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“Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.” 
Opgericht op 01-01-1980 

Statutair op 18-06-1984 
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 Van Beethovenlaan 97,  2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 
  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 
• Huiszwaluwentellingen vacant  
• 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 
• Nestkasten Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@online.nl 
• Nestkastentellingen vacant 
• 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 
• 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 
• Wintertellingen Ko Katsman 071-3412234 kenskatsman@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KKOOPPIIJJ  VVOOOORR  HHEETT  VVOOLLGGEENNDDEE  NNUUMMMMEERR: 
 
 

  Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 25 januari 2012 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 
  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 21 februari 2012 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.  
 

http://us.f309.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=bijl101@hetnet.nl
mailto:braakbalvwg@yahoo.com
mailto:pa.hesselinbg@casemna.nl
mailto:r.klingers@planet.nl
http://us.f309.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=bijl101@hetnet.nl
mailto:j.n.kuijt@casema.nl
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Sterke natuur 
Op de avond waar Koos Dansen ons meenam naar het 
vogelgebied rond Arnhem, of zoals hij de titel van de 
lezing meteen aanpaste: het vogelgebied rond mijn 
woonplaats!, trof mij vooral zijn uitspraak: “De na-
tuur is vaak sterker dan de mens!” Twee voorbeelden 
maakten dit heel duidelijk. Naast een nieuwe woon-
wijk had de gemeente Arnhem een ondiep water laten 
aanleggen, waarop men riet wilde laten groeien. De 
vogels, met name de ganzen, dachten daar anders 
over. Alle jonge rietscheuten werden direct opgepeu-
zeld. Men ging zelfs zover, dat men kleine stukjes af-
zette met gaas en daarbinnen riet plantte. Binnen de 
afrastering groeide het riet prima, maar verbinding 
maken tussen enkele afgezette rietstukjes lukte totaal 
niet. 
Eindresultaat: alleen de afrastering staat er nog, maar 
van het riet geen spoor! 
Waarom willen jullie daar dan riet? Omdat het op de 
plantekening staat! 
Bij het tweede voorbeeld had men op een bouwter-
rein een kleine bouwput in het zand gegraven. Toen 
men na het weekend terugkwam, hadden zo’n 40 
paartjes Oeverzwaluwen de plaats als nestgelegen-
heid uitgekozen. Men heeft de put afgeschermd met 
een gazen hekwerk en de Oeverzwaluwen hebben er 
vele jongen grootgebracht, terwijl de bouw rondom 
gewoon doorging. 
 
Help de natuur een handje! 
Dit is het motto van onze Vogelwerkgroep. De vele 
vrijwilligers, die actief zijn, zorgen er mede voor, dat 
er in onze omgeving nog zoveel te zien is. Wie het 
Vogeldagboek van Adri de Groot leest, verbaast zich 

steeds weer over de fraaie vogels die hij weet vast te-
leggen. 
Zo maakt de werkgroep Landschapsbeheer plannen 
om het uitzicht vanuit de Amaliahut te verfraaien met 
een “schelpeneiland”. Of het lukt? Het riet kruipt 
waar het niet gaan kan! 
Zoals Koos Dansen stelde: Schep als mens de gele-
genheid en wacht maar af wat de natuur ermee doet!  
 
Vogelwerkgroep op de site 
Kijkt u wel eens op onze site: www.vogelsrijnwoude.nl? 
Uit vragen die ik krijg, weet ik dat men onze site 
weet te vinden. 
“Mijn ouders zijn 50 jaar getrouwd en wij zouden hen 
een mooi ooievaarsnest willen geven! 
Ik zie dat jullie een ooievaarsnest hebben. Wat moet 
dat kosten en kunnen jullie ons een nest leveren?” 
Helaas moest ik deze mevrouw teleurstellen. 
“Ik zoek een invulling voor onze bejaardensoos, kunt 
u mij helpen?” 
In dit geval is een telefoontje met Jan Kuijt voldoende. 
Ik begrijp dat “echte vogelaars” de site ook regelma-
tig raadplegen om de laatste veldwaarnemingen te 
bekijken. Als er dan een bijzondere vogel gesigna-
leerd is, ga je er op af! 
 
Natuurtuin 
Eind september meldde Tineke van Rijn: We werken 
niet meer elke zaterdag! Het onderhoudswerk is goed 
op orde. Er wordt nog wel een keer gemaaid en later 
in het najaar moet het riet nog verwijderd worden. 
Als Bert daar hulp bij nodig heeft, benadert hij een 
aantal mensen. U kunt de tuin natuurlijk altijd bezoe-
ken! 
 

Piet van Woerden 
 secretaris 

.  
  
  

 
 

http://www.vogelsrijnwoude.nl/


  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       uw eindredacteur 

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

  

“Wauw, wat een foto!” Mijn geliefde houdt de Braak-
bal van het vorig kwartaal met gestrekte arm voor zich. 
“Nou zeg dat wel!”, antwoord ik, en zucht nog eens. 
“Herinner je je nog in Finland, daar in dat bos?”  
“Of ik me dat herinner.” Onwillekeurig gingen mijn 
gedachten naar onze zeer mooie, erg Scandinavische 
gids. Voor de goede orde, ondanks haar prachtige blon-
de haar, was zij zeer kundig en ik heb veel van haar op-
gestoken. Van elke locale soort kan ik nu een veldgids 
vol schrijven! Nu weet ik dat de Oeraluil veel agressie-
ver is dan we al gelezen hadden. We mochten dan wel 
uit het busje met onze kijkers en fototoestellen, maar 

dan ook echt geen stap verder. Te gevaarlijk! Makke-
lijk valt hij mensen aan als hij zich in zijn territorium  
bedreigd weet. Toen onze gids even ging kijken of 
mijnheer dan wel mevrouw uil thuis was, deed zij niet 
voor niets een dikke leren jas aan en een zware, met ex-
tra perspex verstevigde brandweerhelm op om haar 
hoofd en gezicht te beschermen! Overigens, op de helm 
zat een dikke pluk schuimrubber voor het geval de uil 
een aanval zou plegen, dan greep hij in het schuimrub-
ber en niet op de stalen helm, wat de poten van het dier 
zou kunnen beschadigen.  
“Die gids was wel een mooie meid hè?”, onderbrak ze 
mijn gepeins, “daar dacht je zeker aan”. “Eeeh, nou ja”, 
zei ik en ik voelde me wat betrapt. “Natuurlijk, ook 
wel. Ze had dat echte Scandinavische karakter, dat 
opene, dat vriendelijke. Overigens zat ik vooral ook aan 
die uil te denken, dat hij in een broedseizoen een heel 
bosperceel kan leeg roven, je hoort daarna geen vogel 
meer. Tenzij je er als vogel net komt binnen vliegen, je 
zekere dood tegemoet”.  
“Ja, ongelofelijk hè, had jij er ook niet een fraaie foto 

van?” “Ja inderdaad, al was hij lastig maken, hij zat 
maar een beetje te koekeloeren naar wat we daar uit-
spookten. Toch heb ik wel een voorpaginakandidaat 
weten te maken voor het geval onze VWG-ers geen fo-
to konden aanleveren. Hahaha, dat is tegenwoordig  
niet meer nodig, foto’s genoeg”.  
“Je had er toch ook nog een weten te maken van die 
Laplanduil?” Jazeker, maar die uilen zagen we daar 
hoog boven in die bomen. Ruim 75 meter ver, forse 
wind en bewolkt weer. Het beest zat op een enorm nest 
te broeden, dat was echt kicken. Onze telescoop stond 
te zwiepen op zijn poten. Het zijn geen al te slechte  

foto’s geworden, maar zeker geen voorpaginakwaliteit.    
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We zetten de pc nog eens aan om de foto’s te bekijken. 
Inderdaad, die van de heetgebakerde Oeraluil zijn wel 
een heel stuk mooier door het mooiere licht.  
 
Ook bij de Laplanduil mochten we van onze Scandina-
vische schoonheid niet al te dichtbij komen, er was ge-
kapt in het aanpalende bos, ondanks een verbod. Wat 
dat betreft is het overal hetzelfde. We zagen gelukkig 
wel de partner overvliegen, wat een brede vleugels, im-
ponerend. We keuvelden nog wat verder over de andere 
uilen die we er zagen, of hoorden, maar kwamen toch 
steeds weer terecht op de twee grote grijze uilen.  
 
Enfin, jullie begrijpen wellicht nu waarom ik per onge-
luk bij de voorplaat van ons vorige nummer de uilen 
door elkaar heb gehaald. Het is dus de Oeraluil, met 
excuses aan Henk van Harskamp die beslist met gevaar 
voor eigen leven, zoals jullie nu weten, deze schitteren-
de plaat heeft geschoten. 
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Half oktober is het, over 14 dagen wil chef Braakbal 
zijn kopij weer binnen hebben, het zal hem echter deze 
keer tegenvallen want er is tot nu toe weinig of niets te 
muteren, daar hij echter rekent op een vol A4-tje van 
me, beginnen we gewoon over iets anders dan muteren 
en gaan we het even hebben over, ja inderdaad, vogels. 
 
Half september, ik had nog een paar vrije dagen over, 
zijn we weer even met de sleurhut eropuit getrokken, 
deze keer naar het oosten des lands, zoals dat heet. We 
hadden daar het 30 jarig bestaan van de caravanclub, 
waar we al 25 jaar lid van zijn, te vieren. Een van de 
activiteiten was: men trakteerde ons op een rondrit in 
een soort treintje, in de omgeving, waarbij we een be-
zoek zouden brengen aan een natuurreservaat in Zwill-
brock vlak over de grens, in Duitsland. 
Daar zouden we o.a. Flamingo’s zien in een van de me-
ren van het reservaat, en niet alleen Flamingo’s maar 
ook tientallen andere soorten vogels die aan, in, of bij 
het meer hun kostje kwamen opscharrelen.  
Na een uurtje rijden werden we gedropt vlak voor een 
cafeetje, want daar begon een wandelpad naar het 
meertje circa 2 km verderop. 
Na een kwartiertje lopen bij het meer aangekomen en 
staande in een mooie aanwezige kijkhut, zagen we een 
enorm aantal vogels, ’n tiental verschillende soorten, 
maar helaas geen Flamingo’s. Toch hebben we ons er 
prima vermaakt met de andere soorten, die geregeld 

zorgden voor de nodige discussies tussen de ‘kenners’ 
onder ons, die vooral gingen over, met wat voor vogel 
we nu weer te doen hadden.  
Na zo’n dik uurtje, aanvaarden we de terugtocht rich-
ting cafeetje, waar we even de koffie en iets erbij ons 
goed lieten smaken, waarna we weer in het voertuig 
richting camping werden vervoerd. Na aankomst op de 
camping, onze caravan even geplunderd, voor wat be-
treft eten en drinken en hebben daarna de fiets gepakt 
en zijn wederom naar het natuurgebied gegaan, we zijn 
een eindje langs het meer gefietst, we kwamen nl. van 
een ander kant aan, toen we een tweede kijkhut zagen. 
De fietsen gestald tegen een mooi hekwerk ervoor, wat 
treetjes beklommen en we stonden weer in een mooie 
kijkhut voor een schitterend uitzicht op het meer, een 
meer weer met tientallen vogelsoorten en weer met 
honderden vogels, en ja hoor, zelfs de Flamingo’s lie-
ten zich deze keer zien, ’n viertal liep aan de kant van 
het meer naar voedsel te zoeken, helaas te ver voor ons 
om met ons eenvoudig cameraatje leuke en duidelijke 
plaatjes te schieten.  
Na nog de nodige tijd in de omgeving van het meer te 
hebben rond gereden, hebben we de caravan weer op-
gezocht. Daar aangekomen hebben we nog even onze 
medekampeerders, die ook ’s morgens mee op pad wa-
ren en dus geen Flamingo’s hadden gezien, laten zien 
met de foto’s die we toch hadden gemaakt, dat ze er 
wel waren. (lekker).  

 
Nog even de mutaties, die toch nog waren binnengekomen, vermelden en u dan maar een prettige jaarwisseling 
wensen, dus tot 2012.  
 
Nieuwe Leden 
Ja, valt er toch ineens nog wat te muteren en wel: de heer Gerard Kuit uit Hazerswoude heeft zich opgegeven per 
1-11-2011 als nieuw lid. Gerard woont op, in of aan Roemer 9. 
 
Ook nog een bedankje, en wel van de heer Ad Kuilboer uit Alphen, hij zegt per 1 jan. a.s. zijn lidmaatschap op. 
Hij wenst de VWG nog veel succes toe. En wij wensen Ad alle goeds toe. 
 
Met deze mutaties zult u het deze keer moeten doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

Ons ledental: 

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. 

Joop van der Zalm 
uw administrateur 
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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: 

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 

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 

Za. 19/05 09.00-12.00 
Publieks- en ledenexcursie in samenwerking met 
SBB: 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 

 

mailto:jchoogeveen@zonnet.nl
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BEHEERSACTIVITEITEN 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden 

Natuurpark, 
Koudekerk 
a/d Rijn 

Zaterdag 
09.00 uur 

Van maart t/m september kan men er elke zaterdag 
terecht via 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: 
geen werkzaamheden 

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

Zaterdag, 
08.30 uur 

Maaiwerk, vogelhut Amalia e.o:  
geen werkzaamheden 

Zaterdag, 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 
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 

17/18-12-2011,  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: 

volgend jaar 
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. 
 
 

 
 
 
Onze penningmeester accepteert geen Griekse Euro’s 

CCoonnttrriibbuuttiiee  
 
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, werken wij sinds enige jaren niet meer met acceptgiro’s voor het innen van 
uw contributie/donatie.  
De procedure die wij vorige jaren hebben gevolgd is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten de-
zelfde werkwijze te hanteren. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een envelop aantreffen, waarin wij 
een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het jaar 2012. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage voor 29 februari 2012 te voldoen op ons ING-rekeningnummer 520103 t.n.v.: 
 
 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
 Van Beethovenlaan 97 
 2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 
 
Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende bedragen: 
 
 Contributie voor een lid is  € 18,50 
 Contributie voor een gezinslid is €   9,50 
 Contributie voor een jeugdlid is €   9,50 
 Bijdrage donateur is minimaal € 14,--  
 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom. 
 
