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BESTUUR  
 Voorzitter Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 

 Secretaris Piet van Woerden 071-3413400 p.van.woerden@hetnet.nl 

  Busken Huetstraat 59, 2394 TE, Hazerswoude/Rijndijk 

 Penningmeester Leo van Soldt 071-3412862  leovansoldt@kpnmail.nl 

 Bestuurslid Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 

 Bestuurslid Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE  

 Contactpersoon Johan Hogendoorn 071 5801038 eefenjohanhogendoorn@casema.nl 

  Vrouwenweg 46, 2322, LM Leiden 

 Contributie lid > 16 jaar €  18,50 

 Contributie gezinslid / huisgenoot / jeugdlid  €  9,50 

 Donateur €  14,00 minimaal 

 Giro 520103 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. - Opzeggen lidmaatschap of donatie voor 1 november 

 

COMMISSIES WERKGROEPEN en CONTACTPERSONEN 

 Bibliotheek Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

 Broedvogelinventarisaties  

○ De Wilck Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

○ Huiszwaluwnesten Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 

○ Nestkasten  Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 

○ Spookverlaat/Kruiskade  Bert van Eijk  071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

 De Braakbal Frans Verburgt 071-5171145 braakbalvwg@yahoo.com 

 Educatie & publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 

 Landschapsbeheer Cor Kes, 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

       (incl. Houtverkoop) b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 

 Ledenexcursies en avonden Jan Hoogeveen 0172-490005 jchoogeveen@kpnmail.nl 

 Natuurtuinbeheer Tineke van Rijn/Bert v.d. Zwaan 0172-518267  /  0172-588450 

 Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@online.nl 

 Oeverzwaluwwand  “Elfenbaan” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

 Overheidszaken en PR  Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 

 Tellingen: 

○ Euro Birdwatch Wijnand van den Bosch 0172-215780 wijnand.vandenbosch@online.nl 

○ SOVON-Vogelatlasproject  Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

○ Wintertellingen Ko Katsman 071-3412234 ko.katsman@ziggo.nl 

 Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 

 Veldwaarnemingen Ton Renniers 071-5411315 waarnemingen@hotmail.com 

 Vogelobservatiehut Ann Brouwers  071-3416622 g.brouwers@casema.nl 

 Website Rob Eveleens 0172 -587561 eveleens@vogelsrijnwoude.nl 

 Weidevogelbeheer Jan Kuijt 071-3412597 j.n.kuijt@casema.nl 

 Wetlandwacht  De Wilck  Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

 
 

   

  KKOOPPIIJJ  VVOOOORR  HHEETT  VVOOLLGGEENNDDEE  NNUUMMMMEERR::  
 

 

  Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 23 januari 2013 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  

  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 19 februari 2013 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  

  Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Aert van Neslaan 419,  

  2341 HP Oegstgeest.  

  De redactie Braakbal behoudt het recht om aangeleverd materiaal ter beschikking te stellen aan de website van de VWG, 

  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de auteur of fotograaf.  
 

   

 

 

           

       “Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.” 

                                Opgericht op 01-01-1980 

                                           Statutair op 18-06-1984 
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CCoollooffoonn  
 

De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 

Vogelwerkgroep Koudekerk /  

Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep 

richt zich op de bescherming van (wei-

de)vogels en publiekseducatie. 
 

 

Redactie: 
Frans Verburgt (eindredactie) 

Fred Leenart 

Casper Bottemanne  

Ans Joustra  

Gerard Brouwers (bestuur)  

 

Redactieadres en vormgeving 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

Frans Verburgt  

Aert van Neslaan 419 

2341 HP Oegstgeest 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Andes Gier,  Peru,  

© C. Looij (isnietzomoeilijk@hotmail.nl)  

 

Reproductie 
Reproset kopie + 

Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 

info@reprosetkopieplus.nl 

 

Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 

Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 

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

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Ingrid Koedijk  

Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 

Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 

 Frans Verburgt 

Boskoop: 
 Cor van Zwieten 

Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 

Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
 

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  

     vermenigvuldigd worden zonder toestemming  

     van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Opvolger van Jan van Ommering 

“Ik heb wat meer vrije tijd, kunnen jullie nog hulp 

gebruiken bij één van de werkgroepen?” 

Dit soort vragen krijgen we graag. We zochten al 

enige tijd naar iemand die de coördinatie van de 

Huiszwaluwtellingen en de plaatsing van nestkasten 

op zich wilde nemen. 

Gerard van der Haas, we vinden het fantastisch dat je 

deze taken op je wilt nemen! 

 

Dank voor inzet van weidevogelvrijwilligers 

Landschapsbeheer Zuid-Holland nodigde haar wei-

devogelvrijwilligers dit keer uit voor een lezing met 

buffet! Dit vond plaats op 4 verschillende locaties 

met 4 verschillende lezingen. 

Een tiental tellers van onze VWG ging op de uitnodi-

ging in. Wij bezochten met 7 personen de lezing 

“Weidevogellandschappen” van Dick Melman in “De 

Paardestal” te Schipluiden. Aletta van der Zijden, 

projectleider weidevogelbeheer, presenteerde ons 

daar ook de broedresultaten van de weidevogels in 

2012. De Nationale Postcode Loterij financierde dit 

geheel. Het was de moeite waard! Misschien een re-

den om u ook aan te melden bij Jan Kuijt? 

 

Publiek welkom op ledenavonden 

De Educatiecommissie organiseert publieksavonden 

die speciaal bedoeld zijn voor belangstellenden van 

buiten onze vereniging. Leden zijn daar uiteraard 

welkom. Bij ledenavonden kon men (in principe) 

twee niet-leden introduceren. We hebben besloten om 

niet-leden ook uit te nodigen voor onze ledenavon-

den, uitgezonderd de startavond en de leden voor le-

denavond. Zij betalen € 2,50 toegang, net als bij de 

avonden van de Educatiecommissie. Dit besluit is ge-

nomen in de bestuursvergadering van 24 november 

2011 en vermeld in het secretariaatsverslag 2011. 

 

Uitbreiding DeZaagbek 

Er is deze zomer op het erf van Jan Kerkvliet enorm 

veel werk verricht. Dan heb ik het niet over de hak- 

en kloofactiviteiten, maar over het verbouwen van de 

Zaagbek en de nieuwbouw van de Specht (een mate-

riaalcontainer). Joop de Groot en Carol Honsbeek 

waren de hoofduitvoerders. Het resultaat mag gezien 

worden! De Zaagbek kan nu (bijna) alle knotters her-

bergen en het materiaal is zo overzichtelijk in De 

Specht geplaatst, dat je in één oogopslag ziet, of ie-

mand een zaag “geleend” heeft. Grote klasse! Er 

werd al geopperd, dat wij er als bestuur ook maar 

moesten vergaderen!  

 

Verzoek van onze eindredacteur  

Frans krijgt nogal eens krantenknipsels toegestuurd, 

met het verzoek ze te plaatsen in De Braakbal. Dit 

“kan” eigenlijk niet. Officieel moet je toestemming 

hebben van de redacteur en/of de redactie van de be-

treffende krant. Daarom vraagt Frans: “Schrijf zelf 

een stukje!” U kunt dan natuurlijk wel gebruik maken 

van het krantenartikel. 

 

Website verfraaien! 

Onze website bestaat 10 jaar! Is er iemand die Rob 

Eveleens wil helpen bij het moderniseren van onze si-

te? Als u een mooie site kent, is een verwijzing hier-

naar aan Rob ook zeer welkom. Uiteraard is Rob ook 

geïnteresseerd in uw waardering van de website: 

www.vogelsrijnwoude.nl . Schrijf hem eens een mail-

tje! 
 

 

Piet van Woerden 

 secretaris 

 

 

 

 

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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uw eindredacteur 

 

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

Je fietst, je kijkt om je heen, en je ziet van alles. Toch, 

realiseer je je niet altijd dat wat je ziet anders is dan 

normaal. Voorbeeld, was het nou niet zo dat Zwarte 

Zwanen uit Australië komen? En was het nou niet zo 

dat die daarom juist in onze winter broeden? En hoe zit 

dat dan met de rui, is die dan in onze lente? Hoe zit dat 

eigenlijk?  

Hoe ik hier op kom? Dat zit zo, ik fiets elke dag langs 

een poldersloot, waarin een Zwarte Zwanenechtpaar 

heeft zitten broeden. In mei!! Later in het seizoen zijn 

ze net als onze ganzen en zwanen in de rui gegaan. 

Hebben ze soms een inburgeringscursus gedaan? Maar 

alle gekheid daarge-

laten, hoe zit dat 

nou? 

Ik heb het opge-

zocht, het broedsei-

zoen hangt af van 

de geografische 

hoogte. In Australië 

broeden ze van fe-

bruari tot en met 

april, maar hier 

broeden ze van mei 

tot september.  

Kortom, als de con-

dities maar goed 

zijn, broeden ze het 

hele jaar door. En 

dat klopt dus. Ook 

onze Fuut doet dat, 

alleen in de winter 

zijn de condities vaak niet optimaal. 

Trouwens die Zwarte Zwanen waren me al eens een 

keer eerder opgevallen. En zoiets vergeet ik nooit meer! 

Neem in je gedachten een klein boerenslootje met lood-

recht er op een vier keer zo grote vaart. Op die grote 

vaart kwamen twee Knobbelzwanen aanzwemmen, en 

zo’n zes meter daarachter drie jonge zwaantjes, nog in 

het dons. Heb je het beeld? Plotseling kwamen uit dat 

slootje die twee Zwarte Zwanen aanstuiven en probeer-

den pa en ma Knobbelzwaan te verdrijven. Een gigan-

tisch gevecht ontstond, werkelijk ongekend. Ik was to-

taal verbijsterd. Vleugelgeklapper, gespetter, gepik; of 

ze nu snaterden weet ik niet meer. Het meest bizarre 

was dat op een gegeven moment een van de Zwarte 

Zwanen een Knobbelzwaan onder water probeerde te 

duwen om hem te verdrinken. Dat gebeurt, maar met 

een Knobbelzwaan met zo’n lange hals is dat wel las-

tig! In ieder geval was de Knobbelzwaan totaal ver-

dwenen, alleen een klein stukje hals en kop was nog 

zichtbaar. En het duurde maar en het duurde maar. Uit-

eindelijk wist de onder water zittende zwaan zich los te 

wurmen en keerde het stel gauw naar hun jongen terug 

die ongetwijfeld nu met een jeugdtrauma zitten.  

In het Vogeldagboek van Adri de Groot las ik onlangs 

ook al dat Zwarte Zwanen de Kleine Zwanen behoorlijk 

pesten. Ik besprak dit voorval met mijn collega en zei 

vertelde mij dat in de VS juist de Knobbelzwanen zich 

werkelijk misdroegen, precies als de Zwarte Zwanen 

hier. Tegen alles, de Wilde Zwanen, eenden, ganzen, 

noem maar op. Onlangs zag ik een Casarca tekeergaan 

tegen twee Nijlganzen, ook al geen doetjes. Ze won!  

Waar komt deze 

agressie van vogels 

uit den vreemde toch 

vandaan?  

 

Enfin, nog wat zaken 

aangaande de Braak-

bal.  

Er zijn mensen die me 

vragen, kan dat witte 

randje aan de kaft er 

niet af, het is niet zo 

mooi. Dat ben ik di-

rect met de vraagstel-

lers eens, ik vind het 

verschrikkelijk, zo is 

het ook niet ontwor-

pen. Het randje kan er 

af, maar dat kost per 

nummer € 1,- meer. 

En dat vindt de penningmeester geen goed idee… 

Mag het IVN zomaar de lay out van de Braakbal kopi-

eren, wordt me nogal eens gevraagd? Het is mij in ieder 

geval niet gevraagd. Ik vind het op zijn minst een teken 

van zwakte dat men niet zelf met een eigen ontwerp 

komt. Maar vindt u het even fraai als onze Braakbal? 

Opmerkingen als, “dat IVN-blad is maar een slordige 

kopie”, “de Braakbal is pas echt cool en gelikt”, “met 

echt mooie foto’s” mogen u troosten! 

Waarom stond er in de laatste Braakbal dan nog een 

uitnodiging voor een fotowedstrijd voor dat stomme 

blad? Tja, vrienden, eh tja, nou ja, het bestuur vond dat 

misschien een leuke geste. Veel VWG-ers zijn ook lid 

van het IVN, dus eh, nou ja daarom.  

Nee, niet nog meer vragen over de copyrights en zo! 

Laten we ons eerder richten op al datgene wat er al zo 

in De Braakbal staat. Excursieverslagen, columns, weer 

een t(r)ip door onze onvolprezen Rob Kraayeveld, ik 

zou niet weten waar te beginnen! 
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MMuuttaattiieess  
 

De vogelwerkgroep in de basisverzekering? Bericht van de ledenadministratie.   
 

De NRC besprak (20 oktober) het boek “Het Seniorenbrein” van André Aleman. De Groningse hoogleraar cogni-

tieve neuropsychologie schreef over wat er in de hersenen gebeurt boven de leeftijd van 50 jaar. En over wat je 

kunt doen om ze zo lang mogelijk gezond te houden. Er zijn 3 zaken die bewezen effectief zijn tegen een tanend 

geheugen (echter zonder garantie). Dat betreft: 
 

- Lichaamsbeweging 

- Je hersens bezighouden met bijvoorbeeld vogels spotten 

- Contact met andere mensen. 
 

Wat dat betreft is een actief lidmaatschap van onze vogelwerkgroep van groot belang voor de geheugenprestaties 

en zou het lidmaatschap goed passen in het preventiedeel van de basisverzekering.  
 

De vogelwerkgroep heeft nu 212 verzekerden door toevoeging van 2 nieuwe deelnemers: Adrian Johnston is weer 

ingeschreven als lid. Ook is ingeschreven Rein Dekker.  

Er zijn per 1 januari 2013 ook een aantal afmeldingen. Die vermeld ik in het volgende nummer.    

 

Groet 

Johan Hogendoorn   
Uw administrateur  
 

___________________________________________________ 
 
 

CCoonnttrriibbuuttiiee  
 

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn werken 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 2013. 
 

Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons ING-rekeningnummer 520103 t.n.v.: 

 

 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

 Van Beethovenlaan 97  

2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 

 

en graag voor 28 februari 2013. 

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 € 14,00 

 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom. 

 
 

Leo van Soldt 
Uw penningmeester 

           5 

Verras uw penningmeester eens met wat extra’s 
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AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
  

  
 

  

LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN    

SSeeiizzooeenn  22001122--22001133  

 
AVONDEN & EXCURSIES 
 

De verenigingsavonden en -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 be-

richt 

 

Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk 

voor alle leden. 

Voor leden is de toegang tot de avonden altijd gratis, 

niet-leden zijn welkom, maar betalen € 2,50 toegang. 

De startavond en “leden voor ledenavond”zijn uitslui-

tend voor leden bedoeld. 
 

Aanmelden voor en informatie over ledenexcursies bij 

Jan Hoogeveen; aanmelden is verplicht en kan tot ui-

terlijk de voorafgaande donderdagavond. Liefst per e-

mail: jchoogeveen@kpnmail.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 Rijn-

dijk 312, enkele honderden meters oostelijk van de 

Koudekerksebrug aan de Rijnzijde (voorheen Boers), 

te Hazerswoude-Rijndijk, tenzij anders staat vermeld. 
 

Voor publieksavonden en publieksexcursies is infor-

matie 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. 16/12 08.00-17.00 
Ledenexcursie Delta:  

Wintergasten zwem- en roofvogels etc. 
Jan Hoogeveen 

Vr. 04/01/2013 20.00- Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Piet van Woerden 

Za. 19/01 08.00-17.00 
Ledenexcursie Flevopolder:  

Wintergasten, zwem- en roofvogels etc. 
Jan Hoogeveen 

Za. 02/02 08.00-18.00 Publieks- en ledenbustocht naar de Delta Louis Westgeest 

Do. 14/02 20.00-22.00 Ledenavond: Leden voor Leden  Jan Hoogeveen 

Zo. 17/02 08.00-18.00 
Ledenexcursie Rivierengebied:  

Wintervogels incl. standvogels 
Jan Hoogeveen 

Do. 07/03 20.00-22.00 Opening weidevogelseizoen  Jan Kuijt 

Di. 12/03 20.00-22.00 
Leden- en publieksavond met een vogelspecial:  

Rode Lijst-soorten: Jan-Willem Vergeer? 
Jan Hoogeveen 

Do. 21-03 22.00-22:30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Za. 23/03 08.00-18.00 

Ledenexcursie Utrechtse Heuvelrug, Kaapse Bossen 

e.o. Eerste binnenkomers/laatste wegtrekkers en 

standvogels (wandelen), gecombineerd met cursisten 

van de cursus  “Vogels herkennen” 

Jan Hoogeveen 

Za. 20/04 06.00-18.00 
Ledenexcursie Duinen Noord-Holland (Schoorl e.o.) 

met o.a. broedvogels (wandelen) 
Jan Hoogeveen 

 
voor vervolg pg.8  

mailto:jchoogeveen@kpnmail.nl
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vervolg van pg 7 
 

Wo.  t/m zo.  

