
1 

 

 
 

  
                              b                                   
Grootte: h 15,03 x b 19,02    Eigenschappen: Voor de tekst,  positie= -0,6                                        

 

    JJaaaarrggaanngg  3344  
 

      NNuummmmeerr  33    
  

  SSeepptteemmbbeerr    
       

      22001133  

DE BRAAKBAL 
Kwartaaluitgave van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.   DE BRAAKBAL  

 

   2 

  
 

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 6 november 2013 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 3 december 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: Kuifleeuwerik,  Georgïe, 
© Cor Martijn, (cormartijn@hotmail.nl) 

 
Reproductie 
Reproset kopie + 
Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 
info@reprosetkopieplus.nl 
 
Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 
Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 
Hazerswoude-Rijndijk: 
 Siem van der Haas 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Ingrid Koedijk  
Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 
Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

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

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  

     vermenigvuldigd worden zonder toestemming  

     van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Veldwaarnemingen in de Braakbal? 
Ton Renniers heeft 8 jaar deze rubriek in de Braak-
bal verzorgd. Hij heeft dit altijd met veel plezier ge-
daan en we willen als bestuur hem daarvoor heel har-
telijk bedanken. Ton is van mening, dat zijn rubriek is 
ingehaald door internet. Wie hiervoor de moeite 
neemt, kan de waarnemingen immers op onze web-
site vinden! Toch blijkt niet iedereen die mening toe-
gedaan. Op schrift gesteld hebben de waarnemingen 
voor hen veel meer waarde! Ton laat de keuze tot 
voortzetting van de rubriek aan het bestuur over, 
maar hij stopt! Onze vraag is: Wie wil deze taak op 

zich nemen? Ton wil je, indien gewenst, graag op 
weg helpen. 
 
Jaarlijkse barbecue voor onze actieve leden  
Zaterdag 25 mei waren 53 actieve leden (of partners 
van) aanwezig in de stal van Jan Kerkvliet om te 
genieten van een heerlijke barbecue verzorgd door 
Bert van der Zwaan (en zijn hulpen). 
Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar we wa-
ren blij ons te kunnen warmen aan de gloeiende  
kooltjes. We werden welkom geheten door Ronald  

Klingers (ons duo-bestuurslid). 
Het was heel gezellig en er werd met smaak gegeten! 
Bert was verbaasd, dat alle salades en vleesgerechten 
“schoon” op gingen. Een dankwoord aan de gastvrije 
familie Kerkvliet en de onovertroffen Bert is dan ook 
op zijn plaats. We hebben dit als bestuur weer graag 
georganiseerd, want we kunnen niet zonder jullie:  

actieve leden! 
 
Feestelijke afsluiting “Groenblauwe Slinger” 
Voor veel leden zal ik eerst moeten uitleggen wat 
hierbij aan de orde was. Jaren geleden heeft de Pro-
vincie Zuid-Holland een plan gemaakt om dwars door 
de provincie, ongeveer van Midden-Delfland tot het 
Zaans Rietveld een samenhangend natuur- en recrea-
tiegebied te maken. Het is enigszins te vergelijken 
met de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Het 
nieuwe natuurgebied zou bestaan uit bossa-
ges/moerassen (groen) en plassen (blauw).  
Op een congres dat op donderdag 23 mei van 14.00 – 
17.30 gehouden werd in De Schaapskooi te Delft 
vond de feestelijke afsluiting plaats. Met Gerard 
Brouwers en zo’n 120 andere genodigden was ik 
daarbij aanwezig. 
Het was een leerzame middag met lezingen: “Reflectie 

op de resultaten en visie op de toekomst” en een fo-
rum-discussie onder leiding van Liesbeth Spies (o.a. 
oud-minister van Binnenlandse Zaken). 
 
Zuid-Hollandse Vogelaarsdag 
We werden uitgenodigd voor de eerste Zuid-
Hollandse Vogelaarsdag op zaterdag 29 juni van 
12.00 tot 17.00 in het Jan Verweij Natuurcentrum te 
Noordwijk. De organisatie was in handen van Sovon. 
Met Jan Kuijt, Cor Kes en zo’n 30 andere vogelaars 
genoot ik van een schitterend programma. Hein Ver-
kade liet ons in het dorp verschillende nestplaatsen 
van de gierzwaluw zien. Bij één nest had hij zelfs een 
camera opgesteld, zodat we in de schuur het ei zagen 
liggen. Het viel ons op, dat vele dorpelingen (ook de 
kinderen) wisten waar de nesten te vinden waren. 
Zijn advies: “Plaats nestplaatsen op het gemeentehuis 
dan krijg je de politiek mee!” Zelfs de uitvliegende 
gierzwaluwen ontbraken niet in het programma. 
 
“Nacht van de Nacht” 
Louis Westgeest (educatiecommissie) is van plan om 
rondom het Spookverlaat in de avond van zaterdag 26 
oktober van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur een activi-
teit te organiseren namens onze VWG, als de weers-
omstandigheden zich hiervoor lenen. Louis deed dit 
al een keer voor Landschapsbeheer en de toen aan-
wezige leden en overige gasten beleefden daar een 
onvergetelijke “spookvoorstelling”. Dus noteer de 
26e! 
Het is de bedoeling om de “schoonheid van de nacht” 
te laten beleven. Vele gemeenten en bedrijven doven 
die nacht de verlichting. Men vraagt hiermee aan-
dacht voor de “lichtvervuiling”. Het is dan “einde 
zomertijd”. 
 
Geblesseerde eindredacteur 
Op dit moment is het de vraag of De Braakbal 34.3 
wel op tijd kan verschijnen. Onze eindredacteur 
kwam in de doucheruimte van de sportschool name-
lijk ongelukkig ten val en heeft daarbij beide onder-
armen gebroken. 1 augustus bracht ik hem namens 
onze vereniging een bloemetje en trof hem 5 weken 
na de val al zonder gips aan. Dit betekent overigens 
niet dat hij alweer de kracht heeft om een toetsenbord 
te bedienen. Frans hoopt toch de volgende Braakbal 
te verzorgen (mogelijk met enige vertraging). Frans, 
we wensen je een voorspoedig herstel! 
. 
 

Piet van Woerden  

secretaris 
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Uw eindredacteur 

 

VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
  

Herinner je je het nog? Er is in Nederland een tijd 
geweest waarin er geen tv bestond. Kun je je het 
voorstellen? Later, veel later, in 1951 kwam er een 
eerste net, vervolgens een tweede, waarvoor een  
extra, bizar lange, antenne op het dak diende te wor-
den gemonteerd. Ikzelf heb dat eens bij mijn geliefde 
gedaan en halsbrekende toeren uitgehaald. Of ik dat 
deed om haar voor me te winnen? Totaal overbodig 
heb ik later begrepen. Hoe liefdevol zou ze me  
later nog verplegen toen ik twee gebroken polsen 
had. Maar tja, 
dat wist ik toen 
niet. Wekenlang 
werd ik daarna 
’s nachts wak-
ker, badend in 
het zweet, het 
was me ook niet 
niks. Eerst een 
krakkemikkig 
keukentrapje, 
dan een middel-
eeuwse dakgoot, 
glad door de al-
gen en dan dak-
pannen ver-
schuivend om 
op de daklatten 
naar boven te 
klauteren naar 
de schoorsteen waaraan die mast vast gemaakt moest 
worden… 
Enfin, zo ging dat dus toen. Dat was voor de UHF-
ontvangst, we lachen er om tegenwoordig, elke  
telefoon ontvangt meer, beter èn in kleur.  
Mijn ouders weigerden een tv te kopen, dat zou ons 
alleen maar lui en lamlendig maken, we zouden al-
leen maar voor dat enorme meubel hangen met een 
klein zwart-wit beeldschermpje en uiteraard nog 
zonder afstandsbediening. Een tv kwam er pas nadat 
ik eindexamen had gedaan en ging studeren. Als we 
ons wilden vermaken dan was dáár de bibliotheek, 
die heb ik dus op enkele boeken na dan ook volledig 
uitgelezen.  
Zijn we er op vooruit gegaan, zou ik mijn kinderen 
het tv-kijken verbieden zoals mijn ouders? Zou ik pas 
een tv kopen als mijn kids, het nieuwe woord voor 
kinderen, het huis verlaten hebben? Ik geef toe dat ik 
wat behoudend ben in opvoedkundige zaken, hoe kan 
het anders met zo’n verleden, maar vooral omdat ik 
hoegenaamd geen ervaring heb. Altijd als men mij  