Leo van Soldt,  
Penningmeester 

mailto:p.van.woerden@hetnet.nl
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Adri de Groot 

JJaacchhtt  oopp  KKoollggaannzzeenn    
bbiijj  DDee  WWiillcckk  
Vrijdag 4 november 2011. Ineens stonden ze daar, in 
de Gemene Polder langs de 4-Heemskinderenweg (ik 
volg de nieuwe officiële schrijfwijze, hoe lelijk ook) 
op schootsafstand van De Wilck: twee solide in elkaar 
getimmerde, grote jachthutten die op stevige bielzen 
boven een sloot waren geplaatst. Dat moet een klus 
geweest zijn! 
Op die percelen direct ten oosten (overigens ook ten 
noorden en ten zuiden) van De Wilck foerageren vaak 
Kolganzen en Smienten. De schietopeningen laag bij 
de grond en aan de bovenzijde hebben maar één doel: 
de ganzen van het maaiveld en uit de lucht knallen. 
Ik ben tegen wildbeheer en plezierjacht; slechts in  
uiterste noodzaak is volgens mij het doden van dieren 
uit beheersoogpunt bespreekbaar. Je als particulier 
verzetten tegen de jacht in zijn algemeenheid, is on-
begonnen werk. Dat is een zaak voor grote organisa-
ties en politieke partijen. 
Wel verzet ik mij tegen uitwassen die ik waarneem. 
Zoals in december de jacht in de sneeuw in Gelders-
woude. En zoals nu tegen het schieten op Kolganzen 
aan de grens van een natuurgebied. Er ontstaat (los 
van vele dode en creperende vogels) grote onrust in 
De Wilck, het gebied zal sterk inboeten als natuur-
reservaat, in nadelige zin voor dieren en voor de men-
sen die er van de natuur en de landelijke rust genieten. 

Of het ook gevaarlijk is? Dat zal ervan afhangen wel-
ke kant de lopen heenwijzen. 
De Wilck is een officieel Natura2000-gebied, met als 
speciale doelsoorten Kleine Zwanen en Smienten. De 
boswachters van Staatsbosbeheer meldden na mijn 
alarmkreet (via Vogeldagboek) dat zij niet op de 
hoogte waren en zij laten mensen de zaak verder uit-
zoeken en/of naar oplossingen kijken.  
Carla van Viegen, lid van Provinciale Staten voor de 
Partij van de Dieren, heeft het college van Gedepu-
teerde Staten gevraagd of hier alles toch wel legaal 
gebeurt. Verder waren er op moment van schrijven 
van dit artikeltje (9 november) nog diverse andere  
activiteiten achter de schermen gaande, alles in een 
poging heel duidelijk te krijgen of dit jagen is toege-
staan en/of het gestopt kan worden.  
 
Ook onze Vogelwerkgroep betuigde steun. De wet-
landwacht namens Vogelbescherming Nederland van 
De Wilck, Cor Kes, heeft intussen de Wildbeheereen-
heid gevraagd om, mede op basis van het beheerplan, 
de hutten te verwijderen.  
Zelf heb ik via e-mail en Twitter veel positieve reacties 
gehad, dank daarvoor. Ook enkele minder vriendelijke 
woorden. We leven gelukkig in een democratie en ik 
mag gelukkig mijn mening publiceren over zaken die ik 
als misstanden beschouw. Ik scheld daarbij niet, ik ge-
bruik geen geweld. Als anderen mij lastigvallen met 
woord en 'gebaar', zegt dat alles over de mentaliteit van 
die personen.  
Wordt vervolgd!
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PPiieerr  vvaann  IIJJmmuuiiddeenn  eenn  NNoooorrdd--HHoollllaanndd  
ledenexcursie zaterdag 17 september 

 
 
We vertrekken om 7 uur vanaf het bekende adres 
met een kleine groep van 12 mensen. Onder leiding 
van Jan, Ton en Bert begeven we ons richting IJ-
muiden. Vogels trekken zich waarschijnlijk niets aan 
van alle lelijkheid die je hier aantreft. En dan moet je 
nog flink betalen voor parkeren ook. 

We boksen op tegen de aanwakkerende wind, die 
door Kok-, Mantel-, Zilver- en natuurlijk Storm-
meeuwen meer gewaardeerd wordt dan door ons.  
Gelukkig lopen er ook nog een Dwergmeeuw en en-
kele Grote Sterns op het strand, en langs de vloedlijn 
is het natuurlijk een drukte van belang met allerlei 
klein grut, zoals Plevieren en Strandlopers, al dan 
niet met drie tenen.  
 
Op de steenblokken langs de Zuidpier hebben de 
Steenlopers het hartstikke druk, zo druk dat we ze tot 
op een paar meter kunnen naderen. Op het woeste 
water bevindt zich natuurlijk ook van alles en nog 
wat, maar we zijn pas echt gelukkig als er opeens 

een w-vormig silhouet boven ons langs glijdt en de 
Visarend zich laat zien. 
We moeten weer verder en we rijden de kop van 
Noord-Holland in, op naar de Hargerpolder. Het eer-
ste dat we spotten is een schaap met 4 poten, maar 
dan omhoog. De reddingsactie kunnen we met de 

kijker natuurlijk goed volgen. Maar nog interessanter 
is de Kleine Rietgans, die helemaal alleen mooi staat 
te wezen met zijn bruine borst naar ons toe. Ik vind 
hem helemaal niet zo klein, maar gelukkig heeft hij 
een roze snavel en dito poten, dus geen discussie. 
Het weer is nog steeds goed en we beginnen het dan 
ook te prijzen. Nooit doen voor het avond is, want 
bij een volgend plekje, de bollenveldjes die natge-
houden worden om de aaltjes te doden, krijgen we de 
volle laag.  
 
We vogelen vanuit de auto, tot ook dat onmogelijk 
wordt. Tussen 1 en 2 uur valt er heel wat hemelwa-
ter. De menigte vogels die aan het fourageren is op 
dit bollenlandje trekt zich er niets van aan en na re-
gen komt dan wel geen zonneschijn, maar het wordt 
wel weer droog. We zoeken tussen al dit grut - ik 
noem maar wat: Bontbekplevier, Bonte Strandloper, 

Groenpootruiter (of was dat bij de Hondsbosse  
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Zeewering?), Kleine- en 
Krombekstrandloper, Oe-
verloper, Kemphaan, Tu-
reluur en Witte Kwikstaart 
- eigenlijk de Gestreepte 
Strandloper. Nou, ik heb 
hem niet ontdekt, maar ik 
zie dat hij op alle ingele-
verde lijstjes staat, dus hij 
was er wel. Dan wordt het 
tijd voor een andere wei-
nig voorkomende gast. In 
de plasjes achter de Zui-
derzeedijk boven Medem-
blik moeten Grauwe Fran-
jepoten zitten, en bij het 
derde plasje is het raak. 
Een paartje is druk bezig 
al heen en weer zwem-
mend te foerageren, tussen 
een grote groep ganzen in. 
Mooi, deze kleine, gave vogeltjes in winterkleed.  
En op de voorgrond is een Zwarte Ruiter zo aardig 
om zich ook nog even voor opname op de lijst te 
melden.  
Natuurlijk hebben we veel meer gezien dan die paar  
vogels die ik nu genoemd heb. We hebben 250 km 

 Twee miniatuurvogeltjes, Grauwe Franjepoten in eerstejaarskleed  foto:  J. Altena

gereden en meer dan 80 soorten gezien of soms gehoord. 
en  

We gaan met een voldaan gevoel, mede dankzij de 
stroopwafels van Elly, op huis aan. Het was een  
lange, intensieve, maar vooral gezellige dag. 

Johan Jansen van Rosendaal 
 
 
Waarnemingen 17 september 2011 
 
Aalscholver Gestreepte Strandloper Kemphaan Oeverloper Toendrarietgans 
Bergeend Goudplevier Kievit Oeverpieper Torenvalk 
Blauwe Reiger Graspieper Kleine Karekiet  (*) Oeverzwaluw Tureluur 
Boerenzwaluw Grauwe Franjepoot Kl. Mantelmeeuw Ooievaar    Turkse Tortel 
Bontbekplevier Grauwe Gans Kleine Plevier   (*) Pijlstaart Veldleeuwerik 
Bonte Strandloper Groenling                (*) Kleine Rietgans Pimpelmees Visarend 
Bruine Kiekendief Groenpootruiter Kleine Strandloper Putter Visdief 
Buizerd Gr. Bonte Specht     (o) Kneu Ringmus Watersnip 
Canadese Gans (Gr.) Grote Mantelmeeuw Knobbelzwaan Rotgans Wilde Eend 
Drieteenstrandloper Grote Stern Kokmeeuw Scholekster Wintertaling 
Dwergmeeuw Gr. Zilverreiger      (o) Koolmees Slobeend Witte Kwikstaart 
Ekster Grutto                    (*) Krakeend Smient Wulp 
Fazant                 (o) Holenduif Krombekstrandloper Spreeuw Zilvermeeuw 
Fitis                    (*) Houtduif Kuifeend Steenloper Zilverplevier 
Fuut Huismus Lepelaar Stormmeeuw Zwarte Kraai 
Gaai                   (o) Huiszwaluw Meerkoet Tafeleend Zwarte Ruiter 
Gekraagde Roodstaart Kanoet Middelste Zaagbek Tapuit Zwarte Zee-eend 
Gele Kwikstaart Kauw Nijlgans Tjiftjaf 
___________________ 
(o)  overvliegend 
(*)  door slechts één persoon waargenomen 
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HHooee  mmeeeerr  jjee  tteelltt,,  hhooee  lleeuukkeerr  hheett  wwoorrddtt  
wwaanntt  jjee  kkuunntt  eerr  ddeess  ttee  mmeeeerr  oovveerr  zzeeggggeenn!!  

 
citaat Jan-Willem Vergeer 7 september 2011 

 
Al jarenlang tellen we vogels van oktober tot maart 
in ons werkgebied. Soms vraag je je wel eens af: 
waar doe ik het voor of wat doen ze met mijn gege-

vens?  Daarom is voor de startavond van het nieuwe 
seizoen Jan-Willem Vergeer uitgenodigd. Hij is co-
ordinator van SOVON voor de wintertellingen in 
Zuid Holland. Eén van de conclusies die avond van 
Jan-Willem was: elke maand tellen geeft een goed 
beeld van een seizoensverloop, jarenlang tellen geeft 
trends aan. En over die trends ging het grootste deel 
van de lezing. Maar eerst gaf hij een beeld van de 
gebieden en de frequentie waarmee die geteld wor-
den door leden van de VWG. Het blijkt alleen al uit 
de statistiek dat we hele trouwe tellers zijn (iets wat 

ik overigens al lang weet natuurlijk).  
In het overzicht van de 15 meest talrijke soorten (zie 
volgende pagina) in ons telgebied ziet u hoe onze 

aantallen zich verhouden tot de landelijke en provin-
ciale aantallen. De cijfers spreken voor zich. Voor de 
meeste tellers komt het soortenlijstje niet als een ver-
rassing denk ik. Interessant is ook te bekijken hoe de 
percentages liggen t.o.v. de landelijk getelde aantal-
len. Ik noem alleen de aantallen boven de 5%. 

 
 Jan-Willem Vergeer in een gloedvol betoog over onze telprestaties  foto: red. 

 
De Heilige Ibis blijkt koploper te zijn met 88,4%, 
maar hierbij moet onmiddellijk de kanttekening ge-
plaatst worden dat de populatie van de Heilige Ibis 
inmiddels weer helemaal is weggevangen door  
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Avifauna. Wellicht dat we ze in de toekomst weer 
gaan zien. De Franse populatie rukt langzaam naar 
het noorden op.  
 
Een soort die we in de nieuwsbrief op de voet volgen 
is de Grote Gele Kwikstaart. Met 8,2% goed in onze 
telgebieden vertegenwoordigd. Met de kanttekening 
dat de soort waarschijnlijk onderteld wordt. Mijn ei-
gen ervaring is dat je altijd even bij Jan Kerkvliet 

achter de boerderij moet kijken op de mestvaalt of 
hij zich daar niet ophoudt. Hij kan zich op zo veel 
verborgen plekjes bevinden dat we er, denk ik, vaak  
een aantal missen. 
De Watersnip is met 5,6% aanwezig in onze telge-
bieden. Het is een lastig te tellen soort, gezien zijn 
verborgen leefwijze. 
 
Dan komen we bij de meeuwen. In absolute aantal-
len rijk aanwezig, maar ook percentueel zijn Storm- 
en Kokmeeuw goed vertegenwoordigd. Ieder die telt 
heeft de ervaring dat op pas gegierd weiland duizen-
den meeuwen kunnen zitten. Vanuit het publiek 
werden ze dan ook ‘strontmeeuwen’ genoemd. De 

Stormmeeuw is met  5,4% aanwezig en de kok-
meeuw met 5,0%.  
Ook de Patrijs, die we helemaal niet vaak zien, is 
met 5% aanwezig. Eigenlijk wel schokkend dat de 
paar Patrijzen die wij tellen al 5% is van het lande-
lijke totaal.  
 
In de lezing werden ook de trends genoemd van veel 
verschillende soorten. Als je dat wilt nalezen moet je 

onderstaande link invoeren. Je krijgt dan de hele  
lezing in powerpoint op je scherm: 
http://tinyurl.com/Vergeer-Hazerswoude 
 
Tot slot werden de soorten genoemd waarvoor onze 
telgebieden van belang zijn. Het zijn de Storm-
meeuw, de Kokmeeuw, de Kleine Zwaan, de Water-
snip, de Goudplevier en de Wulp. 
 
Het was heel leuk om in de maandbrief  van Jan-
Willem te lezen hoe inspirerend hij het vond om zijn 
verhaal voor ons te houden. Een duidelijk bewijs van 
elkaar inspireren, want ook veel toehoorders hebben 
met veel plezier de lezing bijgewoond. 

 
Ko Katsman 
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   Ruigpootbuizerd  foto: J. van Hoogeveen  

OOoossttvvoooorrnnee  eenn  ddee  MMaaaassvvllaakkttee  
Excursie 22 oktober 

 
 
Zaterdagochtend 22 oktober verzamelden we met  
± 20 personen bij Boers om per auto naar Oost-
voorne en de Maasvlakte te gaan. 
 

 
 
We begonnen in het mooie natuurgebied bij Oost-

Voorne. Het is al niet verkeerd om daar een stukje te 
mogen wandelen en dan doe je dat ook nog eens klet-
send met allemaal gezellige mensen, waarbij je dan 
ook nog eens de nodige leuke en interessante vogels 
krijgt te zien. Plus dat we een prachtige dag hadden 
met volop zon, er was wel een fris windje maar met 
de nodige kledinglaagjes aan was dat geen probleem. 
Dus dat was puur genieten. 
 
