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BESTUUR  
 Voorzitter vacant  
 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 Margot Klingers 071-5411198 mbakling@planet.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 7 augustus 2013 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 
  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 3 september 2013 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  
  Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Aert van Neslaan 419,  
  2341 HP Oegstgeest.  
  De redactie Braakbal behoudt het recht om aangeleverd materiaal ter beschikking te stellen aan de website van de VWG, 
  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de auteur of fotograaf.  
 

   

 

 

           

       “Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.” 
                                Opgericht op 01-01-1980 
                                           Statutair op 18-06-1984 
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CCoollooffoonn  
 
De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 
Vogelwerkgroep Koudekerk /  
Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep 
richt zich op de bescherming van (wei-
de)vogels en publiekseducatie. 
 
 

Redactie: 
Frans Verburgt (eindredactie) 
Fred Leenart 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra  
Gerard Brouwers  
 
Redactieadres en vormgeving 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 
Frans Verburgt  
Aert van Neslaan 419 
2341 HP Oegstgeest 
 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Smelleken, Zuid-Holland  
© Jan Hoogeveen,. jchoogeveen@kpnmail.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  
  

  
Verder zonder voorzitter 
Helaas is het ons niet gelukt om een opvolger voor 
Gerard Brouwers te vinden. Op de Algemene Leden- 

Gerard in kenmerkende pose, foto: F.V. 
 
Vergadering vertelt Gerard, dat Bas Bijl bereid is om 
in 2014 de voorzittershamer over te nemen. Is er ie-
mand die dit seizoen de taak van algemeen bestuurs-
lid (dus voor één jaar) op zich wil nemen? Dan hopen 
we in 2014 op de ALV iemand te benoemen, die de 
plaats van algemeen bestuurslid van Bas overneemt! 
Uit de zaal: Mag het ook een duo zijn? Akkoord, 
maar dan vermelden we één persoon op pagina 2 van 
de Braakbal. De ander treedt dan op als reserve! 
Met enthousiast applaus wordt op deze wijze Margot 
Klingers als algemeen bestuurslid ontvangen. Ronald 
Klingers is haar vervanger. Het voorzitterschap blijft 
dus 1 jaar vacant! 
 
Opening Kijkschermen 
Vrijdag 22 maart, één dag na de ALV, opende wet-
houder Ferdinand Ketel het Kijkscherm aan de Vier- 
Heemskinderenweg. De zojuist afgetreden voorzitter 
had de leiding en ontving de 35 genodigden bij Jan 
Kerkvliet. Na de koffie met cake verzocht hij de 
aanwezige leden van onze Vogelwerkgroep als eer-
sten in het gereedstaande busje te stappen. “Jullie  
zijn gewend aan de kou!” Bij de volgende rit 

mochten de overige genodigden mee. Zij konden dus 
wat langer in de warme stal verblijven, want koud 
was het!! Wie liep er toch in zijn VWG T-shirt bij het 

Kijkscherm? Onze ex-voorzitter! Voor shirt-
reclame moet je wat over hebben!! 
Bij de terugtocht naar de boerderij wilden de 
VWG-leden ook wel als eersten vervoerd 
worden. Maar dat stond Gerard niet toe! Uit-
eindelijk is iedereen toch wel weer warm ge-
worden door de uitstekende verzorging van 
Bert van der Zwaan. 
 
Zwerfvuil 
Op de ALV kwam bij Landschapsbeheer aan 
de orde, dat er veel werk verricht was bij het 
tot stand brengen van de Kijkschermen. Zo 
heeft een aantal leden van de werkgroep op 
vrijdagmorgen 22 maart de informatieborden 
geplaatst. De houten trappen zijn door hen op 

de juiste plaatst aangebracht en met name Sjon van 
Santen heeft honderden sleedoorns en veldesdoorns 
geplant op de heuvels. Voorzitter Gerard: “Daar was 
de gemeente niet blij mee!”. Hè???  Hun angst? Daar 
blijft zwerfvuil tussen hangen! En niemand haalt dat 
weg! 
Protest! Bert van der Zwaan: Realiseren zij zich wel, 
dat wij bij Spookverlaat en omgeving, elke zaterdag 
“vuil” verzamelen? Dit mag wel eens onder hun aan-
dacht gebracht worden! Natuurlijk zorgen wij voor 
een nette entourage van de Kijkschermen! 
 
Actuele informatie in het infopaneel bij Amalia 
Op onze laatste bestuursvergadering werd gevraagd: 
Wie zorgt er voor de inhoud van het informatiepaneel 
bij de Vogelkijkhut? Landschapsbeheer heeft het pa-
neel met omgeving prachtig opgeknapt. De verzorger 
die de Vogelkijkhut onderhoudt: Ann (en Gerard) 
Brouwers, zorgt ook voor de inhoud van het informa-
tiepaneel. Daarnaast heeft Jan Kuijt er een sleutel 
van, om informatie vanuit IVN afd. Alphen e.o. op te 
hangen. We willen jullie vragen om informatie die je 
de moeite waard vindt aan Ann en/of Jan te geven, 
zodat de inhoud van het paneel nog meer te moeite 
waard wordt. 

Piet van Woerden secretaris 
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VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
  
  

De eerste keer dat mijn geliefde en ik naar een vogel 
gingen kijken die op de ῾hotline᾽ van het DBA stond 
was in 1989. Er was een bijzonderheid gemeld in 
Amsterdam. En hoe bijzonder, dat wisten we niet, we 
waren startende vogelaars. Misschien gewoon bij-
zonder, wellicht zeldzaam. 
We moesten op een ochtend toch in Amsterdam zijn 
en besteedden de middag met het speuren in de 
steenwoestijn van 
de Vrije Universi-
teit. Daar zou de 
Rotskruiper zitten. 
Voor diegenen, die 
er nog nooit zijn 
geweest, het is een 
verzameling hoge 
torens van grijs be-
ton met een aantal 
lagere gebouwen, 
trouwens ook van 
grijs beton. Het 
weer was grijs en 
grauw en dan 
speuren naar een 
grijs vogeltje dat 
voor zijn eten over 
grijs beton kruipt  
of zich in korte 
fladderige  vlucht-
jes voortbeweegt. 
Toch heeft hij wel 
een prachtig ken-
merk: rode vleugels met witte stippen. Met dit weer 
kruipt hij helaas meer dan hij vliegt. Na een paar uur-
tjes, haast doelloos ronddolen tussen de betonreuzen,  
keken we elkaar aan en dachten beiden: dit soort  
vogelen, dit ῾twitchen᾽ is niks voor ons. Dat is het 
nog steeds niet. We spoedden ons naar de bushalte en 
zien daar een groepje vogelaars staan. Wat is hier aan 
de hand? “Weten jullie dat dan niet, elke avond komt 
de Rotskruiper daar achter de eerste R zitten slapen, 
lekker warm”. En ze wezen op het gigantische sym-
bool van de VU gevolgd door de tekst Vrije Universi-
teit. Zo zagen we onze eerste Rotskruiper. 
De tweede keer dat we in zo’n DBA-waarneming te-
rechtkwamen, was per ongeluk. We waren tijdens de 
vogeltrek in Katwijk, toen een groepje Dwerggorzen 
werd gesignaleerd!! Oh oh, paniek in de tent! Men 
rende achter elkaar aan, dwars door de volkstuintjes, 
een enkeling viel met camera en al op zijn snuit. Wij 
keken elkaar verbaasd aan en liepen er netjes 

achteraan via de paden, netjes om de tuintjes. En ja 
hoor, die gorzen werden onze kant opgejaagd. Toe-
gegeven, het zijn echte snoepies, maar voor dat twit-
chen zijn we dus niet in de wieg gelegd. We keken 
elkaar even aan en wisten dat het wederzijds was. 
 
OK, als er een vreemde vogel in het gebied van onze 
Vogelwerkgroep zit, gaan we nog wel even kijken. 

Zo zagen we een ooit 
een Bastaardarend, 
een Geelsnaveldui-
ker, een Grote Fran-
jepoot, een Kleine 
Burgemeester, op 
nog geen zeven mi-
nuten fietsen vanaf 
mijn huis een fami-
lie Kleinst Water-
hoen, een Steppen-
kievit, vierentwintig 
Vale Gieren,  
Zwarte Ooievaars 
zelfs vanaf ons  
balkon. 
Waarom maken jul-
lie dan van die we-
reldreizen en van die 
woeste expedities, 
hoor ik jullie vragen.  
Dan zien we de vo-
gels in eigen habi-
tat! Zo zagen we  

series Steppekieviten over Kazachstaanse vlaktes met 
de kuikentjes achter hen aan, in de hoge meren in Pe-
ru zagen we honderden Grote Franjepoten op trek, 
laatst in Spanje z’n 70 Vale Gieren op een paar meter 
hoe ze vochten om vlees, in Griekenland betrapten 
we een Zwarte Ooievaar tijdens het fourageren in een 
bosbeekje, het was een betoverend soort van dansje, 
in Hongarije zagen we Schreeuwarenden naar kleine 
prooien duiken, en de Halsbandparkiet, ja best een 
verassend beest hoor, daar onverwachts in de regen-
wouden van Sri Lanka. 
 
Een nieuwe Braakbal dus, maar met een treurig be-
richt. Een sympathiek lid van onze vereniging is over-
leden. Rob Kraaijeveld schreef zo’n 15 stukken voor 
de Braakbal, voor een groot deel fraaie beschrijvingen 
van nieuwe vogelgebieden, die vrijwel dezelfde week 
nog door veel van onze leden werden bezocht! Elke 
keer als ik er weer een bezoek, zal ik aan hem denken.  

  
Uw eindredacteur 

Rotskruiper V.U.(1989) foto: L.v.d. Veen
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BBeerriicchhtt  vvaann  ddee  lleeddeennaaddmmiinniissttrraattiiee  
 
 
 

Buitengewone belangstelling voor het lidmaatschap van de VWG. Uw ledenadministrateur ontving laatst onder-
staande inschrijving als gewoon lid:  
 
 
 

Geachte heer Hogendoorn, 
 
Bij deze stuur ik u mijn inschrijvingsformulier om lid te worden van de Vogelwerkgroep  
Koudekerk, Hazerswoude e.o. 
 

 Naam:  mRJjfdrGADt (PFJzjpfk) jwjUwUrvYYUuzc  
 Straat:  RxhWAHvyohNsykdt  
 Plaats:  sSsYBABYObfYK QsqCqfpBvgipxcpqYu  
 Telefoon:  qiwPTZYuHCMhEJAOTN  
 Email:  xlflda@stotrt.com  
 Type lidmaatschap:  Gewoon lid, gezinslid, jeugdlid   
 Geboortedatum:  LSfbsQFyA 
 (Verplicht voor jeugdleden)  
 Gezinslid van:  fWrbGUOVplPSMjL 
 (Verplicht voor gezinsleden)     
 Lid met ingang van:  YTsmVwfZHAbCLeqiGVb  
 Banknummer of gironummer:  WDlEJWfSHpAF  
 Datum van inschrijving:  fVuLLfxprt  
 
 Met vriendelijke groet,  PFJzjpfk jwjUwUrvYYUuzc 
       
     
 
 
Ik kan alleen maar vermoeden dat PFJzjpfk (ik denk dat ik de voornaam wel mag gebruiken) enigszins buiten-
aards is. Het adres zal wel zo iets zijn als “Aardezicht” linker deur te Voorwaarts Mars. Kennelijk is de mail van 
een planeet waarin men geen cijfers gebruikt. Toch wil deze aanmelder als “normaal lid” worden ingeschreven en 
wel zo spoedig mogelijk. Het bestuur beslist volgens de statuten omtrent de toelating van de leden en anders kan 
de algemene vergadering nog tot toelating besluiten. Ik zal het bestuur willen voorstellen om ook als buitenge-
woon lid te kunnen worden ingeschreven. De behoefte daaraan is dunkt mij nu wel aangetoond. Ik hoop dat onze 
onvolprezen penningmeester in staat is om de bijdrage voor dit jaar te innen. En ik hoop ook dat een van onze ook 
onvolprezen bezorgers van de Braakbal er niet tegen opziet een eindje om te rijden.  
Ik roep onze lezers op meer licht te laten schijnen op de bijzonderheden van deze voor mij nog vreemde vogel.  
 
Overigens zijn er nog 2 andere leden bijgekomen. 
De heer N.J. Kranenburg uit Gouda per 1 februari 2013 en Willem Blakenburg uit Hazerswoude-Rijndijk per 
1 april 2013 
Ik heet hen hartelijk welkom bij de VWG.    
 
Dat betekent dat er per 1 april 211 leden zijn, 23 gezinsleden, 10 donateurs, 19 overigen en 1 nader te onder-
zoeken.  
 

Johan Hogendoorn 
 

Uw ledenadministrateur 
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AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
  

  
  
 

  

LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN    
SSeeiizzooeenn  22001133--22001144  

 

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: 

Wo. 08 t/m 
 Zo. 12/05 19.00- Ledenweekend: Achterhoek Jan Hoogeveen 

 Zo. 02/06 05.00-15.00 
Ledenexcursie: Bussummerheide, ’s Graveland,  
Ankeveense plassen: zangvogels, wandelen + lunch 
(Kortenhoef) 

Jan Hoogeveen 

 Za.  15/06 13.00-01.00 (o.v.b.) Ledenexcursie: Arnhem: Nachtzwaluw Jan Hoogeveen 

 Do. 12/09 20.00-22.15 Startavond leden- en publieksactiviteiten: Gast:
Jos van Oostveen over de vogels in de Kaukasus Jan Hoogeveen 

Za.  21/09 8.00-18.00 Ledenexcursie: St. Philipsland/Tholen/ Noord-
Beveland: Nazomer- en herfstgasten Jan Hoogeveen 

Vr.  04 t/m 
 Zo. 06/10 8.00- Ledenweekend: Ameland Jan Hoogeveen 

Zo. 13/10 9.00-12.00 
Publieks- en ledenexcursie: De Wilck 
Start: Rode Wip-watermolen, hoek Gemeneweg/ 
Vierheemskinderenweg, Hazerswoude 

Louis Westgeest 

Do. 17/10 20.00-22.15 Publieks- en ledenavond: Over Vogeltrek Louis Westgeest 

Za. 19/10 8.00-18.00 Ledenexcursie: NW- en Centraal Deltagebied:
Trekvogels en opvetters Jan Hoogeveen 

Do. 14/11 20.00-22.15 Leden- en publieksavond:
Landenspecial: Chris Schenk: Japan Jan Hoogeveen 

Zo. 08/12 8.00- 17.00 Ledenexcursie: Gouwzee + Medemblik ZO + dijk 
Enkhuizen/Lelystad + Z-Flevoland: Wintergasten Jan Hoogeveen 

Vr. 03/01 20.00- Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Piet van Woerden 

Za. 11/01 8.00- 17.00 
Ledenexcursie: AWD:  
Wintergasten (watervogels en roofvogels) 

Jan Hoogeveen 
 

vervolg op pg. 8 
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Do. 12/02 20.00-22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Jan Hoogeveen 

Zo. 23/02 7.00-18.00 Ledenexcursie: Texel. Wintergasten  
(ganzen, eenden, zwanen, roofvogels)

Jan Hoogeveen 

Do. 06/03 20.00- 22.00 Opening weidevogelseizoen Jan Kuijt 

Vr! 14/03 20.00-22.15 Leden- en publieksavond:Vogelspecial: Ooievaar Jan Hoogeveen 

Do. 27/03 20.00-22.30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Za. 29/03 8.00- 18.00 Ledenexcursie: Delta. Steltvogels/zangvogels Jan Hoogeveen 

Do. 10/04 20.00- 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma nog onbekend Louis Westgeest 

Za. 19/04 7.00- 18.00 
Pasen

Ledenexcursie: Hoogezandsche Gorzen / Numans-
dorp /KleinKoninkrijk (broedvogels/ doortrekkers, 

Jan Hoogeveen 

Vr. 25/04 t/m 
Zo. 04/05 

 Buitenlandse reis voor leden: Bulgarije Jan Hoogeveen 

Zo. 18/05 7.00- 16.00 
Ledenexcursie: Rivierengebied: Zomervogels (wan-
delingen) 

Jan Hoogeveen 

Za. 07/06 5.00- 15.00 Ledenexcursie: Lentevreugd/Berkheide: Zomervo-
gels (met pannenkoeken), wandeling

Jan Hoogeveen 

 
 

 Beheersactiviteiten 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden 

Natuur-
tuin, 
Koudekerk 
a/d Rijn 

Zaterdag 
09.00 uur 

Van maart t/m september kan men er elke zaterdag 
terecht via het Hofstedelaantje aan de Kerklaan. 
Begin en eind seizoen tevoren even informeren of 
er gewerkt wordt! 