wat vraagt, zo van “wat zou jij nou doen”, antwoord 
ik steevast met ‘aaach, ‘moaw, of ‘tjaaah’, en dat 
soort uitdrukkingen, de wenkbrauwen fronsend, de 
indruk wekkend dat het hier een levenszaak is waar-
over ik ook mijn mening niet direct paraat heb, maar 
vooral de ander niet voor de voeten wil lopen. Ik 
hoop dat het nog werkt nu ik dit wereldkundig maak. 
Maar wat betreft de tv heb ik wel degelijk een  
mening, wat je tegenwoordig al niet kunt zien aan, 
documentaires over werkelijk alle onderwerpen, ster-

ker er zijn zelfs 
gespecialiseer-

de zenders. En 
dan bedoel ik 
niet de sport-
zenders hoewel 
ik denk dat die 
de kids uit hun 
stoelen kunnen 
jagen. Nee, 
zenders als 
Discovery en 

eventueel 
Animal Planet. 
In 20 minuten 
zie je pa vogel 
ma vogel het 
hof maken, een 
educatief wipje 
maken, een 

nest bouwen, eitjes leggen, broeden, kleintjes voeren, 
die je vervolgens ten prooi ziet vallen aan een slang 
of roofvogel, die moeten ook eten. Dat zijn minstens 
150 pagina’s, reken de tijdwinst maar eens uit. En de 
camera laat niets aan de verbeelding over, elk detail 
kamerbreed uitgemeten! 
De leden van onze op te richten  jeugdafdeling wil ik 
dus adviseren alle vogeldocumentaires te bekijken, 
de sonore commentaarstem van David Attenborough 
alleen al, maar dan géén huiswerk maken of chatten, 
SMS-en, etc., dat fameuze multi-tasken. Dan steek je 
toch niks van natuurdocumentaires op. Maar goed, ik 
geef het toe, ik ben stuurman aan de wal. 
 
Beste vrienden, u heeft een nieuwe Braakbal in uw 
handen, u ruikt de verse inkt, u trilt van spanning, 
want wat u niet weet, hij staat weer vol met foto’s, 
excursieverslagen met tandenknarsende waarnemin-
gen - had u maar mee moeten meegaan, de rubriek 
Wetenschap bloeit en meldt interessante zaken!  
Waar? U komt hem vanzelf tegen!! 
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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: 

 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 

Za. 26/10 20.00- 22.00 Nacht van de Nacht: Spookverlaat Louis Westgeest 

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 
(watervogels, roofvogels, steltlopers, zangvogels) 

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 

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 
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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 /Klein Koninkrijk (broedvogels/ doortrekkers, 
o.a. wandelingen) 

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 

 
 

Beheeractiviteiten 
 

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.  
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NNoooorrdd--HHoollllaanndd  
 

excursie zaterdag 20 april 2013 
 
Na een uur rijden bereiken we bezoekerscentrum De 

Hoep. Na wat oponthoud bij de betaalpaal volgen we 

de rode paaltjes, richting de verstgelegen vogelkijk-

hut. Al snel zien we op ons pad wat Vinken scharre-

len in het zand, en daar zijn ook Appelvinken bij.  

 
 

Even verderop krijgen we een nog leukere verras-

sing: Er vliegt vlak voor onze voeten een Houtsnip 

op. Zijn warmbruine kleuren zijn maar even te zien: 

Weg is hij! Dan komen we op een open vlakte. We 

laten ons door de kou-

de wind niet tegenhou-

den. We nemen hier de 

tijd om in de bosjes en 

het riet in de verte te 

gluren en we treffen 

twee heen en weer hop-

hoppende Goudvinken 

aan in een nog kaal 

bosje, dicht genoeg bij 

om de mooie warme 

kleur van het mannetje 

goed te zien. Er zitten 

Fitissen, Groenlingen 

en een enkele Grasmus. 

Als we in oostelijke 

richting kijken, zien we de Aalscholvernesten op de 

eilandjes. Door het mooie felle morgenlicht vallen de 

wituitgeslapen takken extra op. Het Boetje van onze 

Kees is nogal klein om ons allemaal te herbergen en 

er valt ook niet zo heel veel te zien: We willen een 

Blauwborst, a.u.b. We gaan vanaf ons verste punt te-

rug, bekeken onderweg nog even de Winterkoning, 

ook al zo klein! En komen zo weer bij onze auto. 

Natuurlijk is het al weer later dan gedacht, dus zullen 

we wel niet alles doen wat op het programma staat.  

We rijden naar ons volgende duingebied, waar ken-

nelijk Beflijsters zijn gesignaleerd. Eerst gaan we 

lunchen en we worden verwend met een lekker stuk-

je eigengebakken boterkoek. We lopen de duinen in 

en verwonderen ons over de “volkstuintjes” die hier 

her en der verspreid te vinden zijn. Het zijn eigenlijk 

uitgegraven stukken duin waar nu de eerste activitei-

ten van het jaar plaatsvinden. Gelukkig laten de Bef-

lijsters zich hierdoor niet tegenhouden, want bij de 

volgende bocht worden ze gezien. Het zijn er een 

stuk of acht en ze trekken zich van ons niets aan, we 

zijn ver genoeg weg. Ook een Tapuit doet mee en we 

vermaken ons geruime tijd met het volgen van hun 

drukke spel.  

Volgende stop: De Putten. Zoals altijd is hier veel te 

zien aan allerlei watervogels: Kluten, Tureluurs, 

Zwarte Ruiters en heel in de verte een hele serie  

Grote Sterns 
 

Grote Sterns. Aan de andere kant van de dijk zien we 

nog wat Aalscholvers, een Roodkeelduiker, Zwarte 

Zeeëenden en... een zeehond. 
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Dan wordt het tijd voor ons laatste 

uitstapje. We gaan in noordelijke 

richting en we nemen de eerste weg 

rechts de polder in. We zien nu de 

Grote Sterns van de andere kant en 

ook wat dichterbij. Hun slordige 

zwarte petjes en hun zwarte snavel 

zijn goed te zien. Het mosterdkleuri-

ge puntje moeten we er maar bij den-

ken. We rijden door de polders en 

komen in de luwte van een slaper-

dijk. Plotseling zien we rechts van 

ons een hele verzameling Kwikken. 

We zien een prachtig gele Engelse 

kwik, geel van top tot teen. Gewone 

Gele Kwikken, met een grijze kop. Een mooie  

Rouwkwik, waar het zwart echt doorloopt tot de staart 

en natuurlijk nog wat gewone Witte Kwikken. Een 

prachtig toetje. Dat we later op onze wandeling  

Gele kwikstaart  foto J. Hoogeveen 
 

langs en op de dijk niets bijzonders meer zien, het zij 

zo, het is mooi geweest. Mooie waarnemingen ge-

daan met prachtig weer. Wat wil je nog meer? 

 
Johan Jansen van Rosendaal 

 

Waargenomen vogels 20-04-2013 

 

Aalscholver Gaai Jan-van-Gent Pimpelmees Vink 

Appelvink Gekr. Roodstaart Kauw Putter Visdief 

Baardman     (h) Gele Kwikstaart Kievit Rietgors Waterhoen 

Beflijster Gierzwaluw Kl. Karekiet (h) Rietzanger Watersnip 

Bergeend Goudvink Kl. Mantelmeeuw Roodborst Wilde Eend 

Blauwe Reiger Grasmus Kleine Plevier Roodborsttapuit Winterkoning (h) 

Boerenzwaluw Graspieper Kluut Roodhalsfuut Wintertaling 

Boomklever   (h) Grauwe Gans Kneu Roodkeelduiker Witte Kwikstaart 

Boomkruiper (h) Groenling Knobbelzwaan Rouwkwikstaart Wulp 

Boomleeuwerik (h) Gr. B. Specht Kokmeeuw Scholekster Zanglijster 

Boompieper (h) Gr. Can. Gans Koolmees Slobeend Zilvermeeuw 

Braamsluiper Grote Stern Krakeend Sperwer Zwarte Kraai 

Brandgans Grutto Kuifeend Spreeuw Zwarte Ruiter 

Bruine Kiekendief Halsbandparkiet (o) Lepelaar Staartmees Zwarte Zee-eend 

Buizerd Heggenmus Matkop Stormmeeuw Zwarte Zwaan (o) 

Dodaars Holenduif Meerkoet Tapuit Zwartkop 

Ekster Houtduif Merel Tjiftjaf 
 

Engelse Gele Kwik Houtsnip Nachtegaal Torenvalk 
 

Fitis Huismus Nijlgans Tureluur 
 

Fuut Huiszwaluw Oeverzwaluw Turkse Tortel 96 soorten 
 

      (h)- gehoord, (o) - onderweg 
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Vogelweekend Achterhoek 
8 tot en met 12 mei 2013 

 
Bij aankomst om ca. 21.15 uur bij ons onderkomen 
in Borculo worden we verwelkomd 

door Barbara en Wouter 
die voor proviand voor 
het gehele weekend ge-
zorgd hebben voor 22 
vogelaars. Koffie 
wordt geserveerd met 

daarbij heerlijke 
cake met amandel-
essence, gebakken 
door Ans. Jan 
heeft al direct ge-
vogeld en noteert met Frans en Elly de eerste 
waarnemingen. De volgende ochtend is rond kwart 
voor 7 al gevogeld in de prachtige bosrijke tuin. 
De Grote Bonte Specht wordt genoemd en de Bon-
te Vliegenvanger in het nestkastje voor het raam, 
die af en aan vliegt om zijn gebroed te verzorgen.  
 