Ik ga niet alle vogels opnoemen die we gezien heb-
ben, bij dit stukje zit een lijstje van alle waarnemin-
gen. Maar voor mij was de Ruigpootbuizerd wel een 
hoogtepunt! Verschillende exemplaren van de Ruig-
pootbuizerd hebben we heel goed kunnen zien. Hij 
heeft een witte stuit en zwarte vlekken midden op de 
onderkant van de vleugels. Ze staan veel te “bidden”. 
De ruige poten heb ik niet gezien maar ik heb mij la-
ten vertellen dat die in het veld niet waarneembaar 
zijn. 
Onderweg hadden we nog een interessante uitleg van  

’s Ochtends heel vroeg bij Broers Mieke over de hoesjes die om de pootjes van hun sta-
tief zaten, deze bleken eigenlijk om de autogordels 
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heen te moeten zitten voor als je een decolleté hebt of 
nogal blote jurk zodat de gordel niet in het blote vlees 
gaat snijden. Pierre gaf nog een demonstratie hoe 
handig het is dat ze nu om de pootjes van het 

statief zitten. Wil je er meer van weten dan moet je 
het hen zelf maar eens vragen. 
 
Op de Maasvlakte zagen we ook nog een Blauwe  
Parkiet (Grasparkiet). Jan heeft nog geprobeerd om 
hem te vangen maar de parkiet was toch sneller dan 
Jan. Aan het eind van de dag hebben we nog veel 
Kieviten op een strekdam gezien (altijd gedacht dat 
die alleen maar in een weiland zitten). 
Bij die strekdam zat ook een aantal Dodaarzen en 

Pijlstaarteenden. Die vond ik zelf ook zeker leuk om 
te zien en het getrippel van de Drieteenstrandlopertjes 
die we al eerder op de dag hadden gezien is toch ook 
altijd weer heel aandoenlijk. We zagen in de 

verte ook nog een strandtent maar helaas hebben we  
een kopje koffie of thee niet kunnen waarnemen, daar 
moeten we de volgende keer naar mijn idee toch eens 
beter naar gaan zoeken. 
 
Als toetje kwam er nog een mannetje Blauwe Kiekendief 
overvliegen, hij liet zich heel mooi zien! Het was een ge-
zellige en zonnige dag waarop we toch behoorlijk wat 
vogelsoorten hebben gezien. Tot slot wil ik dan nog de 
leiding bedanken voor de organisatie van deze dag. 

 
Yolanda Calandt  

Alle foto’s Jan Hoogeveen 
 

Waargenomen soorten: 22 oktober 2011 
 

Aalscholver Graspieper Kleine Zilverreiger Pijlstaart Torenvalk 
Baardman Grauwe Gans Kleine Zwaan    (o) Pimpelmees Tureluur 
Bergeend Groenling Kneu Putter Turkse Tortel       (o) 
Blauwe Kiekendief Grote Bonte Specht Knobbelzwaan Roodborst Veldleeuwerik 
Blauwe Reiger Gr. Gele Kwikstaart Kokmeeuw Roodkeelduiker Vink 
Bontbekplevier Grote Mantelmeeuw Kolgans                (o) Rotgans Wilde Eend 
Bonte Strandloper Grote Stern Koolmees Ruigpootbuizerd Winterkoning 
Boomleeuwerik Gr. Zilverreiger   (o) Koperwiek Scholekster Wintertaling 
Buizerd Halsbandparkiet (o) Krakeend Sijs Witte Kwikstaart 
Dodaars Heggenmus Kramsvogel Slechtvalk Wulp 
Drieteenstrandloper Holenduif Kuifeend Smelleken Zanglijster 
Eidereend Houtduif Lepelaar Smient Zilvermeeuw 
Ekster Kauw Meerkoet Sperwer Zilverplevier 
Fazant Keep Merel Spreeuw Zwarte Kraai 
Fuut Kemphaan Middelste Zaagbek Staartmees Zwartkop             (h) 
Gaai Kievit Nijlgans Stormmeeuw  
Gele Kwikstaart Kleine Jager  Oeverpieper Tapuit  
Grasparkiet Kl. Mantelmeeuw Ooievaar              (o) Tjiftjaf                (h)  
 _______________________________ 
(o)  onderweg waargenomen 
(h)  gehoord 
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OOnnss  ttuuiinnrreesseerrvvaaaatt  
iiss  eeeenn  eeccoollooggiisscchhee  ttuuiinn..  

 
 
22 september 2011: Het is voor het eerst sinds lange 
tijd weer een zomerse dag en dan is gisteren nog wel 
de herfst begonnen. Vanmorgen heb ik de vijf vogel-
voedersilo’s schoongemaakt die in onze tuin hangen. 
Met al die regen raken ze verstopt en de schaal eron-
der wordt erg vies. Onze 80 à 90 Huismussen en de 

vele Kool- en Pimpelmeesjes eten namelijk niet erg 
netjes. Ze zijn kieskeurig en gooien veel van het 
zaad dat niet voor hun gading is uit de silo. Vandaar 
dat er een siloschaal onder vastgeschroefd zit. Ande-
re vogels zoals de Turkse Tortel en de Spreeuw we-
ten daar wel raad mee en steken hun kop door het 
traliewerk om er bij te kunnen. Niet al het zaad 
wordt opgegeten en dat gaat met de regen lekker 
plakken en een dikke koek vormen als je het niet 
schoonmaakt. Vandaar dus mijn schoonmaakklus. 
Nadat de klus geklaard is zie ik een merel in de druif 
druk bezig zich te goed te doen aan de blauwe rijpe 
druifjes. Ik ga naar mevrouw Merel toe en vraag of 
ze lekker geniet van de druifjes. Elke keer als ik de 
vraag stel of ze lekker zijn, geeft ze antwoord met 
“tjoek” en neemt dan weer een druifje. Ik sta een 
kleine 60 cm bij haar vandaan en ze kijkt me recht in 
de ogen alsof ze wil zeggen dat ze van haar zijn. Ik 
besluit een paar trosjes te plukken en de rest voor de 

Merels en Spreeuwen te laten hangen. Ik loop naar 
de achtertuin en zie dat er ook rijpe bramen geplukt 
moeten worden. Een spontaan doornloze braam die 
door een oerwoud groeit. Ik besluit meteen lekker in 
de tuin te gaan werken in plaats van naar de volks-
tuin te gaan. Hier kan wel iets gedaan worden. Het 

pad is geheel overwoekerd en moet dus beloopbaar 
worden. Verder niet te veel doen. Terwijl ik bij het 
hek aan het werk ben, komt er een buurman (is ook 
in zijn tuin aan het werk) een praatje maken. ”Zo, 
eindelijk wat in de tuin aan het doen?” “Hoezo, ein-
delijk?” vraag ik. ”Nou, iedereen weet toch dat jullie 
niets aan de tuin doen.” Niets aan de tuin doen?” 
vraag ik verbaasd. ”We zijn juist druk bezig met de 
ecologische tuin. We hebben zelfs twee keer een eer-
ste prijs en de hoofdprijs voor de meest ecologische 
tuin van Leiderdorp gewonnen ”. Ja, dat wist hij ook. 
“Maar wat houdt dat dan in, zo’n ecologische tuin? 
Heb je dan bijzondere bloemen of zo?” Ik vertel hem 
van onze metselbijtjes in het houthok waar we gaten 
in de blokken hout hebben geboord met verschillen-
de diameters. Over de vijf egels die geregeld onze 
tuin bezoeken en dan flink lawaai maken. Dat het 
voor die egels erg belangrijk is dat de tuin een grote 
verscheidenheid heeft aan bodembedekking en on-
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derbegroeiing. Ja, een egel had hij ook wel in de tuin 
en sinds kort ook een mol. Dat is niet zo fijn. Ik ver-
tel verder van de spontaan opgekomen braam en een 
aantal bloemen en dat we ook kijken wat er opkomt. 
We hebben een grote verscheidenheid aan planten en 
bloemen, vlinderstruiken voor de vlinders, bessen-
struiken, twee krentenboompjes en Gelderse roos 
voor de vogels. 
Zijn telefoon gaat en hij verontschuldigt zich want 
hij moet hem opnemen en weg is hij. Geen belang-
stelling meer. 
 
Jammer, nu heb ik hem de rest niet kunnen vertellen 
en al helemaal niets kunnen laten zien. Want in onze 
ecologische tuin hebben we oud hout verspreid door 
de tuin liggen. Hout van elzen, berken en jeneverbes. 
Dit trekt allerlei beestjes aan. Dood hout leeft im-
mers. Ook een houtstapeltje, een rommelhoekje van 
oude bloempotten waar de padden zich graag ver-
schuilen, een zandplek voor de mussen die graag een 
zandbad nemen en een tweetal hoopjes steen. Egels 
houden ervan om te klimmen, over hout en over ste-
nen. Verder zoeken kleine insecten daar een veilige 
haven. In de vijver zitten kikkers, salamanders en 
heel veel ander onderwaterleven. Naast het houthok 
staat het egelhuis (met dik schors op het dak) dat 
Joop voor ons gebouwd heeft. De hele zomer is het 
daar druk met egels. En achter in de tuin hebben we 
twee dakpannen tegen een muurtje staan waar egels 
zich kunnen verschuilen. Daar hebben twee kleine 
egels 2 jaar geleden samen de winter doorgebracht 
terwijl wij ze bijvoerden. Ze waren nog te klein om 
de winter door te slapen en waren anders dood ge-
gaan. Op het houthok ligt een rieten mat. Ik kan een 
ieder aanraden om dat op je houthok vast te maken. 
Na een waterbad in één van de drie waterbakken (het 
is soms echt een waterballet als er zo’n twintig 
Huismussen en Kool- en Pimpelmeesjes tegelijk in 
de waterbakken aan het badderen zijn) gaan de vo-
gels op de mat in de zon liggen zonnebaden met de 
vleugels gespreid. Koolmeesjes, Merels, Spreeuwen, 
Huismussen, het maakt niet uit: ze doen het allemaal. 
Je moet ongeveer één keer per jaar de mat vervan-
gen. Want dan is de mat op. Er gaan namelijk kleine 
insecten in die er weer door de vogels worden uitge-
plukt. Vooral de jonge Huismussen zijn slopers, ze 
trekken en doen aan het riet alsof het een lieve lust is. 

  
 

Margot Klingers 
Ik ga verder met snoeien en opbinden van de woeke- 

rende planten over het pad om ze enigszins in toom 
te houden. Ik kom de gele lis met zaadlobben tegen 
en knip de stengels af. Ik leg ze op een bistrostoeltje 
in de zon. Terwijl ik aan het lunchen ben, zie ik van-
uit mijn ooghoek een drukte van jewelste bij de voe-
dersilo’s. De A4 is daar niets bij. 
 
Dat het voor een leek moeilijk is om te weten wat 
een ecologische tuin precies is, bewijst een aantal 
weken later de Tuinkeurcommissie van Leiderdorp. 
Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de “mooiste 
tuin van Leiderdorp” in de categorie ecologische tui-
nen. We werden dit keer tweede. Op zich niet erg, 
maar als de keurcommissie vooraf meldt dat ze ei-
genlijk geen idee hebben wat dat “ecologische” in-
houdt ga je je wel op de kop krabben. De eerste prijs 
ging dan ook naar een heel mooie bloementuin 
waarvan de eigenaren zelf ook verbaasd waren dat ze 
in deze categorie de eerste prijs hadden gewonnen. 
Nee, de echte waardering krijg je in onze tuin van de 
natuur zelf. De vele vogels die elke dag onze tuin 
een bezoekje brengen, de padden, kikkers en de sa-
lamanders. De bosmuis die in het houthok leeft en 
stiekem ook uit de silo’s eet. En als groot geschenk 
hebben we net een kleine drie weken geleden gecon-
stateerd dat we twee kleine egeljongen (we noemen 
ze: Jip en Janneke) hebben. Ook moeder egel is er 

geregeld bij. Zij is één van de twee egels die we twee 
jaar geleden als jong egeltje (“Prikkie”) de hele eer-
ste koude winter door hebben geholpen. Het andere 
egeltje “Ukkie” is in dat voorjaar overleden. Egel 
Prikkie is van de zomer door diverse mannetjes egels 
besnuffeld, maar we denken dat “Blondie”, een beer 
van een egel, de vader is. Hij verschijnt ook nog af 
en toe in de tuin. Dus dat egels erg op zichzelf zijn 
en geen ander gezelschap dulden wordt in onze tuin 
dan ook tegengesproken. 
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De mooiste vogelplekken in Nederland VIII 
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IInnffiillttrraattiieeggeebbiieedd    
AAmmsstteerrddaammssee    
WWaatteerrlleeiiddiinnggdduuiinneenn  
 
Dit keer wil ik jullie naar mijn geliefde AW duinen 
meenemen. Hier begonnen onze vogeltochten. Toen 
ik in de jaren 80 van de vorige eeuw begon met vo-
gels kijken leverde elke trip weer nieuwe soorten op. 
 
De infiltratiekanalen zijn bij strenge vorst de laatste 
stukken water die dicht vriezen in onze omgeving. 
Zijn alle grote plassen als Starrevaart-, Nieuwkoopse- 
en Vinkeveenseplassen al dichtgevroren dan liggen de 
infiltratiekanalen vlak achter de zeereep nog volledig 
open. Daar kunnen de vogels nog terecht en dat weten 
zij! 
De zon komt op in het oosten en zakt in het westen in 
de zee, zo hebben wij Noord- en Zuid-Hollanders dat 
geleerd. Het rechte Schuster Kanaal, dit is het doel 
van onze vogeltocht, ligt noord zuid, dus in de och-
tend is de overkant van het kanaal goed te bekijken. 
Wij moeten nu dus wachten op een koude dag met 
helder zonnig weer, een wat langere vorstperiode en 
als tijdstip de ochtenduren. U begrijpt al die voor-
waarden geven maar een beperkt aantal mogelijkhe-
den. Zeker niet lang van tevoren te plannen.  
Voldoet het weerbericht de avond van tevoren aan al-
le voorwaarden dan moeten alle plannen voor de. 

 
komende dag maar even wachten, het is nu vogel-
kijkweer! 
Hoe komen wij op de plek? Ik denk dat de ingang Vo-
gelenzang/Panneland voor een ieder van ons makkelijk 
te vinden is. Voor de Tom Tom bezitters onder  
ons helemaal makkelijk; Vogelenzangseduinweg 4,  
Vogelenzang. Hier parkeren wij de auto. Bij het pan-
nenkoekenrestaurant, dinsdags gesloten, kunt u 

een landkaart kopen. Het toegangskaartje koopt u 
weer bij de automaat bij het toegangshek. De par-
keerplaats moet tegenwoordig betaald worden, afre-
kenen ook bij dezelfde automaat. Wij lopen nu recht- 
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door langs de Pannelanderweg tot aan het infiltratie-
gebied. Hier slaan wij linksaf en na enkele meters 
weer rechtsaf. Wij steken nu een dam over en dan 
weer direct links het graspad volgen dat parallel loopt 
aan het Nieuw kanaal. De watervogels zitten hier al in 
grote aantallen. Wij hoeven ons dus zeker niet te ver-
velen tijdens de wandeling naar ons doel. Let ook op 
de Roerdompen die hier nu in de rietkragen verborgen 
kunnen zitten. Kom je vroeg en ben je de eerste dan 
kun je er wellicht een paar zien opvliegen of scharre-
len langs de kant.  
Wij hebben nu haast om bij ons doel het Rechte 
Schuster kanaal te komen, dus volgen wij het gras-
pad. Bij de eerstvolgende dam slaan wij nu rechtsaf. 
Dit is een klinkerweg. Wij laten het eerste graspad 
links liggen. In de Amsterdamse Waterleidingduinen 
ligt een aantal toevoerkanalen waarin water met een 
grote snelheid in een betonnen geul van de ene plek 
naar de andere plek gepompt wordt. Landschappelijk 
helemaal niks, maar het is met enige verbeelding ge-
lijkend op een bergbeekje. Vandaar dat hierin regel-
matig bergbeekvogels als Grote Gele Kwikstaart en 
Waterspreeuw vertoeven. Aan onze rechterhand ligt 
het eiland van Rolvers, een begrazingsgebied. Hier 
kunnen leuke roofvogels boven hangen. Wij nemen 
nu het eerste graspad links waarlangs zo'n “bergbeek” 
stroomt. Deze beek bevriest nooit, let nu vooral op de 
overhangende takken van de struiken langs het water, 
hier zit vaak een IJsvogel op die zo mooi zicht heeft 
op het heldere water. Regelmatig zie je hem naar be-
neden duiken. Rechts van ons ligt nu de befaamde 
Zwanenplas, helaas bevriest deze plas snel en is er bij 
strenge vorst niet veel te zien. Er bestaat echter de 
mogelijkheid dat de zwanen en eenden een wak heb-
ben weten open te houden, dan is het hier wel feest 
voor de vogelaar. Wilde Zwanen, onze doelsoort op 
deze trip, Brilduikers, Krooneenden, Grote Zaagbek-
ken en andere wintereenden kunnen zich in het wak 
ophouden.  

