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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 10 april 2013 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  

  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 7 mei 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 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Roerdomp, Zuid-Holland  

©Adri de Groot, ©www.vogeldagboek.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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BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
  

  

  

In memoriam 

27 november 2012 overleed ons lid Harm Heddema. 

Harm was vooral actief als natuurgids bij IVN Lei-

den. Wij kennen hem o.a. van een dialezing over één 

van zijn buitenlandse reizen naar Ecuador en de Ga-

lapagos-eilanden. 4 December hebben Gerard Brou-

wers en ondergetekende zijn vrouw en zoon gecondo-

leerd in het Willibrords Erf naast het Groene Kerkje 

te Oegstgeest. 

 

Nederlandse wetlands 

11 December bezochten Cor Kes, Gerard Brouwers 

en ondergetekende de presentatie van het boek “Ne-

derlandse wetlands”, vogel- en natuurbescherming 

2008 – 2011. In het Bezoekerscentrum “Nieuwkoop-

se Plassen” overhandigde de directeur van Vogelbe-

scherming Nederland, de heer Fred Wouters, het eer-

ste exemplaar aan de heer Gerard Doornbos, dijk-

graaf van het Hoogheemraadschap Rijnland. 

 

Vrijwilligersdag  

Landschapsbeheer Zuid-Holland, Zuid-Hollands 

Landschap en Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseer-

den in 2012 voor het eerst een gezamenlijke vrijwil-

ligersdag. Zij willen dit voortaan elke 2
e
 zaterdag in 

maart gaan doen. Dit keer dus op zaterdag 9 maart! 

Ons rooster van de knotdagen wordt aangepast. 9 

Maart Provinciale vrijwilligersdag en 16 maart slot-

dag van het knotten bij De Zaagbek! 

 

Tuinvogeltelling 

Via folders en een e-mailbericht heb ik wat extra re-

clame gemaakt voor de tuinvogeltelling, die 19 en 20 

januari zou plaatsvinden en inmiddels uiteraard ach-

ter de rug is. Op pagina 34 van deze Braakbal zal ik 

wat resultaten uit onze regio doorgeven. 

Vacature voorzitter 

Op dit moment zijn we er nog niet in geslaagd om 

een opvolg(st)er voor Gerard te vinden. Graag ont-

vangen wij uw hulp daarbij. Wie komt ons team ver-

sterken? 

 

Cursus “Vogels herkennen” 
Als u, zoals ondergetekende, nog iets te leren hebt, 

wat betreft het herkennen van vogels, dan moet u zich 

snel aanmelden voor de cursus “Vogels herkennen”. 

Woensdag 27 februari gaat deze cursus van start in 

Het Anker. Misschien tot ziens! 

 

Uitslag fotowedstrijd 
Zaterdag 12 januari was ondergetekende aanwezig bij 

de prijsuitreiking van de fotowedstrijd uitgeschreven 

door VWG Alphen. Er waren 46 inzenders van ruim 

200 foto’s. De 28 mooiste foto’s, waaronder ook een 

aantal van leden van onze VWG zijn te bekijken in 

het bezoekerscentrum “De Veenweiden” aan de Burg. 

Bruins Slotsingel 15 te Alphen. De tweede prijs was 

voor Wiel Arets. De foto van het Porseleinhoen was 

ook van een bekend lid. Schitterend! 

 

Uitkijkschermen 
Het werk aan de uitkijkschermen nadert haar voltooi-

ing. De schermen staan er. De trappen zijn geplaatst. 

De vele veldesdoorns en sleedoorns zijn geplant. Er 

zal nog een picknicktafel verplaatst moeten worden 

en mogelijk is er nog een fietsenstalling te creëren.  

Het produceren van infopanelen vraagt nog heel wat 

organisatie en vindingrijkheid.  

Tot slot zullen we de publiciteit moeten zoeken met 

een fraaie openingsceremonie.  

Dus u hoort nog van ons!!! 
 

 

Piet van Woerden 

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

Hazerswoude-Rijndijk, 21 februari 2011. 

 

Geacht lid, 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op donder-

dag 21 maart 2013 in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, aanvang 20.00 uur. 

De agenda treft u hieronder aan.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Piet van Woerden,  
secretaris 

  

  

  

      AAggeennddaa  
  

1. Opening  

2. Tekstuele vaststelling van het verslag van de 

ALV van 29 maart 2012 

3. Mededelingen van algemene aard 

4. Ingekomen stukken 

5. Vaststelling secretariaatsverslag 2012 

6. Financiën: 

• Verslag controlecommissie over 2012 

door Johan Hogendoorn en Fred Leenart 

• Vaststelling jaarstukken 2012 

• Voorstel eventuele aanwending reserves 

gedurende 2013 

• Vaststelling begroting 2013 

• Samenstelling controlecommissie over 

2013: Johan Hogendoorn blijft tot 2014. 

Fred Leenart blijft tot 2016. Casper  

Bottemanne is reservelid. 

7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet her-

kiesbaar: Gerard Brouwers* 

Aftredend en herkiesbaar: Leo van Soldt. 

Het bestuur stelt Leo van Soldt kandidaat** 

8. Bibliotheek*** 

9. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, huis-

zwaluwnesten, nestkasten, Spookver-

laat/Kruiskade 

10. De Braakbal 

11. Educatie & publieksactiviteiten 

12. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 

13. Ledenexcursies en -avonden: de Highlights 

voor seizoen 2013/2014 

14. Natuurtuinbeheer 

15. Nestkastenvoorraadbeheer 

16. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan”  

17. Overheidszaken en PR 

18. Tellingen: Euro Birdwatch, Sovon-

Vogelatlasproject, wintertellingen 

19. Uilenwerkgroep 

20. Veldwaarnemingen 

21. Vogelobservatiehut 

22. Website 

23. Weidevogelbeheer 

24. Wetlandwacht De Wilck 

25. Rondvraag (vragen, zo mogelijk, tevoren aan 

het secretariaat doorgeven!) 

26. Sluiting. 
 

 

* Op dit moment (18 januari 2013) kan het bestuur nog geen kandidaat voordragen 

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

een door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht.  

*** De agendapunten 8 t/m 19 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie(s) of werk-

groep(en) hiervoor punten hebben aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar voren wil 

brengen, of er vanuit de ALV vragen komen. 
 

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u de vergaderstukken (uitgezonderd de financiële) toege- 

stuurd! Vanaf 19.30 kunt u ze op 21 maart ook verkrijgen in Het Anker. Eventueel kunt u de financiële stukken 

rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
 

  
VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  KKoouuddeekkeerrkk//HHaazzeerrsswwoouuddee  ee..oo..  

 Secretariaat 

 P. van Woerden 

 Busken Huetstraat 59 

 2394 TE Hazerswoude-Rijndijk 
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Bericht van de ledenadministratie 

 

DDee  wweebbssiittee  vvaann  ddee  vvooggeellwweerrkkggrrooeepp  zzoonnddeerr  wwaacchhttwwoooorrdd!!  
 

 

Een internationaal team van ornithologen kwam tot 

de ontdekking dat het kleine zangvogeltje “Ornaat-

elfje” uit Australië zijn eigen wachtwoord tjilpt. De 

kuikens leren het wachtwoord als ze nog in het ei zit-

ten. Na ongeveer tien dagen 

broeden, begint een moeder 

haar ongeboren jongen voor te 

zingen. Zij stopt als de eerste 

eieren uitkomen. Alleen kuikens 

die het juiste wachtwoord tjil-

pen worden gevoerd. Nestin-

dringers zoals een Koekoeks-

jong fluiten het verkeerde wijsje 

en worden genegeerd en in de 

steek gelaten. 

De meeste vogels beginnen 

met zangles op het moment dat ze uit het ei zijn. 

Maar het Australische Ornaatelfje (Malurus  

cyaneus) wacht niet zo lang. Zij zingt tegen haar eie-

ren en leert haar ongeboren kuikens een wachtwoord 

dat ze – eenmaal uit het ei – moeten herhalen om 

voedsel te krijgen. Bij aankomst van de ouders bij 

het nest produceert het kuiken een specifieke bedel-

roep om voedsel aan zijn ouders te ontlokken. Het is 

voor de ouders moeilijk te zien in het donkere nest, 

maar iets klopt er niet; wat er ook in het nest zit, het 

is niet hun eigen jong. De ouders 

besluiten het nest te verlaten om el-

ders een nieuwe start te maken. Dit 

blijkt achteraf een goede beslissing: 

Het jong in het nest was inderdaad 

niet hun eigen spruit maar een jon-

ge Koekoek. Deze vogels leggen 

hun eieren in het nest van onweten-

de pleegouders die vervolgens de 

opvoeding voor hun rekening ne-

men. Het Ornaatelfje heeft echter 

een manier ontwikkeld om onder-

scheid te maken tussen haar eigen jongen en die van 

de Koekoek. Diane Colombelli-Négrel en haar team 

van de Flinders Universiteit in Australië hebben ont-

dekt dat deze vogels een speciale ‘incubatieroep’ aan 

de embryo’s leren terwijl deze nog in het ei zitten. 

Later verwerken de kuikens dit in hun bedelroep. 

 

Mutaties 
Met de vogelwerkgroep is het anders. Iedereen kan alles zonder wachtwoord lezen. Leden krijgen daarnaast bo-

vendien 4 keer per jaar De Braakbal en ontvangen extra mailtjes (als hun mailadres bekend is) met uitnodigingen 

voor ledenexcursies en dergelijke. 

 

Per januari 2013 hebben 7 leden opgezegd, te weten Bom, Jaarsveld, Marijnes, Roos, Sharott, Verheggen en Mar-

tijn de Jong. 

Ons lid Harm Heddema overleed op 27 november 2012. 

Mevrouw Dullemeijer werd van lid donateur. Ik heet 4 leden van harte welkom, te weten de dames George de 

Vries uit Gouda, Marleen Dekker uit Hazerswoude-Dorp en Tjitske Kersseboom-Spaan uit Hazerswoude-Rijndijk 

die per 1 januari 2013 lid zijn geworden en Ans Looman uit Koudekerk aan den Rijn die zich per 1 februari 2013 

als lid heeft aangemeld. 

 

Dat betekent dat er per 1 februari 2013 209 leden zijn, 23 gezinsleden, 10 donateurs en 19 overigen. 

Groet, 

  

 

Johan Hogendoorn 
Uw administrateur 

Ornaatelfje                             foto: Wikipedia 
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Uw eindredacteur 
foto: Lucie & Phillipe 

  

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
 

Heeft u ook een Nieuwjaarsduik genomen dit jaar? 

Met zo’n muts van de worstenfabrikant? Alleen al 

daarom zou ik het laten! Maar goed, Cor en ik hadden 

afgesproken het dit jaar eens te doen en daar gingen 

we. Door de forse branding gingen we direct kopje 

onder. Er was dus niet sprake van er rustig “doorheen”  

komen en daarna even lekker zwemmen. Na zo’n 20 

minuten dobberen hielden we het voor gezien. Twin-

tig minuten? Enig ongeloof bespeur ik bij de lezer. 

Heus, Cor is 

niet een jongen 

die je zomaar 

het water uit-

krijgt. En ja, 

onze Nieuw-

jaarsduik was 

in de Pacific 

(23 °C).  

Cor en ik  

waren niet  

alleen in Cos-

ta Rica, we 

waren onder 

begeleiding 

van onze ge-

liefden Ans en 

Elly (bij el-

kaar afgekort 

CAFE). Later 

sloten Jan 

Hoogeveen en een vriend van hem, Ton, nog bij ons 

aan om dit bijzondere land te verkennen.  

Een echt bijzonder land, met bergen, vulkanen, diepe 

kloven, jungles, meren, rivieren, palmstranden, regen 

en zon, maar bovenal zònder leger. En zònder malaria! 

Kortom, een absolute aanrader. We hadden een gewel-

dige gids, een Vlaming die daar al jaren woont, en de 

ins en outs van het land kent. 

 

En dan maar in de bomen turen, er kunnen allerlei  

vogels in zitten, roofvogels, uilen, zangertjes. Of apen 

of luiaards. Slangen, of was het weer een leguaan. Of 

aan elkaar geknoopte schoenen… ook daar! 

Wanneer we zo door het oerwoud lopen, zien we dat 

het aan de Atlantische kant kletsnat is van de passaat, 

elke stam druipt van het vocht, zodat je de boom-

stammen niet eens kunt zien door begroeiing van 

bromelia’s, korstmossen, orchideeën of andere epify-

ten. Met prachtig gekleurde gifkikkertjes, rode, 

gif(!)groene, rode met blauwe poten (Blue jeans gif-

kikker). Aan de Pacifische kant zijn de boomstammen 

zonder begroeiing, een enkele liaan daar gelaten. 

En daar tussendoor gebeurt het dus, dan opeens barst 

het van de vogels, op zoek naar voedsel, allerlei soor-

ten zwermen door de bomen. Dit heet een ´flock´, een 

zwerm vogels, allerlei kaketoes, kleurrijke tanagers, 

vliegenvangers, enz. Het friemelt, het draait, het vliegt 

massaal tussen de takken door, van hoog naar laag, 

moeilijk te spotten, moeilijk te determineren. Maar 

super spannend. En plots zijn ze weer weg!  

Waar is zo´n ´flock´ hier nu mee te vergelijken?  

Soms zie je  

in de herfst  

of winter wel 

eens een groep 

met allerlei 

mezen, vin-

ken, Groenlin-

gen en zo. Dat 

werkt dat in de 

tropen ook zo. 

Iedereen kijkt 

mee uit naar 

een potentiële 

vijand.  

We vervoer-

den ons met 

een busje, 

maar vooral te 

voet. Maar 

ook per bootje 

naar moeilijk 

bereikbare natuurparken met bijzondere vogels en die-

ren. Ja dolfijnen, natuurlijk vergezelden die ons. 