DONDERDAG 9 MEI 

Als we gaan ontbijten blijkt het brood nog in het 

huis van B&W te zijn, waarna er onmiddellijk voed-

selaanpassing plaatsvindt door Turkse yoghurt met 

muesli te consumeren en de krentenbollen voor tus-

sen de middag met kaas te beleggen. Wouter en Bar-

bara zijn onze voorrijders. Zij hebben uitgebreid alle 

te bezoeken gebiedjes gescout en dat is goed te mer-

ken. We rijden over de kleinste landelijke weggetjes 

feilloos naar de te bezoeken gebieden, waardoor we 

ook onderweg steeds goed kunnen rondkijken en niet 

zo op het verkeer hoeven te letten. Rond half 8 zijn 

we in het Haaksbergerveen, een vochtig natuurge-

bied. Werd er bij de vorige excursie in april nog ge-

rend naar een plek om de eerste Fitis te horen, nu 

zeuren ze maar door zodat we moeite hebben de an-

dere vogelgeluiden te onderscheiden, maar zo’n vo-

gelconcert in de vroege ochtend is wel een geweldi-

ge ervaring! We horen de Tuinfluiter, de Boompie-

per, even dacht ik een Grasmus te horen, maar dat 

blijkt het geluid van een Bonte Vliegenvanger te 

zijn. In de heide veel roodachtige plekken. Het blijkt 

dat het Sterretjesmos met sporenkapsels in ’bloei’ 

staat, hetgeen een prachtige uitstraling over het ge-

bied geeft. In de verte roept een Koekoek en als we 

naar hinnikende Dodaars luisteren start er plotseling 

een hevig kikkerconcert. In het riet fluit een Riet-

zanger zijn liedje en een Boompieper zit in een dode 

boom en laat zich goed zien. Ook menen we de Wie-

lewaal even te horen. We rijden om naar het 

Buurserveen, weer drassig hoogveenlandschap met 

veenpluis (meerdere pluizen aan een stengel in te-

genstelling tot wollegras). Het gebied is ernstig ver-

grast.. Er vliegen Wintertalingen over, we krijgen 

een Blauwborst en een Roodborsttapuit in één 

kijkerbeeld, waardoor ze samen tot een nieuwe soort 

vernoemd worden tot ‘Blauwborsttapuit,’ maar er 

blijken enkele ongelovigen te zijn die dat in twijfel 

trekken. Ineens horen we wel een overduidelijke 

Wielewaal en zien tegelijkertijd de Boompieper zijn 

baltsvlucht doen, wat een prachtig gezicht! We ko-

men door moerasachtig landschap en ontmoeten da-

mes die een afgestroopt adderhuidje hebben gevon-

den. Even later zien we nog een ‘slome’ Adder, 

langzaam kruipend langs de poelrand. Het is nog vrij 

fris. In de poel zit een talrijke groep kikkers met gele 

kopjes ratelend te  

Adders foto: J. Hoogeveen 

 

kwaken. Het zijn waarschijnlijk Poelkikkers. Jan 

rent nog even terug om de adder te zien en is heel 
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content als hij een paartje adders aantreft! We zien 

een Rouwkwikstaart, veel zwarter dan de Witte 

Kwik. Ook wordt door enkelen een zingende Water-

snip gehoord, daarna ook gezien. Tot slot nog een 

zingende en baltsende Grasmus. Wat een prachtig 

gebied waar je wel de hele dag kunt vertoeven! 

We rijden naar landgoed Weldam, alwaar geluncht 

wordt. In de nestkastjes zitten Bonte Vliegenvangers. 

Als plantjes vallen het Dalkruid en de Japanse dui-

zendknoop op, daarnaast ook bloeiende akkerhoorn-

bloemen, hondsdraf en gele dovenetel. De laatste 

bloeiende bosanemonen en de eerste bloeiende lelie-

tjes-van-dalen. Er wordt een glanskop gehoord en 

gezien. 

We rijden vervolgens naar het Needse Achterveld 

langs de Buurser beek. Nat graslandschap vol darte-

lende Kieviten. Laag in het veld een Grote Lijster. 

Buizerds en een Havik hoog in de lucht. Langs de 

wegkant staat de brem te bloeien. Verderop gaat het 

gebied over in natte heide waar ook de gagel bloeit. 

De groep ziet een Geelgors hoog op een tak. We  

 
gaan naar huis om ons op te frissen want er wacht 

ons een verrassingsdiner in huize Bodegom. Drie 

prachtig gedekte tafels, waar we heerlijke pom-

 
poensoep en vervolgens een aspergediner krijgen 

aangeboden door de gastvrouw en gastheer. Iedereen 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.   DE BRAAKBAL  

 

12 
 

geniet van de prachtige boomgaardtuin, waar ook 

een Goudvink zich nog even wil laten zien. Wat een 

verrassing om de dag zo af te sluiten! 

 

 
 
 

VRIJDAG 10 MEI 

Om 08.00 uur zijn we in het Meddose Veen, onder-

deel van het Korenburgerveen. Prachtig gebied met 

knuppelpaden, te drassig om te betreden daarom is er 

een plankenpaadje gemaakt. Wat ben ik blij dat ik 

mijn telescoop niet bij me heb! Er wordt een Bos-

rietzanger gehoord terwijl er een koor klinkt van 

Boompiepers. Onderweg onduidelijk te determineren 

geluid. Na lang luisteren houden we het toch op een 

Matkop, niet met zijn nasale geluid, maar met zijn 

roepje dat erg op een Boomkleverroepje lijkt. On-

derweg laat een Goudvinkman zich goed zien en 

even verderop horen we een Fluiter. We blijven lang 

speuren om de Fluiter te zien. We horen steeds zijn 

trillertje, dan de prachtige fluittonen. Ineens zien we 

hem tussen de takken door met het prachtige geel op 

de borst. Velen zijn nog teleurgesteld, willen hem 

ook zo graag zien, maar we gaan verder. Met de auto 

gaan we weer via zandweggetjes naar het gebied er-

naast: het Vragenderveen. We zien een ven met wa-

terranonkel. Op een van de paaltjes zit een Grauwe 

Klauwier. Iedereen gaat uit zijn dak! In de verte 

worden ook nog twee Braamsluipers gezien. En iets 

verder op de draad zit een Roodborsttapuit. Aan het 

eind van de rondwandeling wordt er ineens van verre 

geroepen. Er vliegt een Rode Wouw (pg 12) over 

ons hoofd. Pierre kon er nog een foto van maken, 

waardoor hij kon helpen het bewijs te leveren dat het 

inderdaad een Rode Wouw betrof. 

Vervolgens rijden we naar Bekendelle bij Winters-

wijk. We hopen op de Middelste Bonte specht, maar  

helaas. Vervolgens leren we van Frans over de 2e 

hoofdwet van de ornithologie: spechten zitten altijd 

achter de boom! Hoog in een boom zien we een 

 
Rode Wouw foto: P. Bernard 

 

Grauwe Vliegenvanger en in een boom ernaast zit 

de Boomkruiper die we net gehoord hebben. Door 

sommigen wordt even een sprint getrokken want 

er wordt een Zwarte Mees gehoord. Een groepje 

achter ons heeft de Kleine Bonte Specht gezien. 

Wat spijtig dat we er niet bij waren. We gaan op 

weg naar de steengroeve bij Winterswijk. Rede-

lijk wat mensen proberen evenals wij de Oehoe te 

zien. Na veel zoeken komt de teleurstelling: de 

Oehoe’s zijn weg want de jongen zijn een paar da-

gen geleden uitgevlogen. We rijden nog even naar 

de vogelhut bij het Zwillbrock op Duits grondge-

bied. Het is een sfeervolle afsluiting van de dag 

door het mooie avondlicht, maar er zijn geen spec-

taculaire dingen te melden. We gaan ons opfrissen 

om naar het wokrestaurant te gaan. 