 
Na enige tijd buigt het pad af naar rechts. Als u de 
kaart bekijkt ziet u hier een landtongetje liggen, er 
loopt een onduidelijk zandpaadje naar het uitkijkpunt 
op de landtong. Hier heeft u prachtig zicht op de be-

vroren Zwanenplas met zijn eventuele wak. Ligt de 
plas geheel dichtgevroren, dan hebben wij pech en lo-
pen snel door naar ons uiteindelijke doel: het 10 meter 
diepe Rechte Schuster kanaal. Dit bereiken wij door 
onze weg op het graspad te vervolgen tot wij bij een 
klinkerpad komen. Hier slaan wij linksaf. 
Wij zien direct of er veel watervogels in het kanaal 
zitten. Is dit het geval dan zouden wij u aanraden om 
direct het hoge duintje dat rechts van het klinkerpad 
ligt, op te klimmen. Op de kaart staat de naam 

Dappere Kees vermeld. Vanaf het topje van de berg 
heeft u een mooi uitzicht over het kanaal en zijn riet-
randen. Buiten de gewone wintergasten staan in onze 
aantekenboekjes soorten als Roerdomp, Waterral, 
Bokje en Watersnip, Witoogeend en vele kiekendie-
ven en Ruigpootbuizerd jagend boven het infiltratie-
gebied het Westerveld vermeld. Wordt het zitvlak 
koud dan is het tijd om door te lopen tot een vier-
sprong. Wij moeten nu beslissen of wij de wandeling 
willen uitbreiden met een loop in het verder voor het 
publiek afgesloten infiltratiegebied, met kans op roof-
vogels en vooral Wilde Zwanen, of dat wij nu rechts 
afslaan en via het Groot Zwarteveld de terugweg aan-
vaarden. 
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Voor het gemak gaan wij ervan uit dat u de wandeling 
door het infiltratiegebied erbij wilt pakken, wij komen 
toch weer op dit punt terug. 
Wij slaan nu linksaf, een laag bordje geeft aan dat u 
alleen op het verharde pad mag lopen. Let eerst even 
op de vogels op het Rechte Schuster kanaal die op de 
dam goed te zien zijn. 
Het kanaal rechts van ons is door ons als het Lage 
Schuster kanaal omgedoopt. Het ligt namelijk veel 
lager. Tegenwoordig is het wat dichtbegroeid met riet. 
Hier heb je nog steeds kans op foeragerende Roer-
dompen, Watersnippen, Bokjes en Houtsnippen.  
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Op een zeer koude winterdag zagen wij ze bijna alle-
maal in één kijkerbeeld in de beschutting van over-
hangende wilgentakken. Het riet was toen echter wel 
wat minder opgerukt dan tegenwoordig. Maar geef 
het een kans door even rustig op het talud te gaan zit-
ten en de vogels weer tot hun normale doen terug te 
laten komen. Wij vervolgen nu het klinkerpad en 
slaan bij een opslagplaats van wegwerkmaterialen 
linksaf. Let wederom weer goed op de roofvogels die 
achter de Koperwieken en Kramsvogels aan zitten die 
zich tegoed doen aan de duinbessen. Wij lopen door 
tot op een T-splitsing waar wij rechtsaf slaan. Hier 
ligt weer een infiltratiekanaal dat noord-zuid ligt, nu 
dus goed te bekijken vanaf het pad. Recent zijn de ta-
luds afgevlakt en zijn er mooie slikrandjes langs het 
kanaal ontstaan waar veel te zien is. De Wilde Zwa-
nen zitten hier bij deze vorstperiode vaak in tientallen, 
vroeger was dit de plek voor de Bonte Kraai, maar 
deze zijn tegenwoordig nagenoeg uit het beeld ver-
dwenen. Ook hier: ga rustig op een windvrij plekje 
zitten en laat het gevogelte even tot rust komen, na de 
eerste schrik gaan zij weer door met hun normale ge-
drag. Aan het einde van het pad slaan wij rechtsaf op 
het Duizendmeterpad. Links van het pad ligt een heel 
raar beekje, gevuld met kwelwater uit het omliggende 
infiltratiegebied. Via een paar stroomversnellinkjes 
loopt dit uiteindelijk in het Barnaartkanaal. Menig-
maal zagen wij hier de Roerdomp en Bokjes uit op-
vliegen bij het langslopen. Na precies een kilometer, 
vandaar de naam, slaan wij bij het eerste kruispunt en 
een stenen schuilhutje rechtsaf. Dit pad loopt parallel 
aan het “Lage Schuster kanaal”. Ook dit kanaal zal 
vanwege de kwel vanuit het infiltratiegebied nooit 
dichtvriezen. Halverwege bij een waterpeilput kijkt u 
op wat wilgen aan de overkant, de takken hiervan 
hangen over het water.  

 
 
 
 

Rob Kraayeveld 

Hieronder hebben wij menigmaal Houtsnippen en 
Watersnippen zien zitten. Lekker in het zonnetje. 
 
Wij komen nu bij een kruispunt waar wij zo-even ook 
waren. Wij slaan hier linksaf op een grindpad over het 
Groot Zwarteveld. Let na 30 meter op de kanalen 
links en rechts van u. Hier willen de Wilde Zwanen 
zich ook nogal eens ophouden. Tevens kan rechts van 

u in het bosje op het open veld de Klapekster zitten. 
Aan het einde van het veld de weg links vervolgen en 
net voorbij een stuwtje rechtsaf een graspad inslaan 
langs een infiltratiekanaal. 
Dit is het kanaal waar vorig jaar de Waterspreeuw zat. 
Houd de kanten dus goed in de gaten. Op een ge-
geven moment wordt het kanaaltje weer een berg-
beekje met een stroomversnellinkje, ook hier zat 

 
de Waterspreeuw regelmatig. Op de dam slaan wij 
rechtsaf richting Pannenland. Volgende klinkerweg 
links en dan nog een kilometer doorlopen en u bent 
weer bij de auto. 
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Wij hebben nu met de extra loop ongeveer 12 km ge-
lopen en zonder loop 9 km. Als het weer inderdaad 
meezit, een heerlijke vogelrijke wandeling. 
 
In een aantal afleveringen hebben wij jullie meege-
nomen naar een aantal in onze ogen mooiste vogel-
kijkplekjes van Nederland. 
Van de waarnemingen van bijzondere vogels die 
worden genoemd heb ik, moet ik eerlijk bekennen, 
veel gebruik gemaakt van de veel jongere ogen en 
oren en de grote vogelkennis van mijn zoon Ken. 
Ik heb destijds in overleg met Ronald Klingers het 
stokje van hem overgenomen. Hij vertelde in een aan-
tal afleveringen over zijn ervaringen in de Amster-
damse Waterleidingduinen. Het was geenszins mijn 
bedoeling om met mijn stukjes concurrentie aan te 
gaan met het excursieprogramma van de commissie 
ledenactiviteiten. Zij moeten maanden van te voren 
een excursie plannen, je hebt dan geen weet van de 
weersomstandigheden op de betreffende dag. Wij 
plannen onze tripjes meestal een dag van te voren. 
Het weer, het betreffende jaargetijde, de trek, het getij 
en de windrichting zijn meestal de bepalende factoren 
waar wij heengaan. Wij noemen dit “doelvogelen”. H
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De voorraad van wat minder algemeen bekende plek-
jes raakt echter een beetje uitgeput. Als de redactie en 
u het leuk zouden blijven vinden zou ik in de toe-
komst met een wat minder hoge frequentie een stukje 
kunnen schrijven over andere leuke plekjes die u kunt 
bezoeken in het aanstaande jaargetijde. 
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Ronald Klingers   

 
 

 
 
 

DDee  LLeetttteerrkknneecchhtt  
 
 

Ons onvolprezen clubblad de 
Braakbal wordt zeer strak gere‐
digeerd door een voortreffelijke 
eindredacteur, Frans Verburgt. 
Frans houdt zich met alle aspec‐
ten van het blad intensief bezig, 
waaronder ook met het taalge‐
bruik. Taalfouten zijn hem een 
doorn in het oog. Desondanks 
lukte het hem mijn voornaam 
onder de vorige twee columns 
te verhaspelen. Ik heet toch 
echt Ronald. Frans baalt enorm 
van deze omissie, terwijl ik het 
hem al lang vergeven heb. Deze 
column draag ik daarom aan 
Frans op. 
 
Schrijf je vogelnamen nu met 
een hoofdletter of met een 
kleine letter? Oftewel: is het nu 
grote mantelmeeuw of Kleine 
mantelmeeuw? Is dat zo be‐
langrijk, vraagt u zich misschien 
af, maar we hebben het hier 
wel over Zuiver Taalgebruik. 
Een klein spelfoutje kan een 
groot verschil maken, zoals de 
voormalige gemeente Hazers‐
woude mocht ondervinden: 
verwisseling van een h en een k 
zorgde destijds voor een heel 
bijzondere bekendmaking van 
de bouwvergunning voor onze 
observatiehut Amalia in de 
plaatselijke blaadjes; het haalde 
zelfs de landelijke krant. 
 
In de Braakbal zie ik vogelna‐
men geschreven met kleine, 
maar toch vooral met hoofdlet‐
ters. Hoe zit het nu werkelijk? Ik 
heb dit opgezocht in het meest 
geraadpleegde taalorakel van 

ons land, het boek ‘Schrijfwijzer’ van Jan Renkema. De hoofdre‐
gel is dat eigennamen met een hoofdletter worden geschreven. 
Maar daarop geldt de uitzondering 
dat soortnamen van dieren en 
planten een kleine letter krijgen (de 
Latijnse aanduidingen krijgen wél 
een hoofdletter, het is Crex Crex en 
Buteo Buteo). Vogelnamen moeten 
dus met een kleine letter worden 
geschreven, behalve natuurlijk aan het begin van een zin. Een 
paar voorbeeldzinnen ter verduidelijking: “Ik heb zojuist twee 
nonnetjes zien paren”. “In industriegebieden zie je veel zwarte 
ooievaars”. “De wespendief heeft spijt” en tenslotte: “Fraters 
hebben kleintjes”. 
Maar dan zijn er ook weer uitzonderingen op de uitzondering. 
Ten eerste: (delen van) vogelnamen die zijn afgeleid van een na‐
tuurlijke persoon ‐meestal hun ontdekker‐ moeten wél met een 
hoofdletter geschreven worden. Het is dus een Temmincks 
strandloper. Ten tweede: aardrijkskundige namen krijgen 
hoofdletters, ook als onderdeel van een dierennaam. De hond 
heet dus een Duitse herder. En het zou ook Vlaamse gaai zijn, 
indien dat beest nog zou bestaan. 
 
Maar hoe zit het dan met de Pontische meeuw? Is Pontisch een 
aardrijkskundige benaming? En zo ja, waar ligt Pontië dan? Ik 
heb het voor u uitgezocht. Er is sprake van het Pontisch geberg‐
te, een berggebied in het noorden van Turkije. Meeuwen in de 
bergen? Nee, het blijkt dat de Nederlandse naam voor het 
gebergte verwijst naar het kustgebied Pontus aan de Zwarte 
Zee. A ha, zee en meeuwen, nu klopt het weer. 
 
Ik heb een handicap: ik ben jurist. Juristen zijn taalpuristen. Ge‐
lukkig zitten er ook pragmatici bij. Die hebben artikel 5 uitge‐
vonden: iets door de vingers zien. Ik zal dat artikel toepassen. 
Het maakt mij niet uit hoe u vogels voor de Braakbal aanlevert, 
klein of met kapitalen. Doe wat u goeddunkt, Frans verbetert 
het wel. 
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GGaannzzeenn‐‐  
  

bbaannddeenn  
De eerste halsbanden die we zagen was in Noord-
Holland, ten zuiden van Volendam. Ze zaten om de 
nek van Grauwe Ganzen.  
Het kostte drie kwartier voor we de ringen hadden 
ontcijferd, we hadden geen superkijker in die tijd. 
Maar wat was dat, die halsbanden, wat moesten we er 
mee? Er was geen internet, we waren geen lid van een 
vogelclub met experts als de VWG, nee. Maar dat het 
nuttig was het te noteren dat was wel duidelijk.  
 
Hoe deze ringen af te lezen? En precies wat? 
Het lezen van een nekring gaat als volgt: de staande 
letter is altijd de eerste letter van de code. De twee  

 
boven elkaar staande tekens kunnen een cijfer zijn of 
twee letters. Een cijfer laat zichzelf lezen en bij letters 
moet je van boven naar beneden lezen. Daarnaast is de 
kleur van belang. 
 