08-12/05 
8:00- Ledenweekend Twente . Vol is vol, nu betalen € 100  Jan Hoogeveen 

Zo. 02/06 05.00-15.00 
Ledenexcursie: Bussummerheide, ’s Graveland, An-

keveense plassen: Zangvogels, wandelen + lunch 

(Kortenhoef): 

Jan Hoogeveen 

Za. 15/06 13.00-01.00 (onder voorbehoud Arnhem) doelvogel Nachtzwaluw  Jan Hoogeveen 

 

Beheersactiviteiten 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuur-

park, 

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 

08.30 uur 

Zaag-, kloof- en bezorgwerk, start bij De Zaagbek: 

Allerhande activiteiten, elke vrijdag t/m 29 maart 

2013. Cor Kes 

(071 - 3414507) 

 

Margot & Ronald Klingers 

(071 - 5411198) 

Zaterdag 

08.30 uur 

Maaiwerk, vogelhut Amalia e.o:  

- 

Zaterdag 

08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek 

01-12-2012, 15-12-2012, vrijdag, 28-12-2012 , 

05-01-2013, 19-01-2013, 02-02-2013, 16-02-2013,  

02-03-2013, slotdag 09-03-2013. 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 

15/16-12-2012, 12/13-01-2013, 16/17-02-2013, 

16/17-03-2013, 13/14-04-2013, 14/15- 09-2013. 

Ko Katsman 

(071 – 3412234)  

WBW/ 

     EBW 
Zaterdag 

World- of European Bird Watch: 

05-10-2013 

Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 

 

Cursus vogels herkennen 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar 
Aanmelden 

Info bij 

Wo. 27/02 20.00-22.00 Cursus “Vogels herkennen”  Louis Westgeest 

Za. 02/03 08.30-11.00 Praktijkexcursie “Vogels herkennen”  Louis Westgeest 

Wo. 13/03 20.00-22.00 Cursus “Vogels herkennen”  Louis Westgeest 

Za. 23/03 08.00-18.00 Praktijkexcursie Utrechtse Heuvelrug, Kaapse Bossen 

e.o. Eerste binnenkomers/laatste vertrekkers/stand-

vogels (wandelen), samen met leden VWG 

Louis Westgeest 

Wo. 27/03 20.00-22.00 Cursus “Vogels herkennen”  Louis Westgeest 

Wo. 17/04 20.00-22.00 Cursus “Vogels herkennen”  Louis Westgeest 

Za. 20/04 08.30-12.00 Praktijkexcursie “Vogels herkennen”  Louis Westgeest 
 

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. 
 

mailto:p.van.woerden@hetnet.nl
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EXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE 

 
 

Beste vogelaars en belangstellenden, 
 

De busexcursie met een nieuwe verrassende route, 

met mooie spotplaatsen, op de Zuid Hollandse en 

Zeeuwse eilanden staat wederom op het programma. 

De datum van de excursie is zaterdag 2 februari 2013 

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 2013 bij Corrie van 

der Veer of Louis Westgeest. 

Doe dit vooral tijdig, want vol is vol.  

 

Uw betaling moet uiterlijk 30 januari 2013 zijn 

gestort op gironummer 520103 t.n.v. penning-meester 

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). 

 
Corrie van der Veer 

namens de educatiecommissie 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE – GANZENEXCURSIE 

Samenvattend: 
 

Datum excursie: 2 februari 2013 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 2013 

 

Aanmelding: cvanderveer@zonnet.nl of westgees@xs4all.nl 
 Tot uiterlijk 30 januari.2013 

 

Informatie  Corrie van der Veer tel. nr. 0172 - 440940 of 09 - 29546084 

 Louis Westgeest tel. nr.06 -  
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““WWiiee  iiss  ddaatt  ttoocchh  mmeett  ddiiee  tteelleessccoooopp””  
Lezing door schrijver Rob van Hattem op 13 september 2012 

 

 
 

De vogelwerkgroep heeft Rob van Hattem, schrijver 

van het boek “Wie is dat toch met die telescoop”, 

uitgenodigd om een presentatie te houden. Zijn boek 

geeft in 20 portretten een kijk op de filosofie en de 

psychologie van vogels kijken. Het werd een boei-

ende avond met persoonlijke verhalen, ondersteund 

met een enkele dia, gedichten en teksten uit het 

boek.  

 

Rob vertelt al sinds het 

midden van de jaren 

tachtig van plan te zijn 

geweest een boek over 

vogels te schrijven. In 

2008 was het zover. 

Hij constateerde dat 

veel vogelboeken 

over de kenmer-

ken en het ge-

drag van vogels 

gaan en over 

hoe je vogels 

het best kunt determineren. Daarnaast zijn er veel 

stoere verhalen over bijzondere waarnemingen. Rob 

wilde echter een boek schrijven waarin een antwoord 

wordt gegeven op de vraag waarom mensen vogels 

kijken en niet over wat ze zien. Kortom de vogelaar 

in de mens, of, indien gewenst, de mens in de voge-

laar. De homo ornithologus.  

 

Zijn doel was om vogelaars te portretteren die niet 

zo maar een beetje naar vogels kijken maar op een 

prettige manier zijn doorgeschoten in hun hobby. 

Mensen met een passie. Die (twintig) vogelaars 

moesten ook een dwarsdoorsnede van de vogelaars-

gemeenschap in Nederland vormen. Bij de selectie 

van de 20 personen hebben zaken als leeftijd, ge-

slacht en regio meegespeeld. Het boek is daarmee 

ook een staalkaart geworden van de mooie vogelge-

bieden in Nederland. Met iedereen die mee wilde 

werken aan het boek is hij een dag op stap geweest. 

In een gebied dat zijn gesprekspartner zelf had uit-

gekozen en op een manier die representatief is voor 

de wijze waarop deze gewoonlijk vogels kijkt. Net 

als vogels komen ook vogelaars in de eigen biotoop 

het beste tot hun recht.   

 

Rob noemt 5 kenmerken van vogelaars. Zij zijn 

nieuwsgierig naar de vogels in hun omgeving, naar 

hun kenmerken, geluiden en gedrag. Ze zijn leer-

gierig. Ze duiken in boeken, bestuderen veldken-

merken, luisteren vogelgeluiden af en overhoren 

zichzelf regelmatig. Vogelaars zijn allemaal graag 

buiten en genieten daarvan. Zij kunnen goed focus-

sen: ze hebben een passie en gaan ervoor alles uit 

hun hobby te halen. En als laatste zijn het mensen 

die binnen hun hobby goed kunnen omgaan met 

tegenslagen en frustraties. 

Lezing en boek gaan over 20 mensen die verknocht 

zijn aan vogelen. Het is ook een persoonlijk verhaal 

van Rob van Hattem die met dit project drie van zijn 

grote passies samenbrengt: schrijven, psychologie en 

vogels kijken.  

 

Wie is dat toch? 

Op kousenvoeten in het donker, stap voor stap, ma-

noeuvreer ik heel voorzichtig in de richting van de 

trap. Op de tasten treden tellend naar benee. Ik knip 

het licht aan in de keuken, zet wat thee. In huis is al-

les rust en stil en goed. Ik pak mijn jas en met een 

resoluut gebaar trek ik de voordeur achter me dicht. 

Er is haast niemand te zien in onze straat behalve een 

vroege jogger en iemand die de hond uitlaat. “K”, 

zie ik ze denken, terwijl ik naar de auto loop. Wie is 

dat toch, wie is dat toch met die telescoop?  

 

Het boek kost € 25,- en is te bestellen via 

www.wieisdattoch.nl 

Eerste druk juni 2011 ISBN 9789081740104 

 
Johan Hogendoorn 

http://www.wieisdattoch.nl/
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(Rond)trekkende Lepelaars foto J. Hoogeveen 

  

ZZeeeeuuwwss--VVllaaaannddeerreenn  eenn  TTiieennggeemmeetteenn  
Ledenexcursie 5 t/m 7 oktober 2012 

 

 

Op vrijdag 5 oktober vertrekken we rond 07.45 uur 

met volle bepakking in 6 auto’s richting Zeeuws-

Vlaanderen. Het excursieprogramma wordt vlak 

voor vertrek aangepast want het regent pijpenstelen.  

 

We rijden via de Zeelandbrug over de Oosterschelde. 

De grote schuimkoppen op het water zijn niet be-

moedigend. We nemen afslag 35 richting ’s Graven-

polder waar we elkaar rond 09.45 uur troffen. Opval-

lend zijn de vele grafelijke plaatsnamen in dit ge-

bied. De inlagen bij Terneuzen met o.a. inlaag 1887 

levert ons een Bruine Kiek, veel Grutto’s, een Ka-

noet- en een Krombekstrandloper. Weer in de auto 

worden we even ‘beroerd’ door een dode vogel die 

vastzit in een paaltje. Als we verder rijden regent het 

weer hevig. Bij de Braakmanboerderij maken we een 

John ziet plotseling een Velduil foto: F. V. 

 

lekkere wandeling, het is inmiddels 14.43 uur. Het is 

ineens goed weer, regenpakken kunnen uit.  

Bij de gluurmuur zien we een Kleine Plevier tussen 

de grote poten van de Canadese Ganzen en wat Dod- 

aarsjes en Pijlstaarten. We gaan naar de Braakman 

Noord. De lucht is zó prachtig met zonnig licht tus-

sen de wolken door! Als we de trap oplopen krijgen 

we een geweldig uitzicht. We maken een wandeling 

langs de duinachtige oever. Els wijst ons op het be-

zemkruiskruid (adventiefplant uit Z.Afrika) dat woe-

kert door heel Nederland. We zien prachtige diepro-

de paddenstoeltjes. Els vertelt ons dat het zwartwor-

dende wasplaten zijn en zij demonstreert het ons 

door in een paddenstoel te knijpen. Even later zien 

we een weidechampignon.  

We eindigen de wandeltocht weer bij een fantastisch 

uitzichtpunt over het wad, alwaar heel veel Bontbek-

plevieren met daartussen Bonte Strandlopers, waar-

van sommige nog het zwart op de buik hebben. Ver-

der een aantal Drieteentjes en Bergeenden. Als we 

weer verder gaan met de auto’s zien we prachtige 

meidoornstruiken met bessen en kardinaalsmutsen 

aan de ene kant, een veld vol Brandganzen aan de 

andere zijde.  

 

Wij volgen de auto van Cor en op een (rustige!) ro-

tonde draaien we achter elkaar 12 rondjes waar Ge-

rard zich intussen in de draaikolk bijvoegt, want we 

weten de weg even niet meer. Cor besluit zijns 

weegs te gaan en Pierre activeert het navigatiesys-

teem, toch iets veiliger dan elkaar volgen. We sluiten 

deze dag met een voldaan gevoel af. De leiding heeft 

een prima onderkomen gekozen in Retranchement, 

de weergoden zijn ons uiteindelijk best goed gezind 
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geweest deze dag! We sluiten de dag af met een heel 

gezellig bijeenzijn in een wokrestaurant in Sluis 

waar we ons à gogo tegoed kunnen doen aan heerlij-

ke gewokte hapjes. 

 

Op zaterdag 7 oktober worden we niet blij van het 

weer. We ontbijten rond 07.30 uur met als plan te 

vertrekken rond 09.00 uur, hetgeen uitgesteld wordt 

naar 10.00 uur want het is geen doen met deze regen, 

ook niet vanuit de auto. We gaan naar het Zwin, 

 
Een levensgevaarlijke excursie foto: F. V. 

 

waar we een leuke wandeling maken. We zien Rot-

ganzen, drie Wulpen, een Zilverplevier en Kleine 

Zilverreiger. We horen veel vogeltjes ‘op trek’, zoals 

Heggenmusjes, Mezen en Rietgors. Richting Cad-

zand dorp zien we op de rand van een groenteveld en 

stoppelveld een hele familie Patrijzen lopen. Even 

later een Holenduif. Het wordt steeds droger, maar 

de lucht is wel zwaar bewolkt. We gaan naar Zwarte 

Polder. We hebben een prachtig uitzicht over een 

onbedijkte oude strandvlakte. Op de oude kaarden-

bollen krioelt het van de Puttertjes, aan de andere 

zijde zien we in de mooie watertjes veel Slobeenden. 

Er vliegen Lepelaars over, steeds groepen van 30 tot 

50, een fantastisch gezicht! Verder zien we Smien-

ten, Rosse Grutto’s, Wintertalingen, Steenlopertjes, 

Bonte Strandlopers, Kleine Plevieren en een bidden-

de Torenvalk. Heel sfeervol bij een matig zonnetje, 

maar wel heel fraai licht. We rijden naar de Sophia 

polder. Onderweg zien we weer Patrijzen. In de pol-

der zien we tussen de Grauwe Ganzen een Sneeuw-

gans, te herkennen aan zijn zwarte staartje. In het 

water een Kaapse Casarca. We gaan verder naar 

Hoogeplaten. Bij onze aankomst zien we nog net 

ongeveer 100 Zwarte Ruiters zitten, maar ze vliegen 

gelijk op als we boven op de dijk komen. Er is 

prachtig strijklicht over de Westerschelde. Heel in de 

verte zien we ca. 20 jonge en oude zeehonden op een 

plaat liggen. Op paaltjes recht aan de overkant zien 

we twee Slechtvalken op paaltjes zitten. Rond 18.30 

uur gaan we richting Breijdelhoeve in Retranche-

ment, moe en voldaan ondanks de moeizame start 

van deze dag met de forse regen. Het is prachtig 

weer als we ‘huiswaarts’ rijden. We eten in een 

strandtent in Cadzand Bad. 

 

Zondag 8 oktober vertrekken we om 09.30 uur naar 

Zierikzee. We rijden om Zierikzee heen, stoppen op 

een klein weggetje omdat er een vermeend klein vo-

geltje werd gezien. Loos alarm maar wel half weg-

gezakte auto’s met modderwielen. De auto van Cor 

is net door Frans gereinigd bij een benzinestation…. 

We nemen de parallelweg naar de Zeelandbrug al-

waar een inlage is. Er worden weer Watersnippen 

gezien en het beeld met de Kieviten is heel sfeervol. 

Daarna rijden we in een keer door via de N59 rich-

ting Rotterdam, want we moeten bij Numansdorp de 

pont naar Tiengemeten halen. 

Het is schitterend weer, dus ook heel druk met dag-

jesmensen. Op Tiengemeten bekijken we de eenden-

rijke plassen, ook zien we aan beide kanten heel veel 

Grote Zilverreigers. Er worden er in totaal wel 100 

geteld! We verbazen ons over de toename van de 

soort in de laatste vijf jaar. Verderop zien we ook 

een Kleine Zilverreiger, heel veel Wintertalingen, 

Krakeenden, Smienten en Pijlstaarten, Rosse Stekel-

staarten, de eerste Brilduikers. We beklimmen het 

uitzichtpunt, de Vliedberg, waar we een fraai gezicht 

op de omliggende polders hebben, waar heel 

 
Heggenmus foto: C. Martijn 
 

veel guldenroede staat te bloeien. Rondom de berg 

zien we de grote grazers ‘Schotse Hooglanders’  
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Bontbekken 

 

lopen. In het water staat een oud schuurtje. Op de 

dakgoot zit een Slechtvalk. We besluiten met een 

stel een rondwandeling te maken. We zien een lig-

gende zwaan. We vragen ons af of hij dood is, want 

bij benadering blijft hij heel lang rustig liggen. Maar 

dan ineens is er beweging. Is het een Kleine Zwaan 

want dikke hals en ronde kop? Wilde Zwaan want de 

wig is overduidelijk in de snaveltekening. 

.…

foto: C. Martijn 

 

Na bestudering van de foto’s wordt het toch een 

Wilde Zwaan. We maken een heerlijke wandeling te-

rug naar de pont en boerderij waar iedereen bijeen-

komt. Jans wordt toegezongen want ze werd de vol-

gende dag 79 jaar.  

Mieke bedankte Ton en Jan voor het geweldig ge-

slaagde weekend, dat met zo’n moeizame start een 

geweldig slot kreeg met een prachtige vogellijst van 

totaal 84 soorten. 