 

ZATERDAG 11 MEI 

We gaan naar de Borkeld. Direct bij vertrek zien 

we de Grote Bonte Specht, even later een Appel-

vink. In het bos klinkt een welluidend vogelcon-

cert. In een den zit een eekhoorn en ook hier gaat 

de 2e hoofdwet van de ornithologie weer gelden… 

Het is geen vogel, zegt Frans, dus laten we maar 

gewoon doorlopen. Ineens klinkt een hoog prrtt en 

een groepje Staartmezen vliegt in de kijker. Bij 

een hoog uitkijkpunt hebben we een prachtig uit-

zicht over de heide. In de verte zien we een 

Boompieper en een Fazant, ver weg hangt een To-

renvalk in de lucht. Achter een bloeiende appel-

boom zien we een Tapuit op de grond zitten. We 

horen en zien Boomleeuweriken met de prachtige 

Latijnse naam: lullula arborea en in het Frans:  

Meddose Veen foto: E.v. Zonneveld 
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alouette lulu. Deze namen zijn te danken aan de 

jodelmotievenroep, lu-lu-lu. Dat hebben we dus 

gehoord! We horen en zien de Geelgors die de 5e 

van Beethoven fluit: ta-ta-ta-taaaah. Toch wel 

handig om zulke ezelsbruggetjes van deze of gene 

te leren. Het landschap is prachtig afwisselend. 

Van heuvelachtig bosgebied naar beneden lopend 

door vochtig grasland waarover loopbruggen zijn 

gemaakt en dan weer naar hogere drogere gron-

den. We eindigen bij zeer oude grafheuvels. Rond 

twaalf uur zijn we bij de Noetselerberg waar we 

heerlijk lunchen met de benen bengelend over een 

duinrand. Dan worden we gewaarschuwd dat een 

wildplasser een Ransuil in een afgelegen boom 

heeft ontdekt. De scopen worden op de uil gericht 

en iedereen mag om de beurt kijken. Ineens is er 

een temperatuurval en na wat spettertjes begint het 

plotseling te stortregenen. We moeten van de 

wandeling afzien want we zijn al heel snel doornat 

en de meesten hebben de regenkleding nog in de 

auto. We maken een flinke rit naar Losser waar 

een vogelhut is om beschut te zitten en er is een 

strandje voor steltlopertjes. Er zit een Oeverloper 

en een Gele Kwik, een Wulp vliegt heen en weer. 

De zon breekt weer door. We maken nog een 

wandeling in een aangrenzend duingebied waar we 

naar Goudhaantjes zoeken. Ik meen de Hop te ho-

ren hetgeen door nog iemand wordt bevestigd. De 

laatste Hop is echter in 1986 gesignaleerd. Dus 

houden we het maar op hondengeblaf. We worden 

 
Boompieper foto: E.v. Zonneveld  
 

worden bijna plat gereden door een optocht luid 

knetterende Ferrari’sdie een rally rijden over klei-

ne weggetjes. We sluiten af en gaan naar het on-

derkomen, alwaar Wouter om kwart over zeven met 

grote dozen van de afhaalchinees komt. We laten  

het ons allemaal goed smaken. 

 

ZONDAG 12 MEI 

Na het schoonmaken kijk ik nog even naar de Bonte 

Vliegenvanger die af en aan vliegt naar zijn nestkast 

bij de schuifdeur. We gaan naar het Boetelerveld. 

Als we willen gaan lopen, regent het zo hard dat we 

er maar weer van afzien. We besluiten rechtstreeks 

naar de Knardijk te gaan bij het Staatsbosbeheer-

gebouw. Onderweg nog prachtig gekleurde bollen-

velden. Na de koffie lopen we richting hut ’de Zee-

arend’. Onderweg zien we een Fuut met twee jongen 

op de rug, we horen de Kleine Karekiet en de Riet-

zanger evenals ‘de Nachtegaal van het riet’, de 

Blauwborst. We horen ‘ik-ben-de-Rietgors’ zijn ei-

gen naam roepen en even later zien we hem ook. Een 

groepje dat stilstaat, kijkt naar een Boomvalk. Een 

uitgelezen kans om de Boomvalk eens goed te bekij-

ken. Vanuit hut ‘de Zeearend’ zien we op het slikje 

Groenpootruiters met zwart bemodderde poten. In de 

verte Zilverreigers en een Lepelaar vliegt langs. Wat 

een eldorado om in deze hut buiten de wind te zijn 

en zoveel uitzicht te hebben. Het weer blijft redelijk 

alhoewel de wind hard en koud is. Vanaf de Kleine 

Praambult en de Grote Praambult kijken we nog 

even naar het Zeearendnest en besluiten dan nog 

even naar de Oostvaardersdijk te rijden. Daar heb-

ben we een prachtig slotschouwspel van wel zeven 

Baardmannetjes die heen en weer vliegen in het riet. 

We genieten allemaal nog even van dit zeldzaam 

mooie beeld. Na de stop bij ‘de Block van Kuffeler’ 

spoeden we ons richting Koudekerk waar iedereen 

vrijwel tegelijk aankomt. We kijken weer terug op 

een prachtig vogelrijk weekend en zijn blij met de 

bijzonder fijne sfeer in de groep. Nogmaals dank aan 

de organisatoren, Jan, Bert en Ton. Ook nogmaals 

dank aan Wouter en Barbara die weken lang gescout 

hebben, waardoor we zoveel gebieden hebben kun-

nen zien. En natuurlijk ook dank voor het verzorgen 

van de boodschappen en voor de royale ontvangst op 

hun boerderij. 

 

 
 

Waarnemingen Achterhoek 8 tot en met 12 mei 2013 
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Aalscholver Gekr. Roodstaart Kauw Putter Tuinfluiter 
Appelvink Gele Kwikstaart Kievit Raaf Tureluur 
Baardman Gierzwaluw Kleine Bonte Specht Ransuil Turkse Tortel 
Bergeend Glanskop Kleine Karekiet Regenwulp Vink 
Blauwborst Goudhaan Kleine Mantelmeeuw Rietgors Visdief 
Blauwe Reiger Goudvink Kleine Plevier Rietzanger Waterhoen 
Boerenzwaluw Grasmus Kluut Rode Wouw Watersnip 
Bo. Vliegenvanger Graspieper Kneu Roek Wielewaal 
Boomklever Grauwe Gans Knobbelzwaan Roodborst Wilde Eend 
Boomkruiper Grauwe Klauwier Koekoek Roodborsttapuit Winterkoning 
Boomleeuwerik Gr. Vliegenvanger Kokmeeuw Rouwkwikstaart Wintertaling 
Boompieper Groene Specht Kolgans Scholekster Witgat 
Boomvalk Groenling Koolmees Slechtvalk Witte Kwikstaart 
Bosrietzanger Groenpootruiter Krakeend Slobeend Wulp 
Braamsluiper Gr. Bonte Specht Kuifeend Smient Zanglijster 
Brandgans Gr. Canadese Gans Lepelaar Snor Zeearend 
Br. Kiekendief Grote Lijster Matkop Sperwer Zilvermeeuw 
Buizerd Gr. Zilverreiger Meerkoet Spreeuw Zomertaling 
Dodaars Grote Zaagbek Merel Sprinkhaanzanger Zwaangans 
Ekster Grutto Nijlgans Staartmees Zwarte Kraai 
Fazant Havik Noordse Gele Kwik Stormmeeuw Zwarte Mees 
Fitis Heggenmus Oeverloper Tafeleend Zwarte Specht 
Fluiter Holenduif Oeverzwaluw Tapuit Zwartkop 
Fuut Houtduif Ooievaar Tjiftjaf 

 
Gaai Huismus Pimpelmees Toendrarietgans 

 

Geelgors Huiszwaluw Purperreiger Torenvalk 127 soorten 
 

BBuussssuummmmeerrhheeiiddee,,  ’’ss  GGrraavveellaanndd    

eenn  AAnnkkeevveeeennssee  PPllaasssseenn  
Excursie 2 juni 2013 

____________________________________________________________ 

 

Hé-hé-héeel vroeg: 5.00 uur was het vertrekken bij 

’Boers’. Omwonenden blij; konden die weer verder 

slapen. We waren maar met tien man en vrouw. Na 

ruim een uur rijden kwamen we aan bij de Wester-

heide bij Bussum/Laren. Het was nog knap koud. 
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Het juiste paaltje met nummer van de geplande wan-

deling zien we niet daarom lopen we op het gevoel 

een “vierkant” rondje.  

Eerst een stuk over de hei; er staat veel Brem in 

bloei. We zien veel konijnen, een aantal herten en in 

de verte Schotse Hooglanders. En dan langs een bos-

rand waar Boompiepers druk in de weer zijn weer te-

rug. We horen veel Roodborstjes.  
 

Terug bij de auto’s is er tijd voor een ‘bakkie’ om 

weer op te warmen. 

Hierna rijden we, inclusief een ererondje naar land-

goed Gooilust in ’s Graveland. In 1934 heeft Na-

tuurmonumenten het landgoed van de familie Six 

 geërfd. Hier stonden de Rododendrons in bloei.  