 

Even later horen we dat er twee tapirs zitten bij de  

rivier. Wij er naar toe. Eentje was alweer de bossen 

in, maar de andere lag te pitten onder een dicht bos-

je. Je kon hem (of was het een haar) wel zien, maar 

dan moest je halsbrekende toeren uithalen. We 

moesten naar een plekje klauteren over een 5-6 me-

ter lange gebogen boomstam, die met zo’n 2 meter 

hoge boog over planten heen ging. Je moest er niet 

af vallen want die planten hadden heel veel en heel 

erg scherpe doorns… Nou, ik zal je zeggen, iedereen 

wilde wel eens een dromende tapir zien, dus balan-

ceerde we allemaal over de boom. En daar sta je dan 

tegenover hem, op vier meter afstand, je houdt je 

adem in, dan weer over de doorns terug. 

 

Nee, beste vrienden, meer dan een impressie kan de 

Braakbal u van dit gebeuren niet geven, maar wel weer 

heel veel ander nieuws. Zoals informatie over de nieuwe 

cursus “Vogels herkennen”!  
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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: 

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 20.00-22:30 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 

Wo. t/m zo.  

08-12/05 
19:00- 

Ledenweekend Achterhoek 

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 

 

voor vervolg pg.9  
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vervolg van pg 8 

 

Beheersactiviteiten 
 

Activiteit 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 

02-03-2013, 09-03-2013 Provinciale Vrijwil-

ligersdag, slotdag 16-03-2013 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

zondag 
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; tel. 071-3413400.  
Voor overige gegevens van de vereniging zie pagina 2. 
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NNoooorrddwweesstteelliijjkk  DDeellttaaggeebbiieedd  
Ledenexcursie d.d. 16-12-2012 

 

Om acht uur staan we klaar voor vertrek vanaf 

parkeerterrein Boers. Een ontbrekende vogelaar 

wordt gebeld en blijkt ziek te zijn. Iedereen heeft de 

zeer gedetailleerde routebeschrijving uitgeprint, 

gemaakt door Bert van Eijk.  

 
Onderweg naar ons vogelkijkdoel een licht druilerig 

regentje, het is ‘grijs‘ weer. Na een zeer vlotte reis 

zijn we al een uurtje later bij Geervliet, wel grauw, 

maar gelukkig droog als we gaan vogelen. Een klein 

hoera bij het zien van een lijster, Koperwiek en 

Kramsvogel met zijn grijze rug in één kijkerbeeld. 

Wat is de Kramsvogel opvallend veel groter dan zijn 

familieleden! We zien velden vol stoppels waarop 

veel water. Wat zijn er dit jaar veel Brandganzen. 

Dat was een aantal jaren geleden toch heel anders… 

Er staan ook nog een paar Kolganzen. Dan ziet Sjon 

een Sperwer langs vliegen en we hebben hem zelf 

daardoor ook snel in de kijker.  

Sjon blijft verder de hele dag ‘scherp’ (vogelaars-

term) hetgeen voor de minder bedreven vogelaars 

een grote steun is omdat hij zo snel roept. Daardoor 

heb je nog net de tijd om de vogel ook in de kijker te 

vangen.  

Onderweg heb ik de Roeken gemist en krijg er een 

door Ton aangewezen. Dit exemplaar zit rustig om 

zich goed door mij te laten bekijken. Zijn zeer lange 

onbevederde snavel kan ik goed zien, maar ‘een 

Roek heeft een broek’, een belangrijk kenmerk, kan 

ik al observerend toch niet bevestigen.  

We gaan verder richting Heenvliet. Bij een plasje 

zien we Wilde Eend, en Krakeend en Smient. We 

rijden langs het kanaal, zien Fuut en een Dodaarsje. 

We komen uit bij Hellevoetsluis, gaan dan richting 

Stellendam. Bij de brug over het Haringvliet krijgen 

we harde regen maar als we bij de dijk van Stellen-

dam zijn, is het gelukkig weer droog. 

Het programma zit goed getimed in elkaar want de 

vogels zitten op goede kijkerafstand! Eerst wat dis-

cussievogels: ging daar nou een Oever- of een Wa-

terpieper? De zeer bleke Grutto moet toch een ‘Ros-

se’ zijn, hij heeft weliswaar geen kleur meer in de 

winter, maar wel een licht opgewipte snavel. Op re-

delijke afstand zitten zeker 250 Kluten en heel ver 

weg zien we heel wat zeehonden op een plaat liggen. 

We zien over het water heen een Slechtvalk op een 

paaltje. Hij heeft kennelijk al goed gegeten want de 

rest van de vogels trekt zich niets van hem aan. 

We gaan naar Havenhoofd en maken een korte wan-

deling. Doel is een uitzichtpunt over de plaat van 

Scheelhoek.  

Sjon hoort een Cetti’s Zanger en Jan en Sjon horen 

en zien hoog in de boom een Goudhaantje. Als wij 

komen is het vogeltje al gevlogen. Weer lichte regen 

en koude wind. We wachten nog even op een Blau-

we Kiekendief, maar helaas. Wel een Bruine en een 

rare Buizerd in een soort ‘poema’patroon outfit. We 

rijden verder over de Romeinse weg. Er zitten weer 

massa’s Brandganzen op de velden.  

We rijden richting Goedereede en gaan door naar 

Koudenhoek en het uitzichtpunt over Markenje. We 

zien weer een Buizerd, die zich misdraagt als  
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Kiekendief. Zijn vleugelpunten staan schuin om-

hoog, maar verder is het toch het kleed en gedrag 

van de Buizerd. Er staat een bord met aankondiging 

van de Kerstnachtdienst in Ouddorp. Een Slechtvalk 

zit de tekst te bestuderen. Ook dit exemplaar is ken-

nelijk voldaan want alle vogels blijven rustig zitten. 

Het is heel kil.  

Pierre bestempelt dit als typisch Zeeland-weer, maar 

we blijken nog steeds op de Zuid-Hollandse eilanden 

te zitten dus hij heeft ongelijk! Kijkend over Mar-

kenje valt de schrale wind niet mee. Maar het zien 

van een Blauwe Kiekendief met zijn duidelijk witte 

stuit geeft toch een goed gevoel. In het veld veel 

Kieviten en Goudplevieren. Sjon hoort en ziet een 

Witgatje.  

We rijden naar het Noordzeestrand via de Brouwers-

dam. Het miezert weer flink. Tussen twee Steenlo-

pertjes loopt een net iets grotere met blekere poten: 

het is een Paarse Strandloper. Op zee zien we een 

grote groep Middelste Zaagbekken, ook veel Bril-

duikers. We zien een Kuifduikertje en massa’s Grote 

en Zwarte Zee-eenden. Grote Zee-eend met de op-

vallende witte wangvlek en witte spiegel. Op de 

plaats waar we ze vaak zien, zijn geen zeehonden. Ik 

had graag eens het verschil tussen de forsere grijze 

en een gewone zeehond willen zien. De laatste echt 

met een hondenkop. Sjon ziet een Roodkeelduiker, 

maar deze heb ik ook weer gemist.  

Rond 14.30 uur zijn we bij de plaat van Schelphoek, 

waar veel reeën te zien zijn in het veld. De plasjes

onder Plompetoren liggen in mooi middaglicht. Er 

staan een Grote- en een Kleine Zilverreiger, verder 

 

 
veel Smienten, Wintertalingen en Tafeleenden. Als 

we de dijk weer op rijden, hebben we een Torenvalk 

op ooghoogte, biddend in de lucht. Verderop worden 

in de voorste auto vier Patrijzen gespot. Is het dit 

jaar het jaar van de Patrijzen? In Zeeuws-Vlaanderen 

zagen we er ook al zoveel. 

Ondertussen zijn de wolken rose gekleurd tegen een 

prachtige blauwe achtergrondlucht. We zoeken nog 

even naar Toendrarietganzen in de buurt van Re-

nesse maar tevergeefs. 

Rond 15.30 sluiten we af en gaan we weer richting 

Koudekerk. Een prachtige excursiedag is weer ten 

einde. 

 

Mieke Bernard 
 

 Waargenomen soorten op 16-12-2012 

Aalscholver Gaai Kievit Nijlgans Steenloper 

Bergeend Goudhaan Kleine Zilverreiger Oeverpieper Stormmeeuw 

Blauwe Kiekendief Goudplevier Kleine Zwaan Paarse Strandloper Torenvalk 

Blauwe Reiger Grauwe Gans Kluut Patrijs Tureluur 

Bonte Strandloper Groenling Knobbelzwaan Pimpelmees Turkse Tortel 

Brandgans Gr. Bonte Specht Kokmeeuw Rietgors Vink 

Brilduiker Gr. Mantelmeeuw Kolgans Roek Waterhoen 

Bruine Kiekendief Grote Zee-eend Koolmees Roodborst Wilde Eend 

Buizerd Grote Zilverreiger Koperwiek Roodkeelduiker Wintertaling 

Gr. Canadese Gans Halsbandparkiet Krakeend Rosse Grutto Witgat 

Cetti's Zanger Heggenmus Kramsvogel Rotgans Wulp 

Dodaars Holenduif Kuifduiker Scholekster Zanglijster 

Drieteenstrandloper Houtduif Kuifeend Slechtvalk Zilvermeeuw 

Eidereend Huismus Lepelaar Slobeend Zilverplevier 

Ekster Indische Gans Meerkoet Smient Zwarte Kraai 

Fazant Kauw Merel Sperwer Zwarte Zee-eend 

Fuut Keep Middelste Zaagbek Spreeuw 84 soorten 

 

Wulp  foto P. Bernard 
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DDee  FFlleevvooppoollddeerrss  
ledenexcursie op 19 januari 2013 

  
  

Wanneer we met zijn achten vertrekken voor een ex-

cursie naar de Flevo is het nog donker en koud (-6 °) 

en het zou door de toenemende wind nog veel kou-

der worden (aanvoelen). Na ca. 1 uur rijden, hebben 

we onze eerste kijkplekken langs het Eemmeer en 

Gooimeer bereikt. Er werd al meteen besloten om te 

vogelen vanuit de auto, vanwege de ijzige wind op 

de dijk. In de laag liggende polder aan de binnenkant  

Blauwe Kiekendief vrouwtje 
 

werd o.a. vrouw Blauwe Kiek en Grote Zilver ge-

spot. Op het water diverse eendensoorten met o.a 

Nonnetjes (mooi hoor die mannen) en Grote Zaag-

bekken tussen de talrijke Kuifeenden. De eerste 

coffeebreak werd vanwege de wind gehouden in de 

luwte van het viaduct onder de A27. Verder de Flevo 

in via de Vogelweg en Dodaarsweg door de half be-

sneeuwde lege polders. Deze wegen waren gelukkig 

redelijk tot goed berijdbaar. Speuren in de greppels 

en slootjes leverde naast veel Meerkoeten, ook Dod-

aars en enkele Witgatten op. Toen we bij de (niet 

bevroren) Lage Vaart aankwamen werd het pas echt 

leuk. Het begon met enkele Koperwieken en een 

mooie man Blauwe Kiek maar op en 

langs de kruidige akkers en vaak ook 

op het asfalt vele honderden Vinken 

met tientallen Kepen en Groenlingen 

(wat waren ze geel onder deze vrij 

bewolkte omstandigheden). We 

konden alles van heel dichtbij bekij-

ken. Na een stukje doorrijden langs 

deze vaart kwam de eerste klapper 

gewoon even vlak langs vliegen en 

weer terug ook. Een Roerdomp gaf 

even een mooi vliegshowtje weg. Op 

naar de Grote Praambult, maar die 

leverde behalve een mooi uitzicht 

over de besneeuwde Oostvaarders 

alleen wat edelherten, een vos en 

kou op. De ondiepe poeltjes en plas-

sen waren bevroren en dus niet erg aantrekkelijk 

voor vogels. Bijna door de kou bevangen spoedden 

we ons naar het bezoekerscentrum van SB om daar 

een half uurtje op te warmen, met door het raam uit-

zicht op Waterral en foeragerende Rietgorzen. De 
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volgende plek bij de Houtribsluizen leverde niets 

nieuws op. Via de Oostvaardersdijk richting bezoe-

kerscentrum 

De Trekvogel 

voor een tweede 

opwarmronde. In 

de plasdras er te-

genover waren 

mensen aan het 

schaatsen, wat de 

waarnemingskan-

sen op die locatie 

minimaliseerden. 

Verder langs de 

dijk geparkeerd 

bij een omwalde 

parkeerplek om 

in het riet naar 

Baardmannetjes 

te zoeken. Deze 

werden niet ge-

vonden, maar wel vloog klapper nummer twee over 

en ook weer terug, om ten slotte op 20 meter recht 

voor ons neer te strijken. We konden dit Bokje, want 

dat was het, nu echt prachtig bekijken. Na ca. een 

minuut was de vogel weer gevlogen. We zijn daarna 

nog op zoek geweest naar Toppers die bij Pampus-

haven waren gemeld. Al rijdend meenden we een  

Bokje, foto Z. Kovacs 

vrouw Topper te zien tussen de Kuif- en Tafeleen-

den, maar na terugrijden en uitgebreid zoeken werd 

de vogel niet meer teruggevonden. Hier hebben we 

afscheid van elkaar genomen en zijn tevreden huis-

waarts gereden.  