 
Waarom zaten er ringen om de nek? Dat komt omdat 
de ganzen vaak door hoog gras lopen, of nog lastiger, 
ze zwemmen! Hierdoor is een pootring nauwelijks af-
leesbaar. Eerlijk gezegd vind ik die nekringen wel zie-
lig, die beesten hebben er ongetwijfeld last van, al zijn 
ze best ruim. 
 
Op een gegeven moment kregen we een postbusadres 
door: de universiteit van Groningen. Daar konden de 
gegevens naartoe. Daar hoorden we aanvankelijk niets 
van totdat we aan het eind van dat winterseizoen een 
soort kassabon kregen met daarop de ringdatum van 
de gans met zijn nummer en een voorgedrukt stencil 
ontvingen met daarin een bedankje en dat wij nog 
maar veel data mochten inleveren. Nou ja, voor de we-
tenschap, dachten wij, dat doen we. 
 
Sindsdien hebben we heel wat ingezonden, de kassa-
bon verdween, fraaie drukwerken kwamen op een 
goed moment onze kant op waarop we zagen hoe het 
de gans die winter vergaan was en wie hem nog meer 
hadden gezien. 
Uiteraard is dit hopeloos ouderwets in een tijd van in-
ternet en Google, kijk maar eens wat er tegenwoordig 
mogelijk is. Je gaat naar www.geese.org, je typt de ge-
gevens in en je krijgt de hele levensloop van je gespot-
te gans! 
 
Je ziet hiernaast de meldingen van een van “onze” 
Kolganzen. Ze zwierf wat rond! Nederland, Duitsland, 
het Duits-Poolse grensgebied, België, zelfs Litouwen, 
het blijkt een formidabele trekker! 

  

hhaallss‐‐  
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Ringgegevens voor KOLGANS, FJB ( Halsband zwart ) 

 
Ring Ring datum Plaatsnaam Land  Breedte Lengte Sex 

 Geboorte 
 jaar 

 FJB ( Halsband zwart )  18-12-2007 00:00 Lith, Gortenweg NL 51.46.40 N 05.22.51 E F 2007 

 
Metalen Ring NLA 7129215 

 

 

Waarnemingen 
 

Datum Plaatsnaam Regio Land Breedte Lengte Gerapporteerd door  

 

18-12-2007 00:00 Lith, Gortenweg NBR NL 51.46.40 N 05.22.51 E Harry van Kessel, Gerard Muskens 

 

28-12-2007 00:00 Wouwse Plantage-Hopmeer NBR NL 51.28.41 N 04.25.42 E Dirk Symens 

 

29-12-2007 00:00 Wouwse Plantage-Hopmeer NBR NL 51.28.40 N 04.25.41 E Dirk Symens 

 

19-02-2008 17:28 Emmerich NWS D 51.49.39 N 06.11.48 E Stef  Waasdorp 

 

07-03-2008 16:00 Koblentzer See, Uecker-Randow Kreis MKV D 53.30.16 N 14.08.27 E Frank Joisten 

 

09-03-2008 16:00 Koblentzer See, Uecker- Randow Kreis MKV D 53.31.28 N 14.06.46 E Winfried Krämer 

 

14-03-2008 15:00 Großer Koblentzer See, UER MKV D 53.31.15 N 14.06.03 E Frank Joisten 

 

31-01-2009 00:00 Wanssum LMB NL 51.32.42 N 06.06.03 E Rob  Voesten 

 

08-02-2009 00:00 Well LMB NL 51.33.31 N 06.04.37 E Rob  Voesten 

 

11-02-2009 12:30 Bergen, De Vlammert LMB NL 51.36.11 N 06.02.17 E Fred Hustings 

 

15-02-2009 00:00 Asseltse Plassen LMB NL 51.13.08 N 06.00.26 E Willem Vergoossen 

 

20-02-2009 00:00 Asseltse Plassen, Roermond LMB NL 51.13.20 N 06.00.41 E Jeroen Nagtegaal 

 

22-02-2009 00:00 Asselt lindeweg LMB NL 51.13.09 N 06.00.27 E Nicky Hulsbosch 

 

12-03-2009 00:00 Asseltse Plassen LMB NL 51.12.54 N 06.00.20 E Willem Vergoossen 

 

20-04-2009 07:00 Buckunai, Lazdijai distr. LTU LT 54.19.30 N 23.44.12 E Antanas Petraska (LBRC) 

 

13-12-2009 13:45 Hübsche Grändort, Kreis Kleve NWS D 51.42.49 N 06.25.38 E Marion Schirrmacher, Wolfgang John 

 

21-11-2010 13:20 Ooij, Leuthsestraat GLD NL 51.51.04 N 05.53.37 E F. Verburgt  &  E .van Zonneveld 

 

19-12-2010 10:25 Zyfflich,Kreis Kleve NWS D 51.49.12 N 05.58.13 E Marion Schirrmacher, Wolfgang John 

 

04-01-2011 11:30 Boekhoute, Kapellepolder OVL B 51.15.39 N 03.43.26 E Walter De Smet, VWGNOVL 

 

05-01-2011 12:30 Boekhoute, Kapellepolder OVL B 51.15.37 N 03.44.02 E Walter De Smet, VWGNOVL 

 

22-01-2011 13:00 Beesel, nabij het Meerlebroek LMB NL 51.15.19 N 06.05.06 E Berto van Dam 

 

10-03-2011 17:30 Blumenhagen, Uckermark BRN D 53.07.05 N 14.17.06 E Simone & Ronny Müller 

 

12-03-2011 15:00 Schwedt, Uckermark BRN D 53.05.09 N 14.20.02 E Simone & Ronny Müller 

RRiinnggppllaaaattss  
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De onvermoede trekbewegingen van de Kolgans (Anser albifrons)  
 

Door de halsringen weten we heel wat. De Kolgans broedt op hoge breedtegraden in Noord-Europa, Azië en Noord-
Amerika*. Het is een langeafstandstrekker, met de overwinteringsgebieden in Europa, ten zuiden en Oost-Azië. 
 

 

                                                                                            Taimyr‐schiereiland 
 
                                            noordpool 
                                                                                                                               Siberië 
                                                                                                                                                                       Trekroutes van de Kolgans 
 
 
 
 
 
 
 Groenland 
 
                                                                                                                                                                                     Kazachstan 
 
             IJsland 
 
 
                                                                                           Litouwen 
 
 
 
 

 

 
 
 

Frans Verburgt 
*Ondersoorten uit Noord-Amerika zijn buiten beschouwing gelaten                                                                          Elly van Zonneveld 

Het enige land in Europa waar de Kolgans in grote 
aantallen wordt geringd, is Nederland. Behalve uit 
Nederland worden ook uit Groot-Brittannië en Ierland 
redelijke aantallen terugmeldingen opgegeven.  
Terugmeldingen uit de winterperiode (december-
februari) worden vooral gemeld uit West-Europa, ook uit 
Denemarken en Duitsland, en kleinere aantallen zelfs uit 
Midden- en Zuidoost-Europa waaronder Turkije.  
 
De trek naar hun broedgebieden van de Kolgans be-
gint in maart. De vogels worden verspreid terugge-
meld overal in het oosten van Europa. In april wordt 
een groter aantal gemeld uit Wit-Rusland en het wes-
ten van Rusland, waar ze tot in mei in het noorden 
verblijven. In juni zijn de vogels te vinden in het 
broedgebied dicht bij de Arctische kust.  
Een klein aantal van de terugmeldingen is te vinden 
dicht bij de grens van Kazachstan en dat zijn waar-
schijnlijk vogels op weg naar broedplaatsen op het 
Taimyr-schiereiland (uiterste noorden van Siberië), 
waar een aantal terugmeldingen worden gerapporteerd 
tijdens het broedseizoen.  
De Groenlandse vorm, A. a. flavirostris verschijnt  
op IJsland in april en mei, terugmeldingen worden 

 

gerapporteerd uit het zuidoosten van Groenland.  
 
Herfstmigratie vanuit Noord-Rusland begint in augus-
tus en duurt tot oktober. De gevolgde route is meer 
naar het noorden dan in het voorjaar. De vogels gaan 
via de Oostzee.  
In september en oktober worden terugmeldingen ge-
daan in het noorden van Kazachstan en dit betreft 
waarschijnlijk vogels van broedgebieden op Taimyr 
op weg naar hun overwinteringsgebieden in Zuidoost-
Europa en Turkije. 
 
De ganzen die broeden in Groenland zijn op tussen-
stop in IJsland te vinden tot november en ze overwin-
teren voornamelijk in Schotland en Ierland.  
De Kolganzen die in Noord-Siberië broeden zijn ook 
gevonden in het Kaspische Zeegebied en in Irak, ter-
wijl de vogels van broedplaatsen meer naar het oosten 
overwinteren, in Zuid- en Oost-Azië. 
 
Door die paar ringen kijk je toch totaal anders naar die 
ganzen. Enkel om naar zijn broedgebied te komen is hij 
al gauw zo’n 2500 km onderweg, voordat hij terug is 
dus 5000 km! Van ons mag hij hier opvetten!! 
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Wijnand van den Bosch 

EEuurroo  BBiirrddwwaattcchh  iinn  ‘‘DDee  WWiillcckk’’  
2 oktober 2011 

 
Het was erg mistig bij het begin 
van de Euro Birdwatch telling. 
Het zicht bedroeg niet meer dan 
50 meter. Geen geweldige condi-
tie om een mooi aantal vogels te 
kunnen tellen. 
 
In het begin ging dit op gehoor en 
aangezien een behoorlijk groot 
percentage van de tellers proble-
men heeft/had met het horen van 
geluiden, ontsnapte er wel eens 
een overvliegende vogel aan de 
aandacht. Toch werden een paar 
Graspiepers en Spreeuwen geteld. 
 
Na een uur werd het zicht beter 
en kon eigenlijk de telling pas 
goed beginnen, wij stonden er 
klaar voor.  
 
De eerste Spreeuwen en een enkele Kievit kwamen 
voorbij, maar om nu te zeggen dat het spectaculair 
was, gaat me te ver. Leuker werd het toen een flink 
aantal Goudplevieren overkwam en ook een tiental 
Watersnippen. Verder is het leuk vermelden dat er 
nog 3 Veldleeuweriken werden geteld, ze zijn er nog! 
Wat ook wel bijzonder voor ons in De Wilck was dat 
er 2 Halsbandparkieten kwamen overvliegen. Ik weet, 
het is in de grote stad al niets bijzonders meer, maar 
zo overvliegend in de polder geeft toch wel een apart 
beeld. 
 

 
 
Het weer verbeterde, het werd zonnig, de mist trok 
snel op en de temperatuur bereikte een zomerse waar-
de, maar dat hield ook in dat de vogels zich minder 
lieten zien.  
 
 

  Opkomende zon                          foto: W. v.d. Bosch 

Misschien kwam het door het mooie weer dat de vo-
geltrek zich toch wel op grote hoogte afspeelde en 
wat dus voor de tellers moeilijk was om ze te kunnen 
zien, laat staan horen. Wie zal het zeggen.  
Toen de medewerkster van Vogelbescherming opbel-
de met de vraag hoe de stand van zaken was, kon ik 
tot onze spijt niet anders zeggen dat het erg  
minimaal was. Dit was volgens haar ook in andere de-
len van het land het geval, sommige telposten konden 
pas aan het eind van de ochtend met de telling begin-
nen vanwege de mist.  
 
De totalen verschillen zoals elk jaar enorm, koploper 
dit jaar is wederom de Spreeuw met een aantal van 
90.000 maar de Kievit is dit jaar op plaats 7 van de 
lijst te vinden, vorig jaar 40.000 dit jaar maar 13.000. 
De grootste stijger is de Graspieper, 49.000 stuks, 
goed voor een tweede plaats. 
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Verder werden er in het land diverse bijzondere soor-
ten gezien, o.a. Bladkoning, Buidelmees, Daurische 
Klauwier, Klapekster, Kleine Flamingo, Ortolaan, 
Roodkeelpieper, Steppenkiekendief en een Velduil. 
 
Nog leuk te vermelden is dat op de bijzondere soor-
tenlijst ook 21 Grote Zilverreigers staan, hiervan heb-
ben wij er 5 aangemeld. Toch wel weer een mooie 
constatering. De Wilck e.o. is en blijft een prachtig 
gebied om te vogelen. Daar moeten we zuinig op zijn! 
Wij hebben met plezier een ochtend op onze post ge-
staan en gaan het hopelijk volgend jaar herhalen. 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
 

((vvaann  11--0088--22001111  ttoott  2233--1100--22001111))  
 
 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 
     
Blauwe Kiekendief           ♀,o 07, 16, 17/10 1, 1, 1 De Wilck, Ldpah, De Wilck KK, RK, CH, CK 

Bokje 20/08 1 ZR ow 

Bontbekplevier                    tp 18-22/09 max 3 ZR ow 

Bonte Strandloper               tp 21-22/09 3, 4 ZR ow 

Boomleeuwerik                   o 13/10 15 LDhtk BE 

Boompieper                      o,tp 17, 18, 28, 30/09; 13/10 1, 2, 1, 1, 1 ZR, LDhtk ow, BE 

Boomvalk                             o 27/08; 13/09 1, 2 De Wilck, LDhtk CK, ow 

Bosuil                                  tp 06/08 1 LD ow 

Brilduiker                        ♀,tp 29/09 1 Starrevaart JdH 

Bruine Kiekendief          ♀, o, 02, 14, 20, 26/08 2, 2, 1 De Wilck, KR-lwp CK, TR, PD 

Buidelmees                         tp 15/09 1 Starrevaart ow 

Cettiszanger                       tp 17, 20, 23/08; 03/09; 13/10 1, 1, 1, 1, 1 Starrevaart, LDhtk ow, BE 

Fitis                                     tp 16, 22/09 1, 1 ZR ow 

Geelgors                               o 29/09 1 ZR ow 

Geelpootmeeuw        2eKJ,tp 05, 12/08 1, 1 ZR ow 

Gekraagde Roodstaart         tp 27/09 1 ZR ow 

Gele Kwikstaart tp,m,juv 06, 16, 26/08 4, 14 De Wilck HM, JdH, JE 

Gierzwaluw                          o 14/08 1 LD TR 

Goudplevier                         tp 26/08; 01/09; 17/10 100, 400, 420 De Wilck PD, JJ, CK 

Grasmus                              tp 09/09 1 ZR JH 

Grote Gele Kwikstaart          o 28-29/09 2, 1 ZR ow 

Grote Zilverreiger               tp 02-04/08,   
vele waarnemingen max 40 hele werkgebied HM, CK, TR, JJ 

IJsvogel                               tp 01/09; 07, 14/10 1,1, 1 LDhtk, Spookverl., Starrevrt ow,CH,BN 