Tineke van Rijn 
(0172 - 518267) 

 

Bert van der Zwaan 
(0172 - 588450)  

Zagen, 
knotten, 
maaiwerk, 
enz. 

Vrijdag 
08.30 uur 

Start bij de Zaagbek aan het Spookverlaat:
Allerhande activiteiten: knot-, plant-, maai-, bag-
ger-, zaag-, kloof- en bezorgwerk.  
Van augustus t/m maart. Info bij Cor Kes!

Cor Kes 
(071 - 3414507) 

 
Margot & Ronald Klingers 

(071 - 5411198) 

Zaterdag 
08.30 uur 

Maaiwerk bij vogelhut Amalia en Kruiskade.  
In de maanden juli/augustus op afspraak. 

Zaterdag 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek
Start van het knotseizoen: 26-10-2013,  
Nationale Natuur Werkdag: 02-11-2013,  
16-11-2013, 30-11-2013, 14-12-2013,  
vrijdag 27-12-2013, 04-01-2014, 18-01-2014,  
01-02-2014, 15-02-2014, 01-03-2014, 
 Provinciale Vrijwilligersdag: 08-03-2014, 
 slotdag van het knotten: 15-03-2014. 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

14/15-09-2013, 12/13-10-2013, 16/17-11-2013, 
14/15-12-2013, 11/12-01-2014, 15/16-02-2014, 
15/16-03-2014, 12/13-04-2014, 13/14- 09-2014. 

Ko Katsman 
(071 – 3412234)  

WBW/ 
     EBW 

Zaterdag 
World of European Bird Watch: 
05-10-2013 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 

   
  Voor aanvullingen, wijzigingen e.d. wende men zich tot Piet van Woerden, tel. 071-3413400, e-mail: p.van.woerden@hetnet.nl.  
  



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   9 

 
 

 
 

 

 
 

 
IN MEMORIAM ROB KRAAIJEVELD 

 
 

Op zondag 21 april overleed ons actieve lid Rob Kraaijeveld. Zaterdag had een 
groep leden op excursie in de duinen van Noord-Holland nog een kaart naar hem ge-
stuurd om hem te ondersteunen in zijn zware ziekte.  
 
Op de Algemene ledenvergadering van 21 maart hoorden we van de slechte vooruit-
zichten wat zijn gezondheid betrof. 
 
Een flinke afvaardiging van onze vereniging was donderdag 25 april aanwezig bij de 
herdenkingsdienst in de aula van de Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn. 
Begin 2002 werd Rob lid van onze Vogelwerkgroep. Bovenaan de rouwkaart staat: 
Alles wat je deed, deed je met overgave. Je stond altijd voor iedereen klaar!. Dit 
hebben wij ook ervaren in onze vereniging. 
 
Rob was lid van de knotploeg, die op vele zaterdagen het onderhoud verzorgt van het 
Spookverlaat e.o. Hij behoorde tot de wintertellers, die eenmaal per maand in het 
winterhalfjaar zoveel mogelijk vogels telde in zijn gebied. Van 2003 tot 2007 was hij 
lid van het bestuur van de Vogelwerkgroep. Tot 2007 was hij Wetlandwacht voor 
‘De Wilck’. 
 
Bij de meeste leden zal Rob in herinnering blijven als de schrijver van “De mooiste 
vogelplekken in Nederland”. In ons verenigingsblad liet hij ons meegenieten van zijn 
privé-excursies. In het decembernummer van 2012 schreef hij nog het tiende deel. 
Na de zeer enthousiaste beschrijving van zijn ervaringen in een bepaald gebied, gaf 
hij zeer nauwkeurig aan waar je het kon vinden. Nee, Rob hield dit niet voor zich-
zelf. Wij mochten meegenieten! 
We zullen hem missen!  
 
Oneindig veel groter zal het gemis zijn voor zijn vrouw Marijke en zijn kinderen en 
kleinkinderen. 
Wij wensen jullie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Met jullie 
zijn wij dankbaar voor alle mooie herinneringen aan deze bijzondere man. 
 
 
Namens de VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o.,  
  
Piet van Woerden,  
Secretaris VWG 
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BBuusseexxccuurrssiiee  ZZeeeellaanndd  
2 februari 2013 

 
Op zaterdag 2 februari staat om 07.40 uur de bus voor 
Zeeland al klaar op het parkeerterrein van de carpool-
plaats aan de Gemeneweg naast de N11. Wij en vele 
anderen met ons, zijn behoorlijk bepakt, want Zeeland 
kan qua koude wel meevallen maar je weet maar nooit. 
Dus we zien nogal wat paraplu’s en extra tassen met 
regenpakken voorbij schuiven. We zijn met 35 perso-
nen, dus een redelijk volle bus. Aad Stahlie (voormalig 
hoofd van de school van onze kinderen) is weer onze 
chauffeur zoals ook de vorige keren. Hij heeft het 
groot rijbewijs als hobby gehaald. Een uitstekend 
chauffeur die zeer passagiersvriendelijk en ook voge-
laars-vriendelijk rijdt. We moeten onze gordels om en 
dat doen we in het begin dan ook braaf. 
 
Het is buiïg en er blaast een behoorlijk frisse wind. 
We rijden via de Hellegatsplaten Zeeland in. We ne-
men de parallelweg aan de linkerzijde van de N59. We 
zien veel mosselkwekerijen. Louis vreest dat veel vo-
gels net doorgetrokken zijn omdat we kort na de vorst 
komen en later blijkt deze vrees ook wel bewaarheid te 
worden. Elke boom die je tegenkomt is van ná 1953, 
van na de watersnoodramp. Behalve het beboste ge-
bied bij Burgh Haamstede, waar de bomen in 1920 ge-
plant zijn tegen de zandverstuivingen dankzij een 
werklozenproject. 
We stoppen bij het Watersnoodmuseum waar we goed 
zicht hebben op het water. Het is hier een goede rust-
plaats voor veel eenden- en ganzensoorten. Helaas, er 
zit bar weinig, het waait heel hard. Alleen Jan heeft 

zijn telescoop gepakt, alle vogels zitten ver weg en zijn 
moeilijk te zien. Er zitten wat Brilduikers, nog wel te 
zien met een trillende telescoop. Ook zitten er wat 
Kleine Zwanen op het water. 
We gaan op weg naar Zierikzee. Jan Hoogeveen wijst 
me op de biologische geitenboerderij van zijn dochter 
en schoonzoon waar we bijna langs rijden. We nemen 

afslag Sint Philipsland en kort daarop de ventweg naar 
Bruinisse, het wordt wat levendiger wat betreft vogels. 
We zien Steenlopertjes, Scholeksters, Wulpen, Slob-
eenden en Bergeenden. Zo ook grote groepen Rosse 
Grutto’s, Meerkoeten en ook vrij veel Rotganzen.  
Er zijn veel mosselkwekerijen te herkennen aan de le-
lijke boeien in het water. Als we op een parkeerterrein 
stoppen, zien we veel door meeuwen kapot gegooide 
oesters. Ook een manier om aan de kost te komen! 
Verderop zien we een vlucht Leeuweriken. Later ook 
Kramsvogels: zij zijn een teken dat de winter nog niet 
is afgelopen. Bij een boerderij zitten twee Kauwtjes 
ieder aan een kant op een pilaar bij de ingang van een 
boerderij, alsof ze gebeiteld zijn. Voor de bus uit vliegt 
een vrouwtje Bruine Kiekendief.  
Al rijdend zien we een Torenvalk op ooghoogte, op de 
dijk zit een Buizerd en verderop een flinke groep 
Brandganzen. De overwinteringsaantallen* zijn ca. 
320.000 Brandganzen op dit ogenblik. Er landen 
meerdere groepen Wulpen, dan weer zittend, dan weer 
opvliegend. Er loopt een Fazantenhaan met wat hen-
nen. We zien in de verte de Zeelandbrug opdoemen. 
Bij het gemaal duikt een Dodaarsje. 
We rijden een rondje omdat we te vroeg zijn voor de 
lunch. Voor een wandeling is de wind te hard en te 
koud. We zien weer Smienten, Lepelaars, Slobeenden 
en Zwarte Ruiters. Een groep Kieviten met Goudple-
vieren scheert langs de bus. Prachtig gezicht hoe ze 
simultaan wenden en draaien, van donker naar goudwit 
kleurend.  
Bij de Oosterscheldekering zag Louis bij zijn voorver-
kenrondje gewone zeehonden. Ook heeft hij er wel 
eens een stuk of dertig bruinvissen gezien, een kleine 
dolfijnensoort. Er is verschrikkelijk harde zijwind en 
Aad moet zijn best doen om de bus recht te houden. 
We gaan naar Neeltje Jans, rechtsom op het eiland. 
Een Houtduif en een Holenduif. Houtduif met de witte 
vlek op de vleugels en witte halsring, de Holenduif iets 
kleiner en donker. Bij het verkenrondje het ‘miechel-
de’ het van de vogels, er zit nu helemaal niets. Wel te-
leurstellend voor Louis, want hij heeft veel voorwerk 
in deze excursie gestoken gezien alles wat hij ons ver-
telt! De bus moet de weg achteruit met een bocht langs 
de dijk maken. Fantastisch hoe goed Aad dit doet met 
alle rust. We zien Middelste Zaagbekken, een grijze 
zeehond, een Holenduif, een Leeuwerik scheert voor-
bij. Als we rechtdoor gaan op het eiland zouden we 
een vogelhut vinden, maar dat is niet te doen met dit 
weer. We hebben zicht op de Oosterscheldedam, zien 
het instromend water, in de verte de platte toren van 
Zierikzee.  
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Na de watersnoodramp in 1953 had het bouwen van 
dijken over de zeearmen aanvankelijk grote steun van 
de bevolking. Later kwamen de protesten. Men werd 
zich bewust van de nadelen. De Brouwersdam (1970) 
kreeg zijn spuisluizen in 1981. Er kwam felle kritiek 
op het afsluiten van de Oosterschelde: nacht van  
Schmelzer, val van kabinet Biesheuvel, kabinet Den 
Uil nam een gewijzigd besluit ten aanzien van de Oos-
terscheldekering. Door de spuislui-
zen in de afsluitende dijken 
te brengen bleef de dy-
namiek in het ach-
terliggende gebied 
behouden en daar-
daarmee werden de 
mosselkwekerijen 
gered. Toeristisch 
bleek daardoor het ge-
bied ook aantrekkelijk te wor-
den. En hier zie je hoe natuurbeheer en een econo-
misch aspect uiteindelijk in samenspel een groot be-
lang kunnen dienen.  
Heel in de verte zien we een gordijn van regen onze 
kant opkomen. Het duurt niet lang, dan zitten we in 
een hoosbui. Binnen wel lekker warm en droog, maar 
dit is toch niet wat we gewild hebben… Daarna vlie-
gen er wat Puttertjes over en dat maakt het weer een 
beetje goed. We gaan weer met harde zijwind over de 
Oosterschelde dam. Op een stukje grof land zitten 
Kramsvogels, mooi door het zonlicht dat op het veren-
kleed valt. We zien ook nog een koppel van acht reeën 
in de verte. 
Onderweg weer Wulpen en Scholeksters. Tussen een 
grote groep Rotganzen zit een Zwarte Rotgans. Louis 
is dolblij dat hij ons deze bijzonderheid kan tonen! Bij 
de Zwarte Rotgans gaat de witte halsring bijna rond en 
de ring is ook breder. We willen nu ook nog de Wit-
buik Rotgans. We worden veeleisend! We gaan rich-
ting Plompe Toren. We zien twee Kluten, tegen de 
kant aan wat Wintertalingen en ook wat Watersnippen. 
Vaak ziet Louis een Slechtvalk op de toren, maar van-
daag schuilt deze liever iets lager i.v.m. de wind. Er 
duikt een Waterral weg in de kant. Weinigen hebben 
hem gezien. Bij plan Tureluur, kan Louis ons meer 
vertellen. Hij is ondernemer, agriër en natuurliefheb-
ber. Hij legt ons een oorzaak van de leverbotziekte bij 
schapen en geiten uit. Op de weiden waar schapen en 
geiten grazen, leven kleine slakjes. Als de beesten deze 
binnenkrijgen krijgen ze de leverbotziekte. Echter: 
Kieviten, Koperwieken en Plevieren eten deze slakjes. 
Daardoor heeft de agrariër belang bij een goed weide-
vogel beheer! Overigens is dit Plan Tureluur een na-
tuurgebied dat is mogelijk gemaakt met Europees geld. 
Er zitten giga grote groepen met een bepaalde ganzen, 

rijden richting Heerenkeet, alwaar we heerlijk geluncht 
hebben met uitzicht over het water. 
Via het plan Tureluur en langs Schelphoek, richting 
Scharendijke naar de Brouwersdam. Op het land 
Grauwe-, Kol-, en Rietganzen met oranje poten, don-
kere hals en donker uiterlijk. We houden het Noord-
zeestrand aan. Het loeit om de bus dus uitstappen doen 
we maar heel kort. We zien Zwarte Zee-eenden met 
hun deels gele snavel met zwarte knobbel, ver weg, ze 
komen steeds met een golf omhoog. Dat frustreert een 

aantal mensen, want ze kijken steeds net te laat. 
Ook zien we wat Brilduikers en mannetje Mid-
delste Zaagbek. Er zwemmen bij de sluis twee 
gewone zeehonden. 
Verderop zijn heel veel kitesurfers actief. 

Maar zij dienen ons doel niet… Er vliegt een 
Kiekendief over de weg. Kraaien zijn een Havik 

aan het pesten. 
Diverse mensen zorgen voor lekkers onderweg en dat 
kunnen we wel gebruiken. Het verhoogt het school-
reisgevoel. Er zijn prachtige luchten en wolkenpartijen. 
We zien de masten van het marinecommunicatiecen-
trum, dat in geval van oorlog als eerste gebombardeerd 
zou worden door het Oostblok. Via de Romeinse weg 
gaan we langs Goedereede. Bij het havenhoofd zitten 
Dodaarsjes. Op de Brouwersdam staat een keiharde 
koude wind maar het is wel zonnig. We zien wat 
Smientjes en weer Dodaarsjes. We rijden langs Helle-
voetsluis, in vroeger tijd een marinehaven. Piet Hein 
kwam hier met de zilvervloot naar toe na zijn over-
winning op de Spanjaarden. Daar gaan we N57 op en 
rijden huiswaarts. Vlak voor we de N11 oprijden zien 
we nog wat grote Zilverreigers in de slootkanten zitten. 
Die hadden in Zeeland er ook behoren te zijn… 
 
Louis,  
’t Was wel heel gemeen dat het weer zo omgeslagen 
was in twee dagen tijd waardoor de vogels er vandoor 
waren en wij de bus 
niet uitkonden en de 
telescoop bijna niet 
konden opzetten. Jij 
hebt heel veel verteld 
over beleid en historie. 
Dat maakte deze dag 
eigenlijk heel bijzon-
der.  
Jij vertelt de dingen uit 
de praktijk en vertaalt 
dingen uit het verleden 
naar het nu. Heel in-
structief. Gelukkig hebben we nog best veel gezien 
realiseer ik me nu ik dit verslag schrijf. Heel veel 
dank voor het organiseren van de bustocht!         .  

maar we moeten er met een bepaalde snelheid langs 
Mieke Bernard 
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Twee Dwergganzen in de mist foto: E. v. Zonneveld 

  
ZZuuiidd--HHoollllaanndd  eenn  NNoooorrdd--ZZeeeellaanndd  

vogelexcursie17 februari 2013 
  
Wij vertrokken met in totaal 20 personen richting 
Hoeksche Waard. 
De 1e echte stop werd gemaakt bij Cilaarshoek. Op 
de parkeerplaats zagen wij aan de overkant van de 
weg een groepje Wilde Zwanen die al redelijk snel 
vertrokken, dus niet iedereen heeft ze gezien maar dit 
werd later op de dag helemaal goed gemaakt. Wij 
zijn al vaker op deze plek geweest want hier staat een 
hele comfortabele “vogelkijkhut" van SBB en het is 
een bekende plek voor Brandganzen. Zoek de Rood-
halsgans! Buiten zagen wij eerst nog een Slechtvalk 
op een hek. Het was een jonge vogel omdat hij licht-
bruin van kleur was. Binnen was helaas niet zoveel te 
zien maar een normaal toilet is wel heel fijn voor de 
helft van de groep. Op de terugweg naar de auto 
mooie Wintertalingen. Het was grauw en fris. Op 
weg naar de Dwerggans kwamen wij weer een groep 
Brandganzen tegen met een kleine Canadese Gans! 
Hij was een" vreemde eend in de bijt" want hij werd 
een beetje verjaagd. Op de Vlaamseweg kregen wij 2 
Dwergganzen in beeld. Er stond 1 exemplaar rechtop 
stil en de oranje (gele) oogring was heel mooi te 
zien, evenals de witte bles die doorloopt tot op de 
kruin. Via de A29 gingen wij richting Zierikzee. Bij 
Den Bommel stond een Lepelaar. Verderop een 
Muskuseend. 
 
Bij de Oud Hollandse Dijk reden wij langs Rietgan-
zen. Ik zat in de 1e auto en later genoten wij van een 
weggetje met aan weerszijden boompjes waar Vink, 
Kneu, Keep en Groenlingen voor ons uit dansten. Bij 
de haven van Battenoord stond ons een tropische 
verassing te wachten; Flamingo's! Eén Caribische 
met zijn heel felle oranje kleur, diverse Chileense en 
gewone die het grootst zijn. Rond de 25 in totaal. 
Enkele hadden kleurringen. Ze maakten op een ge-
geven moment voor ons een ereronde en dit was 

schitterend. Dit is een overwinteringsgebied en 
sommigen broeden in het Zwillbrockervenn . Helaas 
was hier niet de Geelsnavelduiker te zien. Het was 
ook een beetje mistig. Op de Oudendijk bij Sirjans-
land zaten in ieder geval drie Witbuikrotganzen tus-
sen de Rotganzen en alles vloog op. Wij waren in-
middels aan de andere kant van het Grevelingenmeer 
gekomen. Hier zaten ondermeer Geoorde Fuut en 
Middelste Zaagbek. Wij zagen een boot van Dutch 
Birding varen die zij speciaal voor de Geelsnavel-
duiker hadden gehuurd. Later bleek dat hij daar ge-
meld is maar wij zagen hem niet want de zon was 
nog steeds niet doorgebroken. Wij wilden naar 
Brouwershaven, maar er was een omleiding. Dit was 
achteraf totaal niet vervelend. 

 
Kuifduiker foto: J. Hoogeveen 
 
Bij Zonnemaire op de Stapelsweg vloog een vrouw-
tje Blauwe Kiekendief. In de Oud-Bommenede  
polder zat een groep van 88 Wilde en Kleine Zwanen 
in de klei. Het geluid wat ze maken is erg mooi. Een 
stukje verderop zat een groep Toendrarietganzen, 
Kleine Zwanen en een Indische Gans.  
Wij werden getrakteerd door Anne-Marie op kaas-
taart. Om 15:50 brak eindelijk de zon door. Naast de 
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Ravensweg zat een groep Rot- en Brandganzen. Een 
paar mensen zagen er een Zwarte Rotgans tussen. 
Onze laatste stop was de Brouwersdam. Daar zwom 
een Roodkeelduiker en een paartje Zwarte Zee-eend. 

Rond 17:15 vertrokken wij naar Hazerswoude. Jam-
mer dat wij de Brilzee-eend en de Geelsnavelduiker 
niet hebben gezien maar het was een heel mooie dag.     

Ingrid Koedijk 
 
Vogelwaarnemingen 17 februari 2013 
  

Aalscholver Gaai Kievit Nijlgans Tafeleend 

Bergeend Geoorde Fuut Kl. Canadese Gans Nonnetje Toendrarietgans 

Blauwe Kiekendief Grauwe Gans Kl. Mantelmeeuw Ooievaar Torenvalk 

Blauwe Reiger Groenling Kleine Zwaan Paarse Strandloper Turkse Tortel 

Bontbekplevier Gr. Canadese Gans Kneu Pijlstaart Veldleeuwerik 

Brandgans Grote Mantelmeeuw Knobbelzwaan Pimpelmees Vink 

Brilduiker Grote Zaagbek Kokmeeuw Putter Waterhoen 

Buizerd Grote Zilverreiger Kolgans Ringmus Wilde Eend 

Caribische Flamingo Halsbandparkiet Koolmees Roodkeelduiker Wilde Zwaan 

Chileense Flamingo Havik Krakeend Rosse Grutto Winterkoning 

Dodaars Heggenmus Kramsvogel Rotgans Wintertaling 

Drieteenstrandloper Holenduif Kuifduiker Scholekster Witbuikrotgans 

Dwerggans Houtduif Kuifeend Sijs Wulp 

Eidereend Huismus Lepelaar Slechtvalk Zilvermeeuw 

Ekster Indische Gans Meerkoet Smient Zwaangans 

Fazant Kanoet Merel Spreeuw Zwarte Kraai 

Flamingo Kauw Middelste Zaagbek Steenloper Zwarte Rotgans 

Fuut Keep Muskuseend Stormmeeuw Zwarte Zee-eend 
  
 
 
 
 

VVooggeellwweeeekkeenndd  AAmmeellaanndd  nnaajjaaaarr  22001133  
 
Beste allemaal, 
 
Bij deze is inschrijving voor ons jaarlijks terugkerende vogelweekend weer mogelijk. Het week-  
end valt op 4, 5 en 6 oktober. Dit maal is ons verblijf in Ballum op Ameland en is ook nog eens  
 volledig verzorgd ( d.w.z. vol pension). Voor informatie over de gekozen accommodatie zie de   
link http://www.groepsverblijfbakker.nl/groepen.htm.  
Onze plannen zijn nog niet helemaal vast omlijnd, maar we zullen in ieder geval de auto’s achter-  
laten op het parkeerterrein van de veerboot in Holwerd en fietsen huren op Ameland. De heenreis   
zal mogelijk via vogelgebieden in Noord-Holland verlopen en op de terugweg kunnen het Lau-
wersmeer en/of de Oostvaarders worden aangedaan. 
De kosten van dit weekend zullen tussen 120 en 130 euro pp bedragen ( afhankelijk van het aan-  
al inschrijvingen). Bij inschrijving wordt een vooruitbetaling gevraagd van 100 euro te voldoen   
op giro 520103 t.n.v. onze vogelwerkgroep. Er kunnen ongeveer 25 personen mee en ook nu   
geldt weer: vol is vol. 
 
Met vriendelijke groet: 

Ton, Jan en Bert 
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DDee  UUttrreecchhttssee  HHeeuuvveellrruugg  
Excursie Utrechtse Heuvelrug 23 maart 2013 

 
Om 08.00 uur verzamelde zich een 15tal ‘die-hards’ 
van de club bij Boers voor de excursie. Het weerbe-
richt dat was afgegeven, beloofde niet veel comfort 
voor deze dag. Harde oostenwind waardoor de ge-
voelstemperatuur min 15 C zou zijn, maar het was 
gelukkig wel droog. 
Het eerste doel was de Kaapse bossen bij Doorn, een 
‘blauwepaaltjeswandeling’ van 5 km vanaf de Leer-
sumse weg 2. Blauwe paaltjes werden paarse streep-
jes want er was blijkbaar iets veranderd door de 
boswachterij…. Ik dacht een Goudhaantje te horen, 
maar de vier piepjes op een rij moesten volgens John 
van een Zwarte Mees zijn. In het bos scharrelden 
veel Merels en Zanglijsters, op de achtergrond hoor-
den we een Boomklever. John en Adrian bekijken 
een bijzonderheid: uit een berk groeit een andere 
boom, kennelijk heeft een zaadje wortel geschoten 
op de boom. Even verder staat een boom volop in 
knop, het blad eronder doet Amerikaanse eik ver-
moeden.  

Tussen de braamstruiken horen en 
zien we een Winterkoninkje en 
met de ‘tsik’ verraadt de Grote 
Bonte Specht zijn aanwezigheid. 
We horen Vink en Pimpelmees, 
Ans ziet een Roodborstje. 
 
Uit een gat van een knoestige 
boom met gaten hangt een Holen-
duif, hij lijkt wel opgezet... Ter-
wijl we dit gadeslaan horen we 
het lachen van de Groene Specht. 
Niet ver van de eerste huisjes 
wordt een groepje Staartmeesjes 

Gaan jullie nou mee?   gezien, de veren helemaal opgezet  
vanwege de kou. Er zit een Sijsje in een boompje 
niet ver van een voederplaats. 
De kou in het bos valt nog mee, maar we moeten 
goed buiten de wind koffie drinken om het nog pret-
tig te hebben. Gelukkig doet de aangeboden cake ons 
veel goed. 
 
We vervolgen de weg naar het Leersumse Veld aan 
de Maarsbergseweg. Een prachtig moerasachtig hei-
develd. Bij het parkeren zien we een Vlaamse Gaai, 
op een landbouwveld zien we heel veel Zanglijsters, 
ook veel Koperwieken en Kramsvogels; de winter is 
duidelijk nog niet voorbij! Adrian dacht er ook Ke-
pen te zien maar dat wordt door niemand bevestigd. 
Als we langs een ven lopen krijg ik een Finland-
gevoel, zowel wat natuur- als koude beleving…. Er 
vliegt een Buizerd over het veld. Er wordt weer wel-

les/nietes een Keep gezien. We zoeken bij verschil-
lende heidevelden, omzoomd door bos met veel ber-
ken, naar een Klapekster. Prachtig terrein trouwens 
voor Boomvalken, maar die zijn er nog niet. Wat een 
mooi gebied is dit! Jammer dat het zo koud is, maar 
het licht is prachtig. We gaan via het Breeveen terug. 

 
Goudhaantje als kolibrie foto: E. v. Zonneveld 
 

Bij een spar horen en zien we een aantal Goudhaan-
tjes. Minstens drie hangen als kolibries onder de tak-
jes en pikken naar insectjes. Een hoogtepunt, vooral 
voor de fotografen onder ons. We horen weer een 
Pimpeltje, een Buizerd miauwt in de lucht. We gaan 
een hek door en lopen langs een ven naar een plek 
met wijds uitzicht. We hopen weer op een Klapek-
ster, maar helaas. Het Leersumse Veld is een bezoek 
meer dan waard, ook al is met dit koude weer met 
harde wind de ‘vogeloogst’ niet zo groot.  
 
We gaan door naar de Amerongse Bovenpolder. Als 
we gaan lopen zien we tussen de Galloway runderen 
een grote groep Witte Kwikstaarten, helaas geen 
Rouwkwikken. Verderop zitten ook Graspiepers. Op 
een paaltje zit een prachtige man Roodborsttapuit. In 
het water zwemmen Berg- en Tafeleenden, er staan 
ook een paar Lepelaars en wat verderop drie Pijl-
staarten. De Bergeenden met baltsgedrag zijn echt in 

 
Kasteel Amerongen  foto: E. v. Zonneveld 
 
prachtkleed. Achterin een kreek zien we nog een 
Grote Zilverreiger. Jan snelt terug want een groepje 
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achterblijvers heeft twee Tjif-
tjaffen gezien, ze zouden de eer-
sten van dit jaar zijn. Vanaf de 
uitkijktoren worden zeker 130 
Wintertalingen geteld. 
We wandelen nog even om  
het kasteel heen en onderweg 
zien we nog Kwikstaarten,  
Koperwieken, Groenlingen, wat 
Staartmezen. Holenduiven zijn 
zich aan het groeperen voor de 
avondslaapplaatsen. Kol- en 
Brandganzen vliegen in groepen 
af en aan en verzamelen zich 
weer in de weilanden. 
 
We reizen nog even door naar 
kasteel Duurstede. Onderweg 
langs de dijk zien we nog heel 
veel Brand- en Kolganzen, we 
zien een Kleine Canadesche 
Gans en een Ooievaar. Ook een 
Wulp wordt in het voorbijrijden gezien.  
Als we parkeren en uitstappen, is de wind gemeen 
koud zo tegen vijf uur. Een voorbij wandelende da-
me met honden wijst ons op een tot de dennen beho-
rende boom in de Zocherstraat. Er zitten wel acht 
Ransuilen in deze boom hetgeen aan de poepsporen 
wel te zien is! Een waarde-volle tip aan het eind van 
deze dag. Ondanks de koude wind hebben we van 

Een van de acht Ransuilen  foto: E. v. Zonneveld 
 

deze dag. Ondanks de koude wind hebben we van 
deze dag weer genoten. De excursie was zeer de 
moeite waard, vooral door de waarneming van de 
Goudhaantjes, die helemaal in hun fourageren op-
gingen waardoor we ze fantastisch konden bekijken. 
Maar ook de Ransuilen in de boom was een echte 
topper van deze excursie. 

 
Mieke Bernard 

Waarnemingen 23 maart 2013 
 

Aalscholver Gr. Canadese Gans Knobbelzwaan Pimpelmees Torenvalk 

Bergeend Gr. Zilverreiger Kokmeeuw Ransuil Tureluur 

Blauwe Reiger Graspieper Kolgans Ringmus Turkse Tortel 

Boomklever Grauwe Gans Koolmees Roodborst Vink 

Boomkruiper Groene Specht Koperwiek Roodborsttapuit Waterhoen 

Brandgans Groenling Krakeend Scholekster Wilde Eend 

Buizerd Grutto Kramsvogel Sijs Winterkoninkje 

Ekster Holenduif Kuifeend Slobeend Wintertaling 

Fazant  (o) Houtduif Lepelaar Smient Witte Kwikstaart 

Fuut Huismus Meerkoet Spreeuw Wulp 

Gaai Kauw Merel Staartmees Zanglijster 

Glanskop Kievit Nijlgans Stormmeeuw Zilvermeeuw 

Goudhaan Kl. Canadese Gans Ooievaar Tafeleend Zwarte Kraai 

Gr. Bonte Specht Kl. Mantelmeeuw Pijlstaart Tjiftjaf Zwarte Mees (g) 
 
  (o) = onderweg 
 (g) = gehoord 
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 Bevernest in de Peene foto: J. Hoogeveen 
 

BBeevveerrggeelluuiiddeenn  
 

Beste Natuurvrienden,  
 

Vanaf heden zijn alle geluidsopnames van bevers, 
die ik in de loop der tijd heb gemaakt, te beluiste-
ren op de website www.Biber-Stimmen.de. 
De geluiden van de bevers zijn fascinerend en er kan 
ongetwijfeld nog veel meer aan ‘gestudeerd’ worden. 
Reden om de gegevens te publiceren. Bovendien ma-
ken de bevers met hun geluiden overal vrienden (zie 
bijv. PriemenBS_2011-01-01) en vrienden kunnen 
deze dieren wel gebruiken. Voor mij redenen genoeg 
om niet langer te twijfelen en deze op de een of ande-
re manier toch  wat "intieme" opnames van de bevers 
prijs te geven aan het internet. Maar ik denk dat de 
voordelen zullen opwegen tegen deze nadelen, en ik 
hoop dat de bevers het met me eens zijn. 
 
Het geluidsprofiel van de Peenetalmoor 
Beverburchten zijn niet altijd volledig geluidsdicht en 
zo werden ook alle andere geluiden uit het dal vastge-
legd. Enkele opnamen van april tot mei zijn zo mooi 
dat men urenlang kan luisteren (bijv. Guetzkow 
Iglu_2008-05-22). Het is ongelooflijk wat er ‘s nachts 
al niet over de heide trekt. Het Peenetal wordt zo on-
gelooflijk doorzichtig. Zo krijg je in enkele uren op 
een nachtopname met juveniele bevers, Kerkuilen, 
Kraanvogels, eenden, rallen, kikkers, otters, 
de trek van  de duikers en ga zo maar door. Je kunt 
bijna de zon horen opkomen, waarna er nog veel meer 
nieuwe geluiden bijkomen. 

 
 
Zo’n landschap moeten we goed bewaken! 
Als we dit natuurlandschap gewoon maar voor lief 
nemen, kan het op  een goeie ochtend zomaar ver-
dwenen zijn. Het gebied wordt steeds meer ontsloten  
voor recreatieve doeleinden waardoor het gebied meer 
en meer druk  komt te staan op. Ook de nieuwe 
windmolens*, die werden goedgekeurd in het "Zug-
schneise Peenetal" (bijv. Liepen en Neetzow) zijn in 
dit verband bedenkelijk. Het minste dat we goed kun-
nen doen, is onze wetten en richtlijnen blijven nale-
ven: broedplaatsen, voedselgebieden en habitatricht-
lijnen ontzien! 

Maar nu voor de eerste  keer op naar het prachtige re-
servaat: eindelijk worden mijn bever-audio-gegevens 
doorgegeven. 
Veel plezier en succes ermee. 

 

Vele groeten, Geranda Olsthoorn 
 
* En natuurlijk apparaten uitdoen als je ze niet gebruikt, het zou al heel wat uitmaken i.p.v. overal die LED's. Met wat 

zuinigheid kunnen we een hoop besparen. Overigens rijst dan wel de vraag wat te doen met de opnamen op het internet 
(provider..., computer, etc ...) Het ligt toch allemaal niet zo makkelijk… 
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Mag ik mij even voorstellen: 

mijn naam is MMaarrggoott  KKlliinnggeerrss--VViisssseerr 
 
Op de algemene ledenvergadering ben ik gevraagd 
om toe te treden als algemeen bestuurslid, met  
Ronald, mijn man als plaatsvervanger, voor de peri-
ode van een jaar. Inmiddels hebben we de eerste be-
stuursvergadering al gehad en krijg ik een globale 
indruk van wat het bestuur allemaal zo regelt en  
coördineert. Voor diegenen die mij nog niet kennen 
hier een korte introductie. 
 
In 1997 ben ik door Ronald lid gemaakt van de  
vogelwerkgroep. De natuur en vooral de vogels trok-
ken altijd al mijn belangstelling maar dat er ook een 
speciale verenging bestond die zich met vogels bezig 
hield, was voor mij helemaal nieuw. De eerste jaren 
ben ik met Ronald samen veel op excursies geweest 
van de vogelwerkgroep. De cursus vogels herkennen 
heb ik echter bij IVN in Leiderdorp gedaan. Ik be-
schikte toen nog niet over een auto en de cursus werd 
in Leiderdorp op fietsafstand gehouden. Ik heb nog 
les gehad van Els Löhr en Henk Merts. 
 
 Sinds maart 2000 werk ik voor het onderdeel land-
schapsbeheer als knotter. Ronald had toen zijn arm in 
het gips en ik ben toen mee gegaan om zijn “rechter-
hand” te zijn. Het gebied dat door ons wordt onder-
houden, valt onder Staatsbosbeheer. Het betreft een 
oude houtkade die in de wintermaanden wordt ge-
knot en onderhouden. Hier worden o.a. door ons wil-
gen geknot, bomen gerooid, houtrillen gemaakt, 
infopanelen bijgewerkt, ooievaarsnest 1x per 5 jaar 
gerestaureerd, slootkanten verbeterd, kade schoonge-
houden, bruggen gebouwd en of vervangen, snipper-
paden aangelegd. Kortom alles voor de natuur die 
zodanig weer opgeknapt wordt die weer een nieuwe 
ontwikkeling kan doormaken. Dit werk gebeurt 
voornamelijk in de wintermaanden vanaf eind okto-
ber tot medio maart op de zaterdagochtenden. We 
starten altijd om 8.30 u tot ongeveer 14.00 u waarna 
we afsluiten met een heerlijke kop erwtensoep van 
Bert van der Zwaan. De groep bestaat uit 34 man/ 
vrouw en gemiddeld zijn er 25 man/vrouw op de za-
terdag aanwezig; die werkzaamheden moeten ook 
gecoördineerd worden. Incidenteel worden er in de 
maanden daarna nog wel kleine werkzaamheden ver-
richt. In de andere maanden is er minder werk te 
doen, slechts geregeld afval ruimen, in augustus 
maaien van het riet en klein onderhoud. Tijdens het 
knotseizoen maak ik heel veel foto’s van alle soorten 
werkzaamheden die op die manier een bijdrage kun-

nen leveren aan het jaarverslag of op de site. Ook 
heb ik van de foto’s van de laatste twee jaar een ech-
te knotkalender en een knotagenda gemaakt als aan-
denken en voor een gevoel van saamhorigheid. Al 
enige jaren maak ik er ook een knotjaarboek van. 
Heerlijk om later nog terug te kijken wat er allemaal 
is verwezenlijkt. 
 
Sinds september 2004 ben ik als knotter lid gewor-
den van de commissie landschapsbeheer, een com-
missie die het knotwerk coördineert en die 4 x per 
jaar vergadert over de werkzaamheden die er op de 
kade moeten gebeuren. Twee maal per jaar is er met 
Staatsbosbeheer en met een gedeelte van de commis-
sie een bijeenkomst geregeld om de werkzaamheden 
die verricht moeten worden door 
te nemen, er wordt dan ook 
over de kade een ronde ge-
daan. De commissie be-
staat uit vier man en één 
vrouw. 
 
Als commissie 
hebben we ook 
een grote ver-
antwoordelijk-
heid over de or-
ganisatie van de 
landelijke Na-
tuurwerkdag waar we op de 1e zaterdag van novem-
ber altijd aan meedoen. Er komen op zo’n dag 55 
personen in de natuur bij ons op de kade werken en 
dat vereist een goede voorbereiding. Ook hebben we 
een EHBO-cursus voor de leden van landschapsbe-
heer georganiseerd en een weekend in Drenthe om 
voor Staatsbosbeheer daar te werken. Verder hebben 
we zelf ook geregeld gasten die een dag mee willen 
helpen knotten. 
 
Sinds 2007 maak ik samen met Ronald namens de 
vogelwerkgroep 34 nestkasten schoon op een volks-
tuincomplex. Dit wordt in het najaar gedaan zodat de 
vogels een schone kast hebben voor de winterover-
nachtingen en in het vroege voorjaar de nestkasten zo 
kunnen betrekken. Dit kost gemiddeld anderhalve 
dag in november. Al met al ben ik reeds geruime tijd 
binnen de verenging met veel plezier actief en hoop 
dat het komende jaar als bestuurslid ook met plezier 
te kunnen doen. 

 

Margot  
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““VVooggeellss  vvaann  ddee  RRooddee  LLiijjsstt””  
Ledenavond 12 maart 2013 

 

Nog niet zo erg lang geleden hield Jan-Willem Ver-
geer, werkzaam bij Sovon Vogelonderzoek Neder-
land, voor onze leden een presentatie aangaande de 
wintertellingen waaraan onze VWG al bijna twintig in 
onze werkregio meedoet. Op 12 maart jl. was hij weer 
present, maar met een totaal ander onderwerp: “Vo-
gels van de Rode Lijst”. Het bleek geen echt moeilijke 
materie, maar wel 
werden de onge-
veer dertig aanwe-
zigen overspoeld 
met een stortvloed 
aan interessante 
informatie  
Rode Lijsten over 
flora en fauna zijn 
er in overvloed: 
mondiaal, Euro-
pees en ook in ons 
eigen lieve landje. 
Aangaande het 
Nederlandse 
broedvogelgebeu-
ren verschenen er 
tot nu toe drie: in 
1985, 1994 en 
2004.  
Aan de vierde wordt intussen ook alweer gewerkt, 
maar deze zal pas over een aantal jaren uitkomen. De 
gegevens van het nu lopende Sovon-Vogelatlasproject 
2012/2015 zullen daaraan namelijk gaan bijdragen. 
Rode Lijsten zijn belangrijk als objectief onderbouw-
de informatiebronnen. Zoals signalering en duidelijk 
zichtbaar maken van achteruitgang, het opstellen van 
aanbevelingen voor populatieherstel en de weergave 
van (al dan niet behaalde) resultaten. 
Een vogelsoort krijgt niet “zomaar” een plek op zo’n 
lijst, maar moet aan bepaalde criteria voldoen. Omdat 
deze bij de opsommingen van 1985, 1994 en 2004 tel-
kens meer of minder werden aangepast, zijn deze drie 
uitgaven niet zomaar met elkaar te vergelijken. Wat 
wel concreet is: het aantal soorten op de lijst groeide 
in iedere uitgave en dit lag bepaald niet alleen aan de 
gewijzigde criteria  
Vervolgens stond Jan-Willem stil bij een reeks van 
verschillende habitats, zoals moeras, weiden-akkers- 
erven, bos, heide, duinen, stranden/schorren, enz. Per 
categorie lichtte hij er enkele bij deze gebieden beho-
rende soorten uit om met behulp van grafieken plus 
bijbehorend verhaal nader in te gaan op het aantalver-
loop bij deze broedvogels. Negatieve oorzaken wer-

den ook telkens per biotoop en soms per soort ver-
meld. Ook stond hij stil bij meerdere voorbeelden van 
(mogelijkheden tot) verbetering. 
Gemiddeld gaat het beter met o.a. moerasvogels (zoals 
de Purperreiger) en redelijk tot goed/beter bij veel 
bosvogels. Regelmatig dramatisch is-zoals allang be-
kend, maar nu ook zichtbaar gemaakt-de daling bij de 

groep van boeren-
landvogels (zowel 
weide- als akker-, 
maar ook erfvo-
gels). Denk aan 

Veldleeuwerik, 
Grutto, Patrijs, 
Spotvogel, Grauwe 
Gors enz. Ook 
stadsvogels zijn 
dikwijls de “pi-
neut”. 

Zorgenkinderen 
zijn vaak strand- en 

schorrenbroeders 
(recreatie, dicht-
groeien). Duinpie-
per en Klapekster 
worden in ons land 
als uitgestorven 

broedvogelsoorten beschouwd. Daarentegen lijkt het 
er ietwat op dat de hop zich mogelijk “terugvecht” 
(klimaatopwarming). 
Nieuwkomers staan ook in een aantal gevallen op de 
laatste Rode Lijst vermeld, meestal wegens kwets-
baarheid door de (nog) lage aantallen. Hiervan doet 
bijvoorbeeld de Grote Zilverreiger het erg goed, hoe-
wel erbij moet worden vermeld dat de hoge aantallen 
in de winter vooral worden veroorzaakt door vogels 
uit bijvoorbeeld Oekraïne, Wit-Rusland en Hongarije. 
De Kleine Zilverreiger deed het relatief gezien zelfs 
als broedvogel nog beter, maar door de laatste drie pit-
tige winters kreeg deze soort een geweldige tik.  
Bij kolonievogels als Purperreiger, Lepelaar, Zilver-
reigers enz. is het groot belang dat de soort over een 
behoorlijk aantal grotere vestigingen is verdeeld: er is 
dan sprake van een betere risicospreiding. 
Kortom, we kregen een erg interessante en geslaagde 
avond voorgeschoteld. Als attentie kreeg Jan-Willem 
een “boerenpakket” mee naar de Ooijpolder. Het zal 
hem prima hebben gesmaakt! Gerelateerd aan de boe-
renlandvogel-problematiek gingen hij en wij natuur-
lijk uit van een “biologisch gemerkt” pakket. 

 

Bert van Eijk 
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De Kip 
 
 

Wat was er eerder: de kip of het 
ei?  Deze  filosofische  vraag,  be‐
dacht om aan te geven hoe  inge‐
wikkeld het soms kan zijn om de 
volgorde  van  dingen  te  bepalen, 
is  voor  evolutiebiologen  een  ei‐
tje. Het  ei was  er  al  vele miljoe‐
nen jaren voor de kip: zelfs de di‐
nosauriërs, waaruit de eerste vo‐
gels  zijn  ontstaan,  legden  al  eie‐
ren. Wat een  simpele vraag, vol‐
gende alstublieft! 
 
Vogelliefhebbers  bekommeren 
zich  maar  weinig  om  de  kip. 
Goed, heel zelden zet een vogel‐
spotter deze soort, wanneer deze 
zich buiten de omheining van zijn 
gevangenis bevindt en een wilde 
indruk  maakt,  wel  eens  op  een 
tellijst. Maar dat doet hij dan al‐
leen om de  score van het aantal 
waargenomen vogelsoorten op te 
schroeven  (dat  gebeurt  ook met 
soepeend,  stadsduif  en  soep‐
gans). Dergelijke kippen, die als in 
het  wild  voortkomend  worden 
aangemerkt,  krijgen  dan meteen 
een  veel  sjiekere  naam  opge‐
plakt: “huishoen”. 
 
Overigens  zijn er maar heel wei‐
nig vrije kippen (en hanen). Er zijn 
in  Nederland  miljoenen  kippen, 
maar kennelijk  lukt het maar 
een  enkeling  om  te  ont‐
snappen. En die ontsnapten 
zijn dan ook nog eens 
niet  erg  handig 
in 

het zorgen voor nageslacht. Er worden veel minder Nijlganzen en 
halsbandparkieten  in  gevangenschap  gehouden,  en  toch  hebben 
die nu een robuust aandeel in de vrije natuur weten te verkrijgen. 
Wat  doet  de  kip  verkeerd? Misschien  smaakt  de  kip  niet  alleen 
voor de mens, maar ook voor aller‐
lei  andere  predatoren,  gewoon  té 
lekker!  Het  consumeren  van  kip 
wordt  mensen  wel  erg  tegenge‐
maakt,  door  vele  publicaties  over 
resistente  bacteriën, maar  Reintje 
de Vos leest geen kranten. 
 
Net als vele andere vogelsoorten kent de kip ook veel ondersoor‐
ten,  zoals Barnevelders,  leghorns,  krielkip  en Bielefelder.  Een  re‐
cent  ontstane  ondersoort  is  de  plofkip.  Een meelijwekkend  dier, 
gefokt om binnen de kortste keren uit zijn krachten te groeien en 
zo snel mogelijk te worden afgevoerd naar een slachthuis. Vroeger 
werd  zo’n  horroretablissement  nog  eufemistisch  “abattoir”  ge‐
noemd, omdat het in het Frans zo veel minder erg klinkt, maar de 
bio‐industrie neemt tegenwoordig geen blad meer voor de mond. 
Met een efficiency waarop de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog 
jaloers  zouden  zijn geweest, worden  in de moderne  slachthuizen 
dagelijks vele honderdduizenden levens beëindigd. 
 
Is de  situatie  van  in  ieder  geval de  legkippen dan niet  inmiddels 
sterk verbeterd? Ik weet het niet, maar volgens mij wordt ons zand 
in  de  ogen  gestrooid  met  heel  veel  termen,  die  mooi  klinken, 
waardoor de  consument door de bomen het bos niet meer  ziet. 
Welk ei moeten we nu eten om de  legkip een redelijk bestaan te 
geven? Grasei,  vrije  uitloop,  scharrelei,  Rondeel‐ei. Wat moet  je 
kiezen? Ik weet het wel: ik haal mijn eieren bij onze eigen Jan Kerk‐
vliet, daar hebben de  kippen  tenminste een prima bestaan  in de 
vrije ruimte. Je proeft gewoon dat de kip het ei met vreugde heeft 

gelegd. 
 

“Kip,  het  meest  veelzijdige 
stukje vlees, kip.” Wie kent 
deze  reclameslogan  niet? 

Vast  verzonnen  door  een 
heel  erg  vervelende  macho  re‐

clamemaker, die zijn mooie vriendinnen ook steevast “lekkere kip‐
petjes” noemt. Net als vrouwen zo veel meer zijn dan de buiten‐
kant,  zijn  kippen  zo  veel meer  dan wandelende  drumsticks. Wie 
een kip liefdevol voor haar kuikens heeft zien zorgen, of een haan 
zijn  toom  kippen  heeft  zien  beschermen, met  gevaar  voor  eigen 
gezondheid, durft dit nooit meer te zeggen. 
Goh, wat heb  ik een trek gekregen van het schrijven van deze co‐

lumn.  
 

 

                                                       Ronald Klingers 
                                                                                      Gedicht: Kees Stip 
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 Een kip sprak peinzend tot een ei: 
  ‘Wie was er eerder: ik of jij? 
  De wijsbegeerte mag misschien 
  op deze vraag geen antwoord zien, 
  maar ik heb, wat men ook mag zeggen, 
  nog nooit een ei een kip zien leggen.’ 
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn 
 

(van 21-01-2013 tot 08-04-2013) 
 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s)
     

Blauwborst                    tp 7/4 1 Zaans Rietveld JH 

Blauwe Kiekendief       tp 1/4 1 Zaans Rietveld ow 

Boerenzwaluw              tp 7/4 1 Zaans Rietveld JH 

Bokje                             tp 7/4 1 Starrevaart ow 

Bonte Strandloper         tp 19/2 1 Zaans Rietveld ow 

Bosuil                            tp 17/2 1 HWR JdH 

Brandgans                      tp 11/2, 30/3 60/500/560 De Wilck/Zaans Rietveld CK/ow 

Bruine Kiekendief         o 2/4 1 LDpah JJ 

Dwerggans                    o 6/2 11 Zaans Rietveld ow 

Grote Bonte Specht       tp 7/4 1 HWD HV 

Grote Gele Kwikstaart   tp 21-22/3 1, 1 De Wilck west/Zaans Rietveld TR/ow 

Grote Zilverreiger          tp 17/2, 2/3, 30/3, 2/4 1, 3, 2, 2 HWRrhp/Spookverlaat/ 
De Wilck/LDpah

PB/CK 

Grutto                            tp vele data max. 624 hele werkgebied dw,ow 

Havik                             tp 30/3 1 Spookverlaat CK 

IJsvogel                         tp 28/1 1 HWD RV 

Kanoet                           tp 2/4 1 Starrevaart ow 

Kemphaan                     tp 30/3, 2/4 3, 2 De Wilck/LDpah CK/JJ 

Kl. Canadese Gans      tp 13/3 1 Starrevaart ow 

Kleine Zwaan                tp vele data max. 183 div. polders in het werkgebied. CK,PB 

Kluut                              tp 19, 24/3, 2/4 2, 120, 1 LDpah/Starrevaart JJ/ow 

Kolgans                         tp 30/3 2800 De Wilck CK 

Kramsvogel                   tp div. data max. 62 div. locaties dw,ow 

Kruisbek                      tp 5/3 2 Zaans Rietveld ow 

Lepelaar                        tp 16/2, 30/3,  
2/4, 3/4/ 6/4 

1, 2, 5, 59, 41 HWD droogmakerij/ 
De Wilck/LDpah/Starrevaart 

dw, ow 

Nonnetje                       tp 26/1 1 Spookverlaat PB 

Pestvogel                      tp 19/2 1 Leiden  TR 

Pijlstaart                        tp 1/4 3 Zaans Rietveld PB 

Pontische Meeuw        tp 5/3, 8/3 1 Starrevaart/Zaans Rietveld ow 

Putter                             o  3/2 20 Leiderdorp IB 

Ransuil                          tp 20/2 3 Leiderdorp TR 

Rode Wouw                  o 22/3 1 Spookverlaat CK 

Roek                             tp 4/3 5 Zaans Rietveld ow 

Roerdomp                   tp/o 22/1, 28/2, 16/3, 
26/3, 28/3  

1, 2 Spookverlaat HM/PB/TR 

Roodhalsgans               tp 25, 29/1 1 ZWDobp/ HWRpg SvS/CK 

 
 
 

  vervolg op pagina 21 
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   vervolg van pagina 20 

 

Soort Data Aantal Locaties Waarnemer(s) 
     

Rouwkwikstaart          tp 15/3 1 Spookverlaat KK 

Scholekster                    tp 5/3 85 Zaans Rietveld PB 

Sijs                            tp/o 14/2, 20/2, 26/2 15, 30, 340 LDhtk/KRhfs/ZR IB/JdH/ow 

Slechtvalk ♀            tp/o 29/1, 1/3 1, 2 De Wilck, AR, Gr Polder CK , JdH 

Smelleken                      tp 2/4 1 Zaans Rietveld ow 

Sperwer                     tp/o 28/1, 13,16, 24/1 1, 1, 1, 1  KRlw/HWR CK/JdH 

Tjiftjaf                            tp 19/3, 26/3, 7/4 1 LDhtk IB/HV/BE 

Toendrarietgans             o 18/2 26 Zaans Rietveld ow 

Tureluur                         tp 5, 18, 27/3, 2/4 7,  2, 1, 8 ZR/LDpah JJ/PB 

Veldleeuwerik           tp/o 17/2, 17/2, 5/3 100,  6,  2 GWbroekweg/LDpah/ZR JdH-AJ/RK-CH/JdH 

Vuurgoudhaan               tp 25, 28/1 ? Leiderdorp, LDhtk IB/BE 

Waterral                          tp 22/1 3 Oostvaart SvS 

Waterpieper                    tp 29/3 1 Zaans Rietveld ow 

Watersnip                       tp 27/3, 8/4 2, 3, 1 LDpah/ZR/De Wilck west JJ/TR 

Wilde Zwaan (1 + 3 juv) tp 5/2, 4/3 3, 1, 4 HWRrhp/pg/ZWDrsp PB/CK, TR 

Wintertaling                   tp 19, 30/3 50, 12 LDpah/De Wilck JJ/CK 

Witte Kwikstaart            tp 30/3 38 De Wilck CK 

Wulp                               tp 23/2 350 Zaans Rietveld PB 

Zomertaling  ♂, ♀         tp 29/3 2 HWRvierhk.weg KK 

Zwarte Ruiter                 tp 19/3 1 LDpah JJ 

Zwarte Zwaan                tp 3/2 1 LDrp CK 

Zwartkopmeeuw            tp 30/3 2 Zaans Rietveld ow 
 

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

 
Waarnemers:  
 

AJ  =  Adrian Johnston HM = Hans van der Meulen JdH = Joost den Houdijker RV   = Rien Vlam 
BE  =  Bert van Eijk HV = Henk Vervoort JH   = Jan Hoogeveen SvS  = Sjon van Santen 
CK =  Cor Kes IB  =  Ingeborg Blommers KK  = Ko Katsman TR   = Ton Renniers 
CH =  Carol Honsbeek JJ  =  Jos Janssen PB   = Peter Broere Dw  = diverse waarnemers 
  RK  = Ronald Klingers Ow  = overige waarnemers 

 
Locaties 
 

AR    =  Alphen a/dRijn KR    = Koudekerk a/d Rijn htk   = park de houtkamp pg   = polder groenendijk 
GW    = Gelderswoude LD    = Leiderdorp lw    = lage waard rhp  = riethoornse polder 
HWD = Hazerswoude dorp ZWD = Zoetewoude dorp  obp  = oostbroekpolder rp    = roode polder 
HWR = Hazerswoude rijndijk hfs    =  park hofstede pah  = polder achthoven zsp =  zwetslootpolder 

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

voeg toe aan de veldwaarnemingenkalender. 
 
Ton Renniers 
Casper Bottemanne 
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““HHeett  lliijjkktt  hhiieerr  ssoommss  wweell  eeeenn  eecchhtt  bbeeddrriijjff……””  
Jaarverslag landschapsbeheer seizoen 2012-2013 

 
In de vernieuwde Zaagbek is het lekker licht en 
warm, nu er elektriciteit is. Ik loop het nieuwe 
materiaalhok in. Wat hangt er veel gereedschap, 
en zo keurig in het gelid. Buiten hoor ik een motor 
starten. Andries zet zijn minishovel aan om dui-
zenden kilo's schelpen in grote zakken naar de 
rand van het bevroren meertje te brengen. Daar 
staat al een rij kruiwagens opgesteld met daar-
achter gemotiveerde mannen en vrouwen in de 
oranjebruine kleuren van de vrijwilligerskleding 
van SBB. Het verdere transport zal over het ijs 
gaan. Even later zoeft een auto met daarachter de 
aanhanger vol gereedschap naar weer een andere 
werklocatie, gevolgd door de witte bestelbus van 
Bert, die de nodige knotters bij een derde locatie 
gaat afleveren. Op zo'n moment denk ik vol trots: 
“Een echt bedrijf zou er niet veel professioneler 
uitzien!” 
 
Vorig seizoen waren de knotters nog closer met el-
kaar dan anders. Niet omdat ze nog betere vrienden 
waren geworden (dat kan bijna niet!), maar omdat de 
Zaagbek door de nog steeds aangroeiende hoeveel-
heid landschapsvrijwilligers langzamerhand te klein 
werd. We zaten in onze pauzes bijna bij elkaar op 
schoot. En ook het Nonnetje werd te klein voor de 
uitdijende hoeveelheid gereedschappen en materiaal. 

 
Het oorspronkelijke ‘Plan Jan Kerkvliet’ 
  
Dus werd er in de zomer van 2012 een plan van Jan 
Kerkvliet tot uitvoer gebracht. We vervingen het 
Nonnetje door een grote stalen container. Daarmee 
konden we ook de Zaagbek wat vergroten (door het 
materiaalhokje er bij te trekken). Na de nodige voor-
bereidende werkzaamheden (Nonnetje verwijderen, 
grond uitvlakken, tegels neerleggen, bomen snoeien) 
kwam op 12 juli 2012 een grote vrachtwagen met 
kraan het erf van Jan oprijden, om de container af te 
leveren. In de weken daarna werd met man en macht 

door een klein groepje gewerkt aan het opknap-

pen en inrichten van de nieuwe aanwinst. Zonder an-
deren te kort te willen doen, noem ik hier met name 
Joop de Groot en Carol. In de container, die we “de 
Specht” gedoopt hebben, werden de wanden bekleed 
met OSB-platen, die werden geschilderd, er werd 
licht aangebracht (we hebben nu ook stroom!), er 
werden stellingen gebouwd en haken opgehangen 
etc. En de tussenwand tussen het personeelsverblijf 
en het materiaalhok van de Zaagbek werd gesloopt, 
waarna het geheel opnieuw werd ingericht als win-
terverblijf voor de knotters. Met de onthulling van 
het naambordje “Joop de Grootplein” door de geluk-
kige zelf, werd begin september 2012 even bij deze 
mijlpaal stilgestaan. Het Joop de Grootplein is het 
door Jan Kerkvliet betegelde stukje vóór de Specht.  
 
In augustus werd er weer op twee zaterdagen ge-
maaid voor de vogelhut. Twee dingen deden we an-
ders dan normaliter. Ten eerste maaiden we een min-
der groot oppervlak, zodat wat meer overjarig riet 
blijft staan, en ten tweede gooiden we een flink deel 
van het afgemaaide materiaal op twee zogeheten rui-
ters. Dat laatste was een idee van Carol. Het is een 
leuk gezicht en we hopen er weer wat meer natuur-
waarden mee te creëren. 
 
Er werd de gehele zomer flink doorgewerkt. Niet al-
leen aan de Specht en het maaien voor de hut, maar 
ook met maaiwerk aan de paden van de Kruiskade 
(vooral door Bert van de Zwaan) en met het oprui-
men van zwerfvuil (vooral door Margot). En ook 
werd er natuurlijk weer veel hout gekloofd en ver-
kocht!  
 
Als aanloop van het nieuwe knotseizoen gingen op 
19 oktober 2012 zeventien vrolijke knotters met el-
kaar een lang weekend naar Eext in Drenthe, om daar 
een ochtend mee te werken met oud VWG-lid 
Wilfred Alblas in het SBB-terrein Nijlanderesch. De 
rest van het weekend werd er veel gewandeld in het 
Drentse Aa-gebied, veel gelachen, veel gegeten en… 
er werd ook nog wat gedronken. We lieten zelfs een 
fles jenever staan, omdat we die niet meer op kon-
den! 
 
Ook dit seizoen verliep een beetje anders dan nor-
maal. Dat kwam door de gevreesde epidemie, die 
ook onze kade heeft bereikt: de essentaksterfte. Dit is 
een ziekte veroorzaakt door een schimmel, die in ra-
zend tempo de Europese essen bedreigt. Op termijn 
kan dit leiden tot een sterfte van 80 tot 90% van alle 
essen. Onze kade bestaat voor een groot gedeelte uit 
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ESSENTAKSTERFTE  
 

Essensterfte, ook wel essentaksterfte genoemd, was 
in het buitenland al langer bekend. Inmiddels is de 
ziekte ook op diverse plaatsen in Nederland aange-
troffen. Vooral de gewone es (Fraxinus excelsior) en 
de smalbladige es (Fraxinus angustifolia) worden 
aangetast. Veroorzaker is een schimmelsoort (Cha-
lara fraxinea). Het lijkt hier te gaan om een genetisch 
veranderde schimmel, die normaal gesproken als 
saprofyt bekend staat, maar zich nu parasitair ge-
draagt. Ook de plaats van afbraak is veranderd: de 
schimmel groeit niet meer alleen op het blad, maar 
dringt nu ook via het blad de twijgen binnen. (red.) 

essen. De ziekte grijpt met name aan op jonge essen-
takken. Dus juist na knotactiviteiten aan essen neemt 
de kans op besmetting met deze schimmel toe. Dat is 
de reden dat we ook dit seizoen geen enkele es 
mochten knotten. Wel mochten we essen in zijn ge-
heel verwijderen. Dat betekent dat we een perceel es-
senbos in tegenstelling tot voorgaande jaren niet gin-
gen omvormen tot essenhakhout, maar stevig gingen 
dunnen. Daarmee begonnen we op de eerste knotdag, 
27 oktober 2012. Het werd de voornaamste klus van 
dit seizoen. Er is heel veel essenhout mee verzameld, 
dat weer een jaartje in de Houtsnip mag drogen.  
 
Het was die eerste knotdag heerlijk weer, veel zon. 
Naast deze klus werd er een begin gemaakt met het 
uitdunnen van het populierenperceel in de buurt van 
boer Koot. Daar moeten om en om bomen tussenuit. 
Flinke knapen!! Dus motorzagenwerk voor onze spe-
cialist Sjon en sjouwwerk voor een paar geharde ste-
vige hulpen. Vier grote bomen gingen om. Later dit 
seizoen zou er nog een aantal volgen. Daarnaast 
werd een begin gemaakt met het uitdunnen van de 
erfbeplanting rond de boerderij van de familie Kerk-
vliet. Bovendien werd er gemaaid in de buurt van de 
vogelhut, ter voorbereiding op de Natuurwerkdag 
(een pad naar de knotwilgjes in het moeras). Met al 
die klussen gingen 23 mannen en vrouwen aan de 
slag. Een mooie opkomst voor de eerste dag! 
 
Daarna volgde de Natuurwerkdag, gelukkig dit keer 
een editie met niet al te slecht weer. We hadden een 
grotere opkomst dan ooit tevoren: 56 mensen, waar-
onder 17 jeugdigen en kinderen (o.a. een scouting-
groep). Als nieuwe klus hadden we het aanplanten 
van door SBB geleverde struikjes in de buurt van 
boer Koot. We willen daar een vogel- en vlinder-
vriendelijke haag aanleggen met diverse inheemse 
struiken. Verder werden op diverse plaatsen wilgen 
geknot en geplant, en werd er verder gewerkt aan het 
dunnen van het perceel essenbos. Bovendien werd er 
gewerkt aan het opknappen van de erfbeplanting op 
het erf van Jan Kerkvliet. 
 
Ook werd er dit seizoen weer gewerkt op de kade 
zelf. Bij Menken maakten we een tweede toegangs-
hek, om de mountainbikers te weren. Daar werden 
ook nieuwe wilgen en struikjes aangeplant op een 
schoongemaakt deel tussen beide hekken. Andere, 
bestaande hekken met vlechtschermen op de kade 
werden gereviseerd. Bij het infopaneel werd een 
nieuwe fietsenstalling aangelegd. 
In één van de bospercelen langs de weg stond een 
viertal dode wilgen, die bij harde wind gevaar voor 
de weggebruikers zouden kunnen gaan opleveren. 
Deze bomen werden vakkundig door onze knotploeg 
verwijderd. 

Her en der werden op de kade nieuwe struikjes aan-
geplant.  
Een flink aantal wilgen op de kade werd teruggezet. 
Op de voorlaatste knotdag werd hierbij een oude tra-
ditie luister bijgezet. Niet één, maar zelfs twee knot-
ters liepen bij het werken aan de over het water han-
gende wilgen een nat pak op; Dinette zette haar al 
enige seizoenen durende recordpoging voort, met een 
bescheiden plonsje. Maar nieuwe knotter Gerben 
wist na een fraaie pirouette geheel kopje onder te 
gaan. De prijs voor de mooiste tewaterlating gaat dit 
seizoen naar hem!     

 
In het zgn. driehoeksbos werd door Sjon nog een 
tweede inham gezaagd. Het zware omgezaagde po-
pulierenhout mag ter plaatse gewoon blijven liggen. 
Dat wordt een ruig maar mooi stukje natuur!    
 
Aan de rechterzijde van de vogelhut, richting de 
overstort, werd een gedeelte van het bos uitgedund, 
om ruimte en licht te maken voor de aanplant van 
wat gemene stekelstruiken. In het verleden werd daar 
door onbevoegden geregeld gelopen. En dat terwijl  
de rust op de plas voor de hut zo belangrijk is. 
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Hopelijk lossen we dat probleem op deze wijze op. 
Bovendien werd het bosje dat de toegangsweg naar 
de vogelhut afschermt van het plasje, verder uitge-
dund door het verwijderen van een aantal essen en 
het ringen van twee andere essen. 
 
Extra knotdagen in verband met de komst van de Li-
ons waren er op 8 december 2012 en op 23 februari 
2013.  

 
 

Op 8 december kwamen er naast 4 Lions, twee maat-
schappelijk stagiaires (twee jongens, begonnen op de 
Natuurwerkdag, en daarna nog een paar keer terug-
gekeerd, erg leuk!) van onze eigen groep zo maar 16 
eigen knotters opdraven. De Lions hielden zich onder 
leiding van Bas bezig met het afronden van de knot-
klus aan een zevental flinke wilgen in de buurt van 
de ooievaarspaal. 
Op 23 februari gingen 4 Lions onder leiding van 
Margot en Siem aan de slag met diverse wilgen op de 
kade, 2 andere Lions hielpen bij de groep van Ronald 
mee in het essenperceel. De overige knotters werkten 
op deze dag op het erf van Jan Kerkvliet aan de erf-
beplanting. Een enorme wilg werd met behulp van 
een telescoopkraan en motorzaag een flinke kop 
kleiner gemaakt.   
 
Bas en Wijnand gingen ook verder met hun project 
“vogeleiland van Lambiek”. Vorig seizoen was er 
onder hun bezielende leiding al het nodige gebeurd, 
maar het riet en andere planten hadden het eiland al 
weer heroverd. Dit seizoen een tweede poging. Eerst 
verwijderden de twee harde werkers al het onkruid 
van het eiland. Toen het in januari 2013 eenmaal aan 
het vriezen was geslagen kon het eiland weer over 
het ijs worden bereikt en werd tijdens een reguliere 
en twee extra knotochtenden in totaal 6,5 kuub 
schelpen door een aantal dappere knotters met krui-
wagens over het ijs vervoerd en ter plaatse uitge-
strooid. De laatste van die drie dagen, zaterdag 26 
januari 2013, had het al twee weken gevroren. Be-
kend was dat de dag daarop de dooi zou inzetten. Nu 
moesten dus zo veel mogelijk ijsklussen worden af-
gerond. We hadden twaalf knotters ter beschikking. 
Naast het kruien van de laatste twee kuub schelpen 

werd hout van de essendunlocatie over het ijs afge-
voerd, deels ook met kruiwagens. Toen die klussen al 
snel waren geklaard, gingen we houtopslag uit het 
moerasje in de buurt van De Groot verwijderen. Dit 
is de derde winter op rij dat dat gebeurt; het volume 
van de opslag begint af te nemen. Goed voor de 
roerdomp! Als laatste klus werd de linde op het ei-
landje bij dat moerasje weer vrijgezet. De afkomende 
takken werden op de kade gegooid. Die zouden later 
weer worden opgeruimd.       
 
Ook in de winter gingen we (vnl. Margot) door met 
het opruimen van de kade, de randen van de weg en 
het bos. Er werden weer bijzondere dingen gevon-
den, waarvan ik hier noem een achterwiel van een 
mountainbike inclusief alle tandraderen, een vlak-
schuurmachine, nog twee fietswielen, een stoom-
strijkijzer, met daaronder een plastic tas vol met kle-
renhangers, een kapot mobieltje, een rolmaat en een 
trainingsjack dat al met mos was bedekt. Dat lag al-
lemaal in het bos vlak bij de N11. Wat bezielt men-
sen om dergelijke dingen in de natuur achter te laten? 
 
De knotploeg leverde ook een bijdrage aan het op-
richten van twee uitkijkheuvels aan de randen van De 
Wilck. Wij brachten de prachtige, door Andries 
Kerkvliet vakkundig gemaakte, trappen naar de heu-
vels en brachten ze daar aan. Ook zorgden we voor 
het aanbrengen van de beplanting. Tot slot werden 
ook de infopanelen aangebracht, met daarop prachti-
ge foto's van Adri de Groot. 
 
Natuurlijk werden ook de snipperpaden weer van 
nieuwe houtsnippers voorzien. Nils mocht ze weer 
van zijn baas, firma De Wit groenvoorzieningen, 
meenemen in zijn vrachtwagen. Dankzij de behen-
digheid van Nils in de bediening van zijn kraan en 
laadschep werden de kruiwagens snel gevuld. De 
klus was daardoor zo geklaard. 

 
 

We mochten op kosten van SBB een dagje een kraan 
met machinist gebruiken. In maart was het zo ver. De 
kraan reviseerde de oeverzwaluwen- en of ijsvogel-
wand bij de ooievaarspaal, maakte in die buurt ook 
twee paddenpoelen en ging tenslotte naar de Oost-
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vaart, waar hij wat greppels langs het fietspad uit-
diepte. Nog niet diep genoeg naar mijn zin. Er komt 
op deze wijze nog niet voldoende water in, om per-
manent nat te staan. Dus blijft het achterliggende el-
zenbos nog te goed bereikbaar voor onverlaten, al 
dan niet met hond. Misschien kan het kraantje vol-
gend seizoen nog eens terugkomen voor deze klus? 

 
 
Of doen we het komende zomer “gewoon” met de 
hand?  
 
Over onverlaten gesproken: in één van de twee essen-
hakhoutpercelen was een eenpersoonstent gemaakt 
van takken, touw en heel veel plastic. Er was een diep 
kuiltje bij gegraven, waarschijnlijk de latrine. 

In en om de tent lag achtergelaten plastic en metalen 
afval. Bovendien was een grote pol sneeuwklokjes 
uitgegraven en die lag te verdrogen. Dit was geen 
onschuldig speelhutje van kleine kinderen. De knot-
ploeg heeft de tent daarom afgebroken en de omge-
ving opgeruimd.  
 
De laatste knotdag viel dit jaar op 17 maart. Ik vierde 
na afloop daarvan traditiegetrouw mijn verjaardag. 
De opkomst voor deze laatste dag was enorm: maar 
liefst 30 knotters waren aan de slag. Een mooie af-
sluiting van dit seizoen.  

 
De werkgroep bestaat nu uit 34 vaste vrijwilligers. 
Er waren totaal 15 knotdagen met een gemiddelde 
opkomst van 25 deelnemers. 
Op 140 dagen was er een activiteit aan het Spookver-
laat:  
Op 70 dagen werkzaamheden voor SBB (477 vrijwil-
ligersdagen). 
Op 38 dagen werkzaamheden/klussen rond de Zaag-
bek, Specht en erfbeplanting van Jan Kerkvliet (232 
vrijwilligersdagen) 
Op 32 dagen ong. 95 m3 hout zagen, kloven en be-
zorgen ( 161 vrijwilligersdagen). 
Opgeteld gaat het dan om totaal 870 vrijwilligersdagen.  
Dat mag toch een echt bedrijf genoemd worden?

 
Ronald Klingers 

foto’s: Margot Klingers  
  
  
  
  
  

De Kiekendief: de travestiet onder de vogels 
 
Niet alleen mensen verkleden zich 
als travestieten, ook vogels kennen 
dat verschijnsel. Sommige manne-
lijke Bruine Kiekendieven zien er 
namelijk hetzelfde uit als een 
vrouwtje. Uit nieuw onderzoek 
blijkt wat hier het nut van is. 
Normaal gesproken zijn mannelij-
ke Kiekendieven bruin-zwart-grijs, 
maar 40 procent van de vogels 
hebben hetzelfde verenkleed als 
een vrouwtje: bruin, met een geel 
hoofd en gele schouders. Spaanse 
wetenschappers wilden weten 
waarom dit zo was en begonnen 
een onderzoek. Uit deze studie, 
gepubliceerd in het blad Biology 

Letters, bleek dat travestietvogels 
minder snel worden aangevallen 
door andere mannetjes en daardoor 
dus meer tijd hebben om zich in te 
laten met de dames en voor nage-
slacht te zorgen. 
Om achter deze resultaten te ko-
men, bestudeerden de onderzoe-
kers 36 vogelkoppels. Ze plaatsten 
plastic figuurtjes bij hun nesten: de 
eerste leek op een mannelijke  
Kiekendief, de tweede op een 
vrouwelijke en de derde op een 
mannetje verkleed als vrouwtje. 
Om hun territorium te beschermen, 
vielen de echte mannelijke Kie-
kendieven drie keer zo vaak het 

plastic mannetje aan dan de andere 
twee figuurtjes. Mannetjes die zich 
voordoen als een vrouwtje hebben 
dus meer kans om met rust gelaten 
te worden en kunnen zo lekker hun 
gang gaan. 
 
Een ander opvallend resultaat van 
het onderzoek was het gedrag van 
de travestietvogels tegenover de 
plastic vogels. Zij vielen twee keer 
zo vaak een vrouwtje aan als een 
mannetje. Het lijkt er dus op dat ze 
zelf ook in de war raken van hun  
uiterlijk en hun vrouwelijke rol erg  
serieus nemen. 

  

Biology Letters Adaptive significance of  
permanent female mimicry in a bird of prey 
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SSttaaddsslliicchhtt  mmaaaakktt  MMeerreellmmaannnneettjjeess  eeeerrddeerr  ppaaaarrrriijjpp  
 

Vogels die in de stad leven, hebben ’s nachts veel 
licht om zich heen. Dat blijkt invloed te hebben 
op hun liefdesleven: ze denken eerder dat het 
paartijd is. 
Dieren die in de stad leven, gedragen zich vaak an-
ders dan hun soortgenoten in de vrije natuur. Een 
bekend voorbeeld is dat van stadsvogels die luider 
zingen dan soortgenoten op het platteland of in het 
bos, en soms ook met een afwijkend repertoire. Het 
is bovendien niet alleen lawaai dat de leefomgeving 
van stadsdieren verstoort. Wat doet het bijvoor-
beeld met vogels om continu (kunst)licht om zich 
heen te hebben? 
 
Een drietal Duitse biologen, onder leiding van Da-
vide Dominoni van het Max Planck Instituut, was 
hier nieuwsgierig naar. En dan vooral naar de in-
vloed van het dag en nacht aanwezig zijn van licht 
op het seksuele leven van stadsvogels. In ons deel 
van de wereld timen vogels hun paar- en broedtijd 
meestal op basis van daglengte. Maar als de diertjes 
het licht van straatlantaarns ook beschouwen als 
‘dag’, kan dit dus best eens een afwijking geven in 
de timing van het paren en broeden. 
 

  Voor hun onderzoek voorzagen de Duitse biologen  
  eerst een aantal mannelijke merels uit de stad en uit  
  een bos van een klein lichtmetertje. Een week later 

vingen ze dezelfde dieren terug en keken ze aan  
hoeveel licht de dieren op welke moment bloot-
gesteld waren geweest. Stadsmerels bleken inderdaad 
in de nacht meer licht mee te krijgen dan  
bosmerels. De informatie over de lichtblootstelling 
gebruikten de wetenschappers vervolgens om in hun 
laboratorium in ’t wild gevangen stads- en bosmerels 
bloot te stellen aan een nauwkeurig nagebootst dag- 
en nachtschema, waarbij in de kooien van de stads-
merels ’s nachts een zwakke lamp brandde. 
 
Hoewel de sterkte van het licht waaraan de dieren ’s 
nachts werden blootgesteld ook weer niet zo hevig 
was, had het toch een duidelijke invloed op ze. De 
merels die werden gehouden onder omstandigheden 
zoals in de stad, werden maar liefst een maand eerder 
paarrijp dan de dieren in wiens kooien het ’s nachts 
volledig donker was. Mannetjesmerels zijn, anders 
dan bijvoorbeeld mensenmannen, niet permanent ge-
slachtsrijp; hun testikels groeien aan het begin van 
het paarseizoen. Door de aanwezigheid van het extra 
licht dachten de lijfjes van de diertjes eerder dat het 
lente was, en gingen hun testikels dus vroeger in het 
jaar groeien. De stadsvogels hadden ook veel eerder 
dan de bosvogels een verhoogde concentratie testos-
teron in hun bloed, maar ze wisten hun driften wel in 
toom te houden; ze vertoonden slechts twee weken 
eerder dan de bosmannetjes ook echt paargedrag.  
 
Zo’n verschil van een maand tot twee weken in de 
timing van het paren (en dus ook broeden) klinkt 
misschien gering; maar als je nagaat dat het volledige 
broedseizoen van merels drie tot vier maanden duurt, 
is het toch een behoorlijke verschuiving. Bovendien 
is het voor vogels essentieel om het krijgen van jon-
gen goed af te stemmen op het moment dat er het 
meeste voedsel voor handen is. Te vroeg broeden 
kan betekenen dat er nog niet genoeg insecten, wor-
men of bessen zijn om je jongen netjes groot te bren-
gen.  
Dat stadsvogels eerder broeden dan hun soortgenoten 
buiten de stad is trouwens al vaker opgemerkt door 
biologen. Maar tot nu toe was het niet duidelijk waar 
dit door komt. Eerder geopperde verklaringen zijn 
bijvoorbeeld dat het komt doordat het in de stad 
warmer is dan erbuiten, of doordat er in de stad meer 
voedsel aanwezig is. Aan het verschil in licht was 
wel gedacht; maar zonder duidelijk bewijs. Dat be-
wijs is er nu dus wel.  

 
Johan Hoogendoorn 
Bron: Davide Dominoni e.a., , 

Proceedings of the Royal Society B. 13 februari 2013.  
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De vogelaars van de Britse Wildfowl and Wetlands Trust laten gezenderde Roodhalsganzen los 
 

 

Verdwenen  
Roodhals‐
ganzen  
 

Een Britse natuurorganisatie gaat samenwerken 
met Bulgaarse onderzoekers om een mysterie van 
tienduizenden verdwenen Roodhalsganzen op te 
lossen. De ganzen verdwenen tien jaar geleden 
plotseling tijdens hun vogeltrek. 
 
Zo'n 50.000 Roodhalsganzen, ongeveer de helft van 
de wereldwijde populatie, verdween toen van de Bul-
gaarse kust in de periode dat ze normaal gesproken 
naar het Russische Arctische gebied trekken om te 
broeden. Peter Cranswick van het Britse Wildfowl 
and Wetlands Trust (WWT) zegt tegen de BBC dat 
ongeveer de halve vogelpopulatie in zo goed als een 
nacht was verdwenen! 
 
Onderzoekers speculeerden tot dusver over de oor-
zaak: wellicht waren de ganzen het slachtoffer ge-
worden van de jacht, of had hun verdwijning te ma-
ken met landschapsveranderingen in het gebied dat de 
vogels overvliegen op weg naar hun broedgebied. Of 

 

misschien hebben de vogels een andere broedplek 
gekozen vanwege klimaatverandering. De WWT 
zegt aanwijzingen te hebben dat de vogels neer-
getreken zijn in Azië om daar te broeden i.p.v. in 
Bulgarije. 
 
Twee ganzen kregen een satellietzender om, zie foto, 
negen anderen kregen GPS-dataloggers die elke 
twee uur de locatie van de vogels weergeven zolang 
ze in Bulgarije zijn. De onderzoekers gaan een aan-
tal van de bedreigde vogels voorzien van een chip, 
waardoor ze te volgen zijn. Ze hopen daarmee nog 
onbekende verblijfplaatsen te ontdekken. Mochten 
ze achter de verblijfplaats komen, dan kan de vogel 
beter daar weer worden beschermd.  

J. Hoogeveen, Bron WWT  

 
 Roodhalsgans met zender 
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  De nieuwe             Reeks 
 
Waarin het zotte zit van de zeezot begrijp ik niet. Er 
zit niets zots in de Jan-van-Gent. Zelden zo’n sierlij-
ke vogel gezien.  
Mijn eerste ervaring met de Jan-van-Gent was op een 
herfstdag op de Brou-
wersdam. Ver in zee wa-
ren ze aan het formatie-
duiken. Van grote hoogte 
lieten ze zich als een 
steen in zee vallen, op 
jacht naar vis. De details 
waren niet te zien, maar 
zoals bij elke eerste 
waarneming, was de 
waarneming op zichzelf 
al genoeg. Genoeg om 
heel enthousiast over de-
ze vogel te worden. Om 
te zien welk spektakel hij 
de toeschouwers biedt.  
Vele jaren later. Op vakantie naar Schotland naar het 
eiland Skye. Van de plaatselijke IVN-er hebbeen we 
gehoord dat je om Jan-van-Gents te zien naar Neist 
Point moet. Daar worden ze altijd waargenomen. Op 
een druilerige morgen gaan Sarie en ik naar de aan-
gewezen plek. Na een korte, maar heel mooie wande-
ling installeren we ons op de rotsen om een hele tijd 
naar Jan-van-Gents te kijken. Je ziet ze al van ver 
aankomen. De punt van hun snavel wijst naar zee.  
 

Ze speuren de zee af of er ergens een vis zwemt. Als 
ze er een zien, verandert hun houding. Het lijkt wel 
of ze eerst een inschatting maken. Of ze aan kansbe-
rekening doen. Als ze denken dat de pakkans groot 

genoeg is, vouwen ze 
hun vleugels samen en 
storten zich in zee. Hun 
snavel raakt het eerst het 
water. Je ziet een bellen-
baan en even later ko-
men ze weer boven. 
Meestal met een vis, die 
ze haastig doorslikken. 
Daarna nemen ze een 
flinke aanloop en al ped-
delend met hun grote 
zwemvliezen over het 
wateroppervlak gaan ze 
weer op de vleugels, op 

zoek naar een volgende prooi. We hebben er een paar 
uur gezeten en die vlogen om. 
Waarom de vogel is opgenomen in ‘Zo leer je vogels 
kennen’ is mij een raadsel. Hoe vaak zie je nu een 
Jan-van-Gent? In de albums ontbreken fitis en tjif-
tjaf. Die mag je toch tot de honderd meest algemene 
soorten van ons land rekenen? Maar de Jan-van-
Gent? En toch begrijp ik het wel een beetje. Je moet 
maar eens naar hem kijken als hij jaagt. 
 

Ko Katsman 
 

Nieuwe gasleiding door Rijnwoude 
. 

REGIO april 2013- De Gasunie start komende week met de aanleg van 
een 91 kilometer lange gastransportleiding. De buis met een doorsnede 
van 1,22 meter loopt dwars door de gemeente Rijnwoude. De werk-
zaamheden duren ongeveer een jaar. 
De leiding komt via de Lagenwaardse Polder Koudekerk aan den Rijn 
binnen. Langs Groenendijk gaat de buis via de westzijde van Koude-
kerk en Hazerswoude-Rijndijk en de Noordplas langs Hazerswoude-
Dorp en Benthuizen, richting Zoetermeer. 
Volgend jaar zomer zal de leiding geheel in de grond liggen. De lei-
ding wordt volgens planning op 1 oktober 2014 in gebruik genomen. 
“Absurd dat de Gasunie hun werkzaamheden al is begonnen, juist nu 
het broedseizoen begint!”, zegt de voorzitter Brouwers van de locale 
Vogelwerkgroep. Hij is verbijsterd dat men al begonnen is, bezwaar 
maken is nauwelijks mogelijk, juridisch volledig dichtgetimmerd. En 
de broedvogels in dit Natura 2000 gebied staan toch al onder druk. 

“De Wilck” 
                         Gasleiding
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                                    Weer eens een andere nestkast, Ayazma-moskee in Üsküdar, İstanbul 
 
 

RReessuullttaatteenn  nneessttkkaassttbbeehheeeerr  22001122  
 

overzicht van alle door de VWG beheerde gebieden  
 
 

 

Locatie 
nestkasten:  

Houtkamp, 
Leiderdorp 

Hazerswoude 
Rijndijk 

Bloemerd, 
Leiderdorp 

Lagewaard 
Koudekerk 

Hazers- 
woude Dorp 

De Bloemhof 
Leiderdorp 

Totaal 
aantal 

Nestkast- 
beheerders: 

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

C. Kes 
S. v.d. Haas B. Boers G. de Jong 

H. Doelman 
H. Vervoort 
B. Pieterse 

R. Klingers 
M. Klingers  

aantal kasten 67 51 22 56 29 34 259 
aantal benut 55 30 20 36 20 28 189 

% benut 82 60 91 64 69 79 73 
        
Vogelsoort         
Boomkruiper 0 0 0 1 0 0 1 
Gr. Vliegenvanger 0 0 0 1 0 0 1 
Holenduif 0 3 0 12 0 0 15 
Koolmees 33 12 7 11 12 12 87 
Pimpelmees 22 7 13 5 7 11 65 
Ringmus 0 3 0 3 0 2 8 
Spreeuw 0 0 0 0 0 2 2 
Torenvalk 0 3 0 1 0 0 4 
Wilde Eend 0 1 0 0 0 0 1 
Winterkoning 0 1 0 2 0 1 4 
Zw. Roodstaart 0 0 0 0 1 0 1 

 
           Gerard v. d. Haas 
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 MOERASVOGELS 
deden het in 2011 
grotendeels goed, 
hoogstwaarschijnlijk 
door een combinatie 
van gerichte maat- 
regelen in ons land 

en een betere winteroverleving in de Sahelzone; 
groei bij grote karekiet, rietzanger, sprinkhaan-
zanger, snor, kleine karekiet en woudaap. 

 Minder positief VERVOLG: de bosrietzanger 
bleek in 2011 een dissonant, sinds 1990 zakte de 
stand van deze moerasvogelsoort met minstens 
30%. 

 Een duidelijke kentering naar een negatieve 
trend wordt bij een aantal algemene soorten 
in/na de WINTERS na het jaar 2000 zichtbaar: 
dit zijn o.a. veldleeuwerik, graspieper, witte 
kwikstaart, roodborst, staartmees, winterkoning, 
merel en vink.  

 Serieuze nieuwe kandidaten voor de RODE 
LIJST 2014 zijn torenvalk, scholekster, zwarte 
mees en spreeuw. 

 BOERENLAND- en HEIDEVOGELS zitten in 
ons land het meest in de verdrukking, maar ook 
de groep van DUIN- en KUSTBROEDVOGELS 
gaat gestaag achteruit. 

 Nieuws wijzigt soms vlug, na mededelingen in 
een vorig nummer over teruggang bij sommige 
BOSVOGELS veranderde het lijstje alweer en 
ook negatief: lees daarom nu behalve sperwer  
(-45% sinds 1990), fluiter (-70% sinds 1990), 
goudhaan en zwarte mees nu ook vuurgoudhaan, 
kuifmees en grauwe vliegenvanger. 

 Tegengestelde ontwikkelingen bij de GRAS-
PIEPER, achteruitgang in het boerenland maar 
op de kwelders in het waddengebied wordt in 
steeds hogere dichtheden gebroed. 

 Het najaar 2011 verraste de Nederlandse voge-
laars met een ROOFVOGELRIJKE aanvoer van 
bijvoorbeeld steppekiekendief (meer dan 50), 
veel Zweedse buizerds en opvallend hoge aantal-
len van zowel blauwe kiekendief als ruigpoot-
buizerd; van beide laatstgenoemde soorten kon 

in de winter 2011/2012 dan ook vaak en met 
veel plezier in voor deze vogels geschikte gebie-
den worden genoten. 

 Iedere VOGELBALANS (sinds 2007 jaarlijks) 
is het resultaat van vele duizenden uren veld-
werk van thans ruim 7.500 vrijwilligers, waar-
onder ook velen van onze eigen VWG! Iedereen 
wordt daarom van harte bedankt door zowel 
SOVON als VBN alsook onze eigen VWG, 
maar vooral door de vogels zelf … 

 Resultaten van de LANDELIJKE KLAPEK-
STERTELLINGEN over de telwinters vanaf 
2007/2008 op een rij: 2007/2008-328 vogels, 
2008/2009-252, 2009/2010-110, 2010/2011-134, 
2011/2012-249 (voorlopig). 

 Na vier achtereenvolgende voor de IJSVOGEL 
slechte winters bleek de stand in juli 2012 gede-
cimeerd: nog maar ± 100 broedparen tegen on-
geveer 1000 in 2008, ook het broedseizoen 2013 
belooft weinig goeds … 

 De snavels van een leeuwerik en GROTE BON-
TE SPECHT zijn volgens Chinese onderzoekers 
ongeveer even sterk, maar de spechtenschedel is 
veel sterker en ook veel meer sponzig: het  
schedelbot (in casu: het tongbeen) bevat grote 
concentraties van kleine ruimten, dicht op elkaar 
en gevuld met beenmerg, waardoor de kracht 
van het “timmeren” over de hersenen wordt ver-
deeld. 

 De MALAGASSISCHE DUIKEEND is ’s we-
relds zeldzaamste eend: 60 exemplaren, in 2006 
werd alsnog een populatie van 22 vogels ontdekt 
nadat men de eend sinds 1990 als uitgestorven 
beschouwde; er zit dus een relatief behoorlijke 
vooruitgang in de stand. 

 Soorten als Fazant, Nijlgans, Canadese Gans en 
Halsbandparkiet nemen als EXOTEN intussen 
hun eigen plek in de Nederlandse broedvogelavi-
fauna in, maar andere exotische soorten doen in-
tussen ook hun duit in het zakje. 

 Vervolg: zo werd in augustus 2009 het eerste 
succesvolle broedgeval van de ROSSE FLUIT-
EEND in Friesland vastgesteld, in 2008 broedde 
de KOKARDEZAAGBEK in ons land en van de 

                   IInntteerreessssaannttee    
        NNiieeuuwwttjjeess  !!!!  



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   31 

HEILIGE IBIS werden in 2008 en 2009 7 res-
pectievelijk 5 broedparen geteld; de conclusies 
aangaande de twee eerstgenoemde soorten waren 
ten tijde van de CDNA-wintervergadering 2011 
nog niet afgerond. 

 In Denemarken boert de ZEEAREND goed: in 
1995 bestond de hele populatie uit 1 broedpaar 
en in het jaar 2000 uit 31, sinds 1996 vlogen in 
totaal 233 jongen uit. 

 Ook de STEENAREND vestigde zich in Dene-
marken, de eerste broedpoging dateert uit 1999, 
in 2008 en 2009 broedden er drie paren, in 2010 
twee; de periode 1999/2010 leverde 19 uitgevlo-
gen jongen op. 

 Veel trekvogels profiteerden in hun 
overwintering 2010/2011 van de over-
overvloedig natte omstandigheden in 
de SAHEL: nooit eerder werden er in ons land 
zoveel RIETZANGERS geteld als in 2011 (ook: 
Spookverlaat!). 

 De KORTSNAVELBOOMKRUIPER is pas 
rond 1990 als Nederlandse broedvogel ontdekt, 
nu zijn er (in Zuid-Limburg) zo’n honderd 
broedparen. 

 Klauwieren hier: hoogstens 350 overwinterende 
KLAPEKSTERS, 300/350 broedpaartjes 
GRAUWE KLAUWIER. 

 Opmars van de NACHTZWALUW in de Hoge 
Veluwe: 76 exemplaren in 2010 en in 2011 bijna 
100 (= +33%). 

 POELSNIPPEN behoren tijdens hun nonstop-
trektocht van het broedgebied naar de overwinte-
ringsplaatsen tot de supersnelle jongens/meisjes, 
via geolocalisators (= plaatsbepalers) kwam men 
er achter dat drie vogels het volgende presteer-
den: 6800 km in 3½ dag – 6169 km in 3 dagen – 
4619 in 2 dagen. 

 Polen huisvest een kwart van de wereld-
broedpopulatie aan WATERRIETZANGERS. 

 De drie Nederlandse BES-gemeenten (BONAI-
RE, SINT-EUSTATIUS en SABA) in de Carib-
bean zijn gezamenlijk net zo groot als onze Eu-
ropees-Nederlandse Waddeneilanden bij elkaar, 
maar tellen liefst 9 IBA’s (d.w.z. Important Bird 
Area’s) en bieden verblijf aan meer dan 250 
soorten broed- en trekvogels. 

 ZEEVOGELS zitten het meest in het nauw: van 
de 346 soorten worden er maar liefst 97 (= 28%) 
met uitsterven bedreigd en lopen er 35 (= 10%) 
reëel gevaar om ook in deze categorie terecht te 
komen. 

 Vervolg: vooral met 22 ALBATROSsoorten 
gaat het bergafwaarts,driekwart vecht voor het 
voortbestaan; de AMSTERDAM ALBATROS is 
het zwaarst bedreigd: momenteel zijn er nog 
maar ± 130 vogels over. 

 Op de vogellijst van PANAMÁ (oppervlakte 2x 
Nederland) staan maar liefst 970 soorten (= veel 
meer dan in Europa alleen al), waarvan er 12 en-
demisch zijn. 

 Wat broedpaar- of territoria-aantallen van ZELD-
ZAME BROEDVOGELS 2011 IN ZUID-
HOLLAND NOORD: Geoorde Fuut 20 (waarvan 
18 in de Groene Jonker), Roerdomp 11, Woudaap 
7, Kwak 2, Indische Gans 5, Krooneend 35 (waar-

van 28 Meijendel), Smient 2, 
Slechtvalk 4, Porseleinhoen 7, 

Steltkluut 4, IJs-
vogel 8. 

 Vervolg, 
nu aangaande ZANGVOGELS: 
Engelse Kwikstaart 4, Tapuit 3, 

Cetti’s Zanger 6+, Graszanger 1, 
Grote Karekiet 7, Kleine Vliegen-

vanger 1 (gedocumenteerd = 1e zekere 
Nederlandse broedgeval), Baardman 4+ (slecht 
broedseizoen). (zie foto) 

 Populatiegroei van de SLECHTVALK in ons 
land: 2008 ±50 paar, 2010 ±95 broedparen, 2011 
±117 (2011 in Zuid-Holland en Westelijk 
Noord-Brabant 15 territoria). 

 Op/rond de Groninger akkers zouden in 2012 
zo’n 10 paren VELDUIL hebben gebroed (mede 
dankzij een uitgekiend akkervogelbeleid); daar-
entegen zou de GRAUWE KIEKENDIEF aldaar 
(2012: ± 44 broedparen) het slechter hebben ge-
daan dan in 2011 (landelijk 63 broedparen), 
denkelijk is de najaarsdroogte 2011 in de Sahel, 
in combinatie met de voorjaarsmigratie hiervan 
de oorzaak. 

 Door de BOSKAP in het AMAZONEGEBIED 
dreigen 100 vogelsoorten uit te sterven. 

 Uit de nieuwste editie van de eens per vier jaar 
verschijnende RODE LIJST IUCN (= Internati-
onal Union for Conservation of Nature) blijkt dat 
er, sinds de start van deze uitgave, 130 vogel-
soorten zijn uitgestorven en 197 daarmee wor-
den bedreigd, daarnaast zijn ruim 2000 soorten 
(meer dan 20% van de wereldpopulatie in soor-
ten) in meerdere of mindere mate bedreigd. 

 
Anonymus Snuffelaar 
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                          AAaannwwiinnsstteenn  vvaann  ddee  VVWWGG--bbiibblliiootthheeeekk    
 
In maart jl. kwam het eerste Sovon-rapport van dit jaar uit: nummer 2013/01. Het betreft de 
uitgave BROEDVOGELS IN NEDERLAND 2011. Het werk telt 158 bladzijden en omvat 
behalve de gebruikelijke inleidende pagina’s de hoofdstukken: werkwijze broedvogelmoni-
toring, weer- en waterstanden broedseizoen 2011, algemene ontwikkelingen in 2011, 
soortbesprekingen (bijna 100 bladzijden) en vijf bijlagen (waaronder 10 pagina’s met gra-
fieken van landelijke indexen aangaande 177 soorten. 

Bert van Eijk  
 
 
 

                                                          IInnggeekkoommeenn  lleeccttuuuurr  
  
1.   Bladgroen- okt. 2012 (IVN/KNNV regio Leiden) 
2.   Bladgroen-dec. 2012 (IVN/KNNV regio Leiden) 
3.   Bladgroen-jan. 2013 (IVN/KNNV regio Leiden) 
4.   Bont Allerlei 33.4-2012 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 
5.   Bont Allerlei 34.1-2013 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 
6.   De Strandloper 44.4-dec. 2012 (Natuur & Vogel-

besch. Noordwijk) 
7.   De Strandloper 45.1  maart 2013 (Natuur- en Vo-

gelbesch. Noordwijk) 
8.   Groene Hart Leven nr. 11 winter 2012 (St. Groene 

Hart) 
9.   Groene Hart Leven nr. 12-voorjaar 2013 (St. Groe-

ne Hart)  

10.   Limosa 85.3 2012 (NOU/Sovon) 
11.   Limosa 85.4 2012 (NOU/Sovon) 
12.   Sovon-Nieuws 25.3 oktober 2012 (Sovon) 
13.   Sovon-Nieuws 25.4  december 2012 (Sovon) 
14.   Sovon-Nieuws 26.1 maart 2013 (Sovon) 
15.   Vogelbalans 2012 Thema: Boerenland (Sovon) 
16.   Vogelnieuws 06 dec. 2012 (Vogelbescherming 

Ned.)  
17.   Vogelnieuws 01 feb. 2013 (Vogelbescherming 

Ned.) 
18.   Vogels 05/2012 (winter) (Vogelbescherming Ned.)  
19.   Vogels 02/2013 (voorjaar) (Vogelbescherming 

Ned.)  
 

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

Piet van Woerden  
secretaris 

 

BBeerriicchhtt  vvaann  ddee  eedduuccaattiieeccoommmmiissssiiee  
 

Dit jaar sluiten we het seizoen weer af met een korte 
terugblik. We kijken tevreden terug naar de belang-
stelling bij de lezing in het najaar van 2012. Bij de 
presentatie over de Gierzwaluw waren ongeveer 40 
mensen, de grote zaal goed gevuld en iedereen was 
tevreden.  
 
De excursie in De Wilck in oktober is helaas niet 
doorgegaan vanwege het bijzondere herfstachtige 
weer. Die dag was goed geschikt om binnen te blij-
ven. En dat hebben we ook gedaan.  
De busexcursie is weer succesvol verlopen, al blijkt 
dat de deelname terugloopt. We hebben dan ook be-

sloten om 2014 een keer over te slaan om een busex-
cursie te organiseren. 
Eind februari hadden we een cursus “Vogels herken-
nen” gepland en georganiseerd, 4 avonden en 3 ex-
cursies. Helaas is die niet doorgegaan vanwege te 
weinig aanmeldingen.  
Voor het nieuwe seizoen staan er weer interessante 
lezingen en excursies gepland. In oktober gaat Jan 
Westgeest, lid van VWG, IVN en KNNV, een boei-
ende presentatie verzorgen over “De vogeltrek”.  
Over de invulling van de andere activiteiten leest u in 
de activiteitenkalender en te zijner tijd in De Braak-
bal. 

Louis Westgeest 
Corrie van der Veer 
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Bert van Eijk 
 bibliothecaris 

 
 

Nieuwe aanpak bibliotheek 
 

MMeeddeeddeelliinnggeenn,,  oovveerrzziicchhtteenn  eenn  uuiittlleenniinngg  wwoorrddeenn  ggeewwiijjzziiggdd!!  
 
 

De moderne elektronische communicatiemiddelen 
hebben het oorspronkelijke functioneren van de 
bibliotheek ingehaald. Via internet kan snel aller-
lei informatie worden verkregen, wat zijn weer-
slag heeft op de interesse om “conventionele” 
boeken te lezen. Dus ook op het koop- en leen-
gedrag 
 Ook bij onze vereniging is dit merkbaar. In het laat-
ste decennium werd er van de uitleenmogelijkheden 
steeds minder gebruik gemaakt. Sinds ongeveer vijf 
jaar zijn vooral tijdens de ledenavonden in “Het An-
ker”aldaar pogingen gedaan om het aantal uitlenin-
gen te vergroten. Maar uiteindelijk blijkt de investe-
ring in tijd en energie voor de bibliothecaris hierbij 
structureel te groot in vergelijking tot het “rende-
ment”. 
 
Onze VWG heeft in de loop der jaren een uitgebrei-

de bibliotheek/video- 
en cd-verzameling op-
gebouwd. Met veel va-
riatie in onderwerpen, 
flink wat zogenaamde 
standaardwerken en 
ook gegevens voor ex-

cursiemogelijkheden. 
Verder ook boekwer-
ken aangaande allerlei 
onderdelen waarmee de 
vereniging qua taakac-
tiviteiten veel te maken 
heeft, informatie over 
relevante soortengroe-

pen in de werkregio, zelf geproduceerde uitgaven, 
enz. Kortom, veel informatie voor geïnteresseerde 
leden die - buiten het gebruik van het internetaanbod 
om - thuis rustig op de bank bij al of niet de open 
haard of leunend op het tafelblad ervan kennis willen 
nemen “in de juiste comfortabele sfeer”. 
 
Deze mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan, maar 
dan wel met een andere aanpak dan tot nog toe. Het 
is de bedoeling dat op onze eigen VWG-webstite 
www.vogelsrijnwoude.nl een overzicht van de in de 
bibliotheek voorradige titels (boeken, video’s, cd’s, 
eventuele belangrijke magazins) wordt geplaatst. 
Vergelijk dit met de jaarlijks in De Braakbal te lezen 
voorraadlijst. Hierover zal de komende tijd met de 
webmaster (Rob Eveleens) worden overlegd. Zodra 
de website is “gevuld” zal dit via “de Braakbal” 

en/of e-mail aan de leden worden meegedeeld. Het 
streven is e. e. a. uiterlijk de komende zomerperiode 
te realiseren. 
  
Aanwinsten zullen wel ac-
tueel in “De Braakbal” 
worden aangekondigd en 
worden toegevoegd aan 
het overzicht op de websi-
te. Natuurlijk zal bij even-
tuele aanschaffing ervan 
eerst worden overwogen 
of dit zinvol is. 
 
Uitlenen blijft natuurlijk 
gewoon mogelijk. Zowel via het e-mailadres van de 
bibliothecaris bert.vaneijk@hetnet.nl, waarschijnlijk 
ook via de website, ook telefonisch (071-5893006, 
Bert van Eijk) of d.m.v. persoonlijk contact met Bert 
tijdens bijvoorbeeld een verenigingsactiviteit. Opha-
len/teruggeven zal dan per geval worden afgespro-
ken, het ligt voor de hand dat de op dat moment 
meest passende manier zal worden gebruikt. 
 
Verder zal ook de totale interne lectuurverzameling 
worden geschoond. Het bestand zal worden bekeken 
op actualiteit, inhoudskwaliteit, wenselijkheid van al 
of niet in voorraad hebben bij een actieve en breed 
werkende vereniging als de onze en natuurlijk op het 
belang van bewaren van eigen verenigingsproduc-
ties. De biblio-
thecaris zal dit 
doen in overleg 
met de secreta-
ris, onder wiens 
eindverantwoor-
delijkheid de bi-
bliotheek en het 
beheer berust.  
 
Mogelijk voor leden interessante boekwerken die 
gaan worden afgestoten zullen t.z.t. in “De Braak-
bal” worden gepubliceerd met daarbij een termijn 
waarbinnen deze kunnen worden gerese-
veerd/afgehaald. In dat geval is het credo: “wie het 
eerst komt, het eerst maalt”. Meld dus t.z.t. belang-
stelling zo gauw mogelijk bij de bibliothecaris. 
Het bovenstaande is in hoofdzaak meegedeeld in de 
Algemene Ledenvergadering van 22 maart jl. 

 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.   DE BRAAKBAL  
 

34 

 

VVooggeellwwaaaarrnneemmiinnggeenn  iinn  ““DDee  WWiillcckk””  22001122  
 
 
Behalve van het Spookverlaat en De Houtkamp ook 
van De Wilck een overzicht van de er in 2012 waar-
genomen soorten.  
Het leeuwendeel ervan staat (natuurlijk) op naam van 
Cor Kes. In meerdere functies – wetlandwacht, wei-
devogelinventariseerder, en vogelatlasteller, maar 
ook als “gewoon” liefhebber – is hij zowat dagelijks 
in het gebied present.  
Ook andere leden van onze VWG leverden hun bij-
dragen, de lijst is verder nog aangevuld met waarne-

mingen van “overige waarnemers” die in ons aller 
kwartaalblad “De Braakbal” vermeld staan. 
 
Met een totaal van 108 scoort “ons” Natura 2000-
gebied nog een tikkeltje hoger dan het natuurgebied 
Spookverlaat/Kruiskade (105).  
In vergelijking met deze buitengebieden wordt er in 
het ‘ingebouwde stadspark’ De Houtkamp natuurlijk 
minder diversiteit waargenomen: jaarlijks gemiddeld 
rond 70 soorten.  

 
Bronnen: waarnemingen van Cor Kes en andere VWG-leden en “De Braakbal”. 

 
 
                   Cor Kes en Bert van Eijk 

 
 
Waarnemingen in ‘De Wilck’ in 2012  
 

Fuut Wintertaling Bonte Strandloper Boerenzwaluw 
Dodaars Zomertaling Kemphaan Graspieper 
Aalscholver Tafeleend Wulp Rouwkwikstaart 
Grote Zilverreiger Kuifeend Regenwulp Witte Kwikstaart 
Blauwe Reiger Nonnetje Grutto Gele Kwikstaart 
Purperreiger Blauwe Kiekendief IJslandse grutto Winterkoning 
Ooievaar Bruine Kiekendief Groenpootruiter Paapje 
Lepelaar Buizerd  Zwarte Ruiter Roodborsttapuit 
Knobbelzwaan Sperwer Tureluur Tapuit 
Kleine Zwaan Havik Bosruiter Merel 
Grauwe Gans Torenvalk Oeverloper Koperwiek 
Soepgans Boomvalk Bokje Kramsvogel 
Kleine Rietgans Slechtvalk Watersnip Rietzanger 
(Toendra)Rietgans Smelleken Kokmeeuw Kleine Karekiet 
Kolgans  Patrijs Stormmeeuw Braamsluiper  
Indische Gans Fazant Zilvermeeuw Spreeuw 
Grote Canadese Gans Waterhoen Kleine Mantelmeeuw Ringmus 
Brandgans Meerkoet Grote Mantelmeeuw Huismus 
Nijlgans Scholekster Visdief Gaai  
Casarca Kluut Holenduif Ekster 
Bergeend Bontbekplevier Stadsduif  Kauw 
Smient Kleine Plevier Houtduif Zwarte Kraai 
Slobeend Goudplevier Koekoek Vink 
Krakeend Zilverplevier Velduil Groenling 
Pijlstaart Kievit Gierzwaluw Putter 
Wilde Eend Kleine Strandloper Veldleeuwerik Kneu 
Soepeend Temmincks Strandloper Oeverzwaluw Rietgors  
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DDooddee  vvooggeellss  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. Stop het (gave) kadaver meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw 
eigen naam, de naam en 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.  
 

Mail deze vondsten even aan Bert van Eijk die deze rubriek verzorgt en ons zo op de hoogte houdt.  
 

 Bas Bijl woont prachtig en geweldig naar zijn zin in een zogenaamd “buitengebied” en bezocht het vaste af-
leveradres voor vogellijkjes op 1 maart 2013 alweer een keer. Nu met de vogelslachtoffers Roodborst (1x) 
en een Grote Bonte Specht ♂ . Beide vogels waren raamslachtoffers, helaas ondanks de aangebrachte 
bestickering. 

 

De IJsmeester 
  
  
  

KKrraaaammttiijjdd  vvooggeellss  vvrraaaaggtt  oomm  rruusstt  iinn  nnaattuuuurr  
__________________________ 

 
De lente barst los. De dorre natuur kleurt zich met 
bloemen van sneeuwklokjes, krokussen, narcissen 
en klein hoefblad. De lucht vult zich met het gezang 
van lijsters, Merels, Heggenmussen en mezen. 
 
In het vroege voorjaar vliegen vogels honderden of 
soms wel duizenden kilometers vanuit hun overwin-
teringsgebieden om hier te broeden. Ook vogels die 
het hele jaar in Nederland blijven, gaan nu op zoek 
naar hun partners. Ze zijn nu druk bezig de grenzen 
van hun broedgebied af te bakenen. De meeste vo-
gels doen dat met zang, dus ’s ochtends zijn buiten 
prachtige fluitconcerten te horen. En ze gaan aan de 
slag met het maken van een veilige nestplek. Het 
broedseizoen duurt in principe van 15 maart tot  
15 augustus. De precieze start- en einddata kunnen 
per gebied verschillen, afhankelijk van welke vogels 
er broeden.  
 
Honden 
Naast de dieren die druk bezig zijn met hun nage-
slacht is dit ook de tijd om een heerlijke wandeling 
te maken in de prachtige natuurgebieden die Neder-
land rijk is. Veel mensen genieten van zo'n wande-
ling samen met hun hond. Staatsbosbeheer biedt daar 
in haar gebieden zoveel mogelijk de ruimte toe. Er 
zijn natuurgebieden waar honden los mogen en waar 
u aangelijnd met ze mag wandelen. Om de vogels 
rust te bieden en ongestoord te laten broeden, is er 
reden om extra zorg te hebben dat de regels voor 
honden worden nageleefd. Als uw hond los mag, 

dient u uw hond wel te alle tijde onder controle en in 
het zicht te 
houden. Hon-
den snuffelen 
graag bij de 
grond om geu-
ren op te spo-
ren, dat is hun 
instinct. Zij zul-
len vogelnesten 
opsporen en 
verstoren of 
zelfs opeten als 
u ze niet bij u 
houdt. Ook 
klein wild heeft 
baat bij een rus-
tige periode 
wanneer hun 
kleintjes net zijn geboren. Uw hond mag de vogels 
en klein wild niet verstoren. In de komende periode 
zullen we daar extra op toezien. Wij vragen om uw 
begrip en medewerking.  
 
Beleef de lente nieuwsgierig naar wat er zich in vo-
gelnesten afspeelt. Ook dit jaar kunt u op de websi-
tes als www.volgdevos.nl en www.beleefdelente.nl 
meekijken in de levens van vossen en vogels van di-
vers pluimage. Vogelbescherming en Staatsbosbe-
heer hebben namelijk door heel Nederland webcams 
geplaatst bij nesten.  

Mijn hond doet zoiets niet.. 

Jenny van Leeuwen 
 boswachter SBB 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt  bbiijj  zziijjnn……  

VVooggeellkkiijjkksscchheerrmmeenn  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Van boven naar beneden: 
Aanleg scherm door knotploeg, Margot Klingers 
Uitnodiging, bestuur VWG 
Onthulling infopaneel, Elly van Zonneveld 
Infopaneel, Elly van Zonneveld 
Kleumende genodigden, Elly van Zonneveld 