 

Ton Renniers 

 

 
Waarnemingen op19 januari 2013 

 

Aalscholver Groenling Kokmeeuw Roerdomp Wilde Eend 

Blauwe Kiekendief Gr. Bonte Specht Kolgans Roodborst Winterkoning 

Blauwe Reiger Gr. Mantelmeeuw Koolmees Slobeend Wintertaling 

Bokje Grote Zaagbek Koperwiek Smient Witgat 

Brandgans Grote Zilverreiger Krakeend Spreeuw Witte Kwikstaart 

Brilduiker Halsbandparkiet Kuifeend Stormmeeuw Wulp 

Buizerd Heggenmus Meerkoet Tafeleend Zanglijster 

Dodaars Holenduif Merel Topper Zilvermeeuw 

Ekster Houtduif Nijlgans Torenvalk Zwarte Kraai 

Fuut Huismus Nonnetje Turkse Tortel 

Gaai Kauw Pijlstaart Vink 

Graspieper Keep Pimpelmees Waterhoen 

Grauwe Gans Knobbelzwaan Rietgors Waterral 61 soorten 
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VVooggeellkkiijjkksscchheerrmmeenn  ‘‘DDee  WWiillcckk’’  oooosstt  eenn  wweesstt  
 

 
 

 

Een klein heuveltje scheelt enorm. Dat mocht ik zelf 

ervaren. Omdat het gebied zo vlak is, maakt het een 

groot verschil wanneer je twee meter hoger staat. Je 

ziet echt veel meer.  

Een Buizerd op een hek kan je altijd wel waarnemen. 

Een ander verhaal is een Slechtvalk op een polletje, 

die zie je lang niet altijd.  

 

In de eerste week van januari wilde ik Ann onze 

nieuwste aanwinst laten zien. Dus wij op pad. Ter 

plekke aangekomen, zagen wij een Grote Zilverrei-

ger in de verte staan. Wij zagen alleen zijn lange nek 

en kop. Wat schetst onze verbazing? Eenmaal boven 

en achter de telescoop, bleken er twaalf bij elkaar in 

de slootkant te staan, allemaal (op één na natuurlijk) 

met hun kop in de lorren. 

 

Gerard Brouwers 
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De nieuwe  Reeks 
 

 

Een ‘ouwelandse poepuul’ ben ik. Nog net geen 

scheldnaam, maar zeker een bijnaam. Gegeven door 

inwoners van Wolphaartsdijk aan bewoners van 

Oud-Sabbinge, het 

dorpje waar ik ben ge-

boren. Het gaat over 

rivaliteit tussen twee 

kleine dorpjes. Maar 

hoe kom je aan zo’n 

naam? Poepuul is ze-

ker niet complimen-

teus bedoeld, er zit iets 

in van vernedering. ’t 

Ouwelanders waren 

net iets minder dan 

mensen van ’t durp’. 

Op de dijk tussen 

Oud-Sabbinge en 

Wolphaartsdijk broedden vroeger Steenuiltjes. Vo-

gels die van hun nest een poepbende maken. Waar-

schijnlijk hebben de ’t Ouwelanders hun bijnaam 

hieraan te danken. De durpers vonden zichzelf net 

iets verheven boven die vieze bewoners van Oud-

Sabbinge. 

Nog steeds ben ik met poepulen bezig. De tijd dat ze 

op een muur gespijkerd werden om boze geesten te 

weren, zoals in het Rizlaverhaal staat, ligt ver achter 

ons. We vinden ze nu vertederend. Die grote gele 

ogen. Het gedoe in een nestkast dat je bij ‘beleef de . 

 

lente’ ziet. Iedereen houdt van Steenuiltjes. Ik ook.  

De laatste jaren doe ik mee met de ‘uilenwerkgroep’. 

We hangen kasten op, controleren ze en maken ze 

ook weer schoon. 

Vinden we een mooi 

en geschikt plekje, 

dan vragen we de ei-

genaar of we daar een 

kast mogen ophangen. 

En dan de voldoening 

als je bij een controle 

eitjes ziet liggen en 

later de jongen.  

Op een warme dag in 

juni gingen we de 

jongen ringen. Samen 

met mijn zoon en 

schoondochter die 

ook al op Steenuiltjes gevallen zijn. Smoorverliefd 

zijn ze. Op die jonge uiltjes en elkaar. Tegenover het 

boomgaardje waar de uiltjes zitten, woont een boer 

in ruste. Hij bewaakt ze als een tijger. “En wat al die 

mensen in die boomgaard moesten!” De ringer weet 

hem binnen vijf minuten om te turnen van boze boer 

tot ringerfan. Zijn vrouw houdt de geringde uiltjes 

vast. Ook smoorverliefd. 

Ik blijf een poepuulfan voor het leven.  

 

Ko Katsman 

 

Mysterie van de dode vogels opgelost? 
 

Toen er in de VS vijfduizend dode 

vogels werden gevonden, dachten 

sommigen meteen aan geheime wa-

pens, UFO’s of pesticiden. Maar er 

is waarschijnlijk een veel eenvoudi-

gere verklaring. 
Op Nieuwjaarsdag werden er in de 

Amerikaanse staat Arkansas vijfdui-

zend dode Epauletspreeuwen (Agelai-

us phoeniceus) gevonden en nog eens 

vijfhonderd in de staat Louisiana. Me-

lanie Driscoll, als bioloog verbonden 

aan de Amerikaanse variant van onze 

Vogelbescherming, deed er onderzoek 

naar en ontdekte geen aanwijzingen 

dat er bacteriële infecties of giftige 

stoffen in het spel waren. 

 

Wel vond Driscoll bij de vogels ver-

wondingen aan de borst en de kop. 

Dat, gekoppeld aan ooggetuigen-

verklaring dat er in de buurt van  

een spreeuwenkolonie professioneel 

vuurwerk was afgestoken, bracht haar 

al snel naar een logisch klinkende con-

clusie. Volgens haar zijn de vogels in 

paniek lager dan normaal weggevlo-

gen en daarbij tegen flatgebouwen, te-

lefoonpalen en andere obstakels ge-

knald. In Louisiana was er sprake van 

een vergelijkbare situatie. 

Overigens vindt Driscoll het aantal 

dode vogels niet zo schokkend. In 

een interview met The New York 

Times zegt de bioloog: “In de VS 

sterven jaarlijks zo’n 5 miljard vo-

gels. Statistisch gezien komt het dan 

voor dat er in één keer grote groepen 

vogels doodgaan.” Daarnaast zegt ze 

dat er meer dan 200 miljoen Epau-

letspreeuwen zijn, die vliegen in 

groepen van 100.000 tot 2 miljoen 

dieren. “Dus vijfduizend klinkt als 

een groot getal, maar dat is relatief.” 

Bron: New York Times
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CCuurrssuuss  vvooggeellss  hheerrkkeennnneenn  

 
Wil je meer weten over de vogels in je eigen omgeving? Heb je interesse in hun gedrag, naam en geluid? Wil je 

(meer) vogels herkennen als je wandelt, want je neemt je verrekijker mee? De VWG organiseert 4 theorieavonden 

met beeld en geluid en 3 excursies. 

 

De theorie wordt gegeven op woensdagavonden in Het Anker, in Hazerswoude-Rijndijk. De excursies zijn op za-

terdagen en worden begeleid door gidsen van de VWG (zie de activiteitenkalender voorin De Braakbal). 

De avonden beginnen om 20.00 uur en kosten 20 euro per persoon. De eerste avond is 27 februari 2013. 

 

Aanmelden en info bij 

 

Louis Westgeest 06-53695357 (westgeest@cmwadministraties.nl) 

Corrie van der Veer (cvanderveer1953@kpnmail.nl) 

 

Namens de educatiecommissie 

Corrie van der Veer 

 

 

 

 
 

 

     Koolmees Gr oe nling Kwikstaart     R ei ger     Putter  Roodborst 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

        S ie m   Pimpelmees R ie tgans       Vink  Zwarte Mees  Fazant 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Boomklever                          Sijs                    Specht                    D ui f                          M u ss e n 
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De Tieten van De Wilck 

 

 

Onze VWG heeft de maat-

schappij weer eens een cadeau-

tje gegeven: twee uitzichtheu-

vels aan weerszijden van het 

natuurgebied De Wilck. Het 

kostte wat, maar dan heb je ook 

wat: twee bergen grond met 

een roestend metalen scherm 

erop en een mooie trap om bo-

venop de heuvel te komen. En 

eenmaal boven kijk je uit over 

de grasvelden, zo ver als het 

oog reikt. Tjonge jonge jonge, 

zou Bas zeggen! 

 

Op de heuvels heb je geen be-

schutting tegen de weersele-

menten, alleen dat scherm dat 

natuurlijk meestal verkeerd 

staat zodat je alsnog staat te 

vernikkelen in de volle wind. 

Waar dient dat scherm dan wel 

voor? Niet om te voorkomen 

dat je vogels verschrikt, want 

dat heb je op weg naar boven al 

gedaan. Zou het een oefen-

plaats voor aanstormende graf-

fititalenten zijn? Of biedt het 

tijdens de spaarzame momen-

ten dat de zon in ons koude kik-

kerlandje echt goed z'n best 

doet, wat schaduw voor de 

vermoeide fietser? Is het een 

hoogzit voor de hazenjagers? En 

die heuvels? Moderne kunst? 

Aardkundige monumenten in 

wording? Ik ben er nog niet uit. 

 

Afgezien van mogelijke aansla-

gen met spuitbussen op de 

schermen zijn de uitzichtheu-

vels behoorlijk hufterproof en 

onderhoudsvrij. Dit in tegenstel-

ling tot onze vogelhut Amalia, 

die zowat elke week moet wor-

den gereinigd en vaak gerepa-

reerd. Kennelijk was er niemand 

binnen de vereniging te vinden 

die op extra werk zat te wachten. 

Laten we de heuvels snel namen geven. Anders weet ik zeker 

dat de volksmond wel een paar ideeën heeft. Zelf heb ik ook 

wel een ideetje over een bijnaam 

voor de heuvels, indien officiële 

naamgeving te lang achterwege 

blijft. 

 

Gewoonlijk wordt bij schermen 

als deze door de ontwerpers niet 

al te lang nagedacht over de juiste hoogte van de kijkgaten. 

Veel vogelhutten en –schermen hebben kijkgaten die geïnspi-

reerd zijn door sprookjes. Reuzen en dwergen kunnen alles pri-

ma bekijken, en ook Langnek maakt nog een kans door zijn nek 

maximaal uit te rekken. Voor gewone stervelingen zitten de ga-

ten op onmogelijke plekken, zodat na een langdurige speuractie 

allerlei verrekkingen optreden. Maar onze heuvels lijden geluk-

kig niet aan dit euvel. Wel zijn de gaten zo groot dat je ook ach-

ter het scherm vol in de wind staat en dat vogels toch nog veel 

beweging zien achter de schermen.  

 

De mogelijke kritiek op de wat povere uitvoering daargelaten is 

het wel heel mooi dat de VWG er nu voor gezorgd heeft dat De 

Wilck (ook op de momenten dat dit natuurgebied is afgesloten 

voor wandelaars vanwege de Kleine Zwanen) goed te overzien 

is. Zeker indien de waarnemer gewapend is met verrekijker en 

telescoop zullen de heuvels een meerwaarde voor natuurlief-

hebbers hebben. Ik ga er daarbij van uit dat de heuvels niet 

door hun eigen gewicht in de slappe veenbodem zullen wegzak-

ken, anders zullen de cupjes snel van dubbel D naar A gaan, 

hetgeen een mooi zicht niet ten goede komt. 

 

Iedere leider probeert een tastbaar bewijs van zijn regeerperio-

de achter te laten, meestal in de vorm van een standbeeld of 

een straat die naar hem vernoemd wordt. In dictaturen zie je 

vaak dat de sterke man minstens één groots bouwwerk nalaat, 

zodat generaties na hem op die manier aan hem herinnerd 

worden. Onze binnenkort vertrekkende voorzitter is absoluut 

geen tiran, maar een aardige vent en een democratisch be-

stuurder. Juist hem gun ik daarom een mooie blijvende herinne-

ring aan zijn periode als voorzitter.  

De twee uitzichtheuvels doen hem wat dat betreft nog niet vol-

doende recht. We zullen het afscheid nog heel groots moeten 

vieren, om het nog wat meer luister bij te zetten. Ik dacht zelf 

aan een knalfeest voor alle leden, met een band, en met veel 

gratis eten en drank. Hoeveel invloed zou een columnist heb-

ben? 
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Ronald Klingers 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn 
 

(van 05-11—2012 tot 21-01-2013) 
 
 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Baardman  tp 19/12 2 Leiderdorp-htk BE 

Blauwe Kiekendief  tp 16/01 1 De Wilck JdH 

Boomkruiper  tp 21/01 2 Spookverlaat PB 

Gele Kwikstaart  tp 21/11 1 Roelofarendsveen GJB 

Goudhaan  tp 24,29/11 1,3 Koudekerk, Leiderdorp-htk ow, BE 

Goudplevier  tp 26/11; 14/12; 01,12/01 100,7,40,27 Hazerswoude,Koudekerk-lwp SvS-JdH, CK, JE 

Groene Specht  tp 16/12 1,1 
Zoeterwoude, Leiderdorp-

pah 
JdH-AJ, CH 

Grote Gele Kwikstaart  tp 26/11; 17-18/12; 14/01 1,3,1,1 
Leiderdorp-pah, Zoeterwou-

de, Leiderdorp 
SvS-JdH, CK, IB 

Grote Zaagbek  tp 19/11 1 Leiderdorp de Zijl SvS 

Grote Zilverreiger  tp diverse data max 5 De Wilck, Leiderdorp-rp IB-GJB, TR, CK, PB 

Havik  o 14/12; 18/01 1,1 Hazerswoude, Spookverlaat CK, CK-CH 

Houtsnip  tp 10,14/12 2,1 
Leiderdorp-htk, Hazerswou-

de 
BE, CK 

IJsvogel  tp 22,27/11; 06/12; 18/01 1,1,1,1 
ZaansRietveld, Spookverlaat, 

Hazerswoude-oostvrt  
JdH, PB, CK, CK-CH 

Kleine Rietgans  tp 3,9/12 3,3 Koudekerk-lwp CK 

Kleine Zilverreiger  tp 16/12 1 Leiderdorp-pah CH 

Kleine Zwaan  tp Vele data Max 110 * Diverse polders werkgebied CK, SvS, ow 

Kolgans  tp 04/12; 02/01 3300,1200 
Zoeterwoude-pgd, Koude-

kerk-lwp 
CK 

Kraanvogel  tp 18/11 1 Leiderdorp-pah CK-CH-RK-SH 

Kramsvogel  tp 09/12 28 Koudekerk-lwp CK 

Lepelaar  tp 23/12 1 Koudekerk-lwp ow 

Patrijs  tp 30/11 7 Hazersw.Rijndijk- galgweg HM 

Pestvogel  tp diverse data max 20 
Hazersw.Rijndijk, Leiden, 

Leiderdorp, Alphen 
div. waarnemers 

Ransuil  tp 30/11 11 Leiderdorp HM 

Ringmus  tp 17/12 16 Leiderdorp SvS-JdH 

Roerdomp  tp 21,24,28/12; 16/01 1,1,1 Leiderdorp, Hazerswoude BE, JE, ow 

Roodhalsgans  tp 07,13/01 1,1 Zoeterwoude-obp SvS, ow 

Ruigpootbuizerd  tp 03/12 1 Koudekerk-lwp CK 

Sijs  tp 14,29/11 2,3 Alphen, Roelofarendsveen JdH, GJB 

Slechtvalk  tp 04,21/11; 02,10/01 1,1,1,1 Koudekerk-hdp, De Wilck IB, CK 

Smelleken  tp, o 18/11; 27/12 1,1 Leiderdorp-pah, Alphen-pgh LP, CK 

Sperwer  o, tp 06/11; 18/12; 18/01 1,2,1 
Leiderdorp-htk, ZaansRiet-

veld 
ow, BE, PB 

Tjiftjaf  tp 15/12 2 Starrevaart JdH 

 

 

 

  vervolg op pagina 19 
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vervolg van pagina 18 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 

     

Toendra Rietgans  tp 04/12 ? Roelofarendsveen IB-GJB 

Velduil  tp 16/12 1 De Wilck CK 

Waterpieper  tp 19/01 1 Spookverlaat ow 

Waterral  tp 15/12; 17/01 2,1 Spookverlaat CH-PR, JdH 

Witgat  tp 26/12 3 Zaans Rietveld JdH 

Witoogeend  tp 26-29/11; 19/01 1,2,2 Alphen-kez PB, HM 

Wulp  tp 29/12 2500 Hazerswoude-westvaart CK 

Zwarte Mees  tp 06/11; 02/12 2,1 Leiderdorp-htk, Koudekerk BE, KK 

Zwarte Zwaan  tp, ex 10-11/01 1,1 Koudekerk-lwp CK 

 

    ♀ = vrouwtje     o = overvliegend, tp = ter plaatse 
 

 

Korte toelichting 
 

Indien er meer dan 5 waarnemers zijn voor 1 soort, 

worden hun namen niet meer afzonderlijk in de laat-

ste kolom vermeld maar valt dit onder diverse waar-

nemers. Met overige waarnemers (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). 

 

Begin van het winterhalfjaar was er een invasie van 

Pestvogels, en ook nu nog worden er af en toe gemeld.

Prachtige waarnemingen waren uiteraard de Kraan-

vogel op 18 november en de Velduil op 16 december. 

Twee soorten die we zeker niet jaarlijks in ons ge-

bied zien. De andere min of meer niet algemene 

waarnemingen zijn in vet aangegeven in de tabel. 

Kleine Zwanen zijn er weer volop met over het al-

gemeen de Lagenwaardse polder als toplocatie. Het 

broedsucces is zeker niet slecht te noemen want in 

sommige groepen worden wel tot 25 % juvenielen 

geteld (zie voor de details de veldwaarnemingen 

kalender op onze website). 

 

 

Waarnemers:  
 

 

 

 

 

 

Locaties 
 

 

 

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

toe aan de veldwaarnemingenkalender. 

AJ  = Adrian Johnston GJB = Geert Jan v Beek JE  = Jaap Engberts PR  = Peter Ris 

BE = Bert van Eijk HM = Hans vd Meulen KK = Ko Katsman RK  = Ronald Klingers 

CH = Carol Honsbeek IB   = Ingeborg Blommers LP  = Luuk Punt SvS = Sjon van Santen 

CK = Cor Kes JdH = Joost den Houdijker PB  = Peter Broere TR  = Ton Renniers 

htk = houtkamp lwp = lagenwaardse polder pah = polder achthoven pgh = polder Gnephoek 

kez = Kerk en Zaanen obp = oostbroek polder pgd = polder groenendijk rp  = roode polder 
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BBrrooeeddvvooggeelliinnvveennttaarriissaattiiee  

SSppooookkvveerrllaaaatt//KKrruuiisskkaaddee  22001122  
 

INLEIDING 

Dit natuurgebied van Staatsbosbeheer is tevens 

BMP-onderzoeksgebied, ligt in atlasblok 31-41 en is 

Sovon-telgebied 4716. Dit verslag is een samenvat-

ting van het rapport aan zowel Staatsbosbeheer als 

SOVON. De gebruikelijke “special” aansluitend op 

het algemene rapport is deze keer gewijd aan de in 

onderzoeksgebied Spookverlaat/Kruiskade  

 

het gebied voorkomende roofvogels en uilen. 

Van 5 maart t/m 31 juli jl. heeft het broedvogelinven-

tarisatieteam vijftien bezoekrondes aan ons oudste 

werkgebied gebracht. Tien keer ’s ochtends, twee in 

de avond, eenmaal in de vroege avond en twee keer 

‘s avonds/’s nachts vlak voor en verder na zonson-

dergang. Twee avondrondes werden afgelast (appara-

tuurprobleem en te slecht weer). 

Langs de weg gelegen weilanden/erven maken geen 

deel uit van het inventarisatiewerk, behalve als een in 

het gebied vastgesteld territorium deels binnen de 

grenzen van het onderzoeksgebied ligt. O.a. Boeren- 

en Huiszwaluw vallen er dus buiten. De westgrens is 

de Oostvaart, de oostgrens ligt bij het bosje nabij het 

tankstation aan de N11 (ringweg Alphen). 

 

Eventuele presentie van de Kerkuil is nagetrokken 

bij aanwonende agrariërs, maar nog steeds zonder 

uitsluitend positief gevolg. Verder kon er weer een 

nieuwe broedvogelsoort aan de totaallijst worden toe-

gevoegd, die nu op 73 staat, namelijk de Hals-

 

bandparkiet (met vier uitgevlogen jongen). 

 

ENKELE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

In de ongeveer vijf maanden durende periode 

maart/juli werden door het team tijdens de rondes 

binnen, boven en rondom het onderzoeksgebied 83 

 

 

vogelsoorten gespot (inclusief exoten+“soep”-

soorten). Eentje meer dan in 2011, maar vijftien 

minder dan het sinds 2007 op 98 staande record. De 

meest vermeldenswaardige waarnemingen (dit is een 

altijd subjectieve opsomming) waren: Boomvalk, 

Grote Zilverreiger, Havik, Sperwer, Ransuil, 

 
Futen  foto: J. Tijsma 
 

IJsvogel, Regenwulp, Grauwe Vliegenvanger en  
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helaas niet bevestigd een Ralreiger; ondanks meerde-

re nasporingen tijdens de ronde zelf en ook daarna is 

deze vogel niet meer gezien. Mogelijkheden om 

pootringen te ontdekken deden zich niet voor. De 

stilste ochtendronde was die op 5 maart (40 waarge-

nomen soorten), het meeste viel ’s ochtends op 8 mei 

te zien/horen (62); de rustigste avond-/nachtronde 

was die van 10 juli (14 soorten), de drukste op 23 

april (28). Voor het opsporen van Ransuil, Steenuil, 

Kerkuil en Waterral is enkele malen met terug- 

houdend gebruik een cd benut als auditief verlei-

dingsmiddel. Alleen een Ransuil kon zo roepend als 

territoriumhoudend worden vastgesteld. Tellen we 

alle territoria/broedparen van dit broedseizoen op dan 

blijken dit er 441 te zijn, verdeeld over 52 vogelsoor-

ten. Dit laatste is een evenaring van het record. Bij de 

niet-zangvogels was er sprake van 26 soorten met 

195 territoria/broedparen, de zangvogels kwamen 

met ook 26 soorten uit op 246 territoria/broedparen. 

 

 

AANTALLEN TERRITORIA/BROEDPAREN 2011 EN 2012 
De gemiddelden zijn over de jaren 1995 t/m 2012 

 

soortnaam ‘11 ‘12 gem.  soortnaam ‘11 ‘12 gem.  soortnaam ‘11 ‘12 gem. 
niet-zangvogels     Waterral      0      0     0,44  Grote Karekiet      0      0     0,06 

Fuut      5      6    7,16  Waterhoen      8      8   11,39  Spotvogel    11      5     3,67 

Blauwe Reiger      0      0     0,06  Meerkoet    36    26   33,89  Braamsluiper      0      0     0,06 

Ooievaar      1      1     1,00  Scholekster      1      1     0,33  Grasmus      3      0     2,33 

Knobbelzwaan      8      7     4,95  Houtduif      9    15   20,28  Tuinfluiter    11    11   13,72 

Grauwe Gans      8    11     1,94  Holenduif      5      4     6,11  Zwartkop    20    22   12,39 

Kolgans      0      0     0,06  Turkse Tortel      1      0     0,50  Tjiftjaf    20    22   12,83 

Soepgans      1      3     1,17  Halsbandparkiet      0      1     0,06  Fitis      8      4     9,44 

Canadese Gans      2      3     2,00  Koekoek      1      1     1,39  Gr.Vliegenvanger      1      2     0,17 

Brandgans      1      0     0,61  Ransuil      0      1     2,50  Staartmees      2      4     1,56 

Nijlgans      4      4     2,67  IJsvogel      0      0     0,17  Pimpelmees      8     9     7,61 

Bergeend      0      1     0,22  Groene Specht      1      0     0,11  Koolmees    13    16   12,28 

Wilde Eend    55    65   70,13  Gr. Bonte Specht      3      4     2,44  Matkop      0      0     0,44 

Soepeend    10      8     8,46  zangvogels     Boomkruiper      2      1     0,89 

Smient      0      0     0,06  Witte Kwikstaart      2      1     0,50  Gaai      4      6     5,61 

Slobeend      1      0     0,17  Winterkoning    25    27   24,22  Ekster      5      6     7,56 

Krakeend      1     8     0,50  Heggenmus      8      7     6,39  Zwarte Kraai    12    15   11,83 

Kuifeend      4      6     0,89  Blauwborst      1      0     0,28  Spreeuw      0      0     0,33 

Buizerd      2      2     1,72  Roodborst      0      1     1,61  Wielewaal      0      0     0,11 

Sperwer      0      2     1,67  Nachtegaal      0      0     0,06  Ringmus      0      0     3,56 

Havik      1      1     0,28  Zanglijster      2      1     1,33  Vink    21    20   11,50 

Torenvalk      0      0     1,06  Merel    21    24   20,61  Groenling      2      1     0,78 

Boomvalk      0      0     0,61  Rietzanger      7      5     1,78  Putter      0      2     0,50 

Fazant      3      5     7,89  Bosrietzanger      4      3     5,33  Kneu      0      0     0,11 

Huishoen (Kip)      1      1     0,33  Kleine Karekiet    31    24   23,56  Rietgors      6      7     6,11 

 

totalisering 2011 2012 gemiddelde 1995/2012 
totaal terr./BP per jaar 425 441 394,00 

totaal soorten per jaar 52 52 45,83 

totaal aantal soorten/jaar 72 73 - 

totaal VRL-soorten/jaar 1 0 0,33 

totaal RL-2004 soorten/jaar 5 4 5,40 

aantal terr./BP niet-zangvog. 175 195 - 

aantal terr./BP zangvogels 250 246 - 

aantal niet-zangvogelsoorten 26 26 - 

aantal zangvogelsoorten 26 26 -? 

 

COMMENTAAR OP DE TABEL 

Om allerlei uitgebreide en onoverzichtelijke opsom-

mingen te vermijden is de tabel in deze aflevering 

beperkt tot de presentie tijdens de laatste twee jaren 

2011 en 2012. Deze is aangevuld met de gemiddelde 

aanwezigheid over de hele inventarisatieperiode 

1995/2012, dus achttien broedseizoenen. Als alleen 

de echte presentiejaren zouden zijn meegeteld voor 

de vaststelling van de gemiddelde aanwezigheid, dan 

worden de uitkomsten bij een behoorlijk aantal soor-

ten (aanzienlijk) anders. Meerdere hebben het intus-

sen laten afweten, andere hebben zich in de loop der 

jaren alsnog gevestigd. Ook zaten er meerdere “toe-

valstreffers” tussen. 

Uit de uitkomsten valt aangaande de (bijna) jaarlijkse 

broedvogelsoorten natuurlijk wel wat op te maken. 
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Zo vertonen bijvoorbeeld bij de vogels van het open 

water Knobbelzwaan en Nijlgans de laatste twee ja-

ren een bovengemiddelde presentie, daarentegen zit-

ten Fazant en Waterhoen, maar ook Houtduif, Ho-

lenduif en vooral Ransuil er momenteel duidelijk on-

der. Bij de moerasvogels doet de Rietzanger het de 

laatste jaren prima, de Spotvogel scoorde vooral in 

2011 geweldig, maar zat ook in 2012 boven zijn ge-

middelde. Zwartkop, Tjiftjaf en Vink zitten alle drie 

de laatste jaren rond de 20 vestigingen en daarmee 

flink boven hun jaargemiddelde. Daarentegen heeft 

de Tuinfluiter mogelijk zijn beste tijd in het gebied 

gehad, hoewel ingrepen via het landschapsbeheer po-

sitief op de stand kunnen doorwerken. Dit zou ook 

voor de Fitis mogelijk opgaan, maar de aantallen van 

15 à 16 van de jaren 1996 en 1995 zullen wel nooit 

meer worden gehaald. Kool- en Pimpelmees draaien 

nu wat bovengemiddeld, hieraan is mogelijk het 

nestkastenbeheer debet. Bij de Ekster valt een daling 

op, daarentegen weet de Gaai zich op diens gemid-

delde niveau te handhaven. 

 
Vlaamse Gaai  foto M. Varesvuo 

 
De Wilde Eend vertoont jaarlijks enorme schomme-

lingen en zit soms ver onder en dan weer ver boven 

de gemiddelde presentie. Op een veel lager getalsni-

veau geldt dit relatief bekeken ook voor de Grasmus. 

De Meerkoet lijkt over zijn top heen, Heggenmus, 

Winterkoning en Merel zitten aardig op hun gemid-

delde, net als de Kleine Karekiet, Zwarte Kraai en 

Rietgors. 

 

OPMERKELIJKHEDEN EN ALGEMENE CONSTATE-

RINGEN UIT HET BROEDSEIZOEN 2012 
 

NIET-ZANGVOGELS 

Bij de Knobbelzwaan liepen bijna alle broedpogin-

gen op niets uit, de Grauwe Gans bleef qua bezetting 

relatief flink stijgen, net als de Kuifeend. De Krak-

eend, sinds 2011 een nieuwkomer, maakte een 

sprong van maar liefst 800%: van 1 naar 8 terri-

toria/broedparen. De stijging bij de twee laatstge-

noemde soorten lijkt een gevolg te zijn van de 

SOVON-autoclustering, waarmee sinds 2011 wordt 

gewerkt. Denkelijk zijn we als BVI-team vóór 2011 

bij onze interpretaties kritischer geweest dan men nu 

landelijk uniform heeft vastgesteld …. 

Vergeleken met een aantal jaren geleden zit de Fuut 

in de min en ook de jongenproductie was slecht. De 

afname bij de Fazant valt mogelijk (groten)deels toe 

te schrijven aan Havikpredatie. Het paartje Scholek-

ster bracht twee jongen redelijk groot, maar deze 

werden later door Zwarte Kraaien gepredeerd omdat 

er op het kunstmatige eilandje geen geschikte 

schuilmogelijkheden waren (was op de kleinere Vis-

dieven ingericht …). 

Op de roofvogels en uilen wordt verderop bij de 

“special” ingegaan. 

De achteruitgang bij het Waterhoen is een landelijk 

verschijnsel, deze soort zit bij ons de laatste vijf jaren 

op ongeveer de helft van het niveau van de jaren 

daarvoor en handhaaft zich langzamerhand daarop 

mogelijk structureel. De sterk dalende tendens bij de 

Meerkoet (47-36-26 territoria in de laatste drie jaar) 

brengt de soort weer op het niveau van 1997/2002; 

mogelijke oorzaken zijn stress wegens overbevolking 

en Havikenpredatie (?). Bij de drie duivensoorten 

(Hout- en Holenduif, Turkse Tortel) ligt de oorzaak 

van de achteruitgang/schaarste denkelijk minstens 

mede aan de presentie van het Havikengezin. 

Toch ook in 2012 weer een nieuwkomer: de Hals-

bandparkiet heeft ook de Kruiskade goedgekeurd als 

kraamkamer, uit het gevonden nest werden vier jon-

gen vliegvlug. Gelukkig was de Ransuil na een jaar 

van denkelijke afwezigheid weer present, er werd 

zelfs ongekend heftig gereageerd op de (korte!) cd-

weergave. Meermalen is er een adulte vogel gezien, 

maar ondanks een sterk vermoeden van jongenpro-

ductie zijn er weer geen takkelingen voedselpiepend 

gehoord. Na drie presentiejaren als broedvogel heeft 

de IJsvogel het daarna nu ook drie achtereenvolgen-

de jaren na winterse invloeden moeten laten afweten. 

Daarentegen deed de Grote Bonte Specht het goed. 

 

ZANGVOGELS 
In 2011 was het territorium van de Blauwborst al 

discutabel, in 2012 viel er helemaal niet te discussi-

eren want er werd niets gezien/gehoord. Roodborst 

en Zanglijster deden het magertjes, met elk maar één 

vestiging.  

Daarentegen was de Rietzanger relatief talrijk met nu 

5 (in 2011 zelfs 7) vestigingen. Grotendeels late ves-

tigingen van zowel Kleine Karekiet als Bosrietzan-

ger, eerstgenoemde zat precies op zijn gemiddelde en 

laatstgenoemde wat eronder. De Grasmus blijkt toch 

een onvoorspelbare soort: voor de derde keer 

(1996+2004+2012) geen vestiging en dat terwijl er – 

zij het sporadisch – ook hoge getallen als 6 en 5 terri-



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

   23 

toria op de achttienjarige totaallijst staan vermeld. 

Vreemde capriolen bij de Tuinfluiter: 2009 21 terri-

toria, 2010 17, 2011 weer eens slechts 11 en in 2012 

idem; gemiddeld toch een dalende tendens.  

Sinds ongeveer 2004 zit de Zwartkop rondom de 

twintig territoria, in dit verslagjaar kwam het soor-

trecord op 22. Een ongeveer gelijkluidende con-

clusie aangaande de Tjiftjaf: deze evenaarde met 

22 het record van 2007, maar zit de laatste jaren 

gemiddeld toch wat lager dan de vorige soort. De 

Fitis deed het met vier vestigingen ronduit slecht, 

al was het niet de eerste keer dat dit aantal werd 

genoteerd. Maar ook een “hoera”, de Grauwe 

Vliegenvanger verdubbelde zich in het tweede ves-

tigingsjaar naar twee territoria, en dat voor een 

Rode Lijst-soort!  

Ook de Staartmees zorgde voor een welkome ver-

rassing en zette een record neer met vier vestigin-

gen; het mogen er best nog meer worden, maar 

omdat de soort een relatief groot territorium ge-

bruikt, is het de vraag of het gebied er nog meer 

aankan. Kool- en Pimpelmees zaten op een iets 

bovennormaal peil. Bij de Boomkruiper daarente-

gen een negatieve verrassing: na een top van vier 

territoria in 2009 gaat deze leuke soort er jaarlijks 

met een territorium op achteruit; alle reden voor 

extra attentie tijdens de rondes in 2013! 

Ondanks de Havikenpresentie weet de Gaai zich 

aardig op zijn gemiddelde te handhaven en als de 

presentie van de Ekster nader wordt bekeken en 

predatie (Havik) en concurrentie (Zwarte Kraai) in 

de interpretaties worden meegenomen, is een ge-

middelde van vijf tot zes intussen gewoon “stan-

daard”.  

De stijging bij de Zwarte Kraai is mogelijk een 

toevalstreffer, mogelijk is deze krachtige soort een 

moeilijker prooi voor de Havik dan wat kleinere 

soorten. Of wie weet zijn de vele niet-

territoriale/niet-broedende soortgenoten die hier 

rondzwerven/slapen in grote groepen een gemak-

kelijker keuzeprooi? 

De vinkenfamilie is relatief sterk vertegenwoor-

digd door de Vink, die het gewoon goed doet (nu 

20 territoria) in het steeds ouder wordende bosge-

bied. Groenling en Putter zijn en blijven min of 

meer marginaal en de Kneu dateert als territorium-

houdend al van 1995 met daarna een enorm pre-

sentiegat tot laatstelijk 2006…. 

Gelukkig over de Rietgors niets dan 

goeds: een door de achttien jaren 

heen geweldig stabiele soort, 

met in 2012 7 territoria, 

eentje boven het 

langjarig gemid-

delde. 
 

 
Rietgors  foto: ©A. de Groot 
 

SOORTEN VAN DE NEDERLANDSE RODE LIJST 2004 

EN DE EUROPESE VOGELRICHTLIJN 1979 

Helaas bleef de Blauwborst in 2012 achterwege, 

waardoor er geen soorten van de EVR konden wor-

den ingebracht, jammer….  

Wel werd er door vier Rode Lijst-soorten in het on-

derzoeksgebied territoriaal geadverteerd, te weten 

Koekoek (1 territorium), Ransuil (1), Spotvogel (5) 

en Grauwe Vliegenvanger (2). In totaal betekent dit 

dat er 9 Rode Lijst-territoria konden worden ingete-

kend. 
 

VIER BIOTOPEN MET HUN BIJBEHORENDE VOGEL-

SOORTEN EN SEIZOENSTOTAALSCORES 

� Openwatervogels scoorden met 12 soorten 148 

territoria (2011: 13 soorten/136 territoria);  

� Riet-, moeras- en ruigtevogels deden het in 2012 

met vijf soorten/47 territoria (2011: zes resp. 

57); 

� Bos-, struik- en struweelvogels telden in 2012 

30 soorten met 241 territoria (2011: 28 

resp.224); 

� Overige categorieën: 5 soorten met 5 territoria 

in 2012 (2011: 5 resp. 6). 

Gemiddeld was de dichtheid in 2012 per ha. over het 

hele gebied 17,6 territoria/broedparen (2011: 17,0). 
 

“SPECIAL” NUMMER 5, NADER BEKEKEN: ROOF-

VOGELS EN UILEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

INLEIDING 

Zijn Spookverlaat en Kruiskade nu eigenlijk wel of 

geen “echt” roofvogelgebied?  

En hoe staat het er met de uilen? Regelmatig vragen 

bezoekers ernaar en tonen daarmee hun nieuwsgie-

righeid. Toch is het zaak om voorzichtig en niet te 

uitgebreid te antwoorden omdat de interesse in de 

praktijk tot verstoring zou kunnen gaan leiden. 

Vink, foto C. Martijn 
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Zoals nu eenmaal voor alle vogelsoorten geldt, is het 

zaak dat een verblijf- en/of vestigingsgebied vol-

doende voedsel in de nabijheid biedt. Verder moge-

lijkheden om te nestelen als het om voortplanting 

 
Ransuil foto: ©A. de Groot 

 

gaat, rustkansen bij tijdelijk verblijf en er schuilgele-

genheid voorhanden is bij allerhande situaties. In al-

lerlei biotopen komen roofvogels (en ook uilen) voor 

en in “ons” onderzoeksgebied is dit niet anders. Zo-

wel wintergasten als doortrekkers worden geregeld 

gespot en genoteerd, maar ook komen er jaarsoorten 

voor en daarnaast ook zomervogels. Beide laatste 

groepen behoren tot de categorie van broedvogels en 

dit artikel beperkt zich, omdat het om broedvogelin-

ventarisaties gaat, logischerwijs tot deze twee laatst-

genoemde. 

Toen we de inventarisaties in 1995 startten, begon-

nen we slechts met het karteren van twee soorten, 

Torenvalk (standvogel) en Boomvalk (zomervogel) 

en allebei met 2 territoria, dus in totaal vier vestigin-

gen. In 1996 kwam de Ransuil (zwerf- en standvo-

gel) als nachtvogel de roofvogelcategorie verstreken, 

maar liet de Boomvalk verstek gaan. Drie jaar later 

(1999) werden er voor het eerst vijf soorten geno-

teerd: (Buizerd (stand- en zwerfvogel), Sperwer 

(stand- en zwerfvogel), Torenvalk, Boomvalk en 

Ransuil), met in totaal zeven territoria. Langzamer-

hand liep dit met nog steeds 5 dezelfde soorten op 

naar hoge scores als 14 territoria in 2004 en 13 in 

2005. De verderop geplaatste tabel aangaande alle 

achttien jaren toont aan dat dit wel de echte topjaren 

waren. 

In 2008 vestigde de Havik (standvogel) zich als zes-

de broedvogelsoort, nadat er daarvoor al een aantal 

waarnemingen van een enkel individu was gedaan. 

Hoewel niet alle gevolgen konden worden bewezen, 

lijkt het toch beslist niet toevallig dat sindsdien 

meerdere soorten structureel in aantal zijn gezakt. 

Om bij dit behandelonderdeel te blijven: sindsdien 

(2008) heeft de Boomvalk zich nog wel jaarlijks (ook 

als baltsend paar) vertoond, maar waren de waarne-

mingen niet voldoende om van vestigingen te mogen 

spreken. Ook de Torenvalk liet vanaf 2009 als 

broedvogel in het gebied verstek gaan, hoewel er 

waarschijnlijk nog wel regelmatig in de nabijheid 

sprake van minstens één vestiging is geweest. Bij de 

Sperwer is ook na 2008 sprake van een daling in het 

broedbestand: van 3 in 2008 (vestiging Havik) naar 2 

in 2009, 1 in 2010, zelfs nul in 2011 en weer 2 

(waarvan 1 late, tevens mislukte vestiging) in 2012. 

Verder is het zeker dat ook de Ransuil aanzienlijk 

nadeel ondervindt van de vestiging van de toppreda-

tor Havik. In 2007 waren er nog 4 Ransuilterritoria, 

in 2008 nog maar 1, tijdens 2009 en 2010 bleken er 

telkens 2 in de aanbieding, maar in 2011 bleef de tel-

ler op nul staan. Gelukkig kon er in 2012 weer 1 ter-

ritorium worden genoteerd. Maar feit blijft wel dat er 

al jarenlang geen voedselpiepende jongen zijn ge-

hoord en evenmin vliegende jongen van prooi wer-

den voorzien door oudervogels. Ook is door derden 

waargenomen dat er enkele jaren geleden twee al be-

hoorlijk grote Ransuiljongen door een Havik op het 

nest zijn gegrepen en meegenomen. En dan te weten 

dat ook volwassen Ransuilen geen schijn van kans 

hebben tegenover een volwassen Havik! 