 

Mieke Bernard 
 

 

Waargenomen soorten van de gehele groep 5 t/m 7 oktober 2012 
 

Aalscholver Grauwe Gans Kl. Zilverreiger Rietgors Turkse Tortel 

Bergeend Groene Specht Kluut Ringmus Veldleeuwerik 

Blauwe Reiger Groenling Kneu Roodborst Vink 

Boerenzwaluw Groenpootruiter Knobbelzwaan Roodborsttapuit Visdief 

Bontbekplevier Gr. Bonte Specht Kokmeeuw Rosse Grutto Waterhoen 

Bonte Strandloper Gr. Mantelmeeuw Kolgans Rosse Stekelstaart  Watersnip 

Brandgans Grote Stern Koolmees Rotgans Wilde Eend 

Brilduiker Gr. Zilverreiger Krakeend Scholekster Wilde Zwaan 

Bruine Kiekendief Grutto Krombekstrandloper Slechtvalk Winterkoning 

Buizerd Halsbandparkiet Kuifeend Slobeend Wintertaling 

Canadese Gans (Gr) Heggenmus Lepelaar Smient Witgat 

Canadese Gans (Kl) Holenduif Meerkoet Sneeuwgans Witte Kwikstaart 

Dodaars Houtduif Merel Sperwer Wulp 

Drieteenstrandloper Huismus Middelste Zaagbek Spreeuw Zilvermeeuw 

Ekster Kaapse Casarca Nijlgans Staartmees Zilverplevier 

Fazant Kanoet Oeverloper Steenloper Zwarte Kraai 

Fuut Kauw Ooievaar Stormmeeuw Zwarte Ruiter 

Gaai Kemphaan Patrijs Tafeleend Zwarte Zee-eend 

Geoorde Fuut Kievit Pijlstaart Tjiftjaf Zwarte Zwaan 

Goudplevier Kl. Mantelmeeuw Pimpelmees Torenvalk  

Graspieper Kl. Strandloper Putter Tureluur  103 soorten 
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VVooggeellttrreekk  iinn  NNoooorrdd--HHoollllaanndd..  

Excursie op zaterdag 20 oktober: 

 

Precies om 8 uur vertrok de karavaan van 13 perso-

nen onder een grijs wolkendek naar IJmuiden. Onze 

eerste stop bleek de pier van IJmuiden te zijn. Een 

niet zo fraaie, doch stoere pier. Aangezien hij flink 

lang is, hebben we ons lopend en kijkend een uur of 

3 vermaakt. Op het eerste gezicht lijken de pier en de 

zee verlaten en leeg, afgezien van de vele zeevissers 

en andere vogelaars - waar we niet voor kwamen - 

maar als je je ogen goed de kost geeft, blijkt er heel 

Jan Hoogeveen foto: F.V. 
 

wat klein grut te zitten tussen de basaltblokken, zoals 

Steenlopers en Bonte Strandlopers. Ook was de trek 

van de piepers duidelijk waarneembaar. Er vlogen er 

wel duizenden (?) over ons heen richting het zuiden. 

Ik krijg dan altijd heimwee naar de zomer: zij wel 

heerlijk op reis naar de zon! 

Sommige van deze trekkers maakten een korte tus-

senstop op de pier maar we zullen nooit te weten 

komen of daar ook een Sneeuwgors tussen heeft ge-

zeten, want net op het moment dat Bert hem wilde 

determineren, draaide ik me om en, tja, toen was de 

vogel gevlogen.   

Op de zee ontdekten we onder andere een Roodkeel-

duiker, Eidereenden, Zwarte Zee-eend en natuurlijk 

weer ons troeteldier: het zeehondje, dat rustig rond-

dobberend tussen de golven aan het zwemmen was. 

Grappig dat zo'n dier iedereen blijft vertederen. 

Ook vertederend was de zoon van een jaar of 8 die 

zijn vader ervan wist te overtuigen dat een van de 3 

Aalscholvers die rondzwommen aan de rustige kant 

van de pier, beslist een Kuifaalscholver moest zijn, 

met zijn dunnere snavel en hals en zijn kleinere pos-

tuur, maar of hij dat ook zou doen met onze kenner 

Bert? 

Onze tweede stop was de Putten, bij de Hondsbos-

sche Zeewering. Een prachtig stuk natuur: aan de 

ene kant de robuuste kustdijk en aan de andere kant 

verschillende kleine meertjes in het Noord-

Hollandse weidelandschap. Alleen al dit schouwspel 

op je laten inwerken is meer dan de moeite waard. 

Maar nu terug naar onze vogels. Tussen de Kieviten, 

Smienten,Wintertalingen, Dodaarzen en Slobeenden 

ontdekten Ton, Jan en Bert de Watersnip. Met de 

snavel in de veren stond hij rustig in het water. Wat 

een fraaie tekening in zijn verendek. Je kunt er uren 

naar blijven kijken, maar dan heb je wel een tele-

scoop nodig, want met het blote oog zag ik ze echt 

niet. 

Tijd om op te breken. Op naar de volgende stop: 

Twisk. Weer zo'n landschappelijk juweeltje. Maar 

voordat we hier arriveerden, stopten we nog even in 

de polder om het schouwspel van wolken, Goudple-

vieren, ganzen en Kieviten te bewonderen. Wauw, 
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wat een mooi natuurverschijnsel, al die vogels in de 

wolken te zien vliegen, met daarbij het drukke gegak 

van al die ganzen. Het ontlokte Frans de opmerking 

dat zijn dag weer goed was. 

Bij Twisk moesten we even wachten op een van de 

auto's, omdat de inzittenden een afslag over het 

hoofd hadden gezien. Ja, dat krijg je met al dat ge-

klets. 

In Twisk ontdekten de gidsen een bijzondere Pijl-

staarteend: eentje met een roze borst. Toch onmis-

kenbaar een Pijlstaart volgens hen. De wonderen zijn 

de wereld nog niet uit. Ook konden we de Kemp-

haan onderscheiden tussen de Kieviten en ander vo-

gelgebroed. Kemphanen, net als de Watersnip met 

een prachtig verenkleed en mooie tekening, zijn ook 

zonder hun kraag de moeite waard. 

Onze laatste stop was bij Medemblik, bij de vooroe-

ver. Een heel ander beeld: het IJsselmeer ligt er glad-

jes en verstild bij, met mooi namiddaglicht. De oever 

bedekt met bosschages en bomen. De wind was in-

middels gaan liggen, en zo werd het op het eind van 

de dag, om een uur of 4, een mooie laatste stop. Een 

ander beeld. Dus ook andere vogels. We kregen al-

gauw de Bonte Specht in ons vizier, en Stanley was de 

gelukkige die een IJsvogel mocht spotten. Ik moet hem 

maar op zijn bruine ogen geloven, en dat doe ik dan 

maar, maar wat zou ik o zo graag zelf een IJsvogel in 

mijn kijker willen zien. Wie weet overkomt me dat 

 nog eens. 

Roodkeelduiker foto: C. Martijn 

 

Hierna moesten Toet en ik het leuke, aangename 

gezelschap iets eerder verlaten. 

 

Mijn verslag is een impressie, niet meer dan dat. De 

precieze observaties laat ik graag aan de echte ken-

ners over, zoals Bert, die Toet en mij maande even 

stil te zijn om zodoende binnen 3 minuten in zijn 

hoofd de vogelgids te kunnen doorlopen en vervol-

gens ons te melden dat hij waarschijnlijk toch wel 60 

verschillende vogels heeft gespot. Ik heb nog een 

lange weg te gaan, maar ik houd moed, en al zal ik 

het nooit leren, samen vogels zien op dagen als deze 

blijft een hele belevenis. 

Tot de volgende excursie, 

Anne-Marie Wirtz 

Waargenomen vogels 20 oktober 2012 

 

Aalscholver Grauwe Gans Kl. Mantelmeeuw Roodborst Visdief 

Bergeend Groenling Knobbelzwaan Roodkeelduiker Waterhoen 

Blauwe Reiger Gr. Bonte Specht Kokmeeuw Rosse Grutto Watersnip 

Bonte Strandloper Grote Jager Kolgans Rotgans Wilde Eend 

Boomvalk Gr. Mantelmeeuw Koolmees Scholekster Wintertaling 

Brilduiker Grote Stern Krakeend Slobeend Witte Kwikstaart 

Buizerd Grote Zilverreiger Kramsvogel Smient Wulp 

Dodaars Grutto Kuifduiker Spreeuw Zanglijster 

Drieteenmeeuw Halsbandparkiet Kuifeend Steenloper Zilvermeeuw 

Drieteenstrandloper Heggenmus Meerkoet Stormmeeuw Zwarte Kraai 

Eidereend Holenduif Merel Tafeleend Zw. Roodstaart 

Ekster Houtduif Nijlgans Tapuit Zw. Zee-eend 

Fazant Huismus Oeverpieper Torenvalk Zwartkop 

Gaai IJsvogel Paarse Strandloper Tureluur 

 Gekr. Roodstaart Kauw Pijlstaart Turkse Tortel 

 Goudplevier Kemphaan Pimpelmees Veldleeuwerik 

 Graspieper Kievit Putter Vink 
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VVoooorrnnee  
Excursie op 22 september 2012 

 

We vertrokken om 8.00 uur bij Boers (hoewel dat bedrijf 

daar niet meer zit). Op weg naar een fijne dag vogelen. 

Zou er al veel trek zijn? Het is altijd spannend met zo’n 

excursie mee te gaan. Zo vaak al werden we verrast door 

mooie waarnemingen en bijzondere ontmoetingen met 

de gevleugelde vrienden. 

Ton gaf bij vertrek aan wat de route voor die dag zou 

gaan worden. Natuurlijk kon hier gaande de dag van 

worden afgeweken. Enige flexibiliteit is altijd belangrijk.  

We reden als eerste naar het uitzichtpunt over de slufter 

bij de Maasvlakte. We zagen de eerste kleine zangvogels 

langs ons heen trekken. Heggenmussen, mezensoorten, 

Vinken en er werd een Keep gehoord. Enkele Buizerden 

en Torenvalken jaagden op hun prooi. Een Slechtvalk zat 

weliswaar ver weg op een paaltje, maar duidelijk was te 

zien aan het profiel en de baardstrepen dat het geen 

andere roofvogel kon zijn!! Op het strand rustten enke-

le Grote Sterns.  

Natuurlijk allerlei meeuwensoorten, Bergeenden en 

Scholeksters. We reden een stukje verder en zagen een 

grote groep (100 tot 150) Kneutjes heen en weer vlie-

gen. Een indrukwekkend gezicht. 

Even over het Oostvoornse Meer gekeken vanaf de 

plek waar de duikschool zit. Hier zagen de eersten een 

Zeekoet vliegen. De anderen hebben dit helaas gemist. 

Ook later liet de Zeekoet zich niet meer zien. Veel 

Dodaarsjes doken veel zodat ze meer onder water wa-

ren dan erboven. Een Zwarte Zwaan zwom tussen de 

Knobbelzwanen.  

We reden naar een parkeerplaats vanwaar we over het 

Groene Strand liepen en de verschillende kijkhutten be-

zochten. Het was prachtig weer en er zongen voorzichtig 

nog enkele zangvogels. We hoorden Tuinfluiter, Rood-

borst en Zwartkop. Een Havik liet zich al jagend goed 

bekijken. We zagen vanuit een van de hutten een aantal 

verschillende Witte Kwikstaarten, een Roodborsttapuit 

en een Tapuit op doorreis naar het zuiden. 

We reden naar de Strypse Wetering waar we lekker in 

het zonnetje naar eenden, ganzen, Watersnippen, Kluten, 

Kemphanen en Witgatjes hebben gekeken.  

 

Er was nog tijd voor een toetje! 

We reden langs de noord kant van het Haringvliet rich-

ting Bernisse en zagen hier o.a. Middelste Zaagbekken, 

Witgat, Grote Zilverreiger, en zelfs tussen de Brandgan-

zen een Roodhalsgans. We hebben met veel plezier naar 

de ganzen staan kijken. Helaas was de valk die we zagen 

vliegen geen Boomvalk. Toch een Torenvalk!! 

Het werd al later in de middag en we besloten huiswaarts 

te gaan. We konden terugzien op een fijne dag vogelen. 

 

Jan Hoogeveen 
 

Waargenomen vogels 22 september 2012 
 

Aalscholver Grauwe Gans Kievit Roek Vink     (h) 

Bergeend Groenling Kl. Mantelmeeuw Roodborst Waterhoen 

Blauwe Reiger Groenpootruiter Kluut Roodborsttapuit Watersnip 

Boerenzwaluw Gr. Bonte Specht Kneu Roodhalsgans Wilde Eend 

Brandgans Gr. Mantelmeeuw Knobbelzwaan Scholekster Winterkoning   (h) 

Buizerd Grote Stern Kokmeeuw Slechtvalk Wintertaling 

Canadese Gans (Gr) Grote Zilverreiger Koolmees Slobeend Witte Kwikstaart 

Canadese Gans (Kl) Halsbandparkiet  (h) Krakeend Smient Wulp 

Dodaars Havik Kuifeend Sperwer Zanglijster 

Ekster Heggenmus Lepelaar Spreeuw Zeekoet 

Fazant Holenduif Meerkoet Stormmeeuw Zilvermeeuw 

Fuut Houtduif Merel Tafeleend Zwarte Kraai 

Gaai Huismus Midd. Zaagbek Tapuit Zwarte Ruiter   (h) 

Gekr. Roodstaart (h) Huiszwaluw Nijlgans Tjiftjaf    (h) Zwarte Zee-eend 

Gele Kwikstaart  (h) Kauw Oeverloper Torenvalk Zwarte Zwaan 

Goudplevier Keep Pimpelmees Tuinfluiter    (h) Zwartkop    (h) 

Graspieper Kemphaan Putter Turkse Tortel 86 soorten 

 
 
 
 

(h) - gehoord 
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DDee  mmooooiissttee  vvooggeellpplleekkkkeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ddeeeell  XX  

 
Kleine Wijhe  

 

BBoottsshhooll    

eenn    

OOmmggeevviinngg  
 

Het is opvallend dat in ons verstedelijkt westelijk 

deel van het land nog stukjes land liggen die tot 

nog toe aan de greep van de vooruitgang ontsnapt 

lijken te zijn. Je moet vaak bewust niet om je heen 

kijken, want dan zie je de stedelijke betonkolossen 

oprukken. Maar op zich zijn ze er nog.  
 

Eén ervan ligt onder de rook van Amsterdam, en 

Schiphol. Het gebied bestaat uit polder De Ronde 

Hoep, naar zeggen nog een bolwerk van broedende 

Grutto’s. De Vinkeveense plassen met nog een fors 

Witoogeend 

 

aantal Krooneenden en Botshol en het onvolprezen 

natuur- ontwikkelingsgebied Waverhoek. Ik wil u 

ditmaal meenemen naar de twee laatsten, beide  

gebieden van Natuurmonumenten, waar wij in alle 

jaargetijden graag komen. 

Wat is de charme van dit gebied? Het noordelijk ge-

legen moerasbos van Botshol onttrekt de hoogbouw 

van Amsterdam aan het oog. Westelijk liggen de 

grote polders van De Ronde Hoep en Groot-

Mijdrecht, daardoor valt de hoogbouw van Amstel-

veen nauwelijks op. Oostelijk liggen de Vinkeveense 

plassen en het open polderland rond Abcoude. Al 

met al heb je hier niet het gevoel dat je in de Rand-

stad zit. Er ligt binnen een straal van een paar kilo-

meter een aantal verschillende biotopen. Op de vrij 

diepe plas De Groote Wije van Botshol, zitten in de 

winter grote aantallen eenden, waaronder soms de 

Witoogeend en de Krooneend. Daarachter ligt een 

fraai moerasbos met een grote kolonie Aalscholvers. 

Vorig jaar zat hier geruime tijd een Zeearend. De  

rietranden rond deze plas zijn in de winter goed voor 

Roerdompen. Een vrij groot rietveld met Baardman-

netjes. Een oud fort, Voorm Fort geheten, met een 

slotgracht waarin tot voor kort een redelijke kolonie 

Zwarte Sterns broedde. En tot slot een natuur-

ontwikkelingsgebied Waverhoek met vrij ondiepe 

plassen en in de goede tijd van het jaar veel slikran-

den voor steltlopers. Bovendien zitten in de omlig-

gende polders in de wintermaanden grote aantallen 

ganzen. Al met al een goed recept voor een dag na-

tuurgenieten in een aantal jaargetijden. 