Al snel heeft John een Goudvink ontdekt. Terwijl we 

die proberen in de kijker te krijgen zien we ook een 

Sijsje. We horen veel vogels en zien af en toe ook 

wat vliegen. Het is een mooi bosachtig landgoed met 

hoge oude bomen. Er bloeit ook het een en ander zo-

als Daslook, Koekoeksbloemen en er stonden nog 

Narcissen in bloei. 

Toen in colonne naar de Ankeveen. We zijn een plas 

omgelopen. Intussen kregen we uitleg van Bert. Het 

verschil tussen het geluid van een Snor en een 

Sprinkhaanzanger is: ‘Snorrrr’ respectievelijk ‘Snir-

rrrr’.  

Het alarm van de Tjiftjaf is een eenlettergrepig ge-

luidje; de Fitis doet het in twee lettergrepen. 

We zagen en hoorden van alles, bijvoorbeeld een 

Fuut die pogingen deed een grote Kreeft naar binnen 

te werken…  

Het was ondertussen flink warm geworden en we 

waren blij dat we halverwege even konden uitblazen. 

De mugjes moesten we wel voor lief nemen. 

De dag was inmiddels flink gevorderd en dat kon je 

merken aan het aantal mensen waar we voor opzij 

moesten. Er was een halve marathon aan de gang, er 

werd veel gefietst en er liep jeugd te inventariseren 

wat er vloog en groeide en bloeide. 

Weer terug in de bewoonde wereld nog even volhou-

den en toen konden we lekker op het terras van een 

restaurant gaan zitten om uit te rusten en wat te eten. 

Hierna nog de benzine afrekenen. Dat was een re-

kenkundig hoogstandje, maar het klopte aan het eind. 

Zo kwam er een eind aan een mooie dag, bedankt 

Bert. 

 

Jikke Lont 
 
Waargenomen vogels 2 juni 2013 
 

Aalscholver Gaai Kauw Purperreiger Tuinfluiter 

Bergeend Gierzwaluw Kievit Putter Turkse Tortel   (o) 

Blauwe Reiger Glanskop      (h) Kl. Mantelmeeuw Rietgors      (h) Vink 

Boerenzwaluw Goudvink Kleine Karekiet Rietzanger      (h) Visdief 
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Boomklever Gr. Bonte Specht Knobbelzwaan Roodborst Vuurgoudhaan 

Boomkruiper  (h) Grasmus Koekoek      (h) Roodborsttapuit Wilde Eend 

Boomleeuwerik(h) Graspieper Kokmeeuw Scholekster Winterkoning 

Boompieper Grauwe Gans Koolmees Sijs Witte Kwik. 

Bosrietzanger  (h) Groenling      (h) Krakeend Snor      (h) Zanglijster 

Br. Kiekendief Gr. Zilverreiger (o) Kuifeend Spreeuw Zilvermeeuw  (o) 

Buizerd Heggenmus Meerkoet Sprinkhaanrietz Zwarte Kraai 

Ekster Holenduif Merel Staartmees Zwartkop      (h) 

Fazant      (h) Houtduif Nijlgans Stormmeeuw  (o) 
 

Fitis Huismus Ooievaar  (o) Tjiftjaf 
 

Fuut Huiszwaluw Pimpelmees Torenvalk 72 soorten 
       

       (h)  gehoord         (o)   onderweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste leden van de Vogelwerkgroep, 
 
Namens de hele familie willen we iedereen  
bedanken voor de steunbetuigingen na het  
overlijden van Rob.  
Het heeft ons veel goed gedaan. 
 
Marijke, Ken en Kevin Kraaijeveld 
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Nachtzwaluwen op de Leusderheide 
 

Excursie: 15 juni 2013 
 

 

Het is 4 minuten over 1 als ik in mijn bed schuif; 

zaterdagnacht wel te verstaan; 

een latertje deze keer met de af-

sluitende excursie van het seizoen 

2012/13. Maar wel een bijzonde-

re.... eerst een culturele sightsee-

ing, dan bij Gods gratie een visje 

eten en dan de nachtexcursie. 

Maar goed, bij het begin begin-

nen.  

 

Met een select gezelschap vertrek-

ken we om 2 uur bij Boers, op weg 

naar het gebied van de Nachtzwa-

luw. Vorig jaar was er ook al zo’n 

programma, maar dit keer wordt alles anders. En dat 

blijkt al, want de wind waait zo hard dat er de hele 

dag geen telescoop op een statief te zien was: een 

zeldzaamheid, lieve lezers!  

Onze eerste stop was bij het Belgenmonument, in 

Amersfoort, in 1938 door Wilhelmina geopend, ge-

bouwd door Belgen, als dank voor de opvang en 

verblijf van de vluchtelingen tijdens de Eerste We-

reldoorlog, in Nederland. Duidelijk Amsterdamse 

School, lekker veel ornamentjes; er zullen vast veel 

Japanners komen kijken, zoals dat in de Amsterdam-

se buurt waar ik woonde ook altijd zo was met zijn  

 

vele gerestaureerde huizen; maar nu was het stil. 

Hoe dan ook, we zijn dan al 45 meter boven NAP. 

Louis laat ons weten dat het determineren van bijen 

moeilijk is, daar begint hij dus niet aan: wel in de 

loop van de dag een lullig klein vliegje dat ter de-

terminatie in een plastic kokertje wordt meegeno-

men; niet een vlindertje, dat Louis vrijwel zeker 

houdt op een nieuwe soort in Nederland. Overigens, 

in 2013 heeft het koude voorjaar er wellicht toe bij-

gedragen dat er maar 37 % van het vlinderbestand is 

geteld t.o.v. 2012; een kaalslag! We passeren kleine 

dorpjes, waar het NK knikkeren (in 2012 met 100.000!  

kinderen (www.youtube.com/watch?v=lyc8DoJmwls) 

wordt gehouden, en de Kabouterhut (op zoek naar 

een baan? kabouterhut.nl/solliciteren).  

Al meanderend volgen wij een klein beekje en 

belanden bij de Eem, toch wel een brede rivier; kan 

ik mij niets van herinneren uit mijn topo-

overhoring op de lagere school. De uitstekende 

routebeschrijving van Casper meldt: prima gebied 

om te vogelen. Maar u begrijpt het al, weinig 

soelaas in de lucht, behalve wat Grutto’s en een 

Bruine Kiek. Ja, de Gier- en Oeverzwaluwen, die 

vinden het allemaal prima! Bij één van de ronde 

gaten, wielen genoemd, ontstaan door uitgravingen 

na dijkdoorbraken, bleven we wat langer plakken 

met wat watervogels. 

We komen aan in Spakenburg en wel op het niet-

christelijke tijdstip half 6; alle vistentjes zijn dicht! 

In de plaatselijke frituur worden we wel 

geconfronteerd met de biblebelt: zowel op het toilet 

als op de toonbank gratis boekjes met als titel: de 

basiselementen van het christelijk leven; het blijft 

fascinerend… Na een korte wandeling langs de 
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Spakenburgse wallenkant, met ontegenzeglijk mooie 

fotomomenten van de schepen, gaan we naar het bos 

met mogelijke reeën (Heetveld). Al wandelend 

krijgen we er zegge en schrijve 1 te zien. Wel een 

Grauwe Vliegenvanger 

 
Kaart in te zien bij Casper (moet ik terug geven...)  
 

die zijn nest had gemaakt bij een vrijstaand huis. We 

werden vanuit huis gefotografeerd door de eigenaar; 

gauw omdraaien want voor je het weet, sta je weer 

geregistreerd bij de NSA! Uiteindelijk dan de 

excursie naar de Leusderheide voor de 

Nachtzwaluw, onder leiding van iemand die hier al 

30 jaar tellingen doet en Ingrid sluit aan; er zitten er 

nu zo’n 34 paar. 

 

We moeten bij elkaar blijven want er zijn spijker-

matten geplaatst i.v.m. illegale motorcrossers; uit-

eindelijk blijft ook Ans aan de voet. Een prachtig 

gebied, in de schemering al enigszins ‘unheimisch’ 

overkomend door de brede zandtracks voor defensie-

oefeningen. Niet van tanks maar pantservoertuigen 

want de tanks doen alweer fijn werk in Indone-

sië.www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_niet_vechts

treek/ Nachtzwaluw_Caprimulgus-europaeus.html; 

verspreidingsgebied nachtzwaluw.  

 
Het glooiende landschap is begroeid met dikke hei-

destruiken en zogenaamde eikenstrubben; men ver-

moedt na-

zaten van 

het oor-

spronkelij-

ke oerbos 

dat hier 

ooit heeft 

gestaan. 

Daar vliegt 

een Hout-

snip over 

en nog één: 

niet ver-

keerd en 

ondanks de schemering duidelijk te 

onderscheiden. En ja, dan het geluid 

van de Nachtzwaluw: wonder-

schoon, heeft wel wat weg van een 

Snor, maar minder diep, sonoorder. 

En enkele vliegen op en over ons. 

Geen vetpot die avond, want je be-

grijpt, de avond er vóór waren zo-

veel meer waarnemingen geweest....  

 
Die Nachtzwaluw, Caprimulgus eu-

ropaeus, laat zich alleen een paar 

uur ’s ochtends en ’s avonds even 

zien, in totaal maar een uur of 3, 4 

actief dus per dag.  

En wat een smalle vleugels en zo 

lang, het lijkt wel een roofvogel. 

Korte contactmomenten, maar wel mooi... Er wordt 

nog een dames  

 meikever uit het mulle zand naar de 

hei getild; uitkijken want ik ben er in mijn jonge ja-

ren eens flink door gebeten! Gaarne de waarne-

Nachtzwaluwmannetje © A. Juvonen 
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mingen van de Nachtzwaluw niet op waarneming.nl 

plaatsen, want dat geeft teveel onrust in het gebied; 

het is dus een best bewaard geheim! 

Het is mager vanavond, maar ja, het blijft levende 

have. De sterren komen aan het firmament, tijd om 

af te bouwen. Het was gezellig vandaag en de nadruk 

lag nu eens niet op scoren. We nemen afscheid rond 

half twaalf (23.30 uur!) en sluiten een prachtig ex-

cursiejaar af en kijken alweer uit naar Ameland; da’s 

wat jaren geleden!  
  
 
 
 
 

Waarnemingen 15 juni 2013 Leusden e.o.  
 

Aalscholver Gaai Huiszwaluw Merel Torenvalk 

Bergeend Gekr. Roodstaart Kauw Nachtzwaluw Tuinfluiter       (h) 

Blauwe Reiger Gierzwaluw Kievit Nijlgans Tureluur 

Boerenzwaluw Graspieper Kl. Karekiet      (h) Ooievaar Turkse Tortel 

Bontbekplevier Grauwe Gans Kl. Mantelmeeuw Putter Vink 

Boomklever    (h) Gr. Vliegenvanger Kleine Plevier Rietgors Visdief 

Boomkruiper  (h) Groene Specht   (h) Kluut Roodborst  (g) Wilde Eend 

Boompieper Gr. Canadese Gans Knobbelzwaan Roodborsttapuit Wintertaling 

Boomvalk Grutto Kokmeeuw Scholekster Witte Kwikstaart 

Br. Kiekendief Holenduif Koolmees Slobeend Zanglijster 

Buizerd Houtduif Krakeend Smient Zwarte Kraai 

Ekster Houtsnip Kuifeend Sperwer Zwartkop          (h) 

Fuut Huismus Meerkoet Spreeuw 64 soorten 

         (h) = gehoord  
 

_______________________ 
 
 
 
 

EEuurroo  BBiirrddwwaattcchh  22001133  
 
Vogels tellen in de polder? 
Zaterdag 5 oktober 2013 kan dat. Dan gaat de jaarlijkse Euro Birdwatch weer van start. Dit hele gebeuren staat 
onder weer onder toezicht van Vogelbescherming Nederland en er wordt door tal van Europese landen ook aan 

deelgenomen. Wij als vogelwerkgroep doen al jaren mee. We hebben onze post  aan de 
Burmadeweg ( dit is aan de westkant van De Wilck). 
Mocht u ook belangstelling hebben om een keer mee te doen dan bent u van harte 

welkom ! 
                                               Het is altijd weer een hele belevenis om te kunnen zien of de  
                           vogeltrek al weer begonnen is, en dan ook de soorten 

die over komen te kunnen benoemen/spotten. Het is 
zeker de moeite waard om dit  met een paar en-
thousiaste medevogelaars te doen. Zij kunnen u 
de fijne kneepjes van de het spotten bijbrengen. 
We beginnen om 8 uur zaterdagmorgen 5 oktober 

aan de Burmadeweg. 
Komt u ook? We zien u graag! 

 
 Wijnand van den Bosch 
  

Johan Meijer 
Uw scribent dezes 
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Bestuur 
 
 

Algemene Ledenvergaderingen 

(ALV’s) van allerhande vereni-

gingen zijn vaak heel spannend, 

omdat daar de nieuwe bestuur-

ders gekozen worden. Bij onze 

vogelwerkgroep is dat helaas 

niet het geval. Al jaren lang lukt 

het met veel moeite om vol-

doende bestuursleden te vin-

den. Afgelopen keer was het 

nog erger dan ooit. Na het af-

treden van Gerard Brouwers 

was er niemand te vinden die 

het voorzitterschap op zich wil-

de nemen, ondanks alle lobby-

acties, smeekbedes en dreige-

menten.  

In arren moede vervullen twee 

andere bestuursleden samen 

tijdelijk bij toerbeurt het voor-

zitterschap; de vrijkomende 

plaats voor één gewoon lid 

werd -ook tijdelijk- door een 

duo opgevuld. Een goed jurist 

zou misschien menen dat dit al-

les op gespannen voet staat 

met onze interne regels, maar 

nood breekt zelfs wet, dus 

waarom geen statuutje? Ik kan 

de oplossing billijken, want er 

moet bestuurd worden. Toch 

dringt bij mij de vraag zich op 

hoe het zo ver heeft kunnen 

komen dat zo’n grote vereni-

ging niet of nauwelijks in staat 

is om een voltallig bestuur voort 

te brengen. 

Waar zijn de leden die het 

leuk vinden om leiding te 

mogen geven aan zo’n 

gevarieerde club? Wie 

wil er niet op zijn CV heb-

hebben staan dat hij 

of zij aan het hoofd 

van een grote, 

bloeiende vereni-

ging heeft 

gestaan? 

Wie wil er 

nou geen zeggen-

schap over zo’n vette clubkas? En hebben wij binnen onze ver-

eniging nou helemaal geen echte machtswellustelingen?  

Ik leg zo nu en dan mijn oor te luister bij de knotters en het is 

mij opgevallen dat daar veel ideeën leven over hoe onze vereni-

ging bestuurd zou moeten wor-

den, en welke initiatieven er 

ontplooid zouden moeten wor-

den. Die ideeën zijn zelfs vaak zo 

gek nog niet. Ik ken bij de knot-

ters minstens twee stuurlieden 

aan wal, die vinden dat alles veel 

beter kan. Maar aanmelden, ho maar.  

Ik vind dat te gemakkelijk. Volgende keer moeten we voor elke 

bestuursfunctie minstens drie kandidaten hebben, en voor de 

plek voorzitter het dubbele. Dan heeft de ALV ook eens wat te 

kiezen. Ik zie het al voor me. “Als jullie mij kiezen, beloof ik dat 

de club groeit naar driehonderd leden, waarvan minstens tien 

jeugdleden, en dat het aantal soorten broedvogels in ons werk-

gebied met vijftien procent toeneemt”. ”Nee, kies mij, ik zorg er 

voor dat het werkgebied wordt vergroot en dat er vijf vogel-

schermen bijgeplaatst worden in De Wilck”. “Stem op mij, ik 

zorg voor een forse vermindering van het aantal bomen op de 

Kruiskade en voor een verdubbeling van de verenigingskas”. 

“Kies mij, dan krijg je een ballon en een pen”. Wat zal het le-

vendig worden op die vergaderingen. 

 

Het is ook goed voor bestuursleden om te weten dat de concur-

rentie klaar staat om hun positie over te nemen. Dat je moet 

knokken voor je baantje. Want wat heeft het voor zin om een 

motie van wantrouwen tegen een bestuurslid in te dienen in-

dien er niemand klaar staat om de lege plek te vullen? Dan is 

het een loos gebaar. “De ALV, bijeen op den vierentwintigste 

maart 2019, besluit unaniem dat bestuurslid X er niks van bakt 

en eigenlijk met de staart tussen de benen zou moeten aftre-

den. Maar, omdat er niemand anders te vinden is, blijf maar zit-

ten, anders hebben we een probleem.” Dat kan toch niet? 

 

Dus leden, actief of niet 

actief, ga bij elkaar op de 

koffie en zorg voor een 

kandidatenlijst en voldoende stemmers. De se-

secretaris kan jullie ongetwijfeld uitleggen 

hoe je iemand kandideert. Het is nu nog 

vroeg genoeg voor de volgende ALV om een 

coup tegen het zittend bestuur voor te be-

reiden. Knotters, verenigt u!!!!    

 

 

                      Ronald Klingers 
 

 

  

waar moet ik tekenen? 
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  De nieuwe             Reeks 
 
Het plaatje alleen al vond ik geweldig. De zalmkleu-
rige borst, de roodbruine kop met gele streep en het 
fijne patroon van grijs/wit op de flanken, een combi-
natie die je niet zelf kan verzinnen.  
Mijn eerste bewuste waarneming was op weg naar de 
middelbare school; 
we fietsten langs de 
Weel, waar een paar 
drinkputten voor 
koeien gegraven wa-
ren. Het weiland er-
omheen was erg 
drassig en daar zag 
ik mijn eerste 
Smienten. Op de te-
rugweg ben ik ge-
stopt om ze goed te 
bekijken. Dat von-
den de jongens met 
wie ik meefietste 
maar raar. Wie stop-
te er nu voor vogels? 
Ik dus, en dat kon 
me niets schelen, want de kleuren van het plaatje 
bleken in het winterzonnetje nog veel mooier. Ze za-
ten zo dichtbij dat je met het blote oog de nuances in 
hun verenkleed kon zien. Wat een schoonheid! In-
middels ouder en hopelijk ook wijzer geworden weet 
ik dat je niet tot de wintermaanden hoeft te wachten 
om de eerste smienten te horen of te zien. Nog steeds 
luister ik eind augustus, begin september of ik de 

eerste smienten al hoor. Het zijn er dan nog niet veel, 
maar dat maakt niet uit. Ze zien er dan ook nog niet 
uit in hun overgangskleed. Net als bij alle andere 
eenden een vaal, slordig, bruin kleedje. Maar een 
ding verandert niet: hun geluid. De fluitende tonen 

blijven het hele 
jaar hetzelfde en 
klinkt als muziek 
in de oren. Hun 
kleuren worden na 
verloop van tijd 
steeds mooier en 
hartje winter zie je 
soms groepen van 
duizenden Smien-
ten.  
Wat een pracht! 
In het album be-
schrijft Rinke 
Tolman zijn toch-
ten naar de voor-
malige Zuiderzee. 
“…het watervlak 

is zo uitgestrekt, dat de vogels een grote mate van 
veiligheid is gewaarborgd, daar de hagelkorrels van 
de jager hen meestal niet kunnen bereiken.” Eigenlijk 
is er niets veranderd. Als Bleker zijn zin krijgt komt 
de Smient weer op de ´dodenlijst´ om met Adri de 
Groot te spreken. Maar op Smienten schiet je niet; 
gewoon een kwestie van beschaving. 
 

 

 

Ko Katsman 
 

 

 

 

 

IInnggeekkoommeenn  lleeccttuuuurr  
  

1. Bladgroen - mei 2013 (IVN/KNNV regio Leiden) 
2. Bont Allerlei 34.2 – 2013 (IVN afd. Alphen a/d Rijn)  
3. De Strandloper 45.2 – juni 2013 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 
4. Groenblauwe Slinger  dec. 2012 (Provincie Zuid-Holland) 
5. Limosa 86.1 – 2013 (NOU/Sovon) 
6. Sovon-Nieuws 26.2 – juni 2013 (Sovon) 
7. Vogelnieuws 03 – juni 2013 (Vogelbescherming Ned.) 
8. Vogels 03/2013 (zomer) (Vogelbescherming Ned.)  

 

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

 
Piet van Woerden  
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VVeellddwwaaaarrnneemmiinnggeenn  
  

(van 09-04-2013 tot heden) 

 
 

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/De Wilck 
PB/CK 

Grutto                            tp vele data max. 624  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. 18 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. 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   

Roek                             tp 4/3 5 Zaans Rietveld ow 

 
 
 Uit : Peter .v. Straten, Het kan altijd nog erger. 

Sinds zijn ontstaan is dit de eerste 
Braakbal zonder zijn leuke en alom 
geprezen rubriek Veldwaarnemingen. 
Na 8 jaar houdt Ton er mee op. Jam-
mer, behalve zijn data bracht hij  in-
breng voor nieuwe en efficiëntere in-
deling. In de oude konden we welis-
waar lezen waar elke vogel was gezien 
en hoe: op het gras, de klei, in de 
sloot, broedend, hinkepinkend dan wel 
overvliegend, maar sinds de nauwkeu-
rige tellingen voor de SOVON-
atlassen is dat niet meer nodig, en an-
ders wel te vinden op het internet. 
Voor de Braakbal is overzichtelijkheid 
het credo.  
Helaas is het bestuur er nog niet in ge-
slaagd een opvolger te vinden, wie 
kan en durft het aan, Ton werkt je zo 
in. Veel moeite is het niet, zo wist ik 
hem te ontfutselen, wel nauwkeurig-
heid. Meld je aan! 
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Goed broedseizoen weidevogels in Groene Hart 
 

Maatwerk in kerngebieden sleutel tot broedsucces 
 

In het Groene Hart zijn ondanks het slechte voor-
jaar veel jonge weidevogels uit het ei gekomen en 
uitgevlogen. Dat blijkt uit tellingen door vrijwil-

ligers en boswachters van Staatsbosbeheer.  
Waar de boswachters in april nog een hard  

hoofd hadden in een succesvol broedseizoen, her-
stelde dit in mei/juni verbazingwekkend snel.   
Vanwege het koude voorjaar zijn de weidevogels later 
gaan broeden. Daarom is besloten om het gras in de 
natuurgebieden weken later te maaien. Boswachter 
Harm Blom; “Dit laat zien dat de natuur veer-
krachtiger is dan de meeste mensen wel eens den-
ken. Want ondanks de langzame 
start van het broedseizoen, zijn 
de weidevogelaantallen in 
de kerngebieden geluk-
kig ook dit jaar weer goed te noe-
men!”  
  
Bijzonder hoge aantallen 
In het Groene Hart heeft 
Staatsbosbeheer verschillen-
de natuurgebieden in beheer 
die speciaal voor weidevo-
gels zijn ingericht. De Donkse 
Laagten, de Reeuwijkse Plassen en 
De Wilck bieden een plek aan grote aan-
tallen weidevogels. In De Wilck broeden 
bijvoorbeeld op 116 hectare de laatste jaren 
rond de 90 Grutto’s en in de Donkse Laagten op 160 
hectare 70 tot 80 Grutto’s. Dat is bijzonder hoog ten 
opzichte van veel andere poldergebieden. Zeker gezien 
het feit dat deze broedparen daadwerkelijk jongen 
grootbrengen. Deze natuurgebieden fungeren als 
kraamkamer voor het omliggende gebied. Weidevogel-
kuikens kunnen er veilig opgroeien en daadwerkelijk 
uitvliegen. Doordat de populatie weidevogels hier ge-
zond blijft, is er in dit polderlandschap voldoende jonge 
aanwas om de weidevogelpopulatie op peil te houden.  
  
Donkse Laagten 
In de Donkse Laagten bestaat een stabiele tot licht stij-
gende weidevogelpopulatie. Soorten als de Grutto, 
Kievit en Tureluur zitten in de lift en brengen voldoen-
de jongen groot om de populatie in stand te houden. 
Door maatwerk per perceel wordt er ingezet op ideale 
weidevogelcondities. De Donkse Laagten is een kern-
gebied voor weidevogels voor een groot deel van de 
Alblasserwaard. Grote aantallen weidevogels komen in 
het voorjaar, tot soms wel meer dan 1000 Grutto’s, in 
dit gebied slapen en eten.   

De Wilck 
Vrijwilligers tellen al jarenlang de weidevogels in het 
Groene Hart en zien een stijgende lijn in de natuurge-
bieden, zoals De Wilck. Dit jaar was voor het eerst een 
lichte daling van aantallen Grutto’s te zien vanwege het 
slechte voorjaar. Broedden er het afgelopen jaar nog 
103 paar; dit jaar waren het 90 paar Grutto’s. Het aantal 
Kieviten is daarentegen behoorlijk gestegen van ge-

middeld 68  broedparen de afgelo-
pen jaren tot 91 broedparen dit jaar. 

De aantallen Scholeksters en Tureluurs 
blijven mooi stabiel op enkele tientallen pa-

ren. 
 
Reeuwijkse Plassen 
In verschillende polders in de Reeuwijkse Plas-
sen doen de weidevogels het goed. Zeker in 

polder Stein nemen de aantallen weer toe en 
vliegen er voldoende jongen uit om de 

populatie in stand te kunnen houden. 
Dit jaar hebben 40 tot 50 paar Grut-
to’s voldoende jongen grootgebracht 

waarmee met recht gesproken kan worden 
over een belangrijk kerngebied. Het hoge waterpeil 
brengt niet alleen betere weidevogelcondities met zich 
mee, ook de bloemrijke vegetatie komt hierdoor terug. 
  