Als de totale aanwezigheid van de broedvogelsoorten 

(= minstens als territoriaal geregistreerd) in aantallen 

jaren wordt geturfd, verschijnt het volgende rijtje: 

Buizerd 14 jaar present, Sperwer 13, Havik 5, 

Buizerd  foto B. van Eijk 

 

Torenvalk 12, Boomvalk 10, Ransuil 16. Mogelijk 

was de Ransuil ook in 1995 al gevestigd, maar niet 

als zodanig waargenomen en dus evenmin gekar-

teerd. 

Verder valt het op dat er zich bij de zeven gemaks-

halve in zwang zijnde administratieve “secties” in 
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het gebied relatief grote verschillen in “roofvogel-

dichtheid” voordoen. Van West naar Oost onder de 

loep gelegd: 

Sectie “Oostvaart” (4 smallere boskavels en altijd het 

minst dicht bezet met vogelterritoria) bood van 1995 

t/m 2012 huisvesting aan niet minder dan 27 territo-

ria; 

Sectie “Beukeboom” (3 relatief bredere boskavels) 

kwam tot 22; 

Sectie “Koot” (1 bijna apart liggend boskavel met 

maar 1 territorium en 4 aan elkaar grenzende boska-

vels met 34) kende een sterke concentratie (totaal 

35); 

Sectie “Amalia” (westgrens is het korte stuk weg tus-

sen de twee wegbochten en reikt oostwaarts tot het 

pad naar De Frankrijker) scoorde met 0 het laagst, 

maar wordt ook veruit het vaakst bezocht en de be

bossing is er niet groot; 

Sectie “Van Schie” (vanaf De Frankrijker tot Com-

pier) laat een zwakke roofvogelbezetting zien gedu-

rende 18 jaar: 9 territoria in 4 boskavels en het aan-

liggende stuk Kruiskade. Wat het beter doet is 

Sectie “Compier” (oostelijk tot het pad naar Menken) 

hier blijkt in 6 boskavels en op het Kruiskadedeel 

sprake van 17 roofvogel- en uilenvestigingen te zijn 

geweest; 

De laatste is 

Sectie “Menken”: een stuk Kruiskade, 2 boskavels 

zuidelijk van de rijweg en ook 2 ten noorden ervan 

(= het z.g. Driehoeksbos) en ook hier blijkt er sprake 

van echte concentratie te zijn: 34 vestigingen. 

 

In totaal komt dit uit op 144 territoria/broedparen  

(n.b.: zie bij * in en onder de tabel hierna). 

 
 

Presentie van roofvogels en uilen in de periode 1995/2012 
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jaarlijks 

gemiddeld 

aantal 

territoria/ 

BP/soorten  

over 18 jaar 

gemiddeld 

aantal BP/ 

territoria/  

soorten  

tijdens 

presentie 

Buizerd 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 31 1,72 2,21 

Sperwer 5 2 2 4 4 2 3 3 2 1 0 2 30 1,67 2,31 

Havik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0,28 1,00 

Torenvalk 12 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 19 1,06 1,58 

Boomvalk 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0,61 1,10 

Ransuil 15 4 4 5 4 3 4 1 2 2 0 1 45 2,50 2,81 

jaartotaal 

territoria 
41 10 11 14 13 10 10 8 8 7 3 6 141 * 7,83* 7,83* 

soorten 

per jaar 
3,4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 70 3,89 3,89 

 *naderhand bijgesteld tot 144 wegens nagekomen gegevens die niet meer in de tabel konden worden verwerkt. 

 

 

PRESENTIE PER SOORT 

 

De Boomvalk gaat het landelijk niet voor de wind en 

dit blijkt ook voor ons telgebied op te gaan. Tijdens 

de reeks van 18 onderzoeksjaren was er eenmaal 

sprake van 2 territoria en daarna – met allerlei tus-

senpozen – telkens nog maar van ééntje. Sinds 2008 

ontbreekt de soort en het is maar te hopen dat de Ha-

vik is ontweken zodat er in de omgeving wel met 

succes kon worden gebroed. 

Slecht gaat het de Torenvalk over heel ons land, in  

 

 

ons plot was de soort vanaf 1995 t/m 2005 met 7x2 

en 4x1 vestigingen normaal present. Na 2008 is er in  

ons oudste VWG-werkgebied geen enkel territorium, 

laat staan broedgeval, meer vastgesteld. Dit al of niet 

mede door de presentie van de Havik als broedvogel. 

Landelijk vergaat het deze soort zo ondermaats dat 

plaatsing op de Rode Lijst 2014 hoogst waarschijn-

lijk wordt geacht. 
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Bert van Eijk 

De Ransuil vergaat het langzamerhand in het gebied 

niet veel beter. De “vette jaren” konden worden ge-

noteerd van 2000 t/m 2007, d.w.z. zelfs acht jaren 

achter elkaar! Daarna (Havikinvloed???!!) volgde 

 
Torenvalk foto: J. Tijsma 
 

een scherpe daling met de diepgaande constatering dat 

er in 2011 (waarschijnlijk) zelfs geen enkel territorium, 

laat staan nageslacht van deze nachtvogelsoort kon 

worden aangetekend. Gelukkig werd er in 2012 wel 

weer een “roep”territorium vastgesteld, later bij een 

volgende inventarisatieronde gevolgd door een agres-

sief vliegende/roepende reactie op een cd-roep, weer la-

ter is er een vliegende adulte vogel gezien. Maar al-

weer: tijdens de latere rondes is nimmer de voedsel-

bedelroep van jonge Ransuiltakkelingen gehoord … en 

dit was al jaren zo! Muizenstand??? Havikenpreda-

tie??? Het kan allebei, maar al zo lang achter elkaar?! 

En wat kunnen we leren uit landelijke publicaties hier-

over? 

En dan de Havik, wat men noemt een kroon op de habi-

tatcompletering (?) en tevens toppredator (!). Na wat 

korte rondzwervingen vlak voor de definitieve broed-

vogelvestiging in 2008 is deze sterke roofvogel 

hoogstwaarschijnlijk flink verantwoordelijk geweest 

voor de nodige verschuivingen in het broedvogelbe-

stand bij soorten in grootte vanaf Fazant tot ongeveer 

Grote Bonte Specht/Merel. Toch valt er in de categorie 

van de kleinere potentiële prooien niet echt een nega-

tieve aantalverschuiving te ontdekken. Middelgrote 

prooien als Houtduif (meerdere plukplaatsen) en Turk-

se Tortel (prooivervoer vanaf boerderij-erf is van nabij 

vastgesteld) worden regelmatig geslagen, maar grotere 

en kleinere prooien zijn niet opgemerkt. Ook is predatie 

van enkele grote Ransuiljongen op het nest visueel 

vastgesteld. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat het ge-

bied een vestiging van een tweede Havikenpaar toelaat. 

De Sperwerpopulatie schommelde vanaf 1999 meestal 

per jaar met 2 territoria, via twee keer 3 en zelfs twee-

maal vier territoria (2004 en 2005). Vanaf 2009 (= een 

jaar na de Haviksvestiging) daalden de territoria, tevens 

broedvogelvestigingsreeks, duidelijk en regelmatig naar 

2, 1 en zelfs 0 paren (2011). In 2012 waren trouwens 

weer 2 nestelplekken. Met voedselproblematiek heeft 

deze constatering niets gemeen: er is een ruime zang-

vogelpopulatie + hun jongenproductie voorradig! 

Houtduiven worden vooral door Haviken geslagen (= 

stapelvoedsel), maar ook vrouwtjes Sperwers lukt dit 

vaak probleemloos, zoals ik zelf meermalen (ook el-

ders) heb ervaren. 

Tot slot de Buizerd, het hele jaar als standvogel, win-

tergast en doortrekker present in het gebied. Na een nog 

onvoldoende aanwezigheid van een paartje in 1998 was 

het dan in 1999 zover dat er bewezen werd gebroed. 

Sindsdien is er sprake van wisselende aantallen: 6x met 

twee, viermaal met 3 en zelfs eenmaal met 4 territo-

ria/broedparen. De Haviksvestiging in 2008 blijkt op 

deze soort geen invloed te hebben gehad, in deze vijf 

jaren bleven telkens 2 of 3 paren “geldig” present. Wel 

is het zo dat zowel Buizerd als Havik niet in hun eigen 

nestterritorium jagen, en twee van hun nesten lagen in 

de afgelopen jaren hooguit 120 tot 180 m uit elkaar; 

beide soorten brachten in 2012 met succes allebei twee 

jongen groot. 

 

BEDREIGINGEN?! 

Zowel Boomvalk als Ransuil staan op de Nederland-

se Rode Lijst 2004, en de Torenvalk dreigt er onte-

genzeggelijk in 2014 ook op terecht te gaan komen. 

 

Allerlei sombere theorieën dalen op de soorten van 

de Rode Lijst neer en ontegenzeggelijk hebben deze 

meer of minder gelijk. Habitatvernietiging, klimaat-

opwarming, prooivermindering, predatievermeerde-

ring, broedverstoring en wat men nog niet minder of 

meer weet, staan bij een teruggang van vele soorten 

vermeld. Als we dichtbij huis blijven, is een belang-

rijk onderdeel van achteruitgang: verstoring in aller-

lei opzichten! 

 

Probeer altijd even na te denken voordat je het veld 

in gaat, of het nu in de broedperiode dan wel in de 

winter-, rust- of trektijd is…. “Wat doe ik waar, 

wanneer, hoeveel, hoe vaak, te weinig, teveel, met 

teveel mensen, te druk, enz.”. Natuurlijk valt dit niet 

altijd mee, maar toch, het helpt allicht en je blijft je-

zelf scherp houden! 
 

LANDSCHAPSBEHEER EN BROEDVOGELINVENTARI-

SATIE 

Deze belangrijke verenigingsactiviteiten liggen in el-

kaars verlengde en hebben elkaar voor de volle 100% 

nodig om binnen de doelstellingen van onze VWG 

het meest mogelijke qua landschap en vogels te be-

reiken. Kom daarom in het winterhalfjaar eens assis-

teren bij het knotten (info: Cor Kes/Ronald Klingers) 

en/of in het broedseizoen een keertje meelopen tij-

dens het inventariseren (info: Bert van Eijk), allebei 

in het gebied Spookverlaat/Kruiskade! 
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““DDee  HHoouuttkkaammpp””  
incl. HEEMTUIN, Leiderdorp (1985/2012) 

 

 

Op 16 november 2012 zijn in de bovenvermelde Lei-

derdorpse sectie 72 nestkasten/hangplekken gecon-

troleerd op hun bezetting/materieel welzijn, en 

schoongemaakt. Vergeleken met 2011 waren er vijf 

kasten verdwenen of onbruikbaar geworden, uitein-

delijk waren er dus 67 controleerbare “kraamkamers” 

af te werken. Een totaal van slechts vijf al dan niet 

tijdelijk onbruikbare kasten is erg laag (6,9%), oor-

zaken waren vandalisme veroorzaakt door homo sa-

piens (erg weinig vergeleken met voorgaande jaren), 

kraak- of hakwerk van de Grote Bonte Specht en 

nogal wat verrotte/gebarsten ophanglatten. 

 

Van deze 67 bewoonbare kasten werden er in het 

voortplantingsjaar 2012 niet minder dan 55 benut. De 

reële bezettingsgraad kwam uit op 82,1% (2011 

71%) wat zeker hoog is. Een tweetal soorten (Pim-

pelmees, Koolmees) heeft de mogelijkheden die we 

hun als werkgroep boden tijdens het afgelopen 

broedseizoen benut. Vergelijking met de resultaten in 

2011: De Pimpelmees klom drie stapjes: van 19 naar 

22 (+ 15,8%) en de Koolmees benutte nu 33 in plaats 

van 26 (+7 = + 26,9%) hangende kraamkamers. Het 

totaalgebeuren gaf een stijging van 45 naar 55 (+10 = 

+ 22,2%) te zien. 

 

Sinds1988 is het aantal hangende kasten jaarlijks on-

geveer gelijk en variëren de bezette aantallen, op en-

kele uitzonderingen na, meestal tussen ruim 40 en 

ongeveer 50. Bij de Koolmees komt het gemiddelde 

over de periode 1985/2012 uit op (703:28=) 25,1 met 

nu 2012 als topjaar (33) (voorheen 2005 met 32). De 

Pimpelmees (460:28=) zit op gemiddeld 16,4, het 

topjaar was 2005 (24). 

Weinig opmerkelijkheden deze keer: van een Kool-

meesbroedsel bleken drie ongeveer volgroeide jon-

gen het niet te hebben gered en in twee kasten hield 

een levende Koolmees zich schuil. Ook bleek een in-

vliegopening van een kast vergroot door hakwerk 

van een Grote Bonte Specht, lagen er binnenin wat 

fijne houtsnippers en was in de bodem een erg on-

diepe kuil gladjes uitgehakt. Maar sporen van neste-

len (vuil/veren/eventuele voedselresten) waren er 

niet te zien. Verder deed zich veel klein herstelwerk 

voor en werden diverse kasten vernieuwd. Al met al 

was het alweer flink doorpezen geblazen om alles op 

dezelfde dag te kunnen afwerken, maar gelukkig 

werkten de weersomstandigheden (koud, maar geen 

mist en droog) prima mee. We startten om 08.30 uur 

en waren klaar om 15.30 uur. 

 

Na deze controleronde staat de totaalteller op alweer 

28 seizoenen, daarin werden in totaal 1251 kasten 

bezet geconstateerd. Dit betekent een jaarlijks ge-

middelde van 44,7; wat ietwat wordt gedrukt door 

het flink lagere aantal kasten in het startjaar 1985. De 

hoogste bezetting was 58 (2005), de laagste (exclu-

sief het startjaar 1985) 34 (1987). Het aantal veror-

berde rupsen zal beslist in de miljoenen (!!! ……) 

lopen. Elf vogelsoorten hebben tijdens deze ruime 

kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de hun 

door onze VWG geboden nestelgelegenheid. 

Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam: Bert 

van Eijk, Sjon van Santen en Geert-Jan van Beek. 

 

Tot slot onze dank aan de parkbeheerders voor het 

vervoermateriaal, doeltreffend overleg en verschaf-

fen van een warme lunchplek, inclusief koffie/thee. 

 

Bert van Eijk 
 

 

Vogelsoort ’85/’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 

Kauw  17 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 

Huismus  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spreeuw  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Winterkoning  6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

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

Roodborst  2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bonte Vliegenvanger  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holenduif  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pimpelmees  155 15 18 14 17 17 13 15 17 17 24 20 22 17 18 20 22 30 

Koolmees  256 24 18 24 25 27 25 28 23 27 32 29 25 24 27 30 33 26 

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

Totaal bezet  441 42 40 41 45 48 40 46 42 46 58 51 48 44 45 50 55 45 
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� Gemeenschappelijke slaapplaat-

sen worden in ons land door zo’n 

tachtig vogelsoorten gebruikt en via 

slaapplaatstellingen kunnen be-

trouwbare gebiedsgegevens worden 

verkregen aangaande soortenpopulaties; een goede 

reden voor SOVON om vanaf de winter 

2009/2010 te starten met een nieuw telonderdeel: 

MEETNET SLAAPPLAATSEN. Ook leden van 

onze VWG lever(d)en hier bijdragen aan. 

� Voor meerderen onder ons denkelijk al wel be-

kend, maar toch wat ZELDZAME BROEDGE-

VALLEN in 2011: vier zekere van NONNETJES 

(Friesland), ROODHALSGANS met pul van ± 1 

week oud (mengpaar met brandgans?) in Noord-

Holland, GEELPOOTMEEUW in Zuid-Holland 

(eerste zuivere broedgeval), tot slot een CI-

TROENKWIKSTAART ♂ gepaard met gele 

kwikstaart verzamelden bij Zeewolde (Flev.) 

voedsel voor minstens 3 jongen (1
e
 Nederlandse 

broedgeval). 

� December 2011: een paartje ZEEARENDEN heeft 

in de Biesbosch een enorm boomnest gebouwd, 

het gebied is het vijfde in ons land waar de soort 

met nestbouw actief was. 

� VOGELBESCHERMING IN AFRIKA: IN 24 

LANDEN WERKEN mensen van Birdlife Inter-

national aan de bescherming van meer dan dui-

zend Belangrijke Vogelgebieden. 

� Voor zowel KOLGANS als SMIENT heeft Neder-

land een internationale verantwoordelijkheid (via 

de z.g. Blauwe Lijst), respectievelijk 70% en 50% 

van de Europese populatie overwintert in ons land. 

� Van de naar schatting 800.000 vogels tellende 

flyway-populatie van de GOUDPLEVIER ver-

blijft ± 30% voor kortere of langere tijd binnen 

onze landsgrenzen.  

� Voor succesvol broeden heeft de KLEINE 

ZWAAN 110 dagen nodig, in diens broedgebied 

bedraagt de vorstvrije periode 120 dagen; een 

kleine verschuiving in het weer veroorzaakt dus al 

een slecht resultaat. 

� Sinds 1995 gaat de KLEINE ZWANEN-populatie 

jaarlijks met ± 6% achteruit, de aantallen van in 

ons land overwinterende vogels zakten van ± 

30.000 naar hoogstens ± 11.000; het seizoen 2012 

was bemoedigend. 

� Na jarenlang lobbyen en aandringen had de Roe-

meense Vogelbescherming dan toch succes: eind 

2011 is de landelijke wetgeving over de bescher-

ming van het Biosfeerreservaat DONAUDELTA 

met de Europese regels in overeenstemming ge-

bracht; hierdoor worden de 320 aldaar geregi-

streerde vogelsoorten eindelijk beter en met meer 

zekerheden beschermd.  

� De 22 ALBATROS-soorten op onze aardbol ken-

nen een lage reproductie: de meeste leggen maar 

één ei per jaar, sommige produceren slechts één 

legsel van 1 ei per twee jaar; daartegenover berei-

ken deze grote zeevogels een hoge leeftijd. 

� Zendering van 48 GIERVALKEN bracht het 

nieuws dat deze soort ’s winters vooral boven zee 

leeft, jaagt en overnacht (op drijvende ijsschotsen) 

en dus veel minder dan men dacht afhankelijk van 

het vasteland is. 

� Het LAUWERSMEER is in een winterthuishaven 

voor zo’n 60.000 tot 80.000 ganzen. 

� Ons land is behalve broedgebied (schaarse broed-

vogel) een niet onbelangrijke overwinteringsplek 

(ongeveer 2900 vogels) voor de GROTE ZIL-

VERREIGER: vooral Oost-Europese maar ook uit 

Frankrijk en Nederland vinden hier voldoende 

voedsel (vooral vis maar ook veldmuizen). 

� WITBUIKROTGANZEN overwinteren tegen-

woordig in relatief hoge aantallen bij ons, de 

midwintertelling januari van 2011 bijvoorbeeld 

leverde 317 vogels op tegen gemiddeld  

maar 59 Witbuikrotganzen. 

� Een vervolg op de vermelding aangaande BIJ-

ZONDERE BROEDVOGELS 2011 in het vorige 

nummer: Wilde Zwaan met 1 vliegvlug jong 

(Drenthe), Rode Wouw met mislukt broedgeval 

(2010: 3 met 2x2 uitgevlogen jongen) in de Ach-

terhoek, Zwarte Wouw met 2x2 jongen uitgevlo-

gen (bij Maastricht en in Oost-Brabant), Zeearend 

(2 uitgevlogen jongen Oostvaardersplassen, 1 

Lauwersmeer, Zwarte Meer mislukt), Kraanvogel 

met 4 door diverse oorzaken mislukte nesten en in 

                  IInntteerreessssaannttee    

        NNiieeuuwwttjjeess  !!!!  
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de Engbertsdijksvenen plus het Korenburgerveen 

2 baltsende paren). 

� Vervolg op vervolg BIJZONDERE BROEDVO-

GELS 2011: Oehoe met 5 nesten en 3 territoria, 

Bijeneter 4 nesten (verlaten na teveel regen), 

Kleine Vliegenvanger (paartje met voedselvluch-

ten in Wassenaar). 

� Wat WINNAARS BIJZONDERE BROEDVO-

GELS 2011: Grauwe Kiekendief (63 paren), Stelt-

kluut (minstens 22 territoria), Middelste Bonte 

Specht (minimaal 348 territoria; 2010: 240 à 290). 

� Vervolg: een trieste VERLIEZER was de Kuif-

leeuwerik, met een territoriaal (Den Bosch) en 1 

paar met een jong (Venlo) slechts twee geldige 

noteringen. 

� Vervolg op vervolg: andere OPMERKELIJKHE-

DEN broedvogels 2011 waren o.a. een Kwak-

broedgeval in de Zouweboezem, 49 nesten van de 

Kleine Zilverreiger in het Quackjeswater (2010: 

15), een Pijlstaartnest op de Kreupel bij Medem-

blik en een broedgeval van een zuiver paartje 

Rouwkwikstaart op Neeltje Jans. 

� Opmars van de GRAUWE GANS in ons lieve 

landje: schatting 1973/1977 ± 100-150 broedpa-

ren, daarna toename tijdens het Atlasproject 

1998/2000 tot 8.000-9.000 en in 2005 via 

een vrijwel landdekkende inventarisatie 

25.000; intussen zijn we na de zomer 2012 

alweer zeven broedseizoenen verder …. 

� Opvallende aanpassingen bij de PESTVOGEL als 

bessenetende soort: grote lever (5% van het li-

chaamsgewicht) waardoor het afbraakproces van 

(dronken makende) gifstoffen 23 keer zo snel gaat 

als bijvoorbeeld bij Groenling en Spreeuw; verder 

een groot keelgat met een doorsnee van maar liefst 

11 mm dat ook nog eens rekbaar is (zwelggemak), 

lang darmkanaal en erg vlugge spijsvertering (erg 

onvolledig verteerde uitscheiding) al na 8 tot 30 

minuten. 

� PESTVOGEL-invasies zijn gevolg van discrepan-

tie tussen veel geboren jongen en matige voedsel- 

opbrengst. 

� Ooit gehoord van de moedervogel genaamd “Wis-

dom”? Deze LAYSANALBATROS werd in 1956 

als ± 8-jarige broedend op haar ene ei geringd in 

de Stille Zuidzee en in 2011 met haar (hoeveel-

ste?) pas uitgekomen jong gefotografeerd; naar 

schatting heeft zij 30 tot 35 eieren bebroed en is ze 

intussen (naar Nederlandse maatstaven) bijna ge-

pensioneerd tenzij ook in haar geval de pensioen-

rechten later ingaan. 

� Opmerkelijke RINGGEGEVENS sinds 100 jaar 

ringwerk vanaf 24-05-1911: 10.000.000 aange-

brachte ringen. Noordse Sterns leggen jaarlijks 

v.v. noordelijk/zuidelijk poolgebied 17.000 km af, 

“onze” Boerenzwaluwen zijn tot in Zuid-Afrika 

teruggevonden, een in ons landende broedende  

Fitis legt op zijn trektocht maar het zuiden 

100.000.000 keer de eigen lichaamslengte af, de 

oudste gevonden Scholekster bleek 40 jaar en de 

oudste nog levend gevonden vogel was een 80-

jarige Albatros. 

� De VOGELBALANS 2011 stond in het thema van 

BOS en ongeveer 10% van het Nederlandse land-

oppervlak (ongeveer 400.000 ha) is hiermee be-

dekt, ruim 50% ervan is tussen 20 en 60 jaar oud, 

wat de diversiteit van onze vogelbevolking stimu-

leert. 

� Uitbreiding van het bosareaal, het ouder worden 

ervan en een veelzijdiger bosbeheer bewerkstelli-

gen een groeiende groep “profiteurs” onder de 

bosvogels: o.a. KLEINE en MIDDELSTE BON-

TE SPECHT alsook de BOOMKLEVER verto-

nen een duidelijke groei. 

� Vervolg: toch zijn er ook soorten die het 

minder goed vergaat, zoals FLUITER 

(zij het wisselend over langere periodes 

gemeten), 

ZOMER-

TORTEL, 

SPERWER en 

naaldhoutbewoners 

als GOUD-

HAAN en 

ZWARTE MEES. (foto ©Pierre Schneider) 

� Nog meer uit de VOGELBALANS 2011: ondanks 

de vele beheersmaatregelen vertonen vogels van 

het BOERENLAND geen tekenen van herstel; 

sommige MOERASvogelsoorten profiteren o.a. 

van de natte omstandigheden in de Afrikaanse  

Sahel-winterkwartieren gedurende meerdere jaren. 

� Bij een relatief groot aantal migrerende ZWA-

NEN- en GANZENSOORTEN loopt het broed-

succes in de afgelopen 10 tot 15 jaar terug, met als 

gevolg een in ons land terugzakkend aantal over-

winteraars. 

� Positief en negatief nieuws aangaande onze WEI-

DE- en AKKERVOGELS: in de plus zitten Ooie-

vaar, Grauwe Kiekendief, Kwartel, Kerkuil, Roek 

en Geelgors. Patrijs, Kwartelkoning, Scholekster, 

Kievit, Grutto, Watersnip en Veldleeuwerik staan 

het laagste sinds 1990 en de Kemphaan is op het 

punt van uitsterven. 

 

Anonymus Snuffelaar 
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Aanwinsten van onze Bibliotheek 
 

Zoals gebruikelijk verscheen de periodieke uitgave 

van Vogelbescherming Nederland NEDERLANDSE 

WETLANDS – vogel- en natuurbescherming 

2008/2011. Een samenvatting van de door alle Ne-

derlandse 

Wetland-

wachten op-

opgemaakte 

rapportages 

over vier 

aaneenge-

sloten ja-

ren plus 

conclusies 

en com-

mentaar. 

Hiervan 

maakt, 

zoals be-

bekend, 

sinds het 

jaar 

2000 

ook “ons” Natura 2000 ge-

bied De Wilck deel uit. Uitleenbaar (digitaal op cd) 

vanaf 14 februari 2013, zowel tijdens de leden-

avonden in Het Anker als op aparte aanvraag bij de  

bibliothecaris. 

 

Ook kwam half december jl. voor SBB en SOVON 

het jaarlijkse verslag aangaande het wel en wee van 

de broedvogels in ons oudste werkgebied uit. 

Dit uitgebreide BROEDVOGELINVENTARISA-

TIERAPPORT SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 

2012 (Bert van Eijk, VWG Koudekerk/Hazerswoude 

e.o.) beslaat 21 blz. tekstueel verslag met tabellen, 

brede informatie, toelichting, conclusies en commen-

taren op het broedvogelgebeuren. De jaarlijkse toe-

gevoegde “special” schenkt in deze uitgave uitge-

breid aandacht aan de in het onderzoeksgebied voor-

komende roofvogels en uilen gedurende het hele 

achttienjarige tijdvak 1995/2012; er worden allerlei 

aspecten aangaande deze interessante groep van dag- 

en nachtjagers behandeld. 

Het kaartenbestand omvat 51 aparte soortkaarten, 1 

set kaarten van 7 bladzijden aangaande de broedvo-

gels in vier (kleuraanduidingen) verschillende habi-

tats (incl. de aanwezige territoria van Rode Lijst 

2004-soorten) en een ook uit 7 pagina’s bestaande 

kaartenset met de verspreiding van de verschillende 

soorten roofvogels en uilen per jaar (kleuraanduidin-

gen) over het hele gebied (SOVON plot 4716). 

De digitale weergave (cd) is vanaf 14 februari 2013 

uitleenbaar, zowel tijdens ledenavonden in Het An-

ker als via opvragen bij de bibliothecaris. 

 

De “Blauwe Flits”, ofwel de IJsvogel heeft drie jaar 

achter elkaar in het Spookverlaat gebroed, maar de 

strenge winters van de laatste jaren hebben de soort 

flink doen afnemen. Ook is een aantal jaren geleden 

het dijkje langs de Papevaart tussen de vogelhut en 

de boskavels nabij boerderij Koot verbreed tot een 

soort wand die mogelijk IJsvogels en/of Oeverzwa-

luwen zou kunnen verleiden om broedholen te gaan 

graven. Helaas, de vogels kozen voor mogelijkheden 

op andere plekken. 

Toch hoeven we de moed niet op te geven en er is on-

dersteuning voor het praktijkwerk in de vorm van de 

IJSVOGELHANDLEIDING – aanleg, controle en 

onderhoud van 

ijsvogelwanden, 

die in 2012 zijn 

tweede druk be-

leefde. Auteur is 

Jelle Harder en 

het werk behelst 

vier manieren 

voor het maken 

van ijsvogel-

wanden alsook 

allerlei aanwij-

zingen m.b.t. 

controles en an-

dere tips. Het 

werkje van 20 pagina’s kon gratis worden gedown-

load, is op cd gebrand en in onze verenigings- 
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 bibliotheek opgenomen. Uitleenbaar vanaf 14-02-

2013 bij ledenavonden in Het Anker en via een ver-

zoek aan de bibliothecaris. 

 

Recent verschenen 
 

Als dit “Braakbal”-nummer verschijnt zitten we nog 

wel in de wintermaanden, maar ……. het voorjaar 

komt eraan en er wordt zelfs alweer vogelzang “in 

het veld” gehoord! Ook “de handel” speelt er op in, 

zie hieronder: 

Mogelijk interessant voor “gewone” belangstellen-

den, aankomende BMP-ers, broedvogeltellers aan de 

nieuwe vogelatlas: VOGELZANG, door Jan Pedersen 

en Lars Svensson. Een verrassende combinatie van 

vogelboek èn geluidsbox met levensechte vogelge-

luiden. Kijk en lees over 150 Europese vogels, maar 

hoor ook met één druk op de knop hun geluid. Wie 

weet was het leren van vogelgeluiden nog nooit zo 

eenvoudig …. 

Uitgeverij Tirion, prijs € 34,95; ook verkrijgbaar bij 

VBN in Zeist, VBN-leden betalen € 31,45 in het in-

formatiecentrum aldaar. 

 

Nòg zoiets: ook de KNNV kwam met een nieuwe uit-

gave: VOGELZANG VAN NEDERLAND, door Dick 

de Vos en Luc de Meersman. Het gaat hier om een 

boek met cd, bedoeld om de vogelaar te helpen om 

een weg te vinden tussen en met al die verschillende 

vogelgeluidjes. Uit een boek alleen leer je het echt 

niet, sonogrammen, oscillogrammen en  

 
transcriptie van geluiden in woorden zijn alleen uit-

werkingen/verduidelijkingen. Gelukkig is er ook een 

cd bij, met roep en zang van 99 verschillende vogel-

soorten. KNNV Uitgeverij, prijs € 27,95. 
 

Uitlening van voorradige titels in de VWG-boeken- en tijdschriftenverzameling plus diverse digitale informatie-

bronnen via de bibliothecaris: Bert van Eijk, tel. 071-5893006, e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl; 

ook mogelijk via de deelverzameling die van september t/m half maart 2013 beschikbaar is alleen tijdens de regu-

liere ledenavonden in “Het Anker” te Hazerswoude-Rijndijk. 
 

Bert van Eijk 
 

 

Nieuw systeem verjaagt vogels van landingsbaan 
 

Na lichtkogels, ganzenjagers en la-

sers is er weer een nieuw systeem 

dat vogels rond luchthavens moet 

wegjagen: een geluidsgolf met erg 

lage frequentie. 

Het nieuwe systeem, ontwikkeld 

door onderzoekers van Technology 

International Incorporated of Virgi-

nia, verspreidt een geluidsgolf 

waarvan de frequentie zo laag is dat 

mensen hem niet kunnen horen 

(infrageluid). Vogels reageren er 

echter wel op; zodra ze de toon ho

ren, vliegen ze het liefste de andere 

kant op. 

De onderzoekers baseren hun sys-

teem op het effect van onweers-

buien. Tijdens dit soort onstabiele 

weersomstandigheden zijn name-

lijk ook geluidsgolven met een erg 

lage frequentie te meten. En vo-

gels gaan deze onweersbuien als 

het even kan uit de weg. Volgens 

de wetenschappers is infrageluid 

daarom een natuurlijke en veilige 

manier om vogels uit de motoren 

vogels uit de motoren van vlieg-

tuigen te houden. Als het werkt, 

scheelt het heel wat werk voor 

vliegvelden. Zo heeft luchthaven 

Schiphol zogenoemde birdcontrol-

lers in dienst die 24 uur per dag, 

365 dagen per jaar verantwoordelijk 

zijn voor het wegjagen van de bees-

ten – en nog steeds vliegen vogels 

in vliegtuigmotoren. Het nieuwe 

systeem is een stuk effectiever: zo-

dra een zwerm vogels in de buurt 

komt, gaat het automatisch aan. 

 

 

 

  Bron: New Scientist 
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FFoottoo--uuppddaattee  vvaann  oonnzzee  wweebbssiittee  VVooggeellssrriijjnnwwoouuddee  
 

Beste VWG’ers, 

 

In de loop der jaren is gebleken dat een toenemend aantal leden naast het kijken naar vogels, zich ook (de een wat 

meer en professioneler dan de ander) is gaan toeleggen op het fotograferen van onze gevleugelde vrienden. De 

prachtige resultaten hiervan zijn regelmatig op de jaarlijkse Leden voor Leden 

avond te bewonderen. Als gevolg hiervan is de gedachte ontstaan om de 

fotopagina van onze website eens een kwaliteitsimpuls te geven. Er 

ontbreken nog de nodige soorten. Wij nodigen dan ook de fotografen 

van onze VWG uit om foto’s van soorten die door hen in heel Neder-

land, met de voorkeur voor ons werkgebied, zijn waargenomen in te 

sturen voor plaatsing op onze site. Het gaat hierbij in eerste instantie 

om de meest alledaagse of gewone (broedvogel)soorten van ons land, 

maar doortrekkers zijn zeker ook welkom. Dwaalgasten zullen nog 

buiten beschouwing worden gelaten. Gezien de beperkte ruimte op 

onze site, kunnen per vogel maar enkele foto´s (4 à 5) worden ge-

plaatst.  

M.a.w. het kan dus voorkomen dat de ingestuurde foto in verband 

hiermee (nog) niet wordt opgenomen (check even voordat je instuurt 

om teleur- stelling te voorkomen). Ook zal er naar worden gestreefd om van de soorten ver-

schillende kleden te plaatsen. Foto´s uit het oude bestand zullen, daar waar nodig, worden vervangen door nieuwe 

foto´s. 

Hoe de foto´s moeten worden aangeboden is terug te vinden op de website. Graag zien wij jullie inzendingen te-

gemoet. 

 

Rob Eveleens en Ton Renniers 
 

Paniekvlucht vogels om vuurwerk aangetoond 

 

31 dec 2012, 12:11 Amsterdam 

Radarbeeld van wegvliegende vogels UvA. 

Niet alleen huisdieren hebben vanavond last van het 

afsteken van vuurwerk. Ook vogels raken in paniek 

als ze na middernacht de harde knallen horen. Met 

een speciale weerradar in De Bilt en Den Helder 

houden vogelonderzoekers het gedrag van watervo-

gels bij tijdens de jaarwisseling. 
 

Op de radarbeelden van eerdere jaren is te zien dat 

de vogels massaal in beweging komen. Op sommige 

plekken vliegen meer dan duizend vogels per vier-

kante kilometer de lucht in. Volgens Sovon Vogel-

onderzoek vliegen de dieren bovendien veel hoger 

dan normaal. "Ze gaan tot wel een halve kilometer. 

Dat is voor een vogel erg hoog", zegt Albert de Jong 

van Sovon. 
 

Paniek  

De radar staat zo ingesteld, dat alleen het gedrag van 

grote vogels als eenden en ganzen wordt gemeten. 

Op de beelden is te zien dat het vrijwel stil is in de 

lucht rond 23.00 uur. Vlak na middernacht kleurt het 

radarbeeld ineens rood. Dat betekent dat er extreem 

veel vogels de lucht in zijn gegaan. 

Volgens Sovon zijn de vogels in paniek. Dat kan ne-

gatieve gevolgen hebben voor de dieren. Ze raken 

gedesoriënteerd en kunnen tegen bijvoorbeeld hoog-

spanningskabels opvliegen. 

Bron: Universiteit van Amsterdam
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Zonnebloempitten � � � � � � 

Zonnebloemkernen � � � � � � � � � � 

Tarwe, gemengd kippenvoer � � 

Gebroken maïs � � � � 

Gerst � � � � � � � 

Gemengde zaden � � � � � � � � � 

Ronde gierst, havermout � � � � � � � � 

Kokosnoot(pulp) � � 

Ongebrande, ongezouten pinda's � � � � � 

Kersenpitten � 

Meelwormen, insectenpastei � � � � � � � � 

Ongezouten spekzwoerd � � � � � � � 

Voederbollen � � � � � � � 

Rundvet � � � � � 

Overrijpe peren en appels � � 

Rozijnen, bessen, krenten � � 

Bruin brood � � � � 

Stukjes kaas (zonder plastic) � � � � 

Gepelde okkernoten � � 
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TTuuiinnvvooggeelltteelllliinngg  

  
Mogelijk is de tuinvogeltelling voor de meeste voge-

laars niet zo interessant. Wat is een tuin vergeleken 

bij een polder, een droogmakerij of ons monito-

ringsgebied? Toch hebben we ook leden die hieraan 

meedoen en die zo nog het een en ander over vogels 

te weten kunnen komen. Soorten als Kepen of Ko-

perwiek, echte leuke wintergasten die de tuin kunnen 

aandoen.  

En laten we wel zijn, al de getelde vogels begaven 

zich naar de stad, om daar de winter ontvluchten, 

het is in de stad warmer en het is er makkelijker 

voedsel zoeken. Al was het alleen al omdat de men-

sen brood strooien.  

Zo zijn er in het totaal in Nederland 48.735 tellingen 

geweest. 

In de helft van de tuinen zaten Huismussen, een  

vogel die in groepjes voorkomt en dus bovenaan 

staat. De Merel is het meest gezien, in 90% van alle 

tuinen. Iets dat ook geldt voor de Koolmees. 

Bij ons in de buurt zien we het optreden van de 

Kauw, tegenwoordig in zulke massa’s aanwezig. 

 

Op de website van Vogelbescherming kunt u de top 

10 van elke vogel in uw buurt (via postcode) zien. 

Zie hiervoor: 

 www.tuinvogeltelling.nl/index.cfm?act=resultaten.nu 

 

Piet van Woerden 
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  Top 10 - Rijnwoude 
  

  Totaal aantal tellingen in Rijnwoude: 1.505 
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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 

verder 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 tele-

foonnummer 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 wat er op dit terrein door de VWG wordt gedaan. 
 

• Roef van Leeuwen uit Hoogmade vond een Zanglijster en een Fitjaf (= een nog niet gedetermineerde Fitis 

of Tjiftjaf) en leverde deze met zijn Opa Bert van der Zwaan op 16 november jl. in Naturalis af. 

• Hofleverancier Geert-Jan van Beek reed op 21 december jl. weer eens naar het voor hem zo langzamerhand 

met de ogen dicht te vinden museumgebouw om een Zanglijster en een Vink ♀ te bezorgen en zodoende het 

jaar 2013 met een schone lijst te beginnen. 
 

De IJsmeester 

  
  

 
 
Handige Telefoonnummers voor de VWG 
 

Staatsbosbeheer regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland. Utrecht), Amsterdam 020-7073700 

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

Vogelbescherming Nederland, servicecentrum, Zeist  030-6937700 

SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogel Onderzoek Nederland), Nijmegen 024-7410410 

Dutch Birding Vogellijn (actuele informatie over bijzondere waarnemingen) 0900-2032128 

Naturalis, Leiden (algemeen)  071-5687600 

Dierenambulance, landelijk alarmnummer  09 - 000245 

Vogelasiel en Dierenambulance Oegstgeest  071-5174141 

Dierenhulpdienst Alphen aan den Rijn  06-51202629 

 

Gemeenten in het VWG-werkgebied 

Gemeente Rijnwoude 071-3428282 

Gemeente Leiderdorp 071-5458500 

Gemeente Alphen aan den Rijn 0172-481911 

Gemeente Zoeterwoude 071-5806300 

Gemeente Kaag en Braassem, Roelofarendsveen 71-3327272 

Gemeente Leiden (algemeen nummer stadhuis) 071-5165165 

Gemeente Boskoop 172-219500  



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.   DE BRAAKBAL  

 

36 

ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp    

ffoottooggrraaffeeeerrtt  wweeeerr……    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Van boven naar beneden: 

Zwart-witte Bosuil, Cor Martijn 

Purpermaskertangare, Jan Hoogeveen 

Rivoli’s Kolibrie, Cor Martijn 

Zilverkeeltangar, Jan Hoogeveen 

Wegbuizerd, Jan Hoogeveen 

iinn  ddeenn  VVrreeeemmddee  