 

Hoe komen wij bij Botshol? Voor de navigatie bezit-

ters: Waverveen, Gemeente De Ronde Venen, Bots-

holsedwarsweg. Jammer genoeg wordt de groep 

kaartlezers steeds kleiner. Wat is er nu leuker dan 

met een goede kaart op de knie als bijrijder instruc-

ties te geven aan een bestuurder van een auto? Zal 

wel met de leeftijd te maken hebben. 
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Voor hen het volgen-

de: wij beginnen met 

de provinciale weg 

N201 Aalsmeer rich-

ting Hilversum. Na 

Mijdrecht en een in-

dustriegebied aan de 

rechterkant van de 

weg, slaan wij bij de 

eerstvolgende stop-

lichten linksaf rich-

ting Waverveen. De-

ze weg heet de 

Hoofdweg. Wij ne-

men nu de derde weg 

rechts, let intussen 

vooral op de grote 

aantallen ganzen die 

hier in de winter-

maanden in de om-

liggende weilanden 

aanwezig kunnen 

zijn. Wilt u deze af-

zoeken, de Roodhals-

gans en soms de 

Dwerggans willen er wel eens tussen zitten, doe dat 

dan niet vanaf deze weg! Veel te gevaarlijk! Er zijn 

meerdere afslagen links en rechts, hier kunt u op uw 

gemak de ganzen afzoeken. De derde afslag rechts 

heet zoals gezegd de Botsholsedwarsweg. Na een 

honderd meter zien wij links van ons de parkeer-

plaats voor Waverhoek. 

Wij rijden echter nog even door tot wij links een 

kleine parkeerplek zien liggen in een flauwe in een 

bocht in de weg. Hier de auto parkeren. Wij zijn ge-

arriveerd bij de plas Groote Wije van het Botshol re-

servaat. 

 

Vanaf het parkeerplaatsje kunnen wij de plas goed 

bekijken. Let vooral op de rietranden rond de plas, 

hier zagen wij menigmaal de Roerdomp scharrelen 

in de wintermaanden. In het moerasbos aan de over-

kant van de plas broeden grote aantallen Aalschol-

vers, in november 2011 zat er zelfs een Zeearend in 

de bomen. Geweldig om te zien hoe hij actief jaagde 

op Grauwe Ganzen!  

Op de plas zitten duizenden eenden die overdag lig-

gen te slapen met de kop in de veren. Het valt dus 

niet mee om de eenden direct op naam te brengen. 

Nog moeilijker is uit al deze eenden de Witoogeend 

te halen. Ik vind het altijd een uitdaging. Neem er de 

tijd voor, het blijkt dat de eenden af en toe toch even 

opkijken en dat maakt de determinatie een stuk mak-

kelijker. Nog niet gevonden? 

Er is nog hoop. Bij de parkeerplaats eindigt de wan-

deling over de dijk. Dit pad links van ons gaan wij 

nu op door over het hekje heen te klimmen. Na on-

geveer 50 meter zit er rechts een gat in de rietkraag. 

Hier, tussen wat in het water staande oude oeverver-

dedigingspaaltjes, zit de Witoogeend graag. 

In zijn normale biotoop is het ook een vogel van  

rietrandjes, zij houden van een verscholen bestaan 

naar het schijnt. Het witte kontje is het meest opval-

lende kenmerk. Later als u ze in beeld heeft, komen 

de witte ogen bij de mannetjes en de chocoladekleur 

van het verenpak duidelijk naar voren. In november 

en december 2010 hadden wij er hier een paartje. 

Ook in 2011 zijn zij weer waargenomen. Het lijkt er 

dus op dat zij in deze tijd van het jaar hier regelmatig 

zitten. 
 

 
Brilduiker foto: T. Renniers 

 

Hebben wij ze eenmaal gezien, ook de regelmatig 

aanwezige Nonnetjes en Brilduikers, dan zouden wij 

u willen aanraden om de volgende route te lopen. 

Vervolg het pad over de dijk. Spoedig verandert de 
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   Ko Katsman 

rietkraag rechts van ons in een heus rietveld, daarin 

hoor je vaak de Baardmannetjes. 

 

U moet een aantal overstapjes trotseren en de dijk 

blijven volgen. Rechts doemt de fortgracht op waar 

voorheen in de 

voorzomer de 

Zwarte Sterns 

broedden. 

 

Voorbij een 

huisje dat links 

van de dijk staat 

en nog een 

overstapje sla je 

linksaf de bor-

den van de 

rondwandeling 

van Waverhoek 

volgend. In de 

eerste plasjes 

die links van je 

liggen, zitten nogal eens kleine steltlopers in de trek-

tijd. Let nu vooral op Watersnippen en Bokjes die 

het in deze lage vegetatie best naar hun zin lijken te 

hebben. Het pad blijven volgen, na het toegangshek

je vanaf de parkeerplaats zijn de plassen goed te 

zien. Hier kunnen wij vooral eenden en ganzen zien 

in de winter, soms een Kleine Zwaan. Aan het einde 

van de rondwandeling weer rechtsaf slaan de dijk op 

en zo teruglopen naar de auto. 

 

Mocht u de Witoogeend nog steeds niet gezien heb-

ben, dan is er even verderop net voor de werkkeet 

van Natuurmonumenten nog een inkijkje op de plas. 

Het zou kunnen dat hij zich verstopt heeft aan de 

rand van de rietkragen. 

 

In de zomer kunt u vanaf de werkkeet een rondwan-

deling maken. Jammer dat de ontwerper van het pad 

niet eerst contact zocht met de boeren in de streek. Ik 

heb menigmaal een scheldtirade moeten aanhoren, 

maar het eerste deel van de wandeling is leuk, later 

wordt het een dijkwandeling. 

 

Vervolg de weg in de richting vanwaar u gekomen 

bent. Rechts ligt nu de polder Groot Meijdrecht met 

allerlei rustige weggetjes van waaruit de ganzen 

goed af te zoeken zijn. 

 

Veel kijkplezier in een leuk gebiedje niet al te ver 

van huis. 

Rob Kraayeveld 
 

 

De nieuwe  Reeks 
 

Ze konden me niet genoeg roken, mijn vader en mijn 

opa. Zo gauw ze een nieuw pakje shag en vloeitjes 

gekocht hadden, was ik er als de kippen bij. Rode 

Rizla, dat was het vloeitje dat ze gebruikten. Span-

nend was het om dan het kartonnen klepje omhoog te 

tillen en te kijken welk vogel-

plaatje er nu weer in zat. Was 

het een nieuwe of had ik hem 

al? Wat was ik tevreden als ik 

mijn vinger in het potje glu-

ton stak om het plaatje te 

kunnen inplakken in het al-

bum. 

“Zo leer je vogels kennen” 

door Rinke Tolman. Bij 

sommige vogels had ik het 

gevoel dat je wel een heel 

grote bofkont moest zijn om 

hem in levende lijve te zien. Zo ook “71. VIS-

AREND”. Het verhaal in het album eindigt zo: “Een 

heel mooi opgezet exemplaar kan men bewonderen 

in ’t streekmuseum “Veluws Diorama’ te Nunspeet, 

Marktstraat 19.” Deze zin droeg niet bij aan het idee 

dat ik hem ooit levend en wel zou ontmoeten. 

 

Vijftig jaar later. Het is begin september, Visaren-

dentijd. Sarie en ik fietsen over de Hollandse Kade 

bij de Nieuwkoopse Plassen. Sinds een paar jaar staat 

daar een uitkijktoren. We 

klimmen er altijd even op 

om over het gebied uit te 

kijken. Er staat al een voge-

laar over de plassen te tu-

ren. We maken een praatje 

over vogels en dan vooral 

over Visarenden. Hij heeft 

er al een paar gezien, wij 

nog niet. Maar tijdens ons 

gesprek kijk ik even om-

hoog en zie dan een grote 

vogel met witte buik lang-

zaam de uitkijktoren naderen. Even later vliegt hij 

een paar meter boven ons. Het “glutongevoel” van 

vijftig jaar geleden was weer helemaal terug. Wat 

een prachtig dier! En nu wel echt! 
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EEuurroo  BBiirrddwwaattcchh  22001122  
                            ddee  rreessuullttaatteenn  
 
“Het weer is voor morgen niet al te best..”, dat was de  

mededeling van Gert Ottens van Vogelbescherming  

Nederland. 

Als zulke mensen de vrijdag voor de Euro Birdwatch 

dit al gaan melden, dan kun je de borst wel nat maken. 

We hebben het geweten, het was inderdaad heel slecht 

zaterdag 6 oktober. 

We waren om 7.00 uur op de locatie aan de Burmadeweg aanwezig en   

 het regende knap door. Nu is dat nog niet eens het ergste, maar dat er dan ook weinig of geen vogeltrek is, dan is 

dat best wel spijtig, want daar komen we natuurlijk voor. We, daar bedoel ik de 5 mensen mee die de moed heb-

ben kunnen opbrengen om onder deze barre omstandigheden te komen tellen. 

Maar goed we hebben natuurlijk wel wat gezien en gehoord, zeker toen het licht begon te worden. 

Spreeuwen, daar telden we de meeste van, namelijk 550, Kieviten kwamen op de tweede plaats met 170 exempla-

ren. Hier onze Top Tien 
 

1 Spreeuw  550 stuks 6 Wilde Eend  24 stuks 

2 Kievit  170 stuks 7 Kokmeeuw  23 stuks 

3 Smient  120 stuks 8 Brandgans  17 stuks 

4 Goudplevier  75 stuks 9 Zilvermeeuw  14 stuks 

5 Grauwe Gans  25 stuks 10 Zwarte Kraai  12 stuks 
 

Zoals u kunt lezen, was het niet spectaculair. Wel nog te vermelden zijn de 6 Watersnippen en 7 Grote Zilverrei-

gers. 

Voor het gebied dat wij tellen is het teleurstellend dat er zo weinig is geteld. Uiteraard speelt het weer een grote 

rol maar ik heb toch de indruk dat het de laatste jaren stukken minder wordt.  

Als ik de verslagen van de afgelopen 5 jaar nalees, dan kan ik niet anders constateren dan dat de aantallen en soor-

ten alsmaar afnemen. En dat kan toch niet alleen aan het weer liggen. Neem bijvoorbeeld verleden jaar 2011 toen 

het bijzonder warm was.  

Gelukkig zijn er elders in het land en de rest van Europa wel behoorlijk wat vogels geteld. Er deden 41 landen 

mee en samen hebben we maar liefst 5.952.126 vogels geteld, waarvan de Zweden er 1.712.706 voor hun reke-

ning namen! In totaal deden er zo’n kleine 65.000 vogelaars mee, verspreid over zo’n 2500 telposten/activiteiten. 

Bijzonderheden waren o.a.: Grote Grijze Snip (Zweden), Roodkeelduiker (Tsjechië), Zwarte Ibis ( Finland). 

 

In ons land werden volgens de laatste berichten 370.200 vogels geteld verspreid over 187 soorten.  

De Top Tien is: 
 

1 Spreeuw  84.588 stuks 6 Aalscholver 12.581 stuks 

2 Vink 50.504 stuks 7 Grauwe Gans 11.244 stuks 

3 Kievit 43.877 stuks 8 Boerenzwaluw 9.469 stuks 

4 Graspieper 22.138 stuks 9 Koperwiek 8.307 stuks 

5 Kokmeeuw 20.841 stuks 10 Rotgans 8.180 stuks 
 

De Spreeuw staat wederom op nummer één, daarna de Vink. Opmerkelijk dat er in ons gebied niet één is gesigna-

leerd. Ook de Boerenzwaluw liet zich bij ons al niet meer zien. 

Misschien is het te overwegen om een andere telpost te gaan zoeken met meer rust in de polder, want dat is, denk 

ik, ook één van de redenen dat het steeds minder wordt. 

Dit alles neemt niet weg dat we met veel plezier hebben deelgenomen aan de Euro Birdwatch 2012. 

Volgend jaar zijn we weer van de partij hetzij hier aan de Burmadeweg, hetzij elders. 

 

Wijnand van den Bosch 
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Ronald Klingers    

 

LLaannggssnnaavveellttjjee    
 
 

Recent werd ik op mijn werk 
gebeld, interne lijn. Een collega 
van Voorlichting. "Jij weet alles 
van vogels, hè?", vroeg ze. "Ja", 
antwoordde ik bescheiden.  
"Er zit hier een vogel aan de 
buitenkant van ons raam, vlak-
bij, met een lange snavel. Wat is 
dat er voor één en wat moet ik 
doen?". Eerst maar eens vast-
stellen over wat voor soort vo-
gel we het hier hebben, dacht 
ik, en vroeg hoe groot ie was. 
"Wel wat kleiner dan een 
kraai", was het antwoord. Nu 
weet bijna geen enkele vogel-
leek het verschil tussen een 
kraai en een Kauw, en meestal 
bedoelen ze een Kauwtje als ze 
kraai zeggen, want die zien ze 
vaker. "En wat voor kleuren 
heeft hij?", vroeg ik. "Beetje 
donker, grijs en bruin, en met 
een rood met zwarte snavel." 
Dat moest ik zelf even zien. En 
dus liep ik de trap af naar de 
begane grond. Het bewuste 
raam keek uit over de drukke 
Kneuterdijk, midden in Den 
Haag. Daar zat een mooie Wa-

terral, in een hoekje gedrukt, schuilend voor de harde wind en 
de regen, maar met de oogjes open. 
 
Toen ik de zeer enthousiaste col-
lega's ("Nog nooit zo'n bijzondere 
vogel gezien!") had gemeld dat 
het om een Waterral ging, die 
weliswaar in Nederland thuis 
hoort maar zeker niet op deze 
plek, zo ver van een rustige riet-
kant, vroegen ze of ze hem moesten proberen te vangen. Ik 
schatte even de situatie in. Waarschijnlijk ging het hier om een 
vogel op trek, die niet verder kon van de ontberingen en even 
de warmte en beschutting van een gebouw had opgezocht. 
Misschien was hij ook wel tegen het raam aangevlogen, maar 
hij zag er niet gewond uit en ook de oogjes stonden helder. Een 
poging om hem te vangen zou zeker uitlopen op paniek, en 
midden in dat drukke Den Haag zou dat tot een ongeval kunnen 
leiden, zoals het (hernieuwd) tegen een raam aanknallen. Dat 
moest voorkomen worden. "Laat hem maar zitten. Als het goed 
is gaat hij er, zodra hij een beetje is bijgekomen, zelf wel weer 
vandoor", zei ik met de nodige autoriteit in mijn stem. Dat 
werkte. Men vertrouwde er op dat ik het wel zou weten. In het 
land der blinden…. 
 
Ik ging terug naar mijn werkplek. Na een uur werd ik gebeld. 
"We hielden hem de hele tijd in de gaten, maar toen we even 
niet hadden gekeken was ie plotseling weg!". Ik dacht maar 
even niet na over de verloren ambtenarenuren die de Waterral 
had veroorzaakt, en antwoordde dat de vogel nu op weg was 

naar een betere plek. Of hij het er 
levend van heeft afgebracht of niet, 
dat antwoord was vast waar.  
 
Wel knaagt aan mij de vraag, hoe het 
met die Waterral is afgelopen. Ook 
al zorg ik er altijd voor dat ik vogels 
die mijn pad kruisen geen koosnaam 
geef, toch kan ik niet voorkomen dat 
ik me een beetje aan ze ga hechten, 
me verantwoordelijk voor ze voel. Ik 
hoop maar dat Langsnaveltje nu in 
een mooie rietkraag terecht is ge-
komen waar soortgenoten hem of 
haar met open vleugels ontvangen. 

 

 

 

 

Typisch en gebouw voor een Waterral en Ronald 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn 
 

 (van 15-08—2012 tot 5-11-2012) 
 
 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Appelvink  o 11/10 1 Zaans Rietveld ow 

Baardman  tp 16/09 2 Starrevaart ow 

Bladkoning tp 29/09; 09/10 1, 1 Alphen a/d Rijn, Leiderdorp ow, JE 

Blauwborst  tp, juv 21, 29/08 1, 1 Zaans Rietveld ow 

Boerenzwaluw  o 03-11 1 Spookverlaat CK 

Bokje tp 18, 27/10 1, 1 Zaans Rietveld ow 

Bonte Strandloper  tp 11/14/09 1, 3 Zaans Rietveld PB 

Boomleeuwerik tp 18/10 2 Zaans Rietveld ow 

Boomvalk o 05, 07/09 1, 1 Zaans Rietveld, Spookverlaat ow, dw 

Bosrietzanger  tp 28/08 1 Zaans Rietveld ow 

Bosruiter tp vele data max 2 Zaans Rietveld PB, ow 

Bosuil  tp 12/09 1 Hazerswoude Rijndijk JdH 

Brilduiker  tp 22/08 1 Starrevaart TR 

Bruine Kiekendief o 20/09 1 Zaans Rietveld PB 

Cettiszanger  tp 09, 22/10 1, 1 Starrevaart IB, JdH 

Dwerggans  tp 04-05/09 1, 1 Starrevaart ow 

Dwergmeeuw  o 27/08 1 Starrevaart ow 

Geelpootmeeuw  tp 19/08; 13, 15/09 1, 1, 1 
Leiderdorp-pah,  

Zaans Rietveld 
ow 

Goudplevier tp 12/10 500 !!! Hazerswoude galgweg JE 

Groenpootruiter  tp 13, 19/09 1, 1 Zaans Rietveld ow 

Grote Barmsijs  o 31/10 1 Zaans Rietveld ow 

Grote Gele Kwikstaart   tp, o 13, 30/10 1, 1 Leiderdorp,  Alphen a/d Rijn BE, JdH 

Grote Stern  tp 21/08 1 Starrevaart ow 

Grote Zaagbek  tp 09/10 3 Zaans Rietveld ow 

Grote Zilverreiger 25/08; 09/09; 23/10 1, 6, 13 Zoeterwoude-westeinde PB, CK, JJ 

Halsbandparkiet  tp ex 01/11 300 !!! Leiderdorp BE 

Havik  o 10/10 1 Zaans Rietveld ow 

Houtsnip  tp 14/10 1 Leiderdorp-houtkamp ow 

Draaihals 08/09 1 Alphen-kerk en zanen ow 

Keep  o, tp 19/10 209 !!! Zaans Rietveld PB, ow 

Kemphaan vele data max 20 Zaans Rietveld PB, ow 

Kleine Barmsijs  15/10 1 Zaans Rietveld ow 

Kleine Rietgans  o 07/10 64 Zaans Rietveld ow 

 
 

 
  vervolg op pagina 23 
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vervolg van pagina 22 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Kolgans tp 04/11 560 De Wilck CK 

Koperwiek  o, tp 19/10 1200 !!! Zaans Rietveld ow 

Kramsvogel  tp 23/10 123 
Spookverlaat, Hazerwoude 

Rijdijk, Zaans Rietveld 
HV, JdH, ow 

Kwak  o 20/08 1 Zaans Rietveld ow 

Lepelaar  tp, o 04, 08/09; 02/10 1, 1, 15 
Leiderdorp-htk, Zaans Riet-

veld Alphen 
BE, PB 

Paap 25/08; 03, 09, 13/09 1, 1, 1, 4 De Wilck, Zaans Rietveld CK, ow 

Patrijs  tp ad+juv 02, 10/09 7, 7 Hazerswoude-westgeer CK 

Pallasboszanger**  tp 20/10 1 Zaans Rietveld ow 

Porseleinhoen  tp vele data max 2 Zaans Rietveld PB, BE, ow 

Purperreiger  tp 28/08; 13/09; 10/10 1, 1, 1 Zaans Rietveld ow 

Ransuil  o 31/10 1 Alphen JdH 

Roodborsttapuit  tp 09/10 1 Zaans Rietveld ow 

Roerdomp  tp 26/09; 10/10;04/11 1, 1, 1 Starrevaart ow 

Rosse Grutto  tp 17-18/09 1, 1 Zaans Rietveld PB, ow 

Ruigpootbuizerd  tp 15, 23/10 1 
Leiderdorp-achthoven  

Zoeterwoude-westeinde 
CH, JJ 

Slechtvalk  tp, o 02-04, 09/09; 04/11 2, 2, 1, 1, 1 
Koudekerk-achthoven, De 

Wilck, Westeinde, Alphen 
CK, JJ, JdH, CK 

Smelleken  tp, o 15, 31/10 1, 1 
Koudekerk-achthoven, 

ZaansRietveld 
CH, ow 

Sijs o, tp vele data max 10 Zaans Rietveld ow 

Toendrarietgans  o 11/10 54 Zaans Rietveld ow 

Veldleeuwerik  o 19/10 500 !!! Zaans Rietveld ow 

Visarend  o 26/09; 21/10 1, 1 Starrevaart ow, TR 

Waterpieper  tp vele data max 6 Zaans Rietveld ow 

Waterral  tp 04/09 1 Leiderdorp-houtkamp BE 

Watersnip  tp 09/09 350 !!! Zaans Rietveld PB, ow 

Wespendief  o 15.08 1 Zaans Rietveld ow 

Witgat  tp 09/09 8 Zaans Rietveld PB 

Wulp  tp 07/10 max 1200 !!! Zaans Rietveld PB, ow 

IJsgors  o 19/10 1 Zaans Rietveld ow 

Zilverplevier  o 31/10 1 Zaans Rietveld ow 

Zomertaling 18/08 18 Zaans Rietveld ow 

Zwarte Mees 10/09; 23, 30/10 13, 1, 1 
Zaans Rietveld, Hazerswoude 

Rijndijk, Alphen 
ow 

Zwarte Ruiter vele data max 16 Zaans Rietveld, Starrevaart PB, TR, JdH, ow 

Zwarte Stern  tp, juv 15, 22/10 1, 1 Starrevaart TR, JdH 

Zwartkop  tp, ♀ 02/10 1 Leiderdorp-houtkamp ow 

 

    ♀ = vrouwtje     o = overvliegend, tp = ter plaatse, 
 

 

Voor de korte toelichting zie ommezijde 
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Korte toelichting 
 

Indien er meer dan 5 waarnemers zijn voor 1 soort, 

worden hun namen niet meer afzonderlijk in de laat-

ste kolom vermeld maar valt dit onder diverse waar-

nemers. Met overige waarnemers (ow) wordt be-

doeld 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 afzonderlijke waarnemingen zie onze website). 

 

Voor een aantal soorten waargenomen aan het Zaans 

Rietveld zijn alleen de data met maxima voor de spe-

cifieke soort opgenomen in de tabel. M.a.w. er zijn 

bijv. op vrijwel alle dagen Koperwieken gezien, 

maar op 19 oktober wel erg veel.  

 

Volop trektijd dus, getuige de grote aantallen  

Koperwieken, Watersnippen en Kepen. Ook erg  

leuke bijzonderheden Appelvink, IJsgors (beide Peter 

de Knijf) en Bladkoning (Jaap Engberts, Ken Kraay-

eveld). De Cettiszanger is al voor het 2-de achter-

eenvolgende seizoen aanwezig aan de Starrevaart. 

Ook op de Starrevaart een late Zwarte Stern (juve-

niel). Hopelijk gaat deze het nog halen om op tijd in 

het zuiden te zijn. Dit geldt ook voor de Boerenzwa-

luw die nog werd gemeld op 3 november. Van de in-

vasie Zwarte Mezen hebben wij hier weinig gemerkt, 

gezien het geringe aantal meldingen in deze periode 

door onze waarnemers. Wintergasten arriveren in-

middels ook volop zoals Kolganzen, Smienten en 

(overvliegend) Kleine Rietganzen. 

 

Een bijzonder geval is de Pallasboszanger. Er is 

slechts door een persoon waargenomen, en wederom 

door een ervaren waarnemer (vergelijkbaar geval 

Ralreiger vorige periode). Bevestiging door een 

tweede waarnemer zou wenselijk zijn geweest.  

 

 

Waarnemers:  
 

 

 

 

 

Ton Renniers Stuur jullie nieuwe waarnemingen toe naar onze website www.vogelsrijnwoude.nl en 

voeg toe aan de veldwaarnemingenkalender. 

 

 

 

Jaar van de Patrijs 2013 
 
Hoeveel Patrijzen hebben we nog, waar zitten ze en zijn ze te helpen met bijv. speciaal terreinbeheer? Dat zijn 

vragen die centraal zullen staan in het Jaar van de Patrijs 2013. 

Ieder jaar slaan Sovon en Vogelbescherming de handen ineen om een bepaalde soort 

nader te onderzoeken, en volgend jaar zal dat de Patrijs zijn. Hij geniet de twijfelach-

tige eer de soort te zijn die in het Europese boerenland het sterkst in aantal achter-

uitgegaan is. Een voorbeeld is ons eigen land, waar de huidige populatie slechts en-

enkele procenten bedraagt van die van een halve eeuw geleden. 

Over de redenen van de afname is uit het buitenland veel bekend. Kuikensterfte, 

lage winteroverleving en predatie spelen een belangrijke rol. Maar is dat bij ons ook 

zo, en is er wat aan te doen? Daartoe zullen in 2013 verschillende deelprojecten 

plaatsvinden, van leefgebiedherstel tot tellingen in vastomlijnde gebieden. Tellingen 

waaraan alle vogelaars en zelfs niet-vogelaars kunnen deelnemen. 

 

 SOVON 

BE    =   Bert van Eijk IB   =  Ingeborg Blommers PB   =  Peter Broere 

CK   =  Cor Kes JE    =  Jaap Engberts TR  =   Ton Renniers 
CH    =   Carol Honsbeek JdH =  Joost den Houdijker dw  =   diverse waarn. 
HV    =   Henk Vervoort JJ    =  Jos Jansen ow  =   overige waarn. 

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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Ko Katsman 

 

OOeevveerrzzwwaalluuwweenn  
 
De telefoon gaat: ”Ja met Van Leeuwen. Je moet eens 

met me meegaan, want op mijn werk zitten Oeverzwa-

luwen.” Het is de vader van een oud-leerling. Hij werkt 

op een bedrijf, waar betondelen gefabriceerd worden. 

Mislukte fabricages worden gerecycled. Het beton 

wordt dan vermalen, het ijzer eruit gehaald. De verma-

len delen worden op grote hopen gegooid, waardoor 

een soort zandbergen ontstaan. Wanneer het bedrijf het 

nodig heeft, wordt de hoop afgegraven om het zand te 

hergebruiken. Daardoor ontstaan steile wanden in de 

zandbergen. 

 

Het lukt me niet om direct mee te gaan, maar we spre-

ken af dat ik op zaterdagochtend even bij hem thuis 

langs ga, om samen naar de wand te gaan kijken. On-

dertussen was ik dan in de gelegenheid om bij Vogel-

bescherming nog een brochure over Oeverzwaluwen te 

bemachtigen, altijd goed voor meer informatie en de pr. 

Op zaterdag ga ik naar het huis van de ontdekker van 

de kolonie. Na een paar koppen koffie en een praatje 

over zijn kinderen en Oeverzwaluwen gaan we op stap. 

Het bedrijfsterrein is afgesloten, maar dat is geen pro-

bleem en zo rijden we tot aan de kolonie. Ik zie grote 

hopen zand met steile wanden. Hier en daar staan plas-

sen in de buurt zijn veel slootjes. Op die ochtend mie-

gelt het er van de insecten. Kortom, een omgeving 

waar Oeverzwaluwen helemaal gek van zijn.   

 

Overal om ons heen vliegen ze. Maar vlak naast het 

zand staan grote machines die het beton vermalen en 

het ijzer verknippen. Blijkbaar trekken de vogels zich 

daarvan niets aan. We beginnen met het tellen van de 

gaten en komen tot het respectabele aantal van meer 

dan zestig. Het zijn wel de eigen Oeverzwaluwen van 

de melder en begaan met het lot van de vogels heeft hij 

zelf al besloten om tijdens het broedseizoen de zand-

hoop niet af te graven.  

Later ben ik nog eens gaan kijken. Niet elk holletje is 

bezet, er zijn ook veel proefholen, maar ik denk dat er 

toch zeker een dertigtal paartjes Oeverzwaluwen ge-

broed hebben. Eigenlijk best apart dat ze midden op 

een industrieterrein een kolonie stichten. En wat is het 

goed dat ze, alsof het vanzelfsprekend is, met rust gela-

ten worden. We hebben ook wel eens andere ervarin-

gen. Zo’n ochtend geeft je dan toch weer moed om je 

met vogelbescherming bezig te houden. Mijn dag kon 

niet meer stuk. Met dank aan Van Leeuwen! 
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DDee  GGiieerrzzwwaalluuww   
 

Lezing door Evert Pellenkoft op 11 oktober 2012 
 
 

Evert is verbonden aan de “Gierzwaluwwerkgroep/  

vogelwerkgroep Amsterdam” en “Gierzwaluwbe-

scherming Nederland”. 

De avond was druk bezocht. Een veertigtal toehoor-

ders was aanwezig. En niet ten onrechte. 

Evert vertelde dat er in Europa drie soorten Gierzwa-

luwen zijn, waarvan de Alpengierzwaluw de grootste 

is. 

 

De Latijnse naam van onze Gierzwaluw is Apus 

apus, en apus betekent dat deze vogels geen pootjes 

zouden hebben. Niets is echter minder waar. Deze 

vogels beschikken over krachtige klauwen. 

Ze staan als familie dichter bij de kolibrie dan bij 

andere soorten en zijn zeker geen familie van onze 

Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw. Deze laatste soor-

ten horen bij onze zangvogels. 

Doordat Gierzwaluwen bijna hun gehele le-

ven buiten het broedseizoen in de lucht 

doorbrengen, zijn hun borstspieren zo-

zodanig ontwikkeld, dat deze wel 

een derde van hun gewicht in be-

slag nemen. 

Tijdens dit leven in de lucht 

vliegen ze in afstand onge-

veer 7 x de aarde rond. 

Metingen hebben 

aangetoond dat 

sommige exempla-

ren wel 30 jaar oud kun-

kunnen worden en zo’n 

individu vliegt dus in totaal 

5 x naar de maan op en neer. 

De handpennen zijn 

dan ook zeer lang en behoren 

daarbij tot de langste die bij 

vogels bekend zijn. Alles gebeurt in 

de lucht tot en met paren aan toe. Het laatste is wel 

incidenteel en misschien buitenechtelijk omdat de 

paring veelal op het nest gebeurt, hetgeen in de laat-

ste jaren door camera’s is aangetoond. 

De Nederlandse populatie bestaat waarschijnlijk uit 

30.000 vogels, al gebeurt het regelmatig dat tijdens 

de trektijd populaties van 50.000 passanten worden 

waargenomen. 

De vogels hebben zich in de loop der eeuwen aange-

past van boomholenbroeders naar “stadsbroeders”. 
 

Wel blijven enkele bospopulaties bekend o.a. in 

Duitsland. 

Door de teruggang in aantallen pleit Evert voor het 

creëren van nestgelegenheid. Moderne gebouwen 

bieden niet meer die mogelijkheden, die belangrijk 

zijn om deze vogels voldoende ruimte te geven. Ge-

lukkig bestaan er de laatste tijd allerlei nestkasten 

voor de Gierzwaluw om in moderne gebouwen te 

broeden: 

Zelf houdt Evert zich bezig met de populatie in de 

Amsterdamse Jordaan en een gedetailleerde uitleg 

volgt over diverse onderzoekers. Tot slot noemt hij 

met name nog Erich Keiser die in zijn eigen ontwik-

kelde Krombergkolonie al tientallen jaren decennia 

onderzoek doet naar deze vogels. 

 

Kortom: een zeer uitgebreide informatieavond over 

deze vogel, wat binnen onze vereniging nieuwe ini-

tiatieven oproept. Geïnteresseerden kunnen hiervoor 

contact opnemen met Astrid v.d. Broek, lid VWG en 

Gierzwaluwgroep in Leiden. 

Louis Westgeest 

Soort Gierzwaluw, Apus apus 

Grootte Lengte 16 - 17 cm, spanwijdte  38 - 40 cm  
Gewicht Gewicht: 35 - 56 gr 

Kleur Donkerbruin, lichte keelvlek 

Sekse Uiterlijk beide seksen gelijk 

Vliegafstand Ca. 288.000 km per jaar, 7 keer rond de aarde 
Vliegsnelheid Glijvlucht: 5-14 m/sec, vliegend 11-18 m/sec, 

spelend 40-60 m/sec 
Leeftijd Gemiddeld 7 jaar, oudste geringde exemplaar 

21 jaar 
Voedsel Vliegende insecten, spinnen. Een paartje met 

jongen vangt ca. 50 gram insecten per dag. 
Vijanden Boomvalk.  Nesten worden soms leeggeroofd 

door kleine zoogdieren bv. marterachtige. 
Het verkeer.  

Paarbinding Het monogame paar ontmoet elkaar bij terug-
komst uit Afrika op het nest 

Nest Gierzwaluwen zijn holenbroeders, in rotswan-
den, bomen en gebouwen 

Eieren 2 à 3 witte eitjes, 3,5 gram, broeduur 19-20  
dagen, beide ouders broeden 

Jongen  Vliegvlug wanneer de vleugels 16 cm zijn (na 
ca. 40 dagen) 

Jongen  Jongen kunnen bij gebrek aan voedsel een pe-
riode van enkele dagen in een soort winter-
slaap gaan, de ouders wijken uit naar gebieden 
met een beter klimaat, tot wel soms wel 1000 
km ver. 
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DDee  HHuuiisszzwwaalluuwwtteelllliinnggeenn  22001122  

  
  

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Koudekerk a/d Rijn 
J. Bal -  

C. Kes 
5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 28 

Ofwegen 
J. Bal -  

C. Kes 
22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 8 

Woubrugge (Kerkweg) 
J. Bal -  

C. Kes 
3 4 3 2 6 3 3 13 2 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 44

3
 

Zoeterwoude 
S. van der Haas -  

C. Kes 
- - - - 291 33 68 982 130 133 133 

Hazerswoude Dorp - Benthuizen 

(Hogeveenseweg)  
H. Vervoort 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 30 

Leiderdorp-Oost 
B. van Eijk 

I. Blommers 
32 38 36 34 23 32 53 97 119 105 94

5
 

Totaal  93 92 102 109 130 138 229 300 376 341 339 
1
   nieuw gebied 

2 
  extra huisnummers toegevoegd 

3 
  toename door extra kunstnesten op het Spookverlaat 

4 
 sterke afname aan de Hogeveenseweg 

5 
 details van Leiderdorp zie pg. 36 

 

 

Gerard Brouwers 
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Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek 2012 
 

 

AAAANNTTAALL  HHUUIISSZZWWAALLUUWWNNEESSTTEENNEENN  IINN  22001122  SSTTAABBIILLIISSEEEERRTT  
 

 

Uit tellingen door de vogelwerkgroepen van de 

VWG Koudekerk/Hazerswoude, IVN Alphen aan 

den Rijn en het IVN Nieuwkoop is gebleken dat 

het aantal Huiszwaluwnesten zich in 2012 stabili-

seert en vooralsnog op een goed niveau handhaaft.   

 

Dit is mede 

het gevolg van 

gerichte voor-

lichting en an-

dere voorzie-

ningen, zoals 

het aanbren-

gen van kunst-

nesten en 

plankjes onder 

de nesten te-

gen overlast 

van uitwerpse-

len.  

 

Er zijn door de VW-groepen meer nesten geteld dan 

alleen voor de telhokken van SOVON. In de Rijn-

streekgebieden (binnen de SOVONhokken) zijn er in 

2012 exact 1000 bewoonde nesten geteld. Dit was ja-

renlang het doel van de 

Zwaluwenwerkgroep 

Rijnstreek. Het streven 

naar een totaalbestand 

van 1.500 Huiszwa-

luwpaartjes binnen ons 

telgebied is met 1.246 

nesten niet gehaald. 

Het is interessant te 

weten hoe het aantal 

nesten zich verhoudt 

binnen de gemeentes 

van de Rijnstreek. 

In Nieuwkoop bevin-

den zich ook in  

2012 weer de meeste Huiszwaluwkolonies en  

nesten, al is het totaal aantal bezette 

nesten de laatste jaren wel met ongeveer 50 afgeno-

men. In Alphen aan den Rijn bevinden zich ongeveer 

250 nesten en in Kaag en Braassem tegen de 200.  

In Rijnwoude stabiliseert het aantal nesten zich rond  

de 100. 

 

In Nieuwkoop 

en in Kaag en 

Braassem is 

een negatieve 

afbuiging te 

zien de laatste 

jaren. In 2012 

nam het aantal 

zwaluwnesten 

in Alphen aan 

den Rijn en 

Rijnwoude 

daarentegen 

toe.  

 

Ook in 2012 zijn meerdere door Huiszwaluwen be-

woonde kunstnesten aangetroffen tussen zelfgemaak-

te nesten. Woningen waar kunstnesten opgehangen 

zijn zonder kolonie in de omgeving, leiden helaas 

niet tot nieuwe 

bewoning. 

 

De grootste ko-

lonies Huis-

zwaluwen (op 

één adres, 25 of 

meer nesten) 

bevinden zich 

aan vrijstaande 

boerderijen of 

woningen in het 

buitengebied. 

De kampioen is 

duidelijk een 

boerderij in Aarlanderveen met 59 nesten!  

 

Nieuwkoop 

 
 

 
 
Alphen a/d Rijn 

 
Kaag en  

         Braasem 

 
Rijnwoude 
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KKnnoottwweeeekkeennddjjee  DDrreenntthhee  
  
Een gekoesterde wens van enkele knotters ging in 

vervulling in het weekend van 19-21 oktober 2012. 

Ook deze knotters hadden weleens zin in een 

weekendje weg, iets wat anders slechts de echte 

vogelaars was toebedeeld. Dat er onder de knot-

ters ook enkele vogelaars zaten was voor hen dus 

een leuk extraatje.  

 

Op vrijdagmorgen rond 08.00 uur vetrokken de vo-

gelaars vanaf De Zaagbek, het onderkomen van de 

knotters, richting Drenthe. Bij vertrek regende het 

een klein beetje, maar al spoedig bleek dat de ver-

wachte weersverbetering in het oosten des lands aar-

dig klopte. Voor de heenweg stonden enkele stops 

gepland, onder andere in het Kuinderbos en het 

Fochteloërveen. Ook voor de knotters/niet-vogelaars 

waren dit prachtige locaties om eens te bezoeken en 

konden zij genieten van de prachtige natuur en wat 

kennis opdoen van de daar voorkomende vogels. 

En niet alleen vogels natuurlijk, ook de bomen wer-

den goed bekeken en met een kritische blik stelde 

men vast: Tsjonge jonge jonge, die mag ook weleens 

een beurt hebben. 

Het vochtige jaargetijde leverde vele paddenstoelen 

op. Vele soorten werden waargenomen, velen van een 

onbekende soort. In het Kuinderbos aangekomen, 

werd een rondwandeling door dit mooie gebied ge-

maakt waarbij twee groepjes werden samengesteld. 

De niet-vogelaars kregen een aparte rondleiding 

waarbij niet bij iedere vogel werd stilgestaan, iets 

wat bij de andere groep regelmatig gebeurde. De 

wandeling bracht toch nog wel wat leuke soorten 

 
 

in beeld, zoals de Matkop, de Goudhaan, Zanglijster 

en Brilduiker.  

  

Na het Kuinderbos ging de reis door naar het Fochte-

loërveen. De wandeling richting uitkijktoren leverde 

ook vele prachtige paddenstoelen op, zoals bijvoor-

beeld de hierboven afgebeelde soort. 

 
 

De uitkijktoren is een prachtige hoge toren in de 

vorm van een 7 en torent hoog boven te bomen uit. 

Vanuit deze toren heb je een schitterend uitzicht over 

het Fochteloërveen, het gebied waar sinds enkele ja-

ren enkele Kraanvogels broeden. Ook de Slangen-

arend wordt er regelmatig waargenomen. 

Dit keer geen van beide, maar wel een Blauwe Kie-

kendief en de Klapekster. 

 

Hierna werd er nog een bezoek gebracht aan het 

boomkroonpad in Drouwen. Dit pad is hoog in de 

boomkronen aangelegd. Velen durfden het aan op 

grote hoogte het omliggende bos te aanschouwen. 

 

Aan het eind van de dag komen we aan in ons ver-

blijf de Hondelhoeve te Eext. Een heel rijtje wonin-

gen voor de knotploeg uit Het Groene hart. De wo-

ningen boden een prima slaapgelegenheid, voor de 

opperknotter was zelfs een hele vide ter beschikking 

gesteld (kennelijk was men bang dat zijn gesnurk 

muren zou doen instorten). 

 

Bij deze woningen was één woning met een grote 

woonkamer en eetkamer, waarin we met z'n allen aan 

een grote tafel konden aanschuiven. De dag van aan-

komst werd de tafel gedekt en konden we met z'n al-

len genieten van een Chinese maaltijd, die door  

Wilfred Alblas was verzorgd (of is het bezorgd?). 
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Het smaakte in ieder geval goed, waarschijnlijk ook 

omdat het niet door de zoon van Wilfred was ge-

maakt (zijn eigen woorden). 

 

 
 

's-Avonds gaf Wilfred een presentatie over zijn reis 

naar Mauritaniē, waar hij de in Nederland broedende 

en geringde Lepelaars heeft bezocht in de Banc d'Ar-

guin. Ook werden die avond nog vele jaargangen fo-

to's van de knotploeg getoond. 

 

Na wat gezonde sapjes gingen we lekker te bedde en 

waren we denk ik spoedig allemaal in dromenland. 

De volgende morgen moesten we immers vroeg op 

om in de Nijlanderesch, een gebiedje van Staatsbos-

beheer, dat door Wilfred was geadopteerd, aan de 

slag. Wilfred is voor velen geen onbekende. Zo'n jaar 

of tien geleden was hij nog lid van onze vogelwerk-

groep, maar de van oorsprong Groningse gastarbei-

der, ging weer terug naar zijn geboorteomgeving, 

waar hij voor Natuurmonumenten regiodirecteur van 

Noord-Nederland werd. 

 

Het weer was prachtig toen we op zaterdag met de 

hele ploeg gingen werken in de Nijlanderesch. Ook 

boswachter Jan Tinus was aanwezig. Op aanwijzing 

van Jan Tinus en Wilfred werden jonge boompjes 

uitgestoken, enkele bomen gerooid en gras gemaaid. 

De mooie grasmaaier werd door onze knotters twee 

keer vernield. Tsjonge jonge jonge. Maar kennelijk 

was het materiaal niet helemaal deugdelijk. Wel 

jammer was dat daardoor niet de hele esch kon wor-

den gemaaid. Het wel gemaaide gras werd geruimd. 

Er werd gepicknickt in het vrije veld, waarbij een 

heerlijke soep en saucijzenbroodjes werden geser-

veerd (niet van Bert!!). 

 

Tijdens de werkzaamheden werden ook nog  

leuke waarnemingen gedaan, zoals de Goudvink, 

Groene Specht en Sijzen. 

 

’s-Middags kregen we onder leiding van Wilfred een 

mooie rondwandeling op het Balloërveld. Dit open 

heidelandschap wordt omringd door weilanden en 

ligt tussen de beekdalen van het Looner- en Rolder-

diep. Deze beken worden gevoed door het grondwa-

ter/kwelwater uit dit gebied. 

De laatste jaren zou in dit gebied de Grauwe Klau-

wier aardig vertegenwoordigd zijn. 

 

Na het bezoek aan het Balloërveld gingen we rich-

ting de Hondelhoeve waar we ons even konden op-

knappen. Voor het avondeten gingen we naar Grol-

loo waar we gingen eten in Joytime. De meeste oude-

ren onder ons kennen (de naam van) dit plaatsje wel. 

Cuby en de Blizzards vormden in de 60-er/70-er ja-

ren een bekende bluesband. Ook Herman Brood is 

nog een tijdje lid van de band geweest. In die tijd 

werd de lp “Groeten uit Grollo” tot stand gebracht. 

Bekende nummers waren onder andere: ' Window of 

my eyes', 'another day another road' en 'Appleknock-

ers flophouse'. 

Van de vorig jaar overleden Harry Muskee, leider 

van de band, staat een standbeeld in Grolloo. 
 

 
 

Op onze laatste dag gingen we na het ontbijt en het 

pakken van onze biezen voor een heerlijke wande-

ling naar het gebied van de Drentsche Aa. Het weer 

was iets minder mooi, maar heerlijk om te wandelen. 

Het was wel een gebied waar je niet met hoge hak-

ken hoefde te komen. Lieslaarzen zou een beter ad-

vies zijn. Velen van ons hadden dan ook wel natte 

broekspijpen. 

 

Na een afsluitend drankje namen we afscheid van 

Wilfred en zijn vrouw en gingen we weer huiswaarts. 

Het was een heerlijk weekend. 

Knotter Bas Bijl 

 
PS. door Margot is een prachtige fotorapportage gemaakt van dit weekend. Deze foto's zijn te bezichtigen op de hiernaast 

vermelde link: https://plus.google.com/photos/116100077262817809716/albums/5805827315466398353 

 

https://plus.google.com/photos/116100077262817809716/albums/5805827315466398353
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 Meten is weten, maar de be-

trouwbaarheid moet aan hoge ei-

sen voldoen; daarom is al in 2011 

met het werk aan de nieuwe EU-

ROPESE RODE LIJST VOGELS 2014 gestart.  

 Op het vogeleiland DE KREUPEL (IJsselmeer, ten 

noorden van Medemblik) huist sinds een aantal 

jaren de grootste broedvogelkolonie van VISDIE-

VEN van West-Europa, met in 2010 maar liefst 

7.000 paar. 

 Om een populatie van VISDIEVEN op ongeveer 

hetzelfde peil in stand te houden is een broed-

succes van minstens 0,75 jong per paar nodig. 

 IJsland is de broedvogelthuishaven voor niet 

minder dan 1.500.000 paartjes van de PAPE-

GAAIDUIKER. 

 Op stille zomeravonden draagt de roep van de 

IJSDUIKER (IJsland en oostelijker) kilometers ver. 

 Terwijl het de Grauwe Kiekendief als zorgenkind-

je nu relatief goed gaat verkeert nu de BLAUWE 

KIEKENDIEF in levensgevaar: uitsterven dreigt, 

o.a. door verruiging en verdroging van de foera-

geergebieden, menselijke verstoring en concur-

rentie van de Bruine Kiekendief. 

 Al decennia lang vergaat het ook de KEMPHAAN 

erg slecht: 50 à 60 jaar geleden waren er nog 

minstens 6.000 broedende vogels in ons land, 

tegenwoordig nog maar hooguit enkele tiental-

len die waarschijnlijk niet jaarlijks tot broeden 

komen; ook de verspreiding is flink uitgedund. 

 Een twijfelachtige eer geniet de KUIFLEEUWERIK 

in ons land: waarschijnlijk gaat deze soort het 

snelst achteruit: zo’n 35 jaar terug nog 3.000 tot 

5.000 broedparen, nu nog maar één of hooguit 

enkele. 

 Ruim een halve eeuw geleden was de GRAU-

WE GORS nog een redelijk algemene ver-

schijning in vooral het Rivierengebied, Lim-

burg, Zeeuws-Vlaanderen en Noord-

Groningen; intussen is de soort nergens een 

regelmatige broedvogel  

 Maar: toch nog hoop voor deze in ons land zo 

goed als afgeschreven gorzensoort?! In 2010 

werden in een akkerbeheerproject in Groningen 

zomaar tien paar broedende paartjes geteld. 

 De aarde warmt op, veel planten en dieren trek-

ken in Europa noordwaarts op om hun bestaan 

veilig te stellen, maar niet altijd: de CIRLGORS 

bijvoorbeeld doet het omgekeerde en is 120 km 

naar het zuiden afgezakt.  

 Voorts blijkt uit een groot Europees onderzoek 

naar het effect van klimaatverandering op 122 

ALGEMENE VOGELSOORTEN dat er drie keer zo-

veel soorten achteruit gaan als vooruit. 

 Nog meer terugloop, maar dan alleen in Neder-

land en vooral als gevolg van de intensieve land-

bouw: gedurende de laatste twintig jaar deden 

veel BOERENLANDVOGELS het erg slecht, vooral 

de PATRIJS (-66%), GRUTTO (-56%), GRASPIEPER 

(-51%) en KNEU (-49%). 

 Meer en meer wordt Noord-Groningen een bol-

werk voor de BRUINE KIEKENDIEF, dit komt 

vooral doordat de boeren de rietkragen laten 

staan; bijkomend positief is gevolg dat dit ook 

veel meer rietvogels oplevert (bijvoorbeeld 

BLAUWBORSTEN in koolzaad bij Kloosterburen). 

 Enige tijd geleden werd in de buurt van Zoeter-

meer de oudste KOKMEEUW ter wereld aange-

troffen: het dier was als jong geringd in de AWD 

25-06-1978 en was op het moment van ring afle-

zen niet minder dan 32 jaar, 8 maanden en 24 

dagen oud. 

 In Botswana aan de rand van de Kalahariwoestijn 

ligt de OKAVANGODELTA; het is een binnendelta 

van 15.000 km² groot (dit is de helft van heel 

België!) en deze ware RAMSAR-doolhof van 

moerassen is het leefgebied van niet minder dan 

400 VOGELSOORTEN, 95 soorten reptielen en 

                  IInntteerreessssaannttee    

        NNiieeuuwwttjjeess  !!!!  
 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

   33 

amfibieën, 70 vissoorten en 40 grote soorten 

zoogdieren. 

 Het aantal in ons land overwinterende OOIE-

VAARS groeit gestaag: januari 2012 653, jan. 

2011 bijna 600, idem 2010 iets minder dan 500. 

 Explosieve Nederlandse FLUITER-jaren waren 

1987, 1990, 1993 en 2010. 

 WATERHOEN-afname: na de flinke winters 

2008/2009 en 2009/2010 bedroeg deze in totaal 

wel zo’n 40%. 

 Daarentegen bleken o.a. GOUDVINK, KLEINE 

BONTE SPECHT, KOOL-, PIMPEL-, KUIF- en 

STAARTMEES na diezelfde winters aanzienlijk 

(tot 30%) in aantal te zijn gegroeid. 

 Achteruitgang van de HUISMUS op grotere 

schaal: Noordwest-Europa doorgaans 90%, Zuid- 

en Oost-Europa 30-50%; in Azië heeft de afname 

zich pas de laatste 10 tot 20 jaar ingezet, maar 

meteen erg fors. 

 Jawel: nota bene 30% van de wereldbevolking 

aan SCHOLEKSTERS vindt huisvesting in – juist, 

Nederland. 

 Hoeveel VOGELSOORTEN zitten er JAARLIJKS in 

Nederland? Er zit natuurlijk wel een jaarlijkse va-

riatie in, gemiddeld waren het er 362; uitschie-

ters bleken 2008 (354) enerzijds en anderzijds 

2003 en 2008 (367). 

 Jaarlijks reizen er nu zo’n 6600 LEPELAARS van 

ons land 4500 km naar hun winterverblijf Banc 

d’Arguin voor de Mauritaanse kust in West-

Afrika.  

 De hele wereldpopulatie van de LEPELAAR zit op 

10.000 broedparen, waarvan 2.200 (2011) in Ne-

derland. 

 Wat bij elkaar geschraapte hoofdzaken aangaan-

de de WATERRIETZANGER: wereldpopulatie naar 

schatting 10.500 tot 13.000 territoriale man-

netjes, de belangrijkste broedpopulatie-landen 

zijn Wit-Rusland, Polen en Oekraïne met daarna 

Hongarije, Litouwen, Rusland en de uiterste 

oostrand van Duitsland nabij de Poolse grens. 

 Niet minder dan 60% van de wereldwijde popu-

latie GROTE JAGERS broedt op de Shetland- en 

Orkney-eilanden noordelijk van Schotland. 

 Intussen staan er op de niet lang geleden ver-

nieuwde RODE LIJST VAN WERELDWIJD BE-

DREIGDE VOGELSOORTEN minstens 1253 soor-

ten, wat 12% van het wereldtotaal betekent. 

 In 1975 had ons land ongeveer 200 BROEDVO-

GELSOORTEN, anno 2010 waren het er meer dan 

230 (inclusief exoten als Halsbandparkiet en 

Huiskraai, maar intussen ook Kraanvogel en Zee-

arend). 

 Gemiddeld 20% van de KLEINE ZWANEN vliegt 

rond met één of meer hagelkorrels in het lijf. 

 Een ernstige ontwikkeling bij de SCHOLEKSTER: 

met 1990 als referentie was er in 2009 minder 

dan 40% van de populatie over, een nog drama-

tischer instorting is niet denkbeeldig als gevolg 

van “vergrijzing”. 

 Wat mooie resultaten van AKKERVOGEL-

BESCHERMING in Groningen: groeiende popula-

tie Grauwe Kiekendief, terugkeer Blauwe Kie-

kendief en in 2011 vestiging van de Grauwe Gors 

op acht plekken. 

 Negatieve NEDERLANDSE RESPECTIEVELIJK  

EUROPESE trends over de dertigjarige periode 

1980/2009: Veldleeuwerik -90%/-19%, Patrijs -

95%/-66%, Grutto -60/-55, Graspieper -50/-51, 

Kneu -50à-75/-49, Tureluur -50/-46, Kievit -40/-

38, Torenvalk -50/-42, Zomertortel -85/-22 en 

Boerenzwaluw -50à-75%/-22%. 

 Ondanks aantal afname pleistert 16% van de  

TAFELEEND-populatie ’s winters in ons land. 

 Pas sinds 1990 broedt de SLECHTVALK in Neder-

land, iets meer dan twintig jaar later zit het aan-

tal broedparen rond de 100 of er al overheen. 

 Slechts vier op de tien in ons land geboren  

LEPELAARS keren na hun jeugd hier weer als 

broedvogel terug. 

 

 

 

 

 

Anonymus Snuffelaar 

 

Schedel Grauwe Gans met hagel              © Naturalis 
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VVooggeelllleeccttuuuurr  
 
 
  

AAaannwwiinnsstteenn  vvaann  oonnzzee  BBiibblliiootthheeeekk  
 

Een jaar of wat geleden is het onder werp “vliegen” 

eens uitvoering behandeld tijdens een ledenavond. 

Interessant, maar soms ook aardig theoretisch en 

zelfs weleens wat ingewikkeld. Onlangs verscheen 

het boek HOE VOGELS VLIEGEN (auteur John J. 

Videler) en in onze bibliotheek bleek eigenlijk totaal 

geen specifieke informatie te vinden aangaande dit 

onderwerp. Vandaar dat het boek is aangekocht en 

meteen uitleenbaar is. Het werk beslaat all-in 284 

pagina’s A5-formaat en wordt verduidelijkt/opge-

luisterd door zwart-witte illustraties, foto’s, tekenin-

gen, grafieken enz. Het is een vertaalde, versimpelde 

en bijgewerkte versie van het Engelstalige werk van 

de auteur “Avian Flight”. Het is het enige over-

zichtswerk dat over “vogelvlucht” is geschreven. 

Hiermee kun je dan ook in het algemeen stellen dat 

het “flapperkunde” voor breed publiek behelst.  

Hoewel toegankelijker dan zijn Engelstalige boek, 

blijkt het werk toch niet makkelijk. Om het te snap-

pen, moet men zich wel door een fikse portie vogel-

anatomie en natuurkundige vergelijkingen heen wor-

stelen. Ontwikkeling van vliegtuigvleugels is nog 

maar het begin van het hele ontledingsproces aan-

gaande de vliegkunst, maar het kwam bij dit facet in 

feite al min of meer tot stilstand. 

De auteur beschrijft bijvoorbeeld ook hoe het schok-

loos opstijgen en afremmen bij vogels in zijn werk 

gaat, hoe het “bidden” in de lucht verloopt en uiter-

aard nog veel meer. Hij geeft een actueel overzicht 

van bestaande inzichten, geeft nieuwe opvattingen 

en wijkt af van gevestigde meningen; laat ook zien 

hoe elke vogelsoort anders vliegt. Behandeld worden 

o.m. het vliegapparaat, veren om te vliegen, aerody-

namica, evolutie, vliegstijlen, vliegstrategieën, ener-

gieverbruik, enz. 

 

Van Mieke Bernard is een set gebiedsdocumentatie 

ontvangen aangaande de DÜMMERSEE, 

DIEPHOLZ EN OMGEVING. In het najaar 2011 is 

hier een VWG-ledenweekendreis (Kraanvogels!) 

naar toe geweest. Het gebied ligt boven het Duitse 

Osna-brück, niet echt ver over de grens via de over-

gang nabij Oldenzaal. Voor een ieder die hier (nog) 

eens heen wil is de 

documentatie te leen.  

Mieke, bedankt voor  

je gewaardeerde bij- 

drage!     

 

Intussen kwam ook 

ERFVOGELS IN 

BEELD 2012 uit, een 

uitgave van Vogelbe-

scherming Nederland. 

De inhoud geeft dit-

maal vooral allerlei 

voorbeelden van het 

verbeteren van natuur 

op het erf, in de regio. 

Simpelweg gezegd: 

het vogelvriende-
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lijk(er) maken van je eigen naaste omgeving. Intus-

sen werken er meer dan vijftig vrijwillig(st)ers als 

tuinvogelconsulent in den lande voor VBN. In deze 

aflevering komen onder meer Boerenzwaluw, To-

renvalk, Kerkuil en Steenuil aan bod, maar ook 

Ransuil, Oeverzwaluw, vaak in relatie tot natuur- en 

vogelvriendelijke tuin- en/of erfinrichting. 

 

RReecceenntt  vveerrsscchheenneenn  
 

In 2011 verschijnt deel 1. “Hoor de Soort”, met ge-

luidsfragmenten van ongeveer 1 minuut en te kiezen 

per biotoop. Voor zowel beginners als hen die be-

paalde soorten beter willen leren herkennen. Ook 

met “gemakkelijke” soorten en fragmenten. In 

deel 2, “In het Veld”. Dit onderdeel lijkt erg op de 

ervaringen die men tijdens een BMP-ronde allemaal 

kan opdoen. Allerlei geluiden van zowel vogels als 

andersoortige “producers” door elkaar, met lastig en 

gemakkelijk hoorbare soorten naar keuze geschei-

den. Alle gehoorde soorten kunnen op een kaartje 

worden gezet, met na afloop een overzicht ervan. 

Ook hier kan men kiezen tussen verschillende bioto-

pen en is er een beginners- en een gevorderdenni-

veau.  

De module is te vinden in de rechterkolom op 

www.Sovon.nl. Succes en plezier ermee gewenst! 

Intussen heeft Wil Heemskerk zijn derde cd  

“LUISTEREN IN HET DUIN” uitgebracht. Alle 

drie zijn het echte belevings-cd’s: het is alsof je zelf 

in de Amsterdamse Waterleidingduinen loopt of zit. 

Tegen de honderd vogelsoorten zijn erop te beluiste-

ren, maar ook de kenmerkende geluiden van o.a. 

damhert, ree, insecten, padden, kikkers en natuurlijk  

ook wind, zee en onweer. Omgevingsgeluiden zijn 

niet weggefilterd, toch is de soort waarom het gaat 

glashelder hoorbaar. Sommige opnamen houden 

lang aan, soms wel vijf minuten. De cd’s LUISTE-

REN IN HET DUIN 1, 2 en 3 kosten per stuk  

€ 13,50 en zijn o.a. verkrijgbaar in het bezoekerscen-

trum van de AWD (nabij ingang “Oase”) en bij mu-

seum Naturalis in Leiden. 

 

Voor een veel grootschaliger benadering kan men te-

recht op www.xeno-canto.org. Niet minder dan zo’n 

900 vogelliefhebbers, verspreid over de hele wereld, 

hebben sinds 2005 meer dan 100.000 vogelgeluiden 

online op deze site gezet. Er zitten opnames tussen 

uit Antarctica, de Amazoneregio, eilanden in de Stil-

le Oceaan, maar ook uit het centrum van bijvoor-

beeld Den Haag. Wanneer het niet duidelijk is welke 

vogel het geluid produceert, wordt het bij de zoge-

naamde mysteriegeluiden gezet. Kenners en enthou-

siastelingen gaan dan luisteren om welke vogel het 

gaat. 

 Van de 10.000 vogelsoorten denkt men nu 80 pro-

cent “op de band” te hebben. Men streeft ernaar om 

een miljoen geluiden te verzamelen om zoveel mo-

gelijk het hele repertoire vast te leggen. Denk in dit 

verband ook aan bijvoorbeeld dialecten. De (nog) 

ontbrekende soorten leven voornamelijk in Afrika, 

Australië en Azië. 

 

 

Bert van Eijk 

 

 
 
 

 
 
 
 
Koperwiek 
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HHuuiisszzwwaalluuwwnneesstteenniinnvveennttaarriissaattiiee  
iinn  LLeeiiddeerrddoorrpp  ––  OOoosstt    

 

HHooooffddssttrraaaatt//AAcchhtthhoovveenneerrwweegg    
 

Lokatie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

            
   

Totaal Hoofdstraatkolonie  10 11 11 11 11 12 8 5 5 7 8 8 6 3 
Achthovenerweg-West kolonie  7 6 6 5 4 4 9 9 13 16 22 28 22 16 
Achthovenerweg-Oost kolonie 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 6 9 10 
Sectie Leiderdorp-Oost  18 18 18 17 16 16 17 14 18 23 35 42 35 29 

            
   

Totaal Leiderdorp  36 36 36 34 32 32 34 28 36 46 70 84 72 58 

 
SSaammeennvvaattttiinngg//ccoonncclluussiieess        
 

De Hoofdstraatkolonie zit al enkele jaren in een zich doorzettende dip: van 8 bezette nesten in 2010 via 6 in 2011 

naar nu nog maar 3 in 2012. 

De kolonie Achthovenerweg-West had in 2010 een top van 28, in 2011 daling naar 22 en staat vooral daling op 

Achthovenerweg (van 10 naar 5) in 2012 nog maar op 16. 

Achthovenerweg-Oost bestaat als aparte kolonie sinds 2009 en groeit jaarlijks nog steeds: van 5 (2009), 6 (2010), 

en 9 (2011) in 2012 voor het eerst in de dubbele cijfers:10. 

Al met al lijkt de sectie Leiderdorp-Oost een voorlopig hoogtepunt te hebben gehad in 2010 met 42 bezette nes-

ten, 2009 telde er 35, 2011 ook 35 en 2012 slechts 29. 
 

Inventariseerders:  

Bert van Eijk en Ingeborg Blommers, tellingen vanaf 1999 t/m 2010; de 

voorgaande tellingen werden verzorgd door wijlen VWG-lid 

Ferdinand Vlieland. 

 

Bert van Eijk en Ingeborg Blommers 
 

___________________ 

 

 

 

HHoonnddeerrddeenn  mmeellddiinnggeenn  ddooddee  MMeerreellss  
 
Utrecht, 20 november 2012 
Bij het Dutch Wildlife Health Centre 
(DWHC) in Utrecht zijn vorige maand 
400 meldingen binnengekomen van 
zieke of dode vogels. Het grootste ge-
deelte van de ontvangen meldingen 
betrof dood aangetroffen vogels, maar 
er kwamen ook bijna 50 meldingen 
binnen over zieke vogels. Bij bijna alle 
meldingen ging het om merels (Turdus 
merula). Iets minder vaak ging de mel-
ding over een zanglijster (Turdus  
philomelos), en een enkele keer over 

een andere zangvogelsoort. Aanleiding 
was een oproep na massale sterfte bij 
Merels in Duitsland. 
De vogelsterfte in Duitsland is veroor-
zaakt door het Afrikaanse Usutu-virus, 
dat wordt overgebracht door muggen 
en waarvoor geen vaccinatie nodig is. 
In Duitsland doodde het 30 procent 
van de Merels. 
 
Melding maken van dode vogels 
Om in kaart te brengen of ook dieren 
in Nederland zijn getroffen, riepen on-

der meer het DWHC en de Vogel-
bescherming mensen op melding te 
maken van dode vogels.  
In zo'n 350 van de 400 gevallen was de 
gevonden vogel dood. Zeventig dode 
dieren worden nu door het RIVM on-
derzocht op aanwezigheid van het vi-
rus. De resultaten worden binnen en-
kele weken verwacht. 
Vogelbescherming verwacht overigens 
dat pas in het voorjaar de ziekte echt 
om zich heen zal grijpen als de mug-
gen weer tevoorschijn komen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dwhc.nl/Buitenlands/V_usutu.html 

http://www.dwhc.nl/Buitenlands/V_usutu.html
http://nos.nl/artikel/427158-massale-merelsterfte-door-virus.html
http://nos.nl/artikel/427158-massale-merelsterfte-door-virus.html
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UUiittlleenneenn  LLeeccttuuuurr  vviiaa  LLeeddeennaavvoonnddeenn    

iinn  ““HHeett  AAnnkkeerr””  
 
De onderstaande lectuur is in seizoen 2012/2013 in 

“Het Anker” (tijdens gewone ledenavonden) aan le-

den uitleenbaar. De literatuur kan via de uitleentafel 

worden meegenomen; in principe tot de eerste erop- 

volgende ledenavond om zoveel mogelijk belang-

stellenden een kans te geven. Vergeet s.v.p. niet om 

de erbij liggende uitleenlijst in te vullen (de titels 

staan er al op, dus graag de lenersnaam in de kolom 

erachter) zowel bij het meenemen als terugleggen! 

Schiet me met vragen gerust aan, als de tafel vol ligt, 

ben ik zelf ook present. 

Vooraf reserveren kan ook: bel 071-5893006 of 

stuur een mailtje: bert.vaneijk@hetnet.nl. 

Elk jaar wordt in de december-“Braakbal” een (se-

lectief) overzicht van alle beschikbare bibliotheek-

lectuur vermeld. Zie hiervoor elders in dit blad. Niet 

alles is (direct) tijdens ledenavonden beschikbaar, 

maar kan ook los opgevraagd 

. 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (eind 

maart 2012) is gesproken over de voortdurend gerin-

ge belangstelling tijdens ledenavonden om lectuur te 

lenen. Dit vooral in verhouding tot de investering in 

tijd en energie die het de bibliothecaris kost (zowel 

administratief vooraf als het uitstallen/opruimen tij-

dens de avonden). In de rubriek “bestuursmededelin-

gen” van de vorige “Braakbal” heeft de secretaris 

hieraan ook aandacht besteed. Toen is de afspraak 

gemaakt dat deze service in elk geval tot en met het 

hele jaar 2012 zal worden geboden. Naar aanleiding 

van de bevindingen zal daarna in overleg tussen de 

bibliothecaris en het bestuur worden bepaald of er op 

deze intussen nu ongeveer vier seizoensjaren uitge-

probeerde manier wordt doorgegaan of dat er andere 

wegen zullen worden bewandeld. 

Deze en overige uitleningen: Bert van Eijk, tel. 071-

5893006, e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl 

 

UITLEENBARE TITELS: 
 

 Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998/2000 (SOVON, 2002, 584 pag.); 

 Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels 2004 (VBN en SOVON, 2005, 125 pag.); 

 Broedvogels in Nederland 2010 (SOVON, 2012, 136 blz.); 

 Watervogels in Nederland 2008/2009 (SOVON, 2011, 124 pag.);  

Vogelkijkgids Nederland (Boris Everwijn, 2005, 224 blz.);  

 Vogels en de Wet.nl. (Hans Peeters en Kim Weeler, 2008, 336 pag.); 

 Een eeuw vogels beschermen (Frank Saris, 2007, 344 blz., met CD); 

 Handboek Vogels van Nederland (KNNV Uitgeverij, 2009, 320 blz.); 

 Broedvogelinventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2006 (en voorgaande jaren vanaf 1995) 

(Bert van Eijk & Geert-Jan van Beek – VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 2006, 128 blz.); 

 Broedvogelinventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2011 (B. v. Eijk, VWG K./H. e.o., 2011, 

CD); N.B.: Het rapport over 2012 komt normaal gesproken in december 2012 uit. 

 Vogels in een veranderend duin (Joost van Reisen, 2011, 216 pag.):  

 Broedvogelmonitoring in Berkheide van 1984 tot 2010;  

 Tussen tulpen en de zee (J. van Dijk e.a., 2011, 368 blz.): Vogels van de Duin- en Bollenstreek, 

plm. het gebied tussen De Zilk in het noorden/Katwijk-Noord in het zuiden;   

 De Grote Trek: vogelsoorten, routes, pleisterplaatsen (Guilhem Lesaffre-vert. Jan Messchendorp, 

National Geographic Nederland, 2e druk, 2010, 184 pag.); 

 Uilen van Europa (Th. Mebs en W. Scherzinger, 4e druk, 2010, 400 pag.); 

 Steenuilen (Peter en Wies Beersma/Arnold van den Burg, 2008, 120 blz.): 

 Kerkuilen (David Chandler, vert. Ger Meesters, 2011, 128 blz.); 

 Onze roofvogels en uilen (Plomp Digitaal Video – natuur digitaal, 2011, DVD); 

 Herken onze steltlopers (Natuur Digitaal, 2011, DVD); 

 Weidevogels (Astrid Kant- auteur en fotografie, 2011, 172 pag.); 

 Akkervogels (Koos Dijksterhuis en Hans Hut, 2009, 144 blz.); 

 Stadsvogels (Jip Louwe Kooijmans, 2009, 144 pag.); 

 Erfvogels in beeld 2012 (Vogelbescherming Nederland, 2012, 32 blz.);. 

 Hoe vogels vliegen (John J. Videler, 2012, 284 pag.).  

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Eigen verenigingsuitgaven: 
Broedvogelinventarisaties Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp 1983 t/m. 2002 (Bert 

van Eijk) 

Broedvogelinventarisaties DeWilck:2000/2007 

(W.Alblas,B.vanEijk,C.Kes,R.Kraaijeveld,R.Dijs,L.Westgeest) 

Broedvogelinventarisatie De Wilck: 2010, 2011 (C. Kes) (CD) 

Broedvogelinventarisaties Spookverlaat/Kruiskade Hazerswoude 1995 t/m. 2008 

(hard copy) (Bert van Eijk) 
Broedvogelinventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2006 + voorgaande ja-

ren: speciaal uitgebreid rapport  

            t.b.v. Staatsbosbeheer Regio West (Bert van Eijk & Geert-Jan van Beek) 

(zowel digitaal als in hard copy) 

Broedvogelinventarisaties Spookverlaat/Kruiskade 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  

(alleen digitaal) (Bert v. Eijk)  

Wintervogels in de Rijnstreek 1995/2000 (Wilfred Alblas) 

De Zwarte Stern in Rijnwoude (Wilfred Alblas & Cor Kes) (opgenomen in het 
Vogeljaar 47-5, 1999)  

Vogels in de buurt (VWG-K/H. e.o., 2005) 

De Braakbal (1980/heden) (idem bij VWG-secretaris) 

Verslag Leden-Vogelreis Spaanse Extremadura voorjaar 2006  

Verslag Leden-Vogelreis Grieks eiland Lesbos voorjaar 2008 (cd)  

Verslag Leden-Vogelreis Noordoost-Duitsland (Mecklenburg-Vorpommern) 

voorjaar 2010 (cd) 

Verslagen en foto’s Leden-Vogelreis Noordoost-Spanje (Ebrodelta, Los Molinos, 
Pyreneeën) voorjaar 2012 (cd)  

 

Vogelsoorten en soortengroepen: 

Handleiding Veldonderzoek Roofvogels (1997) 

Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels (1993) 

The Raptors of Europe and the Middle East (2007) 

Biologie en bescherming van de Kerkuil (beschermingsplan)(1992) 
De Steenuil in Nederland (handleiding voor onderzoek en bescherming) (STO-

NE) (2001) 

Steenuilen (P. en W. Beersma / A. van den Burg) (2008) 

Weidevogels inventariseren in cultuurland (Handleiding Nat. Weidevogelmeet-

net, 2001)(SOVON/CBS)  

Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels (1995)   

De Zwarte Stern in het Groene Hart in 2002 (Bureau Waardenburg BV) 

Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland (SOVON, 2004) 
Ecologische Atlas van de Nederlandse Wadvogels (Van de Kam, Ens Piersma, 

Zwarts, i.s.m. VBN) (1999) 

De Wereld van de Zwarte Stern (Jan van Gelderen & Paul van Gaalen, 1995) 

Ganzen en Zwanen in Nederland: overzicht van pleisterplaatsen in de periode 

1985/1994 (1997) 

Overwinterende Kleine Zwanen Leiderdorp/Zoeterw./Hazersw.-Dorp/Alpen a/d. 

Rijn/Hoogmade (VWG-1991) 

Steden en Dorpen voor Vogels en Mensen (Handleiding en Keuzemenu, VBN, 
2008) 

Stadsvogels – bouwen – beleven – beschermen (Jip Louwe Kooijmans) (2009) 

Akkervogels (Koos Dijksterhuis – Hans Hut) (2009) 

Erfvogels in beeld (VBN e.a.) (2009, 2010, 2011) 

Nieuwsbrief Uilen (Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland) (2009 en 2010) 

Weidevogelbalans 2010 (CD-Rom) (SOVON + LB Nederland) (2010) 

Stadsvogelbalans 2009 (VBN + SOVON) (2009) 
Uilen van Europa (geact.editie) – biologie-kenmerken-populatie 

(Mebs/Scherzinger)(Tirion Natuur/VBN)(2010) 

Onze roofvogels en uilen (DVD)(Plomp, 2003) 

Kerkuilen (David Chandler – vert. Ger Meesters) (2011) 

Weidevogels (Astrid Kant) (2011) 

Herken onze steltlopers (DVD) (2010) 

De Steenuil (Van Harxen en Stroeken) (2011) 

 

Vogelgebieden, vogeltochten, vogelkijkplaatsen, tips m.b.t. vogels kijken enz.: 

Nederlandse Wetlands 2000/2003 (VBN+Wetlandwachten) 

De Oostvaardersplassen (1988) 

De Wadden, wereld tussen eb en vloed (1990) 

Van Heuvelrug tot Duin: natuurgebieden in Z.-Holland en Utrecht (2000) (SBB) 

Vogeltochten in de Lage landen (1985) 

Vogels in de kijker (gebieden in Nederland, Belgie en Noord-Frankrijk) (1997) 
The Nature Guide to Extremadura, Spain (KNNV, 2006)  

Vogels kijken – basisgids voor het waarnemen van vogels (1998) 

Wegwijzer voor aankomende vogelaars (Vic Langenhoff i.s.m. SOVON, VBN en 

IVN) (1996) 

Vogelkijkgids Nederland (2005) 

Kijk uit – Vogelroutes in en rond Zoetermeer (2008) 

Op pad in het Groene Hart (infofolder: vogels kijken enz. tussen Leiden en Al-

phen a/d. Rijn)(SBB, 2010) 

Vogels in een veranderend duin – Broedvogelmonitoring in Berkheide van 1984 
tot 2010 (Joost van Reizen) (2011) 

Tussen tulpen en de zee Vogels van de Duin- en Bollenstreek (J. v. Dijk e.a. - 

Ver.v.Nat.- enVogelbesch.Noordwijk (2011) 

 

Landelijke en regionale tellingen:  

Broedvogels in Nederland 2008, 2009, 2010 (SOVON) 

Watervogels in Nederland 2007/2008, 2008/2009 (SOVON/CBS) 
 

Wetgeving, procederen, inspraak, richtlijnen voor beheer, vervaardiging, tellin-

gen, inventarisaties, enz. 

Vogelinventarisatie (achtergronden, richtlijnen, verslaglegging) (1985) 

Broedvogels inventariseren in proefvlakken (Handleiding BMP 1996, SOVON)  

Handleiding Bijzondere Soorten Project Niet-Broedvogels (SOVON, 1989) 

De Vogel- en Habitatrichtlijn (themanummer Via Natura,07-02-

‘01)(V&W/RWS/Dienst Weg- en Waterbouw) 
Handleiding Wet Ruimtelijke Ordening voor Vogelwerkgroepen (2000) 

Flora- en Faunawet: informatieve notitie (VBN, 16-12-2002) 

Vogels en de Wet (Veren. Politie Dieren- en Milieubescherming i.s.m. VBN en 

KNNV-Uitgeverij) (2008) (2x) 

Handleiding Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB):Kolonievogels en 

zeldzame soorten (SOVON, 1996) 

Verstoringsgevoeligheid van vogels(CD)(update rapport 2004 naar de reacties 

van vogels op recreatie)(VBN, 2008) 
Handleiding Autoclustering BMP (SOVON, 2011) (CD) 

Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (SOVON, 2011) 

Handleiding Monitoringproject Watervogels (SOVON e.a.) (2003) 

Natura 2011-5, met o.a. artikel “Succesvol procederen: Stoomcursus natuurwet-

geving”. 

 

Standaardwerken en andere belangrijke informatie/hulp aangaande Neder-

land, Europa, Wereld: 

Topografische Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna van Nederland 

(VBN+VOFF, 2007) 

Randstad en Broedvogels (1981) 

Ruimte voor de Vogels (1987) 

Een eeuw vogels beschermen (2007) 

Atlas van de Nederlandse broedvogels (1998/2000): (SOVON) (2002) 

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

Vogelbalans 2007 t/m. 2011 – diverse thema’s: klimaatverandering 

(SOVON/VBN)  

Stadsvogelbalans 2009 (VBN/SOVON, 2009)(CD-Rom) 

Weidevogelbalans 2010 (SOVON/LB-Nederland,2010) 

Europese Broedvogelatlas (Engelstalig) (1997)  

Nederlandstalige samenvatting Europese broedvogelatlas (1997) 

A Climatic Atlas of European Breeding Birds (Huntley e.a.;Durham Univ., the 
RSPB & Lynx Ed. Barcelona, 2008) 

Atlas van de Nederlandse broedvogels (Teixeira, Natuurmonumenten, 1979) 

Atlas van de Nederlandse Vogels (SOVON, 1987) 

Handboek Vogels van Nederland (Luc Hoogenstein en Ger Meesters) (KNNV 

Uitgeverij, 2009)  

De Grote Trek – vogelsoorten, routes, pleisterplaatsen (Guilhem Lesaffre) ( Na-

tional Geographic 2001) 
Hoe vogels vliegen (John J. Videler) (201 

 

Diversen: 

Boeiende vogels of saaie pieten (25 jaar SOVON Vogelonderzoek Nederland) 

(1998) 

Windenergie & Vogels (uitgave 1999/2000) (bij Gerard Brouwers) 

Diverse publicaties betreffende ruimtelijke ordening, overheidszaken diverse pu-

blieke aangelegenheden (bij Gerard Brouwers) 
Landschap als geschiedenis (n.a.v. 20 jaar Landschapsbeheer in Zuid-Holland) 

(1999) 

Oude Rijn doet nieuwe zaken (maart 2006) (Prov. ZH i.s.m. Holland Rijnland en 

Stuurgroep Oude Rijnzone) 

ANWB Wegenatlas Nederland (2005) 

Jaargangen ERFVOGELS IN BEELD vanaf 2009 

Jaargangen NIEUWSBRIEF UILEN vanaf 2009 
Jaargangen: Vogels, Vogelnieuws, Sovon Nieuws, Limosa, De Duinstag, LB-ZH, 

Daucallium (KNNV afd. Leiden), Bont Allerlei (IVN Afd. Alphen a/d. Rijn e.o.), 

Sleutelblad (IVN afd. Leiden), De Praatpaal (VWG-Zoetermeer), De Strandloper 

(Ver. Natuur en Vogelbesch. Noordwijk), Groene Hart Leven (Stichting Groene 

Hart, Woeren) (deze uitgaven worden 1-3 kalenderjaar ter beschikking te hou-

den). 

Overige documentatie aangaande vogelgebieden in het buitenland. 

Bert van Eijk 
 bibliothecaris 

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

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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UUiitt  ddee  VVrriieesskkiisstt  
 

Museum “Naturalis” laat weten, dat gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten er welkom zijn. Speciaal aan die 

van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, Nachtegaal enz. is gebrek. Mocht u een dode muis, 

wezel e.d. vinden kunt u ook bij 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  

geslacht van het dode beest, de plaats en de datum waarop u het vond, bewaar het zolang in de vriezer.  

Als u tijd heeft, kunt u hem afleveren aan de informatiebalie van Naturalis, Darwinweg 2. Hier wordt u ver-

der geholpen. Wordt uw aangebrachte vogel opgenomen in de wetenschappelijke collectie, dan wordt uw 

naam voor eeuwig (!) opgenomen in het registratiesysteem van Naturalis. Voor zover nodig, het telefoon-

nummer van Naturalis is 071-5687600. 
 

De “IJsmeester” stelt het op prijs even een berichtje te ontvangen welke vondsten aan Naturalis zijn  

afgeleverd. Dit kan d.m.v. een telefoontje: 071-5893006 of een mailtje: bert.vaneijk@hetnet.nl. Zo krijgen we ook 

enig inzicht in wat er op dit terrein door de VWG wordt gedaan. 
 

 

 Bas Bijl leverde op 20 september jl. een Winterkoning af, kort daarvoor (september 2012) dood gevonden. 

Hij bleef “in de running”, op de laatste oktoberdag verrijkte hij Naturalis met de stoffelijke overschotten van 

een Zanglijster en een Koolmees. 

 Cor Kes bracht op 15 oktober 2012 twee Zanglijsters weg, hoogstwaarschijnlijk ging het in beide gevallen 

om trekslachtoffers. 

 
 

De IJsmeester 

  
  

IInnggeekkoommeenn  lleeccttuuuurr  
  

 
 

1. Bont Allerlei 33.2 - 2012 (IVN afd. Alphen 

a/d Rijn)  

2. Bont Allerlei 33.3 - 2012 (IVN afd. Alphen 

a/d Rijn) 

3. Daucallium 02/2012 (KNVV afd. Leiden) 

4. Daucallium 05/2012 (KNVV afd. Leiden) 

5. De Praatpaal 30.1 - Voorjaar 2012 (VWG 

Zoetermeer) Voortaan digitaal! 

6. De Strandloper 44.1 - maart 2012 (Natuur & 

Vogelbesch. Noordwijk)  

7. De Strandloper 44.2 - juni 2012 (Natuur & 

Vogelbesch. Noordwijk) 

8. De Strandloper 44.3 - sept. 2012 (Natuur & 

Vogelbesch. Noordwijk) 

9. Groene Hart Leven nr. 9 - zomer 2012 (St. 

Groene Hart) 

10. Groene Hart Leven nr. 10 - herfst 2012  

(St. Groene Hart)   

11. Limosa 85.1 - 2012 (NOU/Sovon) 

12. Limosa 85.2 - 2012 (NOU/Sovon) 

13. Sleutelblad nr.2 - mei 2012 (IVN regio Leiden) 

14. Sovon-Nieuws 25.1 - maart 2012 (Sovon) 

15. Sovon-Nieuws 25.2 - juni 2012 (Sovon) 

16. Vogelnieuws 02 - apr. 2012 (Vogelbesch. Ned.)  

17. Vogelnieuws 03 - jun. 2012 (Vogelbesch. Ned.) 

18. Vogelnieuws 04 - aug. 2012 (Vogelbesch. Ned.) 

19. Vogelnieuws 05 - okt. 2012 (Vogelbesch. Ned.)    

20. Vogels 02/2012 (lente) (Vogelbesch. Ned.)  

21. Vogels 03/2012 (zomer) (Vogelbesch. Ned.)  

22. Vogels 04/2012 (herfst) (Vogelbesch. Ned.) 

 

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

Piet van Woerden 
secretaris 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt  bbiijj……    

  ddee  ZZeeeeuuwweenn!!!!    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Van boven naar beneden: 

Puttertje, Cor Martijn 

Kemphaan, Jan Hoogeveen 

Zwarte Ruiters en op de achtergrond  

een Kemphaan, Cor Martijn 

Patrijs, Cor Martijn 

 