Later lente dus later maaien 
Staatsbosbeheer spreekt in contracten met haar pachters 
af dat er pas vanaf 15 juni gemaaid mag worden. In en-
kele percelen geldt standaard zelfs een maaidatum vanaf 
1 juli. Hierdoor wordt de kans dat jonge weidevogels 
uitvliegen aanzienlijk vergroot. Afgelopen seizoen is ge-
bleken dat in sommige gebieden op 15 juni nog weide-
vogelkuikens aanwezig waren, die nog niet konden vlie-
gen. Omdat de lente laat startte waren de vogels namelijk 
laat begonnen met broeden. In die gebieden heeft Staats-
bosbeheer in goed overleg met de pachters de maaida-
tum nog enkele weken verder uitgesteld. Staatsbosbeheer 
is blij met deze maatwerkafspraken die de sleutel blijken 
tot succes.  
Zo zet Staatsbosbeheer in de natuurgebieden in het 
Groene Hart  in op beheer dat volledig is afgestemd op 
weidevogels. Maatregelen die essentieel zijn voor goede 
overlevingskansen voor de weidevogelkuikens zijn bij-
voorbeeld een hoge waterstand, beperkte bemesting, lage 
veebezetting en maaien nadat de kuikens zijn uitgevlo-
gen. In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer kan aan 
deze voorwaarden gemakkelijker worden voldaan dan 
op intensief beheerd boerenland.  

  Jenny van Leeuwen 
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KKllaauuwwiieerreenn  iinn  OOeeggssttggeeeesstt  eenn    

LLeeiiddeenn  --  MMeerreennwwiijjkk  
  

________________________________________ 
 

Afgelopen mei kregen bovenstaan-

de gebieden in onze directe regio 

geheel onverwacht en binnen een 

tijdsbestek van twee dagen bezoek 

van zowel een Roodkopklauwier 

(Lanius Senator ) als een tweetal 

 Grauwe Klauwieren ( Lanius col-

lurio ).  

  
Op 27 mei liet in de Polders Poel-

geest in Oegstgeest vanaf het mid-

daguur een man Roodkopklauwier 

zich tot ver in de avond prachtig be-

kijken en fotograferen. Tegen de 

schemering werd in dit zelfde gebied 

vervolgens een vrouw  Grauwe 

Klauwier waargenomen. 

  
De dag daarna op 28 mei kon een 

man Grauwe Klauwier op De Stren-

gen, het natuurgebiedje grenzend aan 

de noordkant van de Leidse Meren-

wijk, eveneens tot in de avonduren 

prachtig bekeken worden. 

  
Omdat het bijna geen toeval kan zijn 

dat er binnen een straal van ca. 2 km 

drie verschillende  klauwieren van 2 

verschillende soorten binnen 2 dagen 

opduiken werd de voorzichtige con-

clusie getrokken dat de vogels wel-

licht in groepsverband arriveerden en 

dat er daarom van een influxje van 

klauwieren gesproken zou mogen 

worden.  

  
Beide soorten hielden het helaas na  

één dag alweer voor gezien.  

Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

Aat Bender  
  

    

Grauwe Klauwier foto: A. Bender 

Roodkopklauwier foto: A. Bender 
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De Noordse Stern Sterna paradisaea spreekt tot 

onze verbeelding vanwege zijn uitzonderlijk lange  

Noordse  

Stern 
trekweg tussen de Arctische broedgebieden en de 

overwinteringsgebieden in het Zuidpoolgebied. 

Een wereldreis! In 273 dagen vloog deze vogel 

vloog een record van 90.000 kilometer. 

Als we geluk hebben, doen wij het één keer in ons 

leven: de wereld rond. Na het laatste examenjaar, 

voordat we beginnen met werken, of  tijdens een 

sabbatical. De mooiste plekken op aarde bezoeken 

en de koude winter in Nederland even overslaan ter-

wijl we in Australië zitten. 

De Noorse Stern doet het gewoon ieder jaar. Hij lijkt 

doodnormaal, maar deze "sensationele vogel" brengt 

wetenschappers het hoofd op hol. Wetenschappers 

wisten allang dat de kleine vogel een verre trekweg 

heeft: hij vliegt jaarlijks van de Noordpool naar de 

Zuidpool, en terug. Hij broedt in het noorden en 

overwintert in het zuiden, waardoor hij jaarlijks twee 

zomers meemaakt. De vogel ziet meer daglicht dan 

welk ander wezen op aarde dan ook. Bekijk dit fraaie 

filmpje van Google over eerder onderzoek naar de 

zelfde stern aan de andere kant van de Atlantische 

oceaan, ga naar: 

www.youtube.com/watch_popup?v=bte7MCSBZvo 

Maarten Loonen, wetenschapper aan het Arctisch 

Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (ja, dat 

bestaat) is gek op de vogel en brengt de reisschema's 

van de vogel in kaart. Op zijn site schrijft hij: "De 

Noordse Stern is een sensationele vogel." 

 
Nog sensationeler dan wetenschappers dachten! 

Want sinds kort is van de vogel nog meer bekend ge-

worden. Een groep Nederlandse en Britse onderzoe-

kers heeft een artikel gepubliceerd in ARDEA, het of-

ficiële blad van de Nederlandse Ornithologische Unie. 

Ruben Fijn, Richard Phillips, Derick Hiemstra en Jan 

van der Winden bonden superlichte ‘geolocators' aan 

zeven in Nederland broedende Noordse Sterns.  

 
Mini-geologer aan de poot van de Stern  

 
De vederlichte apparaatjes legden elke minuut de 

lichtintensiteit en de tijd vast. Op grond daarvan was 

de daglengte te bepalen, en daarmee de breedtegraad  
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waarop de vogel zich die dag bevond. Het moment 

dat het middag en middernacht is, levert de lengte-

graad. Zo was de locatie op 50 tot 200 kilometer 

nauwkeurig te bepalen. 

 

Die Nederlandse vogels blij-

ken nu een record van ge-

middeld 90.000 kilometer 

te hebben gevlogen in gemid-

deld 273 dagen - meer dan uit 

eerdere onderzoeken naar de 

vluchtlengte van de vogels bleek. De Nederlandse vo-

gel overtreft ook het record voor de langste trekaf-

stand uit de studie naar de ‘Groenlandse’ Noordse 

Stern uit de video hierboven. Het maakt de Noordse 

Stern de verst trekkende vogel op aarde. Voor de goe-

de orde, de Noordse Stern is monotypisch, er bestaan 

geen ondersoorten.  

 

Een nieuwe route 

Hij verblijft veel oostelijker op Antarctica dan tot 

nog toe bekend was voor deze vogelsoort, en één 

vogel ging zelfs nog even langs Nieuw-Zeeland.  

 

Bovendien vlogen de vogels nota bene langs Am-

sterdam Eiland (in de Indische Oceaan). Over de he-

le reis deden ze slechts ongeveer 110 dagen, en ze 

rustten vier keer uit. Eenmaal op Antarctica bleven 

ze rond de 128 dagen, maar ook daar vlogen ze veel: 

zo'n 23.000 kilometer om voedsel te vinden. De reis 

terug naar Nederland gaat veel sneller (en directer). 

Die duurt maar ongeveer 34 dagen. De Nederlandse 

Noordse Sterns vliegen dus helemaal niet direct 

naar het zuiden, zoals de andere soorten 

min of meer doen. En dat ziet er ongeveer 

zo uit, als de routes op kaart. 

Bij het einde van hun reis in de Arctische 

zomer trekken de vogels langs de kust 

van Antarctica westwaarts om uitein-

delijk naar hun broedgebied terug te keren.  

 

Met de directere terugweg erbij weergegeven op de-

ze kaart, is beschikbaar gemaakt door de groep we-

tenschappers: Ruben Fijn, Richard Phillips,  

Derick Hiemstra en Jan van der Winden. 

 

 

De auteurs schrijven ook in hun artikel dat hun re-

cord overtroffen kan worden door sterns van Spits-

bergen, wat Maarten Loonen vast goed uitkomt. Hij 

probeert via crowdsourcing aan genoeg geld te ko-

men om een eigen onderzoek uit te voeren naar de 

vliegroutes van de hopelijk even spectaculaire Spits-

berger Sterns, zoals hij in dit filmpje vol enthousi-

asme uitlegt: http://vimeo.com/63889922  

Bron: NRC 28 mei 2013 

 

  

 
 

 
                        broedplaats Groningen 
                                                                                                  

 

 
 

                                             terugweg ↑             ↓  wintermigratie 

 

 
                   pleisterplaats omgeving van  
                 Amsterdam Eiland 

 
 

 

 
         Arctische zomer 

met dank aan Johan Meijer 
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Nieuwe vogelsoort ontdekt in Phnom Penh,  
Cambodia’s miljoenen stad! 

 

 

26 JUNI, 2013  

Er is een voorheen onbekende vogel-

soort waargenomen die zich vlakbij 

vogelaars/wetenschappers schuil 

hield. Op een bouwplaats aan de rand 

van Phnom Penh, Cambodja’s 

hoofdstad en grootste stad,  werd wat 

gefotografeerd van wat men dacht 

dat een algemeen voorkomende soort 

was. Nadere analyse toonