet 
geraakt met de Borrelia bacil. Dit werd ontdekt doordat 
hij een half jaar na een tekenbeet een onderhuidse zwel-
ling ontwikkelde, die aanleiding was voor verder onder-
zoek, inclusief bloedonderzoek. Hij wordt nu met 
amoxicilline behandeld en zo te zien met succes.  
Bloedonderzoek laten doen zonder klachten wordt niet 
aangeraden. Daarbij zijn de uitslagen van bloedonder-
zoek buitengewoon moeilijk te duiden. Zowel vals posi-
tieve, als vals negatieve uitslagen zijn mogelijk. Het 
enige dat u en ik kunnen doen wanneer wij ziek worden 
of onbegrepen klachten hebben, is de arts melden dat 
wij door een teek gebeten zijn, zodat er tenminste aan 
Lyme wordt gedacht. Hier alle symptomen van Lyme 
opsommen heeft m.i. weinig nut. Bent u geen hypo-
chonder dan is de website van de patientenvereniging 
een goede bron voor nadere informatie. Het zal u moti-
veren om secuur op uw vel te letten als u thuis komt uit 
het veld.  

 1. Kies de haak welke        2. Met de haak de teek     3.  Zachtjes de teek 
 het best overeenstemt      langs de zijkant vast          optillen en draaien 
 met de grootte van de      pakken.                                De teek laat vanzelf los 
 teek.                                                                                    na 2 of 3 toeren.  
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DDEE  SSLLAAGG  OOMM  DDEE  NNEESSTTKKAASSTT  
 

Twee jaar geleden zag ik op een eilandje bij de Vierheemskinderenweg een Nijlgans een beetje sneaky loeren over 

het randje van een nestkast. Ondanks moedige tegen-

stand van een plaatselijke verzetsheld, in de vogel-

werkgroep beter bekend onder de schuilnaam ‘opper-

knotter’, was de Nijlgans erin geslaagd alle hindernis-

sen, dan wel tegenstand van de opperknotter te ont-

wijken of beter gezegd te slopen. Het niet met naam 

en toenaam te noemen lid van de VWG had in een bui 

van creatieve weerstand bedacht dat een touw het ver-

zet van de Nijlgans toch zou moeten breken. Maar 

hier had hij buiten de taaiheid van de vogel gerekend, 

want met succes brak de Nijlgans het touwtje dat hem 

de toegang tot de nestkast moest belemmeren. Ik kan 

me niet onttrekken aan de indruk dat de vogel, waar-

schijnlijk het vrouwtje, met enigszins triomfantelijke 

blik naar mij keek, die een paar meter lager hoofd-

schuddend de afbraakwerkzaamheden aanschouwde. 

Ondertussen stond pa Nijlgans veilig aan de overkant 

van de sloot mij geniepig uit te lachen. Als de natuur 

sterker is dan de tegenstand die geboden wordt, leg ik 

me daar graag bij neer. Maar niet onze lokale vogel-

liefhebber. Werkt één touwtje niet, dan maken we er 

toch gewoon twee! Ik zal ze leren die Nijlganzen! 

Wat denken ze wel! 

 

En ziehier het resultaat van alle inspanningen. Twee 

jaar later zitten in diezelfde nestkast vijf jonge To-

renvalken! Ze blaken van gezondheid en groeien 

voorspoedig op. Hun ouders slepen hun voedsel af en 

aan. Het was een genoegen om af en toe een half uur-

tje bij de kast te staan en te kijken hoe druk de ouders 

bezig waren hun 

jongen van eten te 

voorzien. Af en toe 

moesten ze zelfs 

even een rustpauze 

inlassen.  

 

 

Hulde aan het plaat-

selijk verzet! 

 

Ko Katsman 
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Ronald Klingers   

 
 

 

 

VVrriijjwwiilllliigg  
 

 

Wat een heerlijke herfstoch-

tend. Trots loop ik in mijn vrij-

willigerskleding van Staatsbos-

beheer over onze prachtige 

Kruiskade. Plotseling komt er 

een grote hond op mij afge-

rend, grommend en met ont-

blote tanden. Stokstijf blijf ik 

staan. “Hij doet niets, hoor”, 

zegt een bekakte dame, die 

kennelijk bij dit loslopende 

monster hoort. Het tegendeel is 

waar: de hond doet een hele 

hoop, een stinkende hoop, 

midden op het pad. De vrouw 

staat gelukzalig naar haar schij-

tende troetelkind te kijken. Dan 

neemt ze mij monsterend op, 

van top tot teen. “U bent van 

deze kade, hè?”, zegt ze autori-

tair. “U zou het pad eens wat 

beter moeten onderhouden! Ik 

liep net bijna tegen de brandne-

tels aan.” Ze kijkt naar de be-

spataderde blote benen die on-

der haar plooirokje uitsteken. 

“En het pad is zó ongelijk, dat ik 

bijna zwikte!”, voegt ze er aan 

toe, al wiebelend op haar to-

renhoge hakken. Ik weet wat er 

gaat gebeuren als ik zou  

 

antwoorden dat dit ook niet de ideale kleding voor een wande-

ling door de natuur is, dus ik doe 

er het zwijgen toe. Bovendien 

heeft Staatsbosbeheer ons ge-

vraagd om namens hen als gast-

heer op te treden voor de bezoe-

kers. Ik verbijt dus mijn commen-

taar. 

Haar hond is inmiddels uitgekakt en kiest mijn broek uit om de 

jeuk aan zijn achterste te bestrijden. Als ik verschrikt omlaag 

kijk, begint hij al weer te grommen. De dame kijkt vertederd 

naar dit tafereel. “Kom, Satan, we gaan verder’, zegt ze. “O ja, 

nog één ding, u moet echt wat aan die distels doen. Mijn hondje 

zit onder de klitten als hij achter de eenden heeft aangejaagd.” 

Ik stik bijna van woede als Satan en zijn meesteres uit beeld zijn 

verdwenen. Die brutaliteit! We doen ons stinkende best om er 

wat moois van te maken op de kade, en dan word je nog afge-

blaft ook. 

 

Ik besluit om even in de door ons gebouwde vogelhut te gaan 

zitten om bij te komen van dit verbale en anale geweld. Wat is 

het mooi. Ik laat de stilte even op me inwerken. Dan gaat de 

deur open en stapt er een man met een verrekijker naar bin-

nen. “Goedemorgen”, zegt hij, “Wat een prachtige dag, hè?” Al 

snel zijn we leuk met elkaar in gesprek. De man vertelt dat hij 

regelmatig op de Kruiskade komt. Nadat hij van zijn werk over-

spannen was geraakt, heeft hij hier zijn rust hervonden. De 

prachtige oude houtkade, met de afwisselende begroeiing, het 

mooie pad er door heen, de vlinders, de bloemen en veel bij-

zondere vogels. Ik word helemaal blij van zijn verhaal. Eindelijk 

iemand die waardeert wat we doen. Dat had ik echt even nodig. 

Zal ik hem vertellen over onze zaterdagse klussen, over al dat 

vrijwillige werk dat zoveel liefhebbers voor hun omgeving en de 

medemens doen? Ja, deze man zal dat op waarde schatten! 

“Alleen deze hut, hè?”, zegt de man: “die is vaak vies. En soms 

ligt er afval op de kade. En ik zet ook zo mijn vraagtekens bij de 

frequentie van het snoeien. En die oerbrug verderop, daarvan 

zijn regelmatig de balken gebroken. Daar zouden ze nou echt 

eens wat aan moeten doen…” 
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De mooiste vogelplekken in Nederland VII 
 

  

 

EEeenn  bbeezzooeekk  aaaann    

ddee  kkoopp  vvaann  GGooeerreeee  
  

Ditmaal willen wij u meenemen naar een wat 

minder bekende plek op Goeree, het Volgerland. 
Bekender is de eveneens geweldige vogelplek van 

de Kwade Hoek. 
 
De vogels zijn omstreeks het einde van de zomer uit-
gebroed in het noorden en oosten van Eurazië. 
In twee trekroutes zakken zij nu af naar het zuiden. 
De oostelijke trekroute zouden wij kunnen opzoeken, 
maar dat kost veel moeite en geld. 
De westelijke route loopt bijna bij ons voor de deur 
langs en het lijkt dan ook logisch om daar in de 
maanden juli, augustus, september en oktober gebruik 
van te maken. Steltlopers volgen grotendeels de kust-
lijn. 
 
Op de landkaart zien wij buiten de Waddeneilanden, 
een aantal puisten in onze kustlijn zitten. 
De Maasvlakte is er daar een van, en was tot voor 
kort een goede vogelplek. Echter vogelen in dit ge-
bied geeft ons een benauwend gevoel. Bovendien zijn 
de Maasvlakte-koddebeiers bepaald geen lieverdjes, 
zij zien ons met die grote lenzen en verrekijkers den-
kelijk meer als spionnen dan als vredelievende voge-
laars. Vroeger, toen de vlakte nog maar net aangelegd 
was, was er nog veel open ruimte waar veel vogels 
zaten en het toezicht minder streng. Ik zie onze, he-
laas veel te vroeg gestorven, vriend Arie de Knijff 
nog zo voor me: vogelend onder het genot van een 

kopje koffie in het befaamde koffiehuis. Vanuit het 
keetje, meer was het niet, kon je de trekvogeltjes 
vanuit het raam in de bosjes zien zitten. 
Misschien laten de Rotterdammers ons in de toe-
komst toe tot het gebied dat nu opgespoten wordt, de 
tweede Maasvlakte. Tot die tijd zullen wij er nauwe-
lijks komen. 
De volgende puist meer zuidelijk de "Kop van Goe-
ree" trekt ons meer en dan met name het gebied rond 
de vuurtoren. Dit gebied doet veel denken aan een 
mini Waddeneilandje. Zo in het najaar kun je daar 
een aantal genoeglijke uren doorbrengen. 
In de strandwal zat tot voor kort een zwakke plek 
links boven Ouddorp, 't Flauwe werk geheten, hier 
lag een asfaltdijk die niet aan de normen voldeed. De 
duinenrij is daar in de afgelopen jaren een stuk ver-
breed en op Deltahoogte gebracht. 
 
Als compensatie, in die tijd deed de regering daar nog 
aan, heeft men het Volgerland aangelegd. Een deels 
nat gebied, zo net achter de duinen, en dan nog op 
een betrekkelijk naar het westen uitste-
kende punt, dat moet een goed ge-
gebied worden, dachten wij 
toen wij het voor het 
eerst bezochten. 
Helaas heeft het toch 
een tijd geduurd 
voordat de voge-
laars dit juweeltje 
ontdekten, de 
Brouwersdam en even   
verder het Plan Tureluur bij Zierikzee trokken alle 
aandacht en niet onterecht. 
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Hoe komen wij daar?  
De navigatiebezitters stellen hun apparatuur in op 
Polder Het West Nieuwland of Visschershoek Oud-
dorp. Voor hen die onbekend zijn met de wegen op 
de Zuid-Hollandse eilanden: neem van Rotterdam 
komende de A15, de weg naar Europoort. Volg de 
borden Hellevoetsluis en niet Brielle want die brengt 
u bij de Maasvlakte. Via de N57 rijdt u naar de Ha-
ringvlietdam, volg nu de borden Ouddorp. 
Net voor de Brouwersdam sla je rechtsaf richting 
Noordzee-strand. 
Na de afslag volg je de weg naar de vuurtoren en 

 
niet de weg direct links naar de Zeezijde van de 
Brouwersdam. Wij nemen vervolgens de eerste weg 
links en zien het natuurgebiedje het Volgerland nu 
rechts van ons liggen. Even verder is een klein par-
keerplekje bij een oude bunker die nu als uitzicht-
punt fungeert. 
Hier hebben wij overzicht op het gebied. Een water-
partij die doet denken aan een oude slenk, een vrij 
groot stuk schraal grasland met wat slikplekken gren-
zend aan het water. 
 
Trektijd 
Moet goed zijn in de trektijd zo dachten wij toen. In-
middels zijn wij er al een aantal malen geweest en 
hebben het stukje leren waarderen. Voor ons moet de 
grote klapper nog komen, maar anderen vonden er al 
Ruigpootbuizerd, Amerikaanse Goudplevier, Ge-
streepte Strandloper, Morinelplevier, Graszanger en 
andere leuke vogels. Zelf vonden wij er een juveniele 
Witvleugelstern op een van onze bezoeken. 
Vanaf de genoemde parkeerplek bij het bunkertje lo-
pen wij via een pad naar het kijkscherm. Zoek vooral 
naar pleviertjes, piepers en kwikstaarten in het lage 
gras. Ik verbaas mij er altijd over dat vogels op trek 
toch bijna altijd identieke biotopen vinden die doen 
denken aan hun broedgebieden om even uit te blazen 
en op kracht te komen voor de volgende stap op hun 
trek naar het zuiden. Ondanks het korte gras moet je 
goed opletten, want je ziet ze zo over het hoofd, neem 
er dus de tijd voor! Vervolgens de slikranden van de 

slenk afzoeken en natuurlijk alles wat er boven vliegt 
en op het water zit. 
Hebben wij genoeg gekeken op deze plek dan rijden 
wij met de auto een stukje rechtdoor. 
Rechts zien wij een voormalig bospaadje of iets wat 
er op lijkt. Bij een toegangshek de auto parkeren. Dit 
laantje, met links en rechts bosschages, biedt beschut-
ting aan de trekvogeltjes. 
Heel voorzichtig het paadje oplopen en op de grond 
kijken want hier foerageert in de beschutting van de 
struiken allerlei klein spul. Bij onraad vluchten zij di-
rect in de bosjes. Hier moeten leuke vogeltjes tussen 
kunnen zitten zo deze tijd van het jaar! Aan het einde 
van het voormalige bospad uitgebreid de tijd nemen 
om wederom te zoeken naar trekvogels in het korte 
gras. 
 

Wij keren nu terug naar de auto. Laten deze gewoon 
staan, en gaan verder op het weggetje naar rechts. 
Spoedig zien wij links van ons een bosje met wat 
abelen, hier wordt de Bladkoning regelmatig gezien. 
Ook de Pallasboszanger zit hier mogelijk, alhoewel 
hij meer van de haagjes houdt die wij wat verderop 
zullen treffen. Het is aan te raden dit bosje uitgebreid 
te onderzoeken. Er is een toegangshekje dat altijd 
open staat en een paadje door het bos. 
Wij lopen nu verder en treffen spoedig in een bocht 
naar rechts, aan de linkerhand een weitje met wat 
struiken. Zo'n weitje, net achter de zeereep op een 
uitstekende punt, moet goed zijn voor van alles. 
Je hoort in ieder geval veel Braamsluipers, Zwart-
koppen, Tuinfluiters. In het voorjaar tref je hier hele 
velden harlekijnorchideeën, veel mooier dan de bol-
lenvelden! 
 
Wij zien nu voor ons de vuurtoren met erbij staande 
struiken. Helaas mag je het vuurtorenterrein niet op. 
Echter tegenover het parkeerplaatsje rechts van het 
weggetje, kijk je direct in de struiken en hier miegelt 
het altijd van de zangvogeltjes. Vorig najaar troffen 

 
wij er een juveniele Sperwergrasmus aan. Even verder 
doorlopend langs het weggetje zie je hoge hagen waar 
de Pallasboszanger zich thuis voelt. Een prachtig  
vogeltje ter grootte van een Goudhaantje, dat hier  
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overigens ook in grote aantallen zit. Maar de gele stuit  
en de lichtgele middenkruinstreep van de Pallas vallen  
goed op. 
 
Vindt u het genoeg zo, dan kunt u het paadje na de 
parkeerplaats rechts inlopen tot u links een klein paad-
je ziet dat naar een hekje loopt. Wij zijn nu weer op de 
steppegronden van het Volgerland, lopen dit paadje af 
tot aan het bospaadje dat wij terugvolgen tot de auto. 

De dag vogelen is nog niet op en misschien trekt een 
bezoek aan de Brouwersdam en Plan Tureluur. 
 
Boeit deze wandeling u, dan slaan wij bij de parkeer-
plaats het pad in naar zee, Slag Westhoofd geheten. 
Hier staat bij het strand een hokje waar wij een enke-
le keer hebben zitten zeetrekken. Waarom is deze 
plek minder dan Breskens of Westkappele? Zo rede-
neerden wij. Langs de Brouwersdam zien wij vaak 
groepen vogels ver op zee langstrekken. Hier op de 
puist zitten wij er veel dichter bij en is de kans groot 
dat wij er hier wel iets van kunnen maken. 
Bij de parkeerplaats staat een infopaneel, dat aanraadt 
de blauwe route te volgen, links langs het strand. 
Leuk om ter afwisseling even op het strand te lopen. 
Ruim een kilometer verderop klimmen wij alweer 
naar boven de duinenrij op. 
 
Ook hier bevindt zich een interessant gebiedje,  
huisjes met tuintjes en een camping die vol staan met 
struiken. Ook hier moeten op een gegeven moment 
leuke zangvogeltjes zitten.  
Rustig vogelend lopen wij door tot aan een weg waar 
wij linksaf slaan en zo weer bij de auto komen. 

 
Rob Kraayeveld 

 
 

 

EEuurroo  BBiirrddwwaattcchh  22001111  
 

Zoals ieder jaar is er dit jaar weer een Euro Birdwatch. Onze VWG doet al jaren mee, alhoewel verleden jaar heb-

ben we verstek laten gaan i.v.m. het Vogelweekend op Texel.  

Dit  jaar willen we weer deelnemen aan deze toch wel leuke happening , het tellen van vogels die op trek gaan.  

 

De Eurobirdwatch is dit jaar op zondag 2 oktober, dus  

niet zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van oktober.  

Misschien is dit voor mensen die nooit op zaterdag kunnen, de gele-

genheid om eens een keer deel te nemen. 

We hebben onze telpost weer gepland aan de Burmadeweg. 

Voor mensen die niet weten waar dat is, dit is aan de west-

kant van ‘De Wilck’. 

 

Hopelijk kunnen we dit  jaar met veel tellers meedoen en 

kunnen we aan het eind van de dag een mooi aantal getelde vogels doorgeven. 

We beginnen om 8 uur,dat is voor de zondagochtend redelijk vroeg , maar hoe vroeger we beginnen hoe beter. 

Als je interesse hebt om mee te doen dan graag even een berichtje naar wijnand.vandenbosch@online.nl 

 

Dus, tot ziens in ‘De Wilck’ ! 
 

Wijnand van den Bosch 
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Bert van Eijk 

bibliothecaris 

 

RReecceenntt  vveerrsscchheenneenn  

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

 

De Alblasserwaard wordt ook door leden van onze vereniging wandelend, fietsend of 

per auto aangedaan. Via de Natuur- en Vogelwacht “de Alblasserwaard” zag  

VOGELS VAN DE ALBLASSERWAARD – alle soorten, alle records, alle extre-

men eind 2010 het levenslicht. Een in eenvoudige bewoordingen voor een breed  

publiek geschreven werkje van 161 pagina’s op A5-formaat, in zwart-wit. Alle in 

de regio waargenomen 297 vogelsoorten, inclusief de exoten,  komen in beeld. 

Verder o.a. de status van broed- en niet-broedvogels, voor elke soort relevante, 

veelzijdige en gebiedseigen informatie, invasiesoorten als Kruisbek en Zwarte 

Mees, de Purperreigers. Achterin een gebiedskaart met de belangrijke vogelge-

bieden plus de betreffende atlasblokken. Kortom, allerlei leuke en brede in-

formatie voor het spotprijsje van € 7,50 plus € 2,50 verzendkosten, in totaal 

dus een tientje. Te bestellen via een mailtje naar het adres vogelsvandealblas-

serwaard@gmail.com of door € 10,00 over te maken op rekening 

61.94.00.706 t.n.v. Vogelwerkgroep NVWA te Alblasserdam. 

 

In de VBN-winkel (Zeist) kan men tegen betaling van € 34,95 eigenaar worden van de VOGELS 

VAN BELGIË EN NEDERLAND MP3 VELDGIDS van Peter Boesman. Meer dan 300 soorten in beeld, geluid, 

tekst en kaartje. Simpel op de pc af te spelen , maar ook eenvoudig te downloaden op iPod, iPhone, iPod Touch en 

MP3-speler. Vooral erg handig voor  “in het veld”. 