IJsgors                                  o 20-21/10 1, 1 ZR ow 

Keep                                    tp 29/09; 14/10 1, 1 ZR, LDhtk ow,BE 

Kleine Rietgans                    o 15/10 27 ZR ow 

Kleine Zilverreiger              tp 14-15, 29/09 1, 1 HW-westvaart, De Wilck KK,JJ 

Koekoek                        juv tp 01/09 1 ZR ow 

Kolgans                                o 09/10 180 De Wilck KK 

Koperwiek                           tp 14/10 50 LDhtk BE 

Kuifkoekoek                  juv tp 05/08 1 KR-lwp RKr-KKr 

Lepelaar                               tp 10, 12, 26/08;15/09; 17-
19/10 3, 6, 5, 52, 1 De Wilck, ZR, De Wilck CK,PD,ow,CK 

 
  vervolg op pagina 27  
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Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 
     

Paap                                tp 19, 28-29/08; 13, 15/09 3, 7, 5, 13, 2 ZR, De Wilck ow, JJ 

Patrijs                ad+juv, tp, 21, 26-27/08 6, 5 HWRijndijk-galgweg KK, JE, CK 

Purperreiger             juv tp 02-4, 10, 14/08; 01, 15, 29/09 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1 De Wilck HM, CK, TR, JJ 

Regenwulp                  tp,o 02, 12/08 1, 25 De Wilck, LD HM, JE 

Rietzanger                      tp 15/09 1 ZR ow 

Roodborsttapuit              tp 05, 09/09 1, 1 ZR ow, JH 

Rosse Grutto                  tp 23, 28/08 1 ZR ow 

Ruigpootbuizerd             o 15/10 2 De Wilck AG 

Slechtvalk                      tp 20/08; 19, 25/09; 02/10 3, 2, 2, 1 KRhdp, gwp, De Wilck CK 

Slobeend                        tp 17/10 119 De Wilck CK 

Smelleken 20/09 1 ZR ow 

Sperwer                      ♀,tp 04/10 1 LDhtk BE 

Sprinkaanzanger            tp 01/08; 09/09 1, 1 ZR ow 

Steenuil                          tp 20/08 2 KR/AR CK 

Sijs                                  o 27, 28/09 1, 2, 4 ZR ow 

Tapuit                        ♀, tp 14, 26/08;15, 17/10 1, 3, 4, 4 De Wilck, ZWbp, De Wilck TR, PD, BE, CK 

Watersnip                        o 01, 27/09 11, 32 GW, ZR JJ, ow 

Wespendief                     o 09/09 1 LD BE 

Witgat                            tp 15/09 2 De Wilck JJ 

IJsgors                            o 15/10 1 ZR ow 

Zomertaling                    tp 28/09 1 ZR ow 

Zwarte Roodstaart ♂,tp 26, 29/09 1 LDhtk ow 

Zwarte Ruiter                 tp  15, 19, 25/09 2, 1, 1 ZR ow 
 
    ♂ = man, ♀ = vrouw, juv = juveniel, ad = adult, o = overvliegend, tp = ter plaatse 

 
 

 
 
 
Waarnemers:  
 

AG = Adri de Groot CK  = Cor Kes JH  =  Jan Hoogeveen RK =  Ronald Klingers 
BE = Bert van Eijk HM = Hans vd Meulen JJ   =  Jos Janssen RKr = Rob Kraaijeveld 
BN = Ben Niemeijer JdH = Joost den Houdijker KK = Ko Katsman TR  = Ton Renniers 
CH = Carol Honsbeek JE   = Jaap Engberts PD = Piet van Duin ow = overige waarnemers 

 
 
 
Locaties 
 

AR = Alphen ad Rijn KR = K-kerk ad Rijn ZW = Zoeterwoude hdp =  hondsdijkse polder 
GW = Gelderswoude LD = Leiderdorp bhp = boterhuispolder htk =   park de houtkamp 
HW = Hazerswoude ZR = Zaans Rietveld dp =  doespolder lwp =  lagenwaardse polder 

    pah =  polder achthoven 
 
 
Korte toelichting op pag. 28  
 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

28 

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 
waarnemers. 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). 
 

 
De grote klapper dit maal is de juveniele Kuifkoe-
koek in de Lagenwaardse polder op 5 augustus. De 
vogel werd ontdekt door Ken Kraaijeveld en later 

ook nog gezien door Rob. Een dag later werd deze 
soort, mogelijk dezelfde vogel, ook gemeld in 
Noord-Holland (zie voor mooie foto’s op 
www.dutchbirding.nl). 
Voor ons land een zeldzame dwaalgast en voor ons 
werkgebied de eerste keer deze soort. Een plaatje 
van de vogel is dan ook wel op zijn plaats. 
 
Enkele escapes die op de site zijn gemeld zijn een 
Krooneend (al sinds dit voorjaar in ons gebied aan-
wezig) en een Roze Pelikaan. Deze laatste zwerft al 
enkele maanden in het Groene Hart en de Bollen-
streek rond en is afkomstig uit Artis. De Cettiszanger 
rukt (volgens verwachting) op. Het begon deze zo-
mer met enkele waarnemingen bij de Starrevaart en 
is nu zelfs in het Leiderdorpse waargenomen. 
De eerste wintergasten komen ook weer binnen. 
Kolganzen zijn er dit jaar redelijk vroeg bij. De eer-
ste Kleine Zwaan in onze regio werd op 15 oktober 
opgemerkt op de Starrevaart. Afgelopen weken was 
er sterke roofvogeltrek met name van de Ruigpoot-
buizerd. Ook deze is weer een paar keer gemeld in 
ons gebied.  
 

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

 

Ton Renniers 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  
                    IInnggeekkoommeenn  LLeeccttuuuurr  
   

1. Bont Allerlei 32.3 – 2011 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 
2. Daucallium 02/2011 (KNNV afd. Leiden)  
3. De Praatpaal 29.2 – zomer 2011 (VWG Zoetermeer) 
4. De Praatpaal 29.3 –herfst 2011 (VWG Zoetermeer)  
5. De Strandloper 43.2 – juni 2011 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  
6. De Strandloper 43.3 – sept. 2011 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  
7. Groene Hart Leven nr. 5 juni 2011 (St. Groene Hart)  
8. Groene Hart Leven nr. 6 - najaar 2011 (St. Groene Hart)  
9. Limosa 84.1 – 2011 (NOU/SOVON)  

10. Natura Jubileumspecial 05/2011 (KNNV)  
11. Sleutelblad nr. 3 – sept. 2011 (IVN regio Leiden)  
12. SOVON-Nieuws 24.2 – juni 2011 (SOVON) 
13. Vogelnieuws 03/2011 (juni) (Vogelbescherming Ned.)  
14. Vogelnieuws 04/2011 (augustus) (Vogelbescherming Ned.)  
15. Vogels 03/2011(zomer) (Vogelbescherming Ned.)  

 
Interesse? Neem dan even contact op met Bert van Eijk, tel.071-5893006, e-mail: 
bert.vaneijk@hetnet.nl 
 
Piet van Woerden  

http://www.dutchbirding.nl/
http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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HHUUIISSZZWWAALLUUWWNNEESSTTTTEELLLLIINNGG  22001111  

  
Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009  2010 2011

Koudekerk a/d Rijn J. Bal -  
J. van Ommering 5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 

Ofwegen J. Bal -  
J. van Ommering 22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 

Woubrugge (Kerkweg) J. Bal -  
J. van Ommering 3 4 3 2 6 3 3 13 2 2 

Rijndijk - Spookverlaat - 
Kruiskade (Hazerswoude RD) 

S. van der Haas - 
C. Kes - J. Kuijt 16 10 17 21 18 19 34 28 29 16 

Zoeterwoude S. van der Haas - 
C. Kes - - - - 291 33 68 982 130* 133

Hogeveenscheweg – Benthuizen 
(Hazerswoude Dorp) H. Vervoort 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 

Leiderdorp - Warmond Z.O. B. van Eijk 
I. Blommers 32 38 36 34 23 32 53 97 119 105

Totaal  93 92 102 109 130 138 229 300 376 341
1   nieuw gebied 
2   extra huisnummers toegevoegd 
*  hierbij zijn twee grote kolonies van respectievelijk 44 en 30 nesten 
 
De Huiszwaluw staat in Nederland op de Rode Lijst. Toch zien we de afgelopen jaren in onze regio net als 
landelijk een lichte toename van de Huiszwaluw. De VWG denkt er zelfs over Huiszwaluwtillen te bouwen. 
Alles bij elkaar een fijne gedachte om mijn carrière als ‘coördinator huiszwaluwtellingen’ mee te beëindigen.  
 
Jan van Ommering 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/wet_en_regelgeving/rode_lijst
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 Populatieverschillen van meer 
of minder bedreigde vogelsoor-

ten kunnen flink verschillen: mon-
diaal is die van de MARMER-

EEND minstens 41.000 vogels, terwijl 
de REUZENIBIS slechts uitkomt op ruim 200. 

 Onze Nederlandse STEENUILENpopulatie is de 
afgelopen vijftig jaar met 50 tot 70 procent afge-
nomen, de overleving van eerstejaars vogels daal-
de de laatste dertig jaar van ± 30% naar ± 18%.  

 Gemiddeld brengen zo’n 5.000 BRILDUIKERS 
in ons land de winters door. 

 PURPERREIGERS blijken vanuit het Groene 
Hart in een week naar de zuidelijke Sahel te 
vliegen. 

 WETLANDWACHTEN in Nederland: 1996: 36 
in 25 wetlands, 1998: 76, thans meer dan 90. 

 Wel een paar jaar terug in de tijd, maar toch posi-
tief nieuws over de RINGMUS in 2009 in vergelij-
king met 2008: een stijging van maar liefst 32%, 
tevens de beste score sinds 2003 en een populatie-
niveau dat op driekwart van dat in 1990 zat. 

 Nog wat BROEDVOGELVERGELIJKINGS-
NIEUWS tussen 2008 en 2009: 48 soorten na-
men meer dan 4% af, 25 soorten groeiden met 
meer dan 4% en 33 soorten bleven min of meer 
gelijk. 

 Wat gegevens uit het JAAR VAN DE VISDIEF 
(2009) op een rijtje: 233 bezette kolonies waar-
van er 210 minder dan 100 broedparen telden, 46 
dakkolonies met 1189 nesten (grootste in Zwolle 
met 188), grootste kolonie op Kreupel (IJssel-
meer) met 3588 paren, nummer twee was Griend 
(Waddenzee) met 947 nesten. 

 Vervolg VISDIEFJAAR 2009: de broedvogel-
populatie werd geschat 14.800 paren en was de 
laagste van het decennium (2007: ± 21.000). 

 Slot JAAR VAN DE VISDIEF 2009: vergelij-
kingen met 2008: Deltagebied -21%, IJsselmeer-
gebied -30%, Waddengebied -14%, binnenland 
+12% (behelst maar een relatief klein deel van 
de landelijke populatie). 

 Vier simultane slaapplaatstellingen in de (na-) 
zomer 2010 voor de REUZENSTERN kwamen 
uit op een totaal van minstens 92 vogels tegelij-
kertijd op slaapplaatsen (voorlopige hoogtepunt 
27-08). 

 Zeeland is met 150 tot 200 overwinterende 
BRUINE KIEKENDIEVEN de meest noordelij-
ke winterpopulatieplek van deze soort in Europa. 

 De Nieuwkoopse Plassen blijken een prima win-
terslaapplaats voor de BLAUWE KIEKENDIEF, 
in de winter 2009/2010 sliepen er niet minder 
dan 35 vogels. 

 AUSTRALISCHE ornithologie uit de oertijd: de 
DONDERVOGEL is mogelijk de allergrootste 
vogel die ooit heeft geleefd; deze reuzenloopvo-
gel was 3 meter hoog, woog 450 kilo en leefde ± 
8 miljoen jaar geleden in het Mioceen. 

 September/oktober/november 2010 hadden drie 
invasies in petto: KRAMSVOGEL, GAAI 
(100.000) en PESTVOGEL (2.000). 

 Ondanks het bovenstaande zijn januari/februari 
2006 pas èchte PESTVOGEL invasiemaanden: 
er werden toen meer dan 8.000 individuen waar-
genomen. 

 Zoals bekend, is 2011 het JAAR VAN DE 
BOERENZWALUW, de soort belandde op de 
Rode Lijst 2004 omdat de populatie in veertig 
jaar maar liefst 50 tot mogelijk 75% achteruit is 
gegaan. 

 Tijdens een vier weken durend voorjaarsverblijf 
in het Waddengebied ziet de ROSSE GRUTTO 
kans om 75 tot 80% zwaarder te worden (man 
dan 400 gr, vrouw 500 gr). 

 Sinds 2002 is de KLAPEKSTER geen Neder-
landse broedvogel meer, maar gelukkig overwin-
teren er nog wel tussen 250 en 400 exemplaren 
binnen onze landsgrenzen. 

  (Bijna) alle meeuwensoorten gaan in ons land 
achteruit, zo zat de KOKMEEUW in diens top-
tijd (medio/einde jaren ’80 20e eeuw) op zeker 
225.000 broedparen terwijl er nu geen 100.000 

Waatt  vvoooorr  NNiieeuuwwttjjeess  nnuu  
wweeeerr??????  
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meer over zijn (grootste kolonie met 30.000 pa-
ren op Griend). 

 De zwaar bedreigde LEPELBEKSTRANDLO-
PER (zie Braakbal 31-3) (broedvogel in Noord-
oost-Siberië en wintergast in Oost-Azië) werd op 
17 mei 2010 als gespotte dwaalgast gefilmd op 
het ook bij onze vereniging niet onbekende Land-
je van Geijsel nabij Ouderkerk a/d. Amstel (NH). 

 In Europa was de populatiedaling bij de VELD-
LEEUWERIK van 1980 t/m 2009 19% . 

 Van alle boerenlandvogels kreeg de VELD-
LEEUWERIK de hardste klappen: in nog geen 
40 jaar kelderde de broedvogelpopulatie desa-
streus van 700.000 paar naar 38.000 (= minus 
bijna 95%).  

 Nederlandse ROERDOMPEN blijken ook lan-
geafstandsraket te kunnen zijn: eind okto-
ber/begin november 2010 vertoefde een gezen-
derde vogel in West-Afrika bij achtereenvolgens 
de rivieren Senegal en Gambia. 

 Wereldwijd bekeken, bevolken ongeveer 
180.000 WILDE ZWANEN onze aardbol en 
heeft deze soort het grootste verspreidingsgebied 
van alle zwanensoorten: vanaf IJsland via 
Noord-Europa en Siberië tot en met de eilanden-
groep van de Aleoeten bij Alaska. 

 Vanaf 2007 is de Europese Braakleggingsregeling 
afgeschaft, waardoor tussen de 25 en 50 procent 
van de AKKERVOGELPOPULATIE op zoek 
moest/moet naar nieuw leefgebied. 

 Landschapsbeheer Nederland heeft 5.000 actieve 
vrijwilligers in de WEIDEVOGELBESCHER-
MING in het veld, de Bond van Friese Vogelbe-
schermingswachten 6.000 en de Stichting Beheer 
Natuur en Landelijk gebied 200, in totaal zijn dit 
er dus ± 11.200. 

 De Noord-Russische populatie van de BRAND-
GANS wordt geschat op meer dan 800.000 vogels. 

 Hooguit zo’n 6800 TAIGARIETGANZEN ver-
blijven tijdens “betere” winters in ons land. 

 Al in 2005 bedroeg de stand van de GRAUWE 
GANS in ons land meer dan 25.000 broedparen. 

 
 

 De door Alterra, SOVON en Vogeltrekstation 
ontwikkelde database voor waarnemingen van 
geringde GANZEN en ZWANEN functioneert 
uitstekend: ruim 55.000 waargenomen ganzen en 
zwanen met kleurringcodes zijn uit heel Noord-

west-Europa ingevoerd, het betreft momenteel 
elf soorten ganzen en twee zwanensoorten. 

 Het ecosysteem waarin de SNEEUWGANS leeft 
wankelt door de enorme toename en voedselbe-
hoefte van deze soort, de VS en Canada hebben 
daarom in korte tijd een kwart van de populatie 
afgeschoten. 

 Wat gegevens over de LEPELAAR op een rijtje: 
rond 1995 1000 paartjes, thans meer dan 2000; 

bij Nieuwkoop in 2009 3 broedende paren 
en in 2010 al 28, de Gelderse Poort 

verwelkomde in 2010 het eerste 
broedgeval, Texel huisvestte in 

2010 de meeste paren: 540. 
 RAVEN in Nederland: de Ve-

luwe huisvest ± 90 paar, de 
Sallandse Heuvelrug en de 
Utrechtse Heuvelrug doen 

vrij minimaal mee en 
ook in Flevoland 

zijn territoria 
gevestigd/is 

gebroed. 
 Alarm voor de 

ROOFVOGELS in Friesland: 
het aantal meldingen van ver-

volging in 2010 liep in vergelij-
king met 2009 op met 40%, name-

lijk van 63 naar (minstens) 90. 
 De afgelopen jaren vertoonden 17 van 

de 33 Natura 2000 – vogelsoorten in de OOST-
VAARDERSPLASSEN een neergang en namen 
maar 2 soorten aanzienlijk in aantal toe; als ver-
oorzakers worden het waterbeheer en de aantal-
len grote grazers aangewezen. 

 Zes vogelsoorten komen beduidend vaker voor 
op BEDRIJFSTERREINEN dan in woonwijken, 
de KNEU haalt hier zelfs zijn hoogste broed-
dichtheid. 

 Influx WITBUIKROTGANS in de winter 2010-
2011: tussen 10 en 12 december 2010 werden er 
in ons land minstens 233 individuen geteld. 

 Soorten als de GRAUWE KLAUWIER en 
BOSRIETZANGER bereiken ons land relatief 
laat als gevolg van hun oostelijke trekweg vanuit 
Afrika via Turkije (over de Bosporus). 
 

 A. Snuffelaer 
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LECTUUR  
 

RReecceenntt  vveerrsscchheenneenn    
 

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het (Nationaal) Park Veluwezoom werd door Natuurmonu-
menten het boek VELUWEZOOM: ONGEWOON NEDERLAND uitgebracht. Het 
werk begint met een uitgebreid verslag van Monica Wesseling over een wandeling 
aldaar, compleet met korte uitleg over de ontstaansgeschiedenis. Verder gaat ze uit-
voerig in op de verschillende soorten bos en heide, de dieren, enz. Het grootste deel 
van het boek bestaat uit door Lars Soerink gemaakte natuurfoto’s. Met veel ver-
scheidenheid in beelden, zoals landschapsfoto’s (ook vanuit de lucht), close-ups van 
dieren, verschillende jaargetijden. De voor de omgeving kenmerkende dieren ko-
men er in voor (Schotse Hooglanders, Edelherten, Wilde zwijnen) en de verande-
ringen in het landschap gedurende het jaar zijn goed zichtbaar. Velen van ons zul-
len het gebied kennen en er met erg veel genoegen wandelen of fietsen.  
Verkrijgbaar o.a. via de webshop van www.natuurmonumenten.nl , via tel. 0800-
0231666 en bij het bezoekerscentrum Veluwezoom. ISBN 978 90 70099 00 8; 
prijs € 11,95 (leden NM € 9,95). 

 
 
Onlangs verscheen NATUUR IN NEDERLAND, door Frank Berendse. Als hoogleraar natuurbeheer en planteneco-
logie wandelde hij de afgelopen twee jaar door ons land om ter plekke de staat van de natuur te onderzoeken. De 
uitgever karakteriseert het boek als “een standaardwerk voor iedereen die zich in Nederland met de natuur en na-
tuurbeheer bezighoudt”.  
Berendse beschrijft tien typen landschap (van zeeklei tot heuvel-
land en van hoogveen tot stad) met aandacht voor o.a. geologie en 
het voorkomen van soorten, uiteindelijk oordeelt hij over de kwali-
teit. Daarbij richt hij zich op zowel planten als vogels, vlinders en 
paddenstoelen. Is niet bang om zaken aan de kaak te stellen en de 
dingen bij naam en toenaam te noemen. Invloeden van klimaatver-
anderingen komen aan bod met als conclusie/stelling dat er dien-
tengevolge amper achteruitgang zichtbaar is en het aantal soorten 
in zowel flora als fauna toeneemt. Daarentegen zal het op vooral 
financiële gronden genomen besluit om onderlinge verbindingszo-
nes tussen natuurgebieden drastisch te kortwieken, al binnen enkele 
jaren leiden tot een verlies van tientallen soorten. Over twintig tot 
dertig jaar zal dit opgelopen kunnen zijn tot zo’n zeshonderd. 
 
De fotografie is verzorgd door Ruben Smit en de aquarellen van 
flora en fauna zijn van de hand van Ed Hazebroek. Kortom, zowel 
inhoudelijk als in uiterlijk een lust voor het oog. 
Op de bijbehorende website www.natuurinnederland.nl worden wandelingen en fietstochten uit de behandelde 
hoofdstukken beschreven. Routes zijn gratis te downloaden. 
KNNV Uitgeverij, ISBN 978 90 5011 376 2, 312 pagina’s, prijs € 29,95 (ledenkorting KNNV 10%) (actieprijs 
t/m 31-12-2011 € 24,95). Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
 
 
Nog niet uitgekomen, maar alvast wèl de aankondiging: Natuurmonumenten en de VWG-IVN Nieuwkoop gaan 
een boek samenstellen over het NIEUWKOOPSE PLASSENGEBIED. Centraal hierbij staan het belang van ro-
buuste moerasnatuur voor moerasvogels en het op de kaart zetten als vogel- en natuurgebied. 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.natuurinnederland.nl/
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Medio jaren ’80 van de vorige eeuw verscheen het boek “Vogels van Berkheide”, dat vogelpopulatieonderzoek 
aldaar over de jaren 1976/1985 weergaf. Kort geleden verscheen een hierop aansluitend werk, namelijk  

V OGELS IN EEN VERANDEREND DUIN: BROEDVOGELMONITORING 
IN BERKHEIDE VAN 1984 TOT 2010. Dit door Joost van Reisen geschreven 
boek is opgebouwd uit twee delen en rijkelijk voorzien van mooie kleurenfo-
to’s. 
Deel 1 presenteert de resultaten van het veldwerk met de trends. Hierin staan 
landschapsbeschrijving, onderzoeksmethode en de resultaten van de laatste 25 
jaar centraal. Per soort aantalverloop, speciale aandacht m.b.t. nieuwe, sterk 
toe- of afgenomen en verdwenen soorten. Ook Rode Lijstsoorten. Alle met 
verspreidingskaarten en grafieken. 
In deel 2 geven verschillende auteurs aandacht aan actuele vragen zoals in-
vloed van veranderingen in de vegetatie, van klimaatverandering of van be-
heermaatregelen op de broedvogelbevolking. Maar hierbij blijft het bij lange 
na niet ……. 
Voor leden/belangstellenden die Berkheide kennen of willen gaan ken-
nen/verkennen een interessant en prachtig boek. Velen van ons wonen er zo-
wat naast ……. 

Gebonden in harde kaft, 216 pagina’s, ISBN 978 90 75502 08 4; prijs € 24,95. Het ligt in de bedoeling dit boek 
voor de VWG-bibliotheek aan te schaffen. 
 
Gerard Ouweneel is erg bereisd, schrijft o.a. in “Het Vogeljaar” en is mede daardoor be-
kend om het publiceren van vogelreisverslagen in dit blad. Via dertig verhalen doet hij in 
VOOR VOGELS DE WERELD ROND verslag van zijn reizen, reikend van Nederland tot 
aan de Bering Straat tussen Alaska en Rusland en de eilanden ten zuiden van Nieuw-
Zeeland. Behalve voor de vogels ter plekke geeft hij aandacht aan het land, determinatie, 
de collega-vogelaars met wie hij op sjouw gaat, vogelbeschermingskwesties en de status 
van waargenomen zeldzaamheden. 
Het met kleurenfoto’s geïllustreerde boek telt 288 pagina’s en kost (inclusief porto) 
€ 19,80. Bestelling d.m.v. betaling op rekeningnummer 3543 05 301 t.n.v. Gerard Ou-
weneel te Maasdam. ISBN 978 90 8759 181 6. 
 
Bert van Eijk 
 
 

 
 
 
 

Bert van Eijk 
bibliothecaris 

AAaannwwiinnsstteenn  vvaann  oonnzzee  BBiibblliiootthheeeekk    
 
Op 7 september jl. kon er tijdens de ledenavond beslag worden gelegd op een 
exemplaar van de HANDLEIDING MONITORINGPROJECT WATERVOGELS 
(SOVON, 2003). Deze uitgave is de basis waarop de al jarenlang lopende winter-
tellingen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd. Veel, zo niet alle, VWG-
wintervogeltellers hebben deze uitgave zelf, maar het kan natuurlijk helemaal geen 
kwaad dat ook de bibliotheek er eentje achter de hand heeft voor belangstellenden 
dan wel noodgevallen. Geen foto-, leesboek of veldgids dus, maar nadere uitleg, 
instructies en dat soort zaken. 
 
Uitlening van voorradige titels in de VWG-boeken- en tijdschriftenverzameling via 
de bibliothecaris: 
Bert van Eijk, tel. 071-5893006, e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl . Zie ook hierna 
“uitlening via Het Anker”. 

 

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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HHuuiisszzwwaalluuwwnneesstteenniinnvveennttaarriissaattiiee  
iinn  LLeeiiddeerrddoorrpp  ee..oo..  

 
ZIJLDIJK (LEIDERDORP-WEST/WARMOND-ZUIDOOST) 

HOOFDSTRAAT/ACHTHOVENERWEG (LEIDERDORP-OOST) 
 

 
Lokatie  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Totaal Boterhuis‐kolonie   2  3 4 5 5 7 7 6 6  18  35 41 46
Totaal Zijleinde‐kolonie  12  25 24 10 17 13 10 3 8  14  27 36 22
Sectie Zijldijk/Kaag   14  28 28 15 22 20 17 9 14  32  62 77 68
Totaal Hoofdstraatkolonie   10  11 11 11 11 12 8 5 5  7  8 8 6
Tot. Achthovenerweg‐West kolonie   7  6 6 5 4 4 9 9 13  16  22 28 22
Achthovenerweg‐Oost kololonie  1  1 1 1 1 0 0 0 0  0  5 6 37
Sectie Leiderdorp‐Oost   18  18 18 17 16 16 17 14 18  23  35 42 37

 
Totaal Leiderdorp/Teylingen    32 46 46 32 38 36 34 23 32 55 97 119 105 
 

 
BEVINDINGEN TELLING 26-07-2011: 
 
Na de geweldige sprongen in 2008, 2009 en 2010 bij 
de Huiszwaluwen (respectievelijk +23 , +42  en +22 
nesten ) bleek de totale groeikoek nu toch op. In ver-
gelijking met 2010 daalde het aantal bezette nesten 
met 14, dit is ruim -1%. Dit is trouwens slechts een 
minieme vermindering, waarover we ons geen zor-
gen behoeven te maken. 
 
De Boterhuiskolonie groeide van 41 naar 46 gebruikte 
nesten (groei 12%, vooral dankzij de ontdekking van 
een vestiging van 7 op Zijldijk 1). 
Daarentegen zakte de Zijleinde-kolonie: van 36 naar 
22, wat werd veroorzaakt door een forse daling op Zijl-
dijk 10 (van 18 naar 8) en een wat mindere op Zijldijk 
8 (van 17 naar 13). 
De totale sectie Leiderdorp-West/Warmond-Zuidoost 
(staat bij SOVON bekend onder de naam Zijl-
dijk/Kaag) telde in 2011 in totaal 68 nesten. Ten op-
zichte van 2010 is dit een daling van 9 (ofwel -12%). 
 
De gegevens van 2011 zijn verkregen via de over-
name van deze Zijldijk-Kaag-kolonies door de VWG 
Teylingen. Er is hier geteld door ons VWG-lid Char-
lotte Matthijsse, zij is tevens secretaris van deze 
VWG.  
De huisnummers Zijldijk 1 t/m 10 behoren tot de 
nog vrij nieuwe gemeente Teylingen en vielen des-  

 
tijds onder de gemeente Warmond. Charlotte heeft 
ook het doorsluizen van de resultaten naar SOVON 
reeds verzorgd. Het overnemen van dit deel van de 
gemeente Teylingen door de VWG met dezelfde 
naam is een logische beslissing. 
Een en ander is in overleg tussen de tellers Charlotte 
Matthijsse en Bert van Eijk geregeld, met medewe-
ten van onze VWG-coördinator Jan van Ommering 
en Stef Strik van de Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek. 
Met ingang van 2011 vallen deze kolonies dus niet 
meer onder de registratie en verslaglegging van de 
Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek, maar die van de 
VWG Teylingen. In het eigen overzicht van onze ei-
gen VWG zullen ze alleen maar ter afsluiting voor 
het laatst worden opgenomen. 
 
Leiderdorp-Oost: 
De Hoofdstraatkolonie daalde van 8 naar 6 (-25%). 
In de kolonie Achthovenerweg-West (de Leider-
dorpse kant vanaf de grens met Koudekerk) was er 
ook sprake van een vermindering: met 6 nesten van 
28 naar 22 (-21%). De kolonie Achthovenerweg-
Oost (de Koudekerkse kant) deed het als enige kolo-
nie in Leiderdorp beter dan in 2010: een stijging van 
3 nesten, namelijk van 6 naar 9 (+50%). De sectie 
Leiderdorp-Oost maakte al met al in 2011 een daling 
mee van 5 bezette nesten (van 42 naar 37 = -12%). 

 
Bert van Eijk en Ingeborg Blommers 
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BBooeerreennzzwwaalluuwwnneesstteenn  
 

Zijldijk Leiderdorp-Warmond 
  
 
Het jaar 2011 kreeg de landelijke titel “Jaar van de 
Boerenzwaluw”. De VWG Teylingen besteedde hier-
aan de nodige aandacht en heeft de “Warmondse” 
Zijldijk-bebouwing (in casu de huisnummers 1 t/m 
10) voor haar rekening genomen. Charlotte Matthijs-
se heeft ook deze gegevens aan SOVON doorge-
geven. 
 

Aan de Achthovenerweg kon (nog) geen exacte tel-
aandacht aan de in gebruik zijnde Boerenzwaluwnes- 
ten worden gegeven. Wel zijn in elk geval de huis-
nummers 23 en 25/27 door deze soort gekoloniseerd.  
 
Voor telwerk is meer mankracht nodig, omdat je bij 
elk in aanmerking komend bouwwerk naar binnen 
moet en mede daardoor het tellen meer tijd vraagt 
dan bij de Huiszwaluw. 

Als er liefhebbers/liefhebsters hiervoor zijn, neem 
dan gerust contact met mij (of Ingeborg) op. Het is 
beslist erg leuk, zinvol, niet moeilijk en relatief be-
keken geen zwaar tijdrovend werk. Zowel SOVON 
als Vogelbescherming Nederland zullen er meer dan 
dankbaar voor zijn! 
Bij het tellen van beide soorten is het contact met de 
bewoners van alle adressen beslist erg leuk, onder-

houdend en positief, men stimuleert in alle opzichten 
het vestigen! 

 

Boerenzwaluwnesten Zijldijk Leiderdorp-Warmond 
 

Ontegenzeggelijk gaat de Boerenzwaluw in ons land 
fors achteruit, het enorm hoge aantal in 2010 lijkt 
een eenmalige uitschieter. Ook wijken de gedetail-
leerde instructies aangaande de telmethode die SO-
VON in 2011 gaf af van de manier waarop in de ja-
ren t/m 2010 te werk is gegaan. Beide factoren heb-
ben zeker de uitkomst in 2011 beïnvloed. 
 

 
Laatst gehouden tellingen: broedseizoen 2011 
 

Bert van Eijk en Ingeborg Blommers  

Lokatie  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Zijldijk    1  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  1 
Zijldijk    1A  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  2 
Zijldijk    2  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ? 
Zijldijk    3/4  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  1  1  0 
Zijldijk    5  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  7  0 
Zijldijk    6  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  3 
Zijldijk    7  25   26  n.g.  51*  52  49  56  11 
Zijldijk    8  8  14  n.g.  7*  4  6  13  4 
Zijldijk    9A  ‐‐  ‐‐  n.g.  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  2 
Zijldijk  10  5  6  n.g.  5*  14  4  20  1 
totaal Zijldijk L.dorp‐Warmond  38  46  n.g.  63*  70  60  97  24 
Voor/of achteruitgang in %   ?  8  ‐‐   17*  7  10  37  ‐73 
* t.o.v. 2005 
 ‐‐   niet geteld 
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GGeenniieetteenn  iinn  ddee  hheerrffsstt  
 

De excursie naar ‘De Wilck’ op 16 oktober 
werd een feestje op de zondagmorgen. 
Prachtig, rustig, zonnig weer. Fris na een 
nacht met een beetje nachtvorst. Met een 
groep van 15 personen (1 lid) startten we bij 
het sluisje en liepen we naar ‘De Wilck’. 
Louis vertelde over de geschiedenis van dit 
stukje natuur en cultuur en ondertussen zagen 
we Vinken, Heggenmussen en Koolmezen in 
de bomen van het koebosje. Een Watersnip 
vloog over en in de verte stond een Grote 
Zilverreiger. 
 
Een zwerm Kieviten vloog over en in de slo-
ten zaten de Meerkoeten en Smienten, waar-
van sommige al mooi op kleur waren. Dat 
was prachtig in de volle zon. In het water van 
De Wilck zwommen, naast veel Slobeenden, 
ook weer Smienten, terwijl een Buizerd z’n 
gemak nam en op een paal bleef zitten. 
 
Mooi was de Tapuit die zich uitgebreid liet 
bewonderen op de paal van het hek. Ook en-
kele Goudplevieren lieten zich nog zien. Na 
ongeveer anderhalf uur liepen we weer rustig 
richting de auto’s waar we de excursie afslo-
ten met een heerlijke kop koffie/thee en  
een dik stuk speculaas.  

  
 Corrie van der Veer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NieuwjaarsReceptie 
 

Vrijdag 6 januari 2012 om 20.00 uur is de Nieuwjaarsreceptie 
in Het Anker te Hazerswoude-Rijndijk 

 
U komt toch ook weer? 

 
Noteer het vast in uw agenda!!! 
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Publieksavond 20 oktober 2011 
 

Verrassend vogels kijken op de  
rand van Veluwe en Betuwe 

 

Koos Dansen heeft er na zijn vervroegd pensioen een 
hobby van gemaakt om lezingen te geven over  
de vogels in eigen omgeving. In zijn geval betreft het 
de directe omgeving van Arnhem, maar de bood-
schap luidt, dat dit eigenlijk overal wel van toepas-
sing is. 
 
Arnhem ligt op de scheiding van de Veluwe en de 
Betuwe en biedt zodanig een rijke variatie aan vo-
gels. Noordelijk van Arnhem is de Veluwe rijk aan 
bosvogels. Dit laat Koos zien aan de hand van zijn 
foto’s op de landgoederen met oude beuken- en ei-
kenbossen. Met name de Bosuil, Zwarte Specht, 
Kuif- en Zwarte Mezen en tal van andere typerende 
vogels zijn hier een dagelijkse verschijning.  
 
In het zuiden is het voornamelijk het stroomgebied 
van de Rijn met een geheel andere biotoop en dus 
ook heel andere vogelsoorten. Het zijn eenden, gan-
zen en waadvogels, die zich hier vertonen.  
Tussen deze twee hoofdlijnen zoekt Koos zijn eigen 
mooie plekjes in een straal van ongeveer vijf kilome-
ter. Deze plekken bestaan uit parken, ruigten, dras-
sige en watergebiedjes, maar ook uit industriegebie-
den in ontwikkeling. 
Hij neemt ons mee op een virtuele reis om te voet of 
met de fiets deze plekjes te verkennen en laat 

prachtige foto’s zien van zowel de vogels als 
het landschap in de diverse jaargetijden.  
Aan de hand van een goede reportage komen 
de veranderingen van de gebieden aan bod. 
Deze worden al dan niet door bewust ingrij-
pen van de mensen veroorzaakt. Dit brengt 
natuurlijk ook een verandering van de vogel-
soorten met zich mee. Zelfs de (industrie)- 
gebieden in ontwikkeling zijn een interessan-
te optie. Zo laat hij bijvoorbeeld een indu-
striegebied zien waar Oeverzwaluwen hun 
nestgelegenheid maken en ruigten, die bezet 
worden door Roodborsttapuiten. 
Zo ook een ontwikkelingsgebied voor kassen, 
waar aangelegde waterpartijen weer andere 
soorten aantrekken. De Kleine Plevier, Lepe-
laars en diverse steltlopers strijken hier neer.  
 
De lezing wordt beheerst door een rode 

draad, waarin voorop staat dat het eropuit trekken in 
de eigen omgeving verrassende waarnemingen kan 
opleveren.  
 
Tenslotte heeft Koos nog een aantal opmerkingen 
over het natuur- en subsidiebeleid. Met een persoon-
lijke noot spreekt hij zijn ongenoegen uit over o.a. 
het korten op de subsidie aan diverse natuur- en mi-
lieuorganisaties. 

 
De lezing voor zo’n 35 toehoorders werd om 22.20 
uur beëindigd, maar had inhoud genoeg om nog een 
uurtje langer door te kunnen gaan 

 Louis Westgeest 
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EXCURSIE - GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE 
 
Beste Vogelaars, 
 
Een nieuwe verrassende route, met mooie spot-
plaatsen, op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden 
staat wederom op het programma. De datum van de 
busexcursie is zaterdag 4 februari 2012 en iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. 
Buiten de ganzen zullen we ook zeker andere 
vogelsoorten waarnemen en dan voornamelijk 
steltlopers, eenden, Futen, rallen etc. 
Er is tijdens de excursie een lunchstop gepland van 
ca. één uur bij een restaurant, waar men kan lunchen 
op eigen kosten. Het is verstandig om zelf ook voor 
versnaperingen en drinken te zorgen i.v.m. eventuele 
onvoorziene omstandigheden. 
 
Als men wil deelnemen aan deze excursie, dan is het 
noodzakelijk dat men zich tevoren aanmeldt. 
Aanmelden kan tot 30 januari 2012 bij Corrie van  
, 

der Veer of Louis Westgeest. Doe dit vooral tijdig 
want vol is vol. (Vorig jaar was de bus volgeboekt.) 
 
Uw betaling moet uiterlijk 30 januari 2012 zijn 
gestort op gironummer 520103 t.n.v. penningmeester 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude onder 
vermelding van “Ganzenexcursie”. 
 
De overschrijving is tevens het definitieve bewijs 
van deelname. Bij afmelding kan alleen worden 
overgegaan tot gedeeltelijke of gehele teruggave van  
de deelnamekosten, indien de inkomsten voor deze 
excursie dat toelaten (m.a.w. bij een tekort kan 
helaas geen teruggave volgen). 
 
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot 
4 februari 2012. 
 
Corrie van der Veer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvattend: 
 

 
 

 Datum excursie: 4 februari 2012 om 08.00 uur.  
  
Vertrekplaats: Carpoolplaats N11/Gemeneweg Hazerswoude-Rijndijk, om 08.00 uur.  

  
 Terugkomst: Tussen 17.30 en 18.00 uur 
   

Betaling Leden € 20,- niet-leden € 25,-  
 op gironummer 520103 t.n.v. penningmeester Vogelwerkgroep  

  Koudekerk/Hazerswoude. Tot 30 januari 2012 
  
 

Aanmelding: cvanderveer@zonnet.nl of westgees@xs4all.nl  
 Tot uiterlijk 30 januari 2012.  
  

 Informatie  Corrie van der Veer tel. nr. 0172-440940 of 06-28546084 
  Louis Westgeest  tel. nr. 06-53695357   
 
 
 
EXCURSIE - GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE 
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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.  
 

• Ton Renniers bracht begin dit jaar een Houtsnip bij Naturalis binnen. 
• Een Appelvink (2010) en een Buizerd (april 2011) uit Geleen (L) door Sylvia E.M. van Solkema-Brouwers.  
• De familie Brouwers uit Hazerswoude wilde niet achterblijven en kwam met een Huismus (feb. 2011) en 

Tapuit (datum hier onbekend).  
• In oktober werd door Elly van Zonneveld een niet volgroeide Koolmees (mei 2010) afgeleverd.  
• Deze maand leverde Sjon van Santen nog een Houtsnip in (een zgn. raamslachtoffer). 
• F. Verburgt leverde een Roodborstje (nov. 2011) van een vriendin in Abbenes aan.  

 
IJsmeester 

 
UIT DE KRANT 
 

 ‘VVD zet mes in ‘subsidieslurpende ornithologie’ 
 

Den Haag. De classificatie van vo-
gels in ‘meer dan tienduizend soor-
ten’ is volgens VVD-kamerlid René 
Leegte één groot complot om beur-
zen binnen te halen. Het Kamerlid 
lanceert deze week een plan om de 
uit de pan rijzende vogelonder-
zoeksgelden aan banden te leggen. 
‘Ik geloof er helemaal niets van, al 
die soorten’, aldus de parlementari-
er. ‘Veel meer dan zes is nergens 
voor nodig. Wat mij betreft houden 
we het bij zwarte, witte, zwart-witte, 
dikke bruine, drijvende vogels en de 
rest. Alle andere details zijn geneu-
zel in de marge, op kosten van de 
belastingbetaler.’ Leegte wordt in 
zijn mening gesteund door staatsse-
cretaris Henk Bleker (CDA). ‘De 

focus op details is compleet doorge-
slagen. Een Kievit (Vanellus vanel-
lus) is bijvoorbeeld gewoon een 
zwart-witte vogel, net als de Ekster 
(Pica pica). En daar hebben we er al 
meer dan genoeg van. Misschien 
zien ze er net iets anders uit, maar 
mensen toch ook? We hebben ons te 
lang door ornithologen zand in de 
ogen laten strooien. Zes vogelsoor-
ten is meer dan genoeg.’ Voor Ble-
ker moet een groot aantal vogelsoor-
ten niet langer een doel op zich zijn. 
Hij wil een einde maken aan de 
‘classificatie-industrie’, en subsidies 
voor ornithologen met 80 procent 
terugbrengen. ‘Als de Nederlandse 
kiezer zegt dat één kwikstaart ge-
noeg is, dan moeten we daar naar 

luisteren.’ De staatssecretaris wil 
komend jaar al beginnen vogelsoor-
ten te fuseren. Als eerste zullen de 
Roerdomp (Botaurus stellaris) en de 
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) 
samengaan. Het gedrag van de vo-
gels, alsmede hun fysieke gelijkenis, 
maakt een fusie volgens Bleker 
‘pijnlijk doch noodzakelijk’. Later 
in het jaar zullen de ‘drijvende vo-
gels’ Knobbelzwaan (Cygnus olor) 
en Meerkoet (Fulica atra) volgen. 
Het verweer van biologen dat ver-
schillende vogelsoorten simpelweg 
niet met elkaar kunnen voortplanten, 
doet hij af als ‘ook maar een theo-
rie’. ‘Kijk naar mijn pony’s. De ene 
is bruin en de andere heeft vlekjes. 
Toch zijn het allebei pony’s. 

 De Pers  
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp    
ffoottooggrraaffeeeerrtt  wweeeerr……    
iinn  ddeenn  Vrreeeemmddee  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
  

  
 

  
Van boven naar beneden: 
Zwartborstnachtegaal met wesp,  
Kirgizië, J. Hoogeveen 
Blauwe Ekster, Extremadura, Spanje, A. Bender 
Grauwe Franjepoot, Scandinavië,  
H. van Harskamp 
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