 

Een van de vogel(aars)gebieden bij uitstek: de Spaanse EXTREMADURA  Er is een vernieuwde informatieve na-

tuur- en vogelgids (auteur: Dirk Hilbers) in de bekende serie Crossbill Guides verschenen. Boordevol met infor-

matie en mogelijkheden voor hen die deze streek als vakantie- en/of vogelreisbestemming kiezen. Verkrijgbaar bij 

o.a. de KNNV Uitgeverij en winkel VBN (VBN-leden 10% korting),voor € 24,95.    

 

Binnen onze VWG is er sprake van vogels van allerlei pluimage, zowel in uiterlijk, als persoon of vogelaar. Om 

op het laatstgenoemde door te gaan: beginners, gevorderden, leerlingen, docenten, groepsmensen, individualisten, 

redenaars, luistervinken, enz. Wat zijn de geheimen van ervaren vogelaars om in één oogopslag de ene soort van 

de andere te onderscheiden of na het horen van een eerste roepgeluidje of eerste maat van een zangstrofe al te we-

ten wie de producent ervan is? Wat zijn hun geheimen, hoe doen ze dat?! Het werk HANDBOEK VOGELS KIJ-

KEN – stap voor stap op pad – wordt geannonceerd als absoluut het beste leermiddel. 

Los van de vraag of dit echt zo is bevat het werk veel aspecten van het vogels kijken 

in overzichtelijke en praktische stappen. Vanaf het simpelste begin: waarnemingen 

vanuit je huis, tot benodigdheden - vindplaatsen - kijkstrategieën - soorteninformatie. 

Dit door Mike Unwin geschreven boek kost € 24,95 en is verkrijgbaar in de winkel 

van Vogelbescherming Nederland, Zeist (VBN-leden aldaar 10% korting).  

 

Natuurfotografen Bart Siebelink en Edo van Uchelen delen in hun door de KNNV 

Uitgeverij op de markt gebrachte  HANDBOEK NATUURFOTOGRAFIE  openhar-

tig hun ervaringen en geven volop nuttige tips. Camera-bedienings-aspecten in heldere 

taal, hulpmiddelen als verrekijker en schuilhut, compositieaspecten. Met concrete op-

drachten de theorie in praktijk brengen om kijkvaardigheid, compositie en fantasie te 

trainen. ISBN 978 90 5011 366 3; 256 pagina’s, prijs € 29,95. Ook via de boekhandel 

verkrijgbaar. 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
 

((vvaann  11--0055--22001111  ttoott  3311--0077--22001111))  

 
 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Blauwborst m                      tp 08/06; 11/07 1, 1 Doespolder, ZR JG, ow 

Bontbekplevier div.data max 5 ZR ow 

Bonte Strandloper               tp 02/05 1 ZR ow 

Boomvalk                        ♂, o 23/07 1 Kruiskade TR 

Bosrietzanger                      tp 10/07 1 De Wilck ow 

Bosruiter                              tp div.data max 12 ZR ow 

Brandgans                            tp 04/05 101 ZR ow 

Bruine Kiekendief                o 04/06; 11,28/07 1, 2, 1 De Wilck CK, TR 

Gele Kwikstaart ♂+♀+ juv, tp 20/05; 06,11,17/07 2, 7, 7, 3 De Wilck dw, CK, TR 

Grasmus                              tp vele data max 10 ZR ow 

Groene Specht                      o 20/07 1 ZR ow 

Groenpootruiter                   tp 04/05 2 De Wilck plasje JJ 

Grote Bonte Specht             tp 20/05 1 LDboekweitkamp AO 

Grote Zilverreiger               tp 06,17,22,28/07 1, 1, 10, 2 De Wilck, Westeinde CK, JJ, TR 

Halsbandparkiet                   o 05/07 50 LDhtk BE 

Kemphaan                 ♂+♀, tp 04,16,17,20/05 1, 8, 1, 2 De Wilck plasje JJ, CK, HM, dw 

Kleine Karekiet              ♂, tp 06/06; 06,7/07 1, 1, 2 De Wilck CK, TR 

Kleine Plevier                      tp 16,20/05; 04-05/06; 09/07 1, 2, 6, 2, 18 De Wilck plasje, ZR CK, dw, ow 

Kluut                         ♂+♀, tp 23/05; 04-05/06 2, 1, 1 De Wilck plasje CK 

Kwartel                              tp 07,15,29-30/07 1, 1, 1 ZR, Benthuizen, Boskoop ow 

Lepelaar                              tp 20/05; 04-06/06; 07,17/07 2, 3, 8, 6, 4, 2 De Wilck dw, CK, JE, TR 

Oeverloper                          tp 16/05 1 De Wilck plasje CK 

Oeverzwaluw                       o diverse data max 32, 8 ZR, LDpah ow 

Ooievaar                             tp 07/06; 29/07 1, 7 
LD pr. weg445, Warmond-
bhp 

TR, GJB 

Paap                                ♂, tp 01/05 1 De Wilck ow 

Patrijs                        ♂+♀, tp 20,26/05; 06/06 2, 2, 2 De Wilck dw, CK, SH-PK 

Purperreiger                         tp 20/05; 05/06 1, 1 De Wilck dw, CK 

Regenwulp                          tp 04/05; 17,23/07 50, 2, 4 De Wilck, Kruiskade JJ, TR 

Rietgors                          ♂, tp 06,11/06 1, 1 De Wilck plasje CK 

Rietzanger                           tp 06,11,15/07 1, 1, 1 
De Wilck plasje, LDbuiten-
hln 

CK, TR 

Slechtvalk                            tp 25,31/07 1, 2 KRhdp CK 

Snor                                     tp 27/07 1 ZR ow 

Sperwer        ♂+♀+ juv, tp 25/07 1 KRhdp CK 
 

  vervolg op pagina 27 
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vervolg van pagina 26 
 
 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Sprinkhaanzanger          tp 15,27-28/07 1, 1 ZR ow 

Spotvogel                       tp 10/07 1 HW generale polder ow 

Temminck Strandloper  tp vele data in mei max 3 ZR ow 

Veldleeuwerik           ♂, tp 17/07 1 De Wilck TR 

Watersnip                       tp 16/05 1 De Wilck CK 

Witgat                            tp 11,17,28/07 1, 1, 1 De Wilck, RAVfranschebrug CK, GJB, TR 

Witoogeend (escape?)   tp  08/05 1 LD doeshofpolder KV 

Zomertaling                    tp div.data max 3 ZR ow 

Zwarte Ruiter                 tp vele data max 4 ZR ow 

Zwarte Stern                   tp 09,12/05; 16,26,28/06 1, 1, 1, 1, 1 ZR ow 

Zwarte Wouw               o 20/07 2 KRlwp 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 hun namen niet meer afzonderlijk in de laat-
ste kolom vermeld maar valt dit onder diverse waar-
nemers. Met overige waarnemers wordt bedoeld 
waarnemers 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 de af-
zonderlijke waarnemingen zie onze website). 
 

Verder in de veldwaarnemingenkalender: bewezen 
broedgeval van Canadese Gans (15 pullen op 05/07 
in De Wilck waargenomen door Cor Kes) en over-

zomerende Smienten mannen (2x) eveneens in de 
Wilck, wat kan duiden op aanwezig broedterritori-
um. Onze Ooievaars hebben eveneens met succes 
gebroed en 3 uitgevlogen jongen voortgebracht. Op-
vallende andere waarnemingen: de overtrekkende 
Zwarte Wouwen op 20/07, een Witoogeend (helaas 
niet bevestigd, wat voor deze toch wel zeldzame 
soort wel gewenst is) op 08/05, een Kwartel en een 
overvliegende groep van ca. 50 Halsbandparkieten 
(slaaptrek). Deze lawaaierige, maar mooie exoot 
neemt nog steeds toe in onze regio. Opvallend is ook 
de zomerwaarneming van een Slechtvalk. 
. 

 

Waarnemers:  
 

AO =  Ad van Oosten GJB=  Geert Jan v Beek JG  =  Jolanda Ginjaar SH  = Siem vd Haas 
BE  =  Bert van Eijk HM =  Hans vd Meulen JJ   =  Jos Janssen TR  = Ton Renniers 
CH =  Carol Honsbeek JE   =  Jaap Engberts KV =  Kees Vertegaai dw = diverse waarnemers 
CK =  Cor Kes HV =  Henk Vervoort PK  =  Piet Kraan ow = overige waarnemer(s 

 

Locaties 
 

AR   =  Alphen ad Rijn KR    = K-kerk ad Rijn dp  = doespolder lwp = lagenwaardse 
HW   = Hazerswoude LD    =  Leiderdorp hdp = hondsdijkse polder            polder 

  
  htk  =  park de houtkamp  pah  =  polder achthoven 

    
 

 
Stuur jullie nieuwe waarnemingen naar onze website  

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

Ton Renniers 
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EEeenn  ““ffaallll””  iinn  ddee  KKrriimm    
 

 

Veel van ons zijn ongetwijfeld de afgelopen zomer 

met vakantie geweest met bestemming vogels kijken. 

Trouw maken wij hier een verslag van, veelal geïllu-

streerd met foto's. 

Vogelreisverslagen zijn vaak saaie documenten die 

eigenlijk alleen de deelnemers van een reis aanspre-

ken. Het probleem is vaak dat deelnemers van een 

vogelreis in een busje vervoerd worden, en geen idee 

hebben welke plekken zij nu precies bezocht hebben 

en waar die zich bevinden. De saaiste verslagen zijn 

die in de trant van: en toen gingen wij… en toen za-

gen wij… 

Er zijn er ook bij die aangeven hoe heerlijk zij hier 

gegeten hebben en hoe lekker de worstjes en het bier 

daar tijdens de lunchstop waren. Waarom ga je dan 

op een vogelreis vragen wij ons dan wel eens af. 

 

Toch moet je als je naar een minder bezocht gebied 

gaat vaak een stapel van die verslagen doorworstelen 

en dan maar hopen dat je uitvindt waar de goede 

plekken zich bevinden. 

Ook wij konden bij onze reis naar de Krim weinig 

zinnigs vinden, op een verslag van een groep Engelse 

vogelaars na die zich de PunkBirders noemen. Ken- 

 

nelijk hebben zij genoeg geldelijke middelen om naar 

de meest afgelegen plekken te gaan, waar zij vermoe-

den zeldzame vogels te zullen vinden. Meestal vinden 

zij ze ook! 

 

Van hen vonden wij een rapport over hun speurtocht 

op de Krim naar de vermoedelijk uitgestorven  

Dunbekwulp. De laatste zekere waarneming stamt 

van daar. Zij schrijven over feesten en nachtclubbe-

zoeken, niet verwonderlijk dat zij die Wulp niet von-

den zo redeneerden wij, dat moeten wij beter kunnen 

dachten wij. 

Dat wij inmiddels niet in allerlei stukjes in vogelbla-

den genoemd worden, geeft al aan dat wij er ook niet 

in geslaagd zijn, helaas. 

Wij zullen u dan ook niet belasten met het aan u voor-

leggen van weer een saai verslag, u moet van ons aan-

nemen dat wij er veel tijd in gestoken hebben. Buiten 

ons gestelde reisdoel van de Dunbekwulp, die wij niet 

vonden, vonden we wel de zeer zeldzame saterorchis, 

een orchidee die alleen te vinden is rond de  Zwarte 

Zeegebied. Ook  hebben wij wel veel andere vogels en 

orchideeën gezien. Wij waren dan ook dik tevreden. 

 

Het volgende relaas is maar een paar uur van de hele 

reis, maar het is zo ongebruikelijk dat wij dit deel aan 

u willen toevertrouwen. 

 

Wij zijn op weg naar de steppen van de Kerch, een 

groot steppegebied waar de Jufferkraan, de Sakervalk 

en de Grote Trap vertoeven. 

Het is nog vroeg, onderweg rijden wij een zeer dichte 

mistbank in die vanuit de Zwarte Zee het land op is 

gedreven. De temperatuur daalt aanzienlijk en wij 

moeten de lichten aanzetten om nog wat te zien. 

Trekvogels trekken vaak 's nachts, zij komen nu uit 

het zuiden en zijn op weg naar noordelijker gebieden. 

De Krim is het eerste land dat zij over de Zwarte Zee 

vliegend tegenkomen. Daar komen ze in een dichte 

mist terecht en raken de oriëntatie volledig kwijt, dus 

ploffen zij neer, het liefst in struikgewas, maar op de 

kale steppen van de Krim zijn die er maar weinig. 

Dan maar in een op de steppen gelegen volkstuin-

complex. 

 

Vanwege de mist denken wij het eerste uur toch  

weinig te zullen zien op de steppen. Wij zijn beiden  

volktuinders, dus is het leuk om even over het hek 

van collega-tuinders te kijken. 

 

Wat wij toen meemaakten moet voor een vogelaar 

bijna een stap in het paradijs zijn. 

De neergeplofte vogels van allerlei pluimage denken 

dat het tijd is om de stembanden te slijpen, die heb je 

bij aankomst op de plek van bestemming hard nodig. 

Zij zitten allemaal al uit volle borst te zingen.  

Website van de punkbirders 
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Het moet even wennen, hoe zingt welke vogel ook al 

weer? Ja, daar zit een Nachtegaal, dat is makkelijk, 

maar daar ook een die maakt zijn zang niet af, de 

Noordse Nachtegaal. Daar een Grasmus, maar ook 

een met een even andere zang: de Sperwergrasmus. 

Niet enkele, maar tientallen! De Grau-

we Vliegenvanger is onmiskenbaar 

maar die Bonte die nog niet helemaal 

uitgekleurd is; is dat een Withals- of 

een Balkanvliegenvanger?  

 

Verder Tuinfluiters, Zwartkoppen, 

Grauwe Klauwieren, Kleine Klap-

eksters, Zomertortels etc. Zelfs een  

Koperwiek liet zich horen. 

Wij hebben hier een uurtje lopen genie-

ten. Toen trok de mist op en zijn wij 

doorgereden naar de Kerchsteppen. 

Stom, stom, stom, wij hadden hier veel 

langer moeten vertoeven. 

Wie weet wat er nog meer zat.

Ook op de wadden komen “falls” wel eens voor, 

maar zo massaal als hier op de Krim hebben wij nog 

niet meegemaakt.

 

 

Rob Kraayeveld 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

    IInnggeekkoommeenn  LLeeccttuuuurr  
 

1. Bont Allerlei 32.1 – 2011 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 

2. Broedvogels in Nederland in 2009 (SOVON/CBS) 

3. De Elfenbaan. Een ecologische verbinding van formaat. (Z.-H. Landschap) 

4. De Praatpaal 28.4/2010 (winter) (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 

5. De Praatpaal 29.1/2011 (voorjaar) (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 

6. De Strandloper 43.1/2011 (maart) (Natuur- en vogelbesch. Noordwijk) 

7. Groene Hart Leven 04/2011 (lente) (Stichting Groene Hart) 

8. Limosa 83.4 – 2010 (NOU/SOVON)  

9. Sleutelblad nr. 1 (maart) 2011 (IVN afd. Leiden) 

10. Sleutelblad nr. 2 (mei) 2011 (IVN regio Leiden)  

11. SOVON Broedvogelhandleiding 2011 (SOVON en CBS)  

12. Vogelnieuws 01/2011 (februari) (Vogelbescherming Nederland) 

13. Vogelnieuws 02/2011 (april) (Vogelbescherming Nederland)  

14. Vogels 01/2011 (voorjaar) (Vogelbescherming Nederland) 

15. Vogels 02/2011(lente) (Vogelbescherming Nederland)  

16. Vogels Junior 02/2011 (Vogelbescherming Nederland) proefnummer! 

 
Interesse? Neem dan even contact op met: 

Piet van Woerden, secretaris, tel.071-3413400, e-mail: p.van.woerden@hetnet.nl 

 

  Sperwergrasmus  foto: M. Varesvuo 
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SStteeeennuuiilleennlleeeedd  
 
Vorig jaar april waren Barbara en ik mee met de ex-
cursie naar het noordoosten van Duitsland. Een prima 
gebied om intensief te vogelen met nog veel ongerep-
te natuur. Wij hebben erg genoten. 
 
Thuisgekomen in Ruurlo, lag er een briefje van Peter 
Beersma in de bus: “Ik heb jullie uilenkast geïnspec-
teerd. Helaas was er geen broedsel. Wel trof ik iets 

aan dat op de staart van een eekhoorn leek”. 
Nu vermoedden wij al dat de eekhoorns zich van tijd 
tot tijd in de kast ophielden, maar dat zij de uilen van 
broeden zouden afhouden, hadden wij niet verwacht. 
Groot was dan ook onze verbazing toen wij enkele 
dagen later een Steenuiltje op onze oprit zagen ‘zit-
ten’, dat niet opvloog toen wij dichterbij kwamen. 
Omdat er twee grotere vogels onrustig omheen vlo-
gen, dachten wij eerst dat het om een jonge Steenuil 
ging. Maar begin mei al vliegvlugge jonge uilen, dat 
kon haast niet. Al gauw werd ons duidelijk dat het om 
een volwassen exemplaar ging. De zenuwachtige vo-
gels eromheen waren twee verontruste grote lijsters.  
 
Wij konden het uiltje zonder enige moeite oppakken 
en dat was geen goed teken. Verwondingen zagen wij 
niet, maar het onderlijf leek verlamd.  
Om zeker te zijn en om te overleggen wat wij zouden 
doen ben ik bij Beersma langs gegaan. Wies, zijn 
echtgenote, was ziek en er moest van alles geregeld 
worden voor verder onderzoek. Een slechter moment 
om hen lastig te vallen had ik niet kunnen uitzoeken. 
Nu ben ik huisarts geweest en kon ik hen in dit onze-
kere moment wat tot steun zijn. In ieder geval mocht 
ik niet weg voor hij het uiltje had onderzocht. 
Beersma vond wonden die hem eerder deden denken 
aan een aanval van een roofvogel, dan dat er sprake 
was van verkeersletsel, wat wij dachten. Maar welke 

roofvogel valt er nu een Steenuil aan? Een andere uil 
soms? Ons is hier niets van bekend. Wel hebben wij 
gelezen dat Steenuilen en Bosuilen elkaar niet zouden 
verdragen, maar er huizen geen Bosuilen in onze di-
recte omgeving.  
Omdat het om een jong mannetje ging, raadde 
Beersma ons aan de uilenkast van onze buren te in-
specteren. Hij was daar niet aan toegekomen. Als er 
jonge Steenuilen in zaten, hadden wij een probleem, 
want een wijfje alleen kon onmogelijk de jongen 
grootbrengen. Het mannetje draagt immers het voed-
sel aan. 
Gewapend met dit advies en met een lange ladder 
over mijn schouder stapte ik op mijn buurman af, 
want zijn kast zat hoog en was lastig te bereiken.  
Het was raak: vijf jonge uilen, ongeveer veertien da-
gen oud en zo te zien in goede conditie. Gezien mijn 
achtergrond heb ik ze maar gelijk gewogen. Dat deed 
ik ook bij baby’s met voedingsproblemen. De klein-
ste woog 95, de grootste woog 115 gram. 
Een goed gevoed stel. Maar hoe dit nu zo te houden? 
Toch maar weer met Beersma gebeld. Bijvoeren was 
voor hem de enige optie. Maar hoe doe je dat in een 
(kleine) kast die alleen voor een klimgeit (en een 
Steenuil) goed was te bereiken. Ik zag mij niet dage-
lijks in een boom klimmen om hangend aan een tak 
voer af te leveren bij het jonge grut.  
 
Het voorstel dat Beersma vervolgens deed, zorgde 
voor grote beroering in de buurt. Het had iets weg 
van kinderroof. Beersma raadde mij aan de jonge vo-
gels te verplaatsen naar mijn eigen kast, die bedui-
dend groter was en vele malen gemakkelijker te be-
reiken. Omdat de kasten nog geen 100 meter uit el-
kaar zaten was dat volgens Beersma geen probleem. 

 
 
De achtergebleven oudervogel zou de jongen op die 
afstand zeker horen en ze achterna komen. Daar wa-
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Wouter Bodegom 
foto’s W. Bodegom 

ren hij en Wies heilig van overtuigd. Mijn buurman 
echter niet. Die keek zeer verontrust, maar wilde het 
plan toch niet torpederen. Dus klom ik opnieuw de 
boom in en stopte het vijftal in een emmer, nadat ik 
mijn eigen kast grondig had gereinigd en een nieuwe 
manchet om de stam had aangebracht, want die afge-
kloven eekhoornstaart was misschien wel het werk 
van een steenmarter. 
En nu maar wachten op het wijfje. Ik legde zelfge-
vangen muizen in de kast, engerlingen en eendags-
kuikens, maar niets wees erop dat die werden aange-
raakt. Conclusie: er is geen volwassen uil die zich 
met deze jongen bemoeit en als wij niets ondernemen 
gaan deze jongen zeker dood. Weer gingen wij bij 
Beersma te rade.  
Hij kwam zelf kijken en had kattenvoer bij zich. Bij 
elke jonge uil stopte hij een brok voer in de snavel 
alsof hij hen wilde laten weten dat deze kost goed te 
pruimen was en raadde mij aan tweemaal per dag kat-
tenvoer in de kast neer te leggen zodat zij dit zelf 
konden opnemen.  
 
Het slechte nieuws was inmiddels in de buurt rond-
gegaan en er waren duidelijk twijfels aan mijn capa-
citeiten als uilenouder, want er werden adressen en 
telefoonnummers aangedragen van verschillende in-
stanties die graag de zorg van mij wilden overnemen. 
Maar dat was mijn eer te na. Op een gegeven moment 
werd ik zelfs om elf uur ’s avonds gebeld door ie-
mand van de ‘roofvogelopvang’ die met enige drei-
ging in zijn stem zei dat ik niet moest denken dat ik 
de uiltjes in ernstig verzwakte toestand nog kon inle-
veren. Dat kon ik beter nu doen. 
 
Gelukkig ging het goed. Het kattenvoer werd braaf 
genuttigd en de eendagskuikens in mootjes gehakt 
gingen er ook goed in. Het jonge spul groeide voor-
spoedig en bleef sneppen en blazen als ik mijn neus 
liet zien. Net toen ik wilde ringen vlogen de eerste 
drie jongen uit. Een paar dagen later volgden de twee 
achterblijvers. 
Het voer dat ik daarna in de kast legde werd niet meer 
aangeraakt, voer buiten de kast (op een voederplank) 
wel. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet 
zeker weet of ik nu de uilen aan het voeren was of de 
Gaaien. Ik legde het voer neer als het schemerde en 
controleerde ‘s morgens wat er opgenomen was (en 
de Gaaien waren meestal eerder uit de veren dan ik.) 
In het begin lieten de jongen zich nog wel eens zien. 
Ook kon ik horen dat er in ieder geval drie uilen wat 
langer op het erf gebleven zijn. Half september ben ik 
gestopt met bijvoeren. Ik vond het een keer genoeg. 
 
Als ik terugkijk, weet ik niet of ik het weer zo zou 
aanpakken. Het wijfje alleen had waarschijnlijk maar 
twee jongen groot gekregen. Ik denk dat door de in-

terventie drie jongen het hebben overleefd, maar ze-
ker weten doe ik dat niet. Het voeren van de jongen 
vond ik overigens een hele klus, maar door deze ge-
beurtenis heb ik mij wel verdiept in het wel en wee 
van de Steenuilen. Zo heb ik een aantal slaapkasten 
gemaakt voor de jonge uilen met een speciale voor-
ziening tegen de steenmarter. Als deze kasten worden 
geaccepteerd ga ik die voorziening ook toepassen op 
de nestkast.  

  
 
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. De broedkast 
is bezet en bij de laatste controle waren er vier pullen 
in goede conditie. Van de slaapkasten is afgelopen 
winter geen gebruik gemaakt. De best fors uitgeval-
len antimarterpijp viel kennelijk niet in de smaak bij 
de uilen. Ik moet ze ook gelijk geven; het zag er niet 
uit, zo’n klassiek model steenuilenkast met een brui-
ne pvc pijp van een halve meter voor de vliegope-
ning. Beschaamd heb ik er maar een flink stuk van 
afgezaagd in de hoop op meer waardering. Die kreeg 
ik, maar vanuit een onverwachte hoek. Een Gekraag-
de Roodstaart vond een van de kasten een prima plek 
om in te broeden.  
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� Veel Nederlandse KEMPHA-

NEN blijken hun trekroute èn 

broedgebieden te hebben verlegd: in 

plaats van in Nederland op te vet-

ten en in Scandinavië/Europees Rusland 

te broeden vliegen er steeds meer naar Wit-

Rusland voor een tussenstop om vervolgens in 

West-Siberië te nestelen. 

� De landelijke vogelsoortenlijst van AUSTRA-

LIË telt momenteel 803 namen, waarvan er 312 

alleen dáár voorkomen (= zogenaamd ende-

misch). 

� Tijdens het telweekend 13/14 februari 2010 wer-

den in Zuid-Holland niet minder dan 6.471 

GROTE CANADESE GANZEN geturfd, de 

WILDE ZWAAN kwam tot het relatief hoge 

aantal van 256. 

� De in de winter 2009/2010 gespotte dwaalgasten 

BALTIMORE TROEPIAAL (Alkmaar) en 

OOSTERSE TORTEL (Warga) zijn de nummers 

500 en 501 op onze vaderlandse soortenlijst. 

� Jaarlijks komen er maar liefst TWEE MILJARD 

VOGELS om in Noord-Amerikaans (= de VS en 

Canada) stedelijk gebied. 

� In de periode 1964/2009 zijn in ons land 511 

KOEREIGERS gespot (1401 waarnemingen), 

sinds 1973 wordt deze kleine reigersoort jaarlijks 

aangetroffen. 

� Uit de eerste indexen en trends van het in 2007 

gestarte project MUS (= Meetnet Urbane Soor-

ten) blijkt dat er over het tijdvak 2007/2009 vijf 

soorten sterk toenamen: CANADESE GANS, 

HOLENDUIF, HALSBANDPARKIET, GIER-

ZWALUW en KAUW. 

� Vervolg MUS: sterke afname vertoonden ZO-

MERTORTEL, ZANGLIJSTER en SPREEUW. 

� Stand van de ZWARTKOPMEEUW in ons land 

in 2009: ongeveer 30 bewoonde kolonies die ge-

zamenlijk bijna 2.000 broedparen huisvestten 

(2008: 1200 tot 1300). 

� In Europa overwinteren 60.000-65.000 TAIGA-

RIETGANZEN, alleen al in Noordwest-Europa 

500.000 tot 550.000 TOENDRARIETGANZEN. 

� Nederlandse influxen van de WITBUIKROT-

GANS: medio jaren ’80  100-200 vogels, winter 

‘95/’96 800 ex., 1996/1997 345, 2002/’03 ± 300, 

winter 2009/2010 (minimumschatting) minstens 

500. 

� De hele populatie WITBUIKROTGANS ligt 

momenteel rond 6.000 vogels; de broedgebieden 

zijn Spitsbergen en Noordoost-Groenland, de 

winterverblijfplaatsen liggen normaliter in De-

nemarken en Groot-Brittannië. 

� In april 1994 werden in Hoek van Holland 2 

HUISKRAAIEN ontdekt, in 1997 vloog het eer-

ste jong uit; inmiddels is de populatie minstens 

30 vogels groot en is deze de eerste in Europa 

tevens  buiten het reguliere verspreidingsgebied. 

� Waarschijnlijk zijn er in de vrije natuur niet 

meer dan 8000 SAKERVALKEN over en ver-

huist de soort op de nieuwe IUCN Rode Lijst 

mogelijk van “bedreigd” naar “ernstig bedreigd”. 

� Niet minder dan 254 WITKOPEENDEN, ofwel 

ongeveer de helft van de wereldpopulatie, wer-

den in 2009 in Tunesië geteld. 

� Wereldwijd staan er thans 192 VOGELSOOR-

TEN op UITSTERVEN; in “normale” tijden 

stierf er 1 soort per eeuw uit, in de afgelopen 30 

jaar (1980/2010) waren het er 27, als er niets 

wordt ondernomen zijn in 2020 wellicht alle 192 

soorten al definitief verdwenen. 

� De CETTI’S ZANGER veroorzaakte in 2010 

een ware explosie in De Biesbosch met maar 

liefst bijna 250 territoria; in 2007 waren het er 7, 

in 2009 53, de vaart zit er geweldig flink in. 

� Overzomerende GANSACHTIGEN in juli 2009: 

281.380 vogels, verdeeld over 19 soorten waar-

van er 12 als exoot worden beschouwd. 

� De januaritelling 2009 kwam (iets afgerond) op 

een totaal van 1.825.000 GANZEN (10 soorten). 

 

WWaatt  vvoooorr  NNiieeuuwwttjjeess  nnuu  

wweeeerr??????  
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A.  Snuffelaer  

� Voor het derde jaar op rij (2008, 2009, 2010) 

zijn in de Drentse bossen RUIGPOOTUILEN bij 

geschikte broedholtes gesignaleerd. 

� HALSBANDPARKIETEN in de opmars: in no-

vember 2004 leverde de eerste landelijke telling 

5.400 vogels op; in januari 2010 telde men si-

multaan op de slaapplaatsen rond 10.000 

exemplaren, waarvan 51% in 

Den Haag, 39% in Am-

sterdam, de overige 10%   

in Haarlem, Rotterdam, Utrecht.  

� Vervolg HALSBANDPARKIET, maar nu in an-

dere West-Europese landen: Duitsland 7.500 ex., 

Groot-Brittannië 10.000 en in België herbergt al-

leen Brussel er al 8.250. 

� Na het succesvolle broedseizoen 2004 ging het 

de OEVERZWALUW bij ons niet voor de wind, 

de trend is duidelijk dalend: 2008 met 12.300 

nesten, 2009 met ruim 11.100 (= - 10%). 

� Daarentegen is de HUISZWALUW in 2009 op-

merkelijk stabiel ten opzichte van 2008: 34.582 

nesten tegen 34.662 (= - 0,23%!); in Zuid-Holland 

was sprake van een stijging van 8,9% en ook 

Koudekerk/Hazerswoude/Leiderdorp alsmede de 

grotere Rijnstreekregio zaten in de plus. 

� Tijdens de trektijd heeft men de meeste kans om 

een DRAAIHALS te zien op plekken waar veel 

Zwarte Wegmieren zitten. 

� Ups en downs bij de Nederlandse IJSVOGELS: 

tot in 2008 een fantastische opwaartse lijn met 

toen bijna 1000 broedparen; drie achtereenvol-

gende winters zorgden voor keiharde en rake 

klappen: 2009 kwam tot ± 400 paartjes, 2010 tot 

misschien nog maar 160 en hoe de situatie in 

2011 is blijft nog eventjes een zwart gat. 

� Theoretisch positief vervolg IJSVOGEL: los van 

wintersituaties is een snel herstel mogelijk door 

nog meer beekherstel en het realiseren van ijsvo-

gelwandjes èn het vermogen om in een goed sei-

zoen drie nesten groot te brengen en zo twaalf 

nakomelingen de wereld in te sturen. 

� De zes eilanden van de voormalige NEDER-

LANDSE ANTILLEN huisvesten - op een op-

pervlakte die vergelijkbaar is met die van al onze 

Waddeneilanden samen - ongeveer 300 vogel-

soorten. 

� KOEKOEKsvrouwtjes zijn wel zwaar gespecia-

liseerd, ze hebben zich zodanig geëvolueerd dat 

ze zijn uitgerust met een uitschuifbare eileider, 

zodat ze ook in (te) kleine nesten veilig 

een ei kunnen depone-

ren. 

� Ondanks herintro-

ducties heeft de 

LAMMERGIER in heel 

Europa nog maar zo’n 150 territoria. 

� Jaarlijks worden in Duitsland 15.000 AAL-

SCHOLVERS doodgeschoten. 

� Er zijn ongeveer 200.000 AMERIKAANSE 

GOUDPLEVIEREN. 

� In VOORNES DUIN nestelt niet minder dan 2/3 

van de Nederlandse BROEDVOGELSOORTEN. 

� Van de 30 WEIDEVOGELSOORTEN staan er 19 

op de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels. 

� BEGRAZING (paarden, runderen, herten, reeën, 

enz.) kan ACHTERUITGANG veroorzaken bij 

een groot aantal BROEDVOGELSOORTEN: 

tien jaar inventariseren in de Oostvaardersplas-

sen bracht in 2007 aan het licht dat het aantal 

grazers was verdubbeld terwijl 21 van de 90 

broedvogelsoorten verdwenen; nader onderzoek 

in Engeland heeft deze gevolgtrekking keurig 

onderbouwd: enerzijds gaat de dichtheid van de 

struiklaag achteruit (dekking vermindert), ander-

zijds gaat de ontwikkeling van een kruidlaag ten 

koste van de bodemfoeragerende vogels. 

� In de Nederlandse Waddenzee ruien jaarlijks tot 

200.000 BERGEENDEN, wat op 50.000 na de he-

le Noordwest-Europese populatie is. 

� Nachtelijk foeragerende GRAUWE GANZEN 

blijken een negatieve invloed te kunnen hebben 

op  het broedsucces van de ZWARTE STERN.  

� In de buikholte gezenderde GRUTTO’S kwamen 

in 2010 in elk geval in Friesland niet tot broeden. 

� De tot nog toe oudste bekende EIDER werd 

maar liefst 37 jaar, de broedpopulatietop in ons 

land was in 1989 met 10.000 tot 11.000 paartjes. 

� Officieel is de ZEEAREND (weer) een Neder-

landse broedvogel: sinds 2006 jaarlijks in de 

Oostvaardersplassen, in 2010 ook in het Zwarte-

Meer gebied en paringen in de Lauwersmeerre-

gio. 

� Nog maar 7 KORHANEN werden er in het voor-

jaar 2010 geteld op de Sallandse Heuvelrug. 

� MADAGASKAR heeft 108 inheemse vogelsoor-

ten, bijna driekwart ervan is bosvogel. 
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UUiittlleenniinngg  bbooeekkeenn  vvaann  ddee  VVWWGG  
  

oopp  ddee  lleeddeennaavvoonnddeenn  iinn  ““HHeett  AAnnkkeerr””  
 
De onderstaande lectuur is in seizoen 2011/2012 in “Het Anker” (tijdens gewone ledenavonden) aan leden uit-

leenbaar. De literatuur kan via de uitleentafel worden meegenomen, in principe tot de eerste erop volgende leden-

avonden om zoveel mogelijk belangstellenden kans te geven. Vergeet s.v.p. niet om de erbij liggende uitleenlijst 

in te vullen, zowel bij het meenemen als terugleggen! Schiet me met vragen gerust aan, als de tafel vol ligt, ben 

ik zelf ook present. Vooraf reserveren kan ook: bel 071- 5893006 of stuur een mailtje: bert.vaneijk@hetnet.nl. Elk 

jaar wordt in de maart-“Braakbal” een (selectief) overzicht van alle beschikbare bibliotheeklectuur vermeld. 

Daarvan is niet (direct) alles tijdens ledenavonden beschikbaar, maar elk werk kan los worden opgevraagd. Dit 

seizoen zijn via Het Anker verkrijgbaar: 

 
1 ATLAS VAN DE NEDERLANDSE BROEDVOGELS 1973/1977 (Teixeira, SOVON/ Natuurmonumen-

ten, 1979, 431 blz.): 
Het eerste project van SOVON, uitgegeven door Natuurmonumenten. Leuk om de gegevens naast de atlas 1998 / 
2000 te leggen, maar de systematiek en schattingen lopen wel uiteen en zijn dus onderling niet reëel vergelijkbaar. 
 

2 ATLAS VAN DE NEDERLANDSE VOGELS 1978/1983 (SOVON, 1987, 595 pag.): 
In tegenstelling tot de hiervoor en hierna genoemde atlassen gaat het in deze uitgave niet specifiek om broedvo-
gels, maar is het doel de weergave en bespreking van het voorkomen van vogels tijdens de loop van het jaar. De 
atlas geeft antwoord op de vraag wanneer in welke gebieden welke vogels voorkomen en liefst ook nog hoeveel. 
 

3 ATLAS VAN DE NEDERLANDSE BROEDVOGELS 1998/2000 (SOVON, 2002, 584 pag.):  
Deze atlas gaat in op verspreiding, aantallen en veranderingen bij de Nederlandse broedvogelbevolking; ook 
wordt er voortgebouwd op en vergeleken met de in 1979 verschenen eerste Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
1973/1977. Soortbeschrijvingen beslaan verreweg het grootste deel van de inhoud, met  ook aan voor exoten. 
 

4 ATLAS VAN GANZEN, ZWANEN EN SMIENTEN IN NEDERLAND (SOVON, 2008, 104 blz.): 
Geen leesboek, maar een rapport ter onderbouwing van de benodigde grootte van de in te stellen gedooggebieden 
voor met name ganzen. Gebruikte tellingen over tien opeenvolgende seizoenen:1993/1994 t/m 2002/2003, waarbij 
tekstueel vooral de gegevens uit de laatste vijf telseizoenen zijn gebruikt. Met o.a. soortgegevens aangaande ver-
spreiding en trends over het hele land, per provincie, bouw- en grasland, in tabellen, cijfers en teksten. Wellicht 
ook handig om mogelijke bezoekplekken op te zoeken als voorbereiding op privé- en groepsexcursies. 
RAPPORTEN en OVERIGE WERKEN 
 

5 RODE LIJST VAN DE NEDERLANDSE BROEDVOGELS 2004 (VBN en SOVON, 2005, 125 pag.): 
Deze opvolger van de (eerste) Rode Lijst 1994 geeft duidelijk weer dat het met veel van onze broedvogels hele-
maal niet goed gaat. Met aandacht voor zeven verschillende soorten habitats en de soorten van de Rode Lijst 
2004.  
 

6 BROEDVOGELS IN NEDERLAND 2009 (SOVON, 2011, 148 blz.): 
Deze rapportage is samengesteld uit geïntegreerde gegevens van een groot aantal projecten. Ook bespreking van 
o.a. Natura 2000/Vogelrichtlijn- en Rode Lijstsoorten, enkele algemene soorten en aanhaling van resultaten uit het 
Nestkaartenproject i.v.m. trends. Uiteraard komen ook de belangrijkste algemene ontwikkelingen in 2009 aan bod. 
Gegevens van De Wilck (Weidevogelmeetnet) en Spookverlaat/Kruiskade (BMP) worden hiervoor ook gebruikt. 
 

7 VOGELBALANS 2010 (SOVON, 2010, 28 pag.): 
Een vanaf 2007 jaarlijks terugkerende uitgave met telkens een ander thema, deze keer: biodiversiteit. Informatie 
en commentaar in de volgorde: de belangrijkste conclusies / biodiversiteit vroeger en nu / boerenland / moeras en 
open water / stand van de vogels 2010 / bos / heide en duinen / kust en wad / stad. Op de laatste bladzijde wordt 
ingegaan op bijzondere broedvogels 2010 en najaarstrekkers uit (bijna) alle richtingen. Het jaar in een notendop. 
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8 VOGELKIJKGIDS NEDERLAND (Boris Everwijn, 2005, 224 blz.):  
Een ANWB/KNNV uitgave met 110 vogelgebieden en 360 kijkpunten, routebeschrijvingen en overzichtkaarten, 
ook met vogelsoorten per locatie. Eigenlijk zegt deze ene zin al genoeg. Een erg zinvol boekwerkje, aanbevolen! 
 

9 VOGELS EN DE WET.NL. (Hans Peeters en Kim Weeler, 2008, 336 pag.): 
In hoofdzaak een praktische uitwerking van de Flora- en Faunawet, relevante andere wetten worden wel genoemd 
en toegelicht. Het draait om wettelijke bescherming van vogels in de praktijk. Het boek geeft mogelijkheden om 
de weg te vinden in de wirwar van wetsbepalingen en –regelingen om vogels de bescherming te bieden waarop ze 
recht hebben en die ze verdienen. Met allerlei handige “randinformatie” en een tweemaandelijkse kalender die 
aangeeft wat dan actuele zaken zijn voor attentie. 
 
10 EEN EEUW VOGELS BESCHERMEN (Frank Saris, 2007, 344 blz., met cd): 

Erg veelzijdig boek dat nu eens niet over alleen “maar” vogels gaat, maar: “Vogelbescherming vanaf het begin”: 
geschiedenis, gewoontes, gebieden, mensen, groene organisaties, politiek, winnen, verliezen, filmen, fotografie, 
resultaten, enz. Kortom, een geweldige variatie om ontspannen tot je te nemen en vooral van te genieten. 
 
11 HANDBOEK VOGELS VAN NEDERLAND (KNNV Uitgeverij, 2009, 320 blz.): 

Met het formaat van een volwassen boekwerk lijkt het hier te gaan om zoiets als een flink veredelde veldgids. Er 
staat heel veel meer in dan alleen de belangrijkste determinatiegegevens. Foto’s en illustraties, vliegbeelden, ver-
spreidingskaartjes, informatie over voorkomen, trek, leefgebied, voortplanting en gevoeligheden. Allerlei gege-
vens zijn natuurlijk van zo recent mogelijke datum. Behalve algemene en schaarse soorten, broedvogels en niet-
broedvogels worden er ook nieuw gevestigde soorten in behandeld.  
 
12 RANDSTAD EN BROEDVOGELS 1973/1978 (Vogelwerkgroep Avifauna West/Nederland, 1981, 524 

pag.): 
Beslaat de provincie Zuid-Holland behalve de Alblasserwaard en Vijfherenlanden, maar wel met het gebied van 
Noord-Holland bezuiden het Noordzeekanaal. Naast de verspreidingskaarten per soort met bijbehorende beschrij-
vingen wordt veel aandacht besteed aan: De Wordingsgeschiedenis van West-Nederland, De ontwikkeling van het 
landschap vanaf 1900, Het West-Nederlandse landschap en de broedvogels (met de hoofdstukken Waterwinning 
en 16 verschillende regio’s). Tot slot een hoofdstuk Aanzetten voor een ander beleid (zo’n 35 jaar later is het na-
tuurlijk de vraag wat daarvan terecht is gekomen ….…). 
 
13 BROEDVOGELINVENTARISATIERAPPORT SPOOKVERLAAT/KRUISKADEN 2006 (EN 

VOORGAANDE JAREN VANAF 1995) (Bert van Eijk & Geert-Jan van Beek – VWG Koude-
kerk/Hazerswoude e.o., 2006, 128 blz.): 

Sinds 1995 wordt het gebied jaarlijks geïnventariseerd; op verzoek van Staatsbosbeheer is over 2006 een uitge-
breid verslag in boekvorm samengesteld. Hierin ook gegevens, resultaten en analyses over de gehele periode 
1995/2006. Naast de algemene gebiedsinformatie veel aandacht voor soortenbehandeling, terreintypes, Neder-
landse Rode Lijst 2004, Europese Vogelrichtlijn, kunstmatige nestelplaatsen (nestkasten), holenbroeders en (mo-
gelijke) gevleugelde predatoren. Ook een totaaloverzicht van alle waargenomen vogelsoorten in, rondom en bo-
ven het telgebied over de jaren 1980/2006. Afsluiting met evaluatie en samenvatting. Met o.a. 55 stippen-
soortkaarten 2006.   
 
14 BROEDVOGELINVENTARISATIERAPPORT SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2010 (Bert van 

Eijk, VWG K./H. e.o., 2010, cd): 
Vanaf 2007 wordt jaarlijks een aparte cd met allerlei gegevens uitgebracht. Met tabellarische (totaal)overzichten, 
resultaten, soort- en groepsbesprekingen, conclusies en analyses. Jaarlijks een “special” met allerlei aandacht voor 
een habitat-vogelgroep, in 2010 was dit “vogels van het open water”. Altijd interessant en in veel gevallen zinvol 
(bijvoorbeeld i.v.m. landschapsbeheer en publieksexcursies) om weer op de hoogte te zijn van de meest recente 
toestand en ontwikkelingen aangaande het broedvogelbestand in het oudste VWG-“kerngebied”.  
 
15 THE EBBC ATLAS OF EUROPEAN BREEDING BIRDS (Ward J. Hagemeijer/Michael J. Blair, 1997, 

903 pag.): 
Engelstalige dikke pil over verspreiding en voorkomen van alle Europese broedvogelsoorten (ook is er een sa-
menvatting van 114 bladzijden in het Nederlands). In de inleiding een Nederlandse versie van 8 pagina’s. Hoewel 
de meeste gegevens uit de periode 1985/1988 of vlak ervoor dan wel redelijk kort erna dateren doet dit aan het be-
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lang van dit werk weinig of niets af. Aantallen en daaraan gelinkte beschrijvingen / conclusies zijn nu eenmaal al-
tijd momentopnames. Veel interessante gegevens, pik er uit wat je leuk of belangwekkend vindt! 
 
16 A CLIMATIC ATLAS OF EUROPEAN BREEDING BIRDS (Brian Huntley e.a., 2007, 521 blz., 

m.m.v. o.a. SOVON): 
Nog een Engelstalig standaardwerk en evenmin een boekje om in een paar avondjes uit te kammen. Het geeft een 
beeld van de Europese broedvogelbevolking zoals die er onder invloed van de klimaatopwarming zou kunnen 
gaan uitzien. Grenzen van soortenarealen zullen naar het (noord)oosten opschuiven en in gebergten de hoogte in 
gaan. Een aantal soorten zal in meerdere landen uitsterven, maar zich ook in voor hen nieuwe landen gaan vesti-
gen. Met teksten en kaarten geeft de atlas een gedetailleerd overzicht van de verspreiding per soort op drie tijd-
stippen: 1) zoals is aangegeven in de EBBC Broedvogelatlas die in 1997 verscheen (zie hiervoor), 2) de huidige 
(nagebootste) situatie omstreeks 2007 en 3) een scenario zoals dit in de periode 2070-2099 op basis van model-
len/berekeningen lijkt te zijn. Iets om over na te denken, omdat klimaatopwarming gevolgen voor alle levensvor-
men zal hebben ……. 
 
17 DE GROTE TREK: VOGELSOORTEN, ROUTES, PLEISTERPLAATSEN (Guilhem Lesaffre-vert. 

Jan Messchendorp, National Geographic Nederland, 2e druk, 2010, 184 pag.): 
Veel prachtig fotowerk en informatie over allerlei vogeltrekfacetten die huidige stand van zaken aangaande de 
kennis erover weergeeft. Grofweg verdeeld in de hoofdstukken najaar, winter en voorjaar. Veel belangwekkends 
passeert de revue, aan het eind staat nog een aantal praktische “vogeltrektips” voor vogelaars vermeld.  
 
18 UILEN VAN EUROPA (Th. Mebs en W. Scherzinger, 4e druk, 2010, 400 pag.): 

Een schitterend werk dat de lezer ontzettend veel informatie biedt over de biologie, kenmerken en populatie van 
alle Europese uilensoorten. Een algemeen gedeelte van niet minder dan 112 bladzijden met vijf hoofdstukken in-
formeert over “De uil als levensvorm”, “Gedrag”, “Overlevingsstrategieën”, “Habitatkeuze” en “Uilen hebben 
hulp nodig”. De behandeling van de 13 soorten beslaat 261 pagina’s, wat per soort niet minder dan 20 betekent. 
Telkens per uilensoort daarin met dezelfde onderwerpen uitgediept. Verder o.a. een afsluitend gedeelte “Uilen in 
Nederland en Vlaanderen” waaraan ook SOVON heeft bijgedragen. Niet alleen voor uilenkenners, -beschermers, -
liefhebbers, maar ook voor alle overige in deze bijzondere vogels geïnteresseerden. 
 
19 STEENUILEN (Peter en Wies Beersma/Arnold van den Burg, 2008, 120 blz.): 

Met grondige, toegankelijke en toch wetenschappelijke toelichting wordt in dit werk vooral een aantal bescher-
mingsaspecten die tot dan toe amper waren onderzocht – laat staan gepubliceerd – behandeld. Inclusief allerlei 
richtlijnen, tips en (verduidelijkende) foto-illustraties.  
 
20 KERKUILEN (David Chandler, vert. Ger Meesters, 2011, 128 blz.): 

Net als de hiervoor vermelde uitgaven een boekwerkje voor uilenwerkers en uilenvrienden om er meteen in te 
duiken. In een zevental hoofdstukken wordt een keur aan wetenswaardigheden - bekend en minder bekend - voor-
geschoteld. Zoals de wereldwijde verspreiding, leefgebieden, voedsel, ontwikkeling en techniek als jager, trekbe-
wegingen, braakballen, territoriumgrootte, nest- en rustlocaties, broedbiologie, van ei tot adult, levensverwach-
ting, aanpassingen en nog veel meer.  
 
21 ONZE ROOFVOGELS EN UILEN (Plomp Digitaal Video – natuur digitaal, 2011, DVD): 

Geen determinatieproblemen meer tijdens onze ledenexcursies, weekends en reizen? Niet dat dit er echt in zit. De 
noviteit hiervan ligt in de nu ook digitale ondersteuning. Een aantal jaren geleden verscheen er een video onder de 
bovengenoemde titel, nu is er een dvd. Er staan 32 soorten roofvogels en 13 uilensoorten op, met gesproken Ne-
derlands commentaar en idem ondertiteling. Van Steppekiekendief tot Giervalk en Laplanduil tot Dwerguil. Toch 
ontbreken bijvoorbeeld Keizerarend en Lannervalk. Maar wel: 105 minuten kijkplezier en/of educatie! 
 
22 HERKEN ONZE STELTLOPERS (Natuur Digitaal, 2011, DVD): 

Net als roofvogels is dit een vaak minder gemakkelijke en soms zelfs moeilijke vogelgroep bij het determineren, 
vooral als er geen sprake is van broedkleed. Wellicht dat er door middel van deze dvd voor wat extra back-up kan 
worden gezorgd als voorbereiding op individuele of groepsexcursies naar bijvoorbeeld het Deltagebied, de Wad-
deneilanden e.a.. Met 64 in Nederland of België waargenomen steltlopersoorten en Nederlands commentaar wordt 
100 minuten kijkplezier, luistergenot en kennisvermeerdering aangeboden.  
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23 WEIDEVOGELS (Astrid Kant- auteur en fotografie, 2011, 172 pag.): 
Niet het eerste of laatste boek over deze vogelgroep, maar wel een dat allerlei aspecten op een originele manier 
brengt: het is inhoudelijk gebaseerd op een indeling in de maanden maart, april, mei en juni. Informatie over alle 
soorten, leefgebieden, beheer en bescherming, praktijkervaringen, gerealiseerde en aanbevolen maatregelen, enz. 
De auteur verhaalt voor een belangrijk deel uit eigen werkervaringen en gesprekken.  
 
24 AKKERVOGELS (Koos Dijksterhuis en Hans Hut, 2009, 144 blz.): 

Deze groep doet het ronduit slecht, zowel bij ons als in andere Europese landen. Biotoopvernietiging en agrarische 
werkzaamheden zijn hiervoor hoofdzakelijk verantwoordelijk. Er worden, o.a. in Nederland en België, op ver-
schillende plaatsen succesvolle beschermingsprojecten uitgevoerd. In dit werkje komen beschermers, beleidsma-
kers en boeren hierover enthousiast aan het woord. Met een goed overzicht van zowel mogelijke maatregelen als 
nadere informatie over verschillende soorten akkervogels. Zinvol bijvoorbeeld m.b.t. de Veldleeuwerik om eens te 
lezen. 
 
25 STADSVOGELS (Jip Louwe Kooijmans, 2009, 144 pag.): 

De toevoegingen aan de titel: “bouwen-beleven-beschermen” zegt eigenlijk al genoeg over dit boekje. Het aantal 
vogels(oorten) dat afhankelijk is van stedelijke milieus groeit steeds meer en met een deel ervan gaat het lang niet 
altijd goed. Alle(?) vogelvriendelijke maatregelen worden op een rijtje gezet en het werkje geeft een overzicht van 
concrete aanbevelingen. Nestelgelegenheid is hiervan een belangrijk onderdeel. Ook de Flora- en Faunawet komt 
aan bod in relatie tot de stadsvogels. Het project MUS (Meetnet Urbane Soorten), draagt bij aan het krijgen van 
meer inzichten in de vogelpopulaties(schommelingen) van de stedelijke milieus in ons land. 
 

 

AAaannwwiinnsstteenn  vvaann  oonnzzee  BBiibblliiootthheeeekk    
 

Veel van onze verenigingsleden tellen in de periode september/april maandelijks “wintervogels” in het kader van 

de wintervogeltellingen. De resultaten worden o.a. (gedeeltelijk) verwerkt in de jaarlijkse rapporten aangaande 

watervogels, deze lopen van juli t/m. juni. Sinds kort zijn in onze bibliotheek de uitgaven WATERVOGELS IN 

NEDERLAND 2006/2007 en  2007/2008 ingebracht. Het watervogelmeetnet is een onderdeel van het Netwerk 

Ecologische Monitoring, de verkregen gegevens worden door SOVON en het CBS tot jaarlijkse rapporten ge-

maakt. De wintervogeltellers krijgen ze zelf toegestuurd, voor andere belangstellenden zijn ze via onze bieb ver-

krijgbaar.  

 

Afgelopen zomer kwam de uitgave ERFVOGELS IN BEELD 2011 uit, deze is net als die van 2010 op cd gezet 

en kan te leen worden opgevraagd (de uitgave 2009 is op papier beschikbaar) 

Bert van Eijk 

bibliothecaris 
 

OOookk  NNAATTUUUURRGGIIDDSS  wwoorrddeenn??  
 

IVN regio Leiden start in januari 2012 weer een Natuurgidsencursus. Deze cursus is bestemd 
voor de opleiding van nieuwe actieve leden voor de afdeling en zal tot juni 2013 gehouden 
worden in het Wellantcollege in Oegstgeest (30 maandagavonden). Tegelijk gaan we op 30 
zaterdagochtenden zelf de natuur in en bezoeken natuurgebieden in de regio Leiden. Dit alles 
onder leiding van ervaren natuurgidsen en (gast)docenten.  
 
Voorkennis is niet nodig, wél een hart voor de natuur en het verlangen uw kennis en ervaring met anderen te de-
len. Als u belangstelling hebt is het zeer gewenst om vooraf één of meer seizoenscursussen te volgen.  
 
Info en opgave:  
Als u inderdaad belangstelling hebt, om de natuurgidsencursus te volgen, wordt u verzocht uw naam, adres, tele-
foonnummer en e-mailadres te mailen naar Marijke Schellekens (mjlschellekens@tiscali.nl) of zie onze website 
www.ivn.nl/leiden. Met specifieke vragen kunt u mailen met ivnnatuurgidsen2012@gmail.com of bellen met 
Wouter Gerstel (tel.: 071 - 589 6392). Hier kunt u zich ook aanmelden. 
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OOnnttrraaffeelliinngg  vvaann  hheett  

SSpprreeeeuuwweennzzwweerrmm--mmyysstteerriiee    

 

GRONINGEN - Hoe komt het dat vogels die in zwermen vliegen in staat zijn 

om als één geheel te bewegen? Zijn het slimme dieren, is het een complex in-

stinct of zijn het telepathische gaven? Onderzoekers van de RuG hebben het 

antwoord hierop gevonden. 
De groep van theoretisch biologe prof. dr. Charlotte Hemelrijk concludeerde op 

basis van wiskundige modellen dat simpele gedragsregels ten grondslag liggen aan 

deze 'vliegbewegingen'. 

 

Vissen 
In eerste instantie werd gekeken naar het zwemgedrag van visscholen. Een vis die 

achter een andere vis zwemt, remt iets af om een botsing te vermijden en de buur-

vissen schuiven dan naar binnen om de opengevallen ruimte op te vullen. Als ge-

volg daarvan wordt de school langwerpig. 

 

Spreeuwen 
Spreeuwenzwermen hebben veel meer vormen zo blijkt uit waarnemingen en  

video-opnamen. Rond, breed, langwerpig, zwermen die veranderen van trechters 

naar zandlopers, verdichtingen en verdunningen; het komt allemaal voor.  

Met het wiskundige model simuleerden de onderzoekers het rondvliegen van 

spreeuwenzwermen boven hun slaapplaats. Vermoedelijk draaien vogels anders 

dan vissen. In een school vissen kunnen de vissen die aan de buitenkant van de 

bocht zwemmen iets versnellen, terwijl de binnenste vissen vertragen. Zo blijft de 

school langgerekt. 

 

Draaien 
Vogels in een zwerm draaien echter individueel, zo blijkt uit observaties. Dat dit 

desondanks niet tot botsingen lijdt lijkt een raadsel. ''Met het computerprogramma 

StarDisplay kunnen we zien dat deze manier van draaien vooral een gevolg is van 

het feit dat vogels hun snelheid weinig kunnen variëren. Als we in ons model meer 

variatie in snelheid inbouwen, worden de vormen langgerekter in de richting van 

de beweging. De uitkomst, die we eerder voor vissen kregen waarbij de vormen 

constant langwerpig blijven, zou dan ook opgaan voor vogels.'' 

''In de publicatie in PloS ONE kunnen we nu slechts enkele oorzaken van de varia-

tie in vormen van spreeuwenzwermen behandelen. Naast de weinig variabele 

snelheid zijn die andere factoren het grote aantal individuen in de zwerm, het klei-

ne aantal partners - slechts zeven - waarmee één vogel interactie heeft, het maken 

van bochten en het overhellen in een bocht.'' 

Dat betekent dat vogels na een draai van 90 graden in een andere positie zitten ten 

opzichte van elkaar. Vogels die eerst naast elkaar vlogen, vliegen dan achter el-

kaar. En bij een volgende draai vliegen vogels die eerst aan stuurboord zaten, in-

eens aan bakboord. 

 

Universiteit Groningen, 5 augustus 2011  
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UUiitt  ddee  VVrriieesskkiisstt  
 

Museum “NCB Naturalis” laat weten, dat gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten er welkom zijn. Speciaal aan 
die van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, Nachtegaal enz. is gebrek. Mocht u een dode 
muis, wezel e.d. vinden kunt u ook bij hen terecht. 
 

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

Stop het beest meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam en ge-
slacht van het dode beest, de plaats en de datum waarop u het vond, bewaar het zolang in de vrie-
zer. Lever het daarna af aan de informatiebalie van NCB Naturalis, Darwinweg 2. Hier wordt u 
verder geholpen. Wordt uw aangebrachte vogel opgenomen in de wetenschappelijke collectie, dan 
wordt uw naam voor eeuwig (!!) opgenomen in het registratiesysteem van NCB Naturalis. Voor 
zover nodig, het telefoonnummer van NCB Naturalis is 071-5687600.  

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

• Op 6 april werd door Jan Kuijt een Tjiftjaf (raamslachtoffer) afgeleverd.  
• Op 14 juni werd door Geert-Jan van Beek een Zanglijster en een Merelvrouw afgegeven. 

 

IJsmeester 

 
BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  TTEELLEEFFOOOONNNNUUMMMMEERRSS    

bbuuiitteenn  ddee  VVWWGG 

  

 

Staatsbosbeheer regio West (N-Holland, Z-Holland, Utrecht) Amsterdam - 020-7073700 

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

Vogelbescherming, Servicecentrum, Zeist - 030-6937700 

NCB Naturalis, Leiden (algemeen) - 071-5687600 

SOVON, Nijmegen - 024-7410410  

Dutch Birding Vogellijn (waarnemingen bijzondere 

soorten) - 0900-2032128 

Dierenhulpdienst Alphen aan den Rijn - 06-51202629 

Dierenambulance, landelijk alarmnummer - 0900-0245 

Vogelasiel en Dierenambulance Oegstgeest - 071-5174141 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt  ddee……    
  

GGeenneerraalliitteeiittssllaannddeenn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Van boven naar beneden: 

Buizerd. 

Limburgs Landschap 

Geelgors met rups 

Libel 

Vink 

foto’s: A. Bender 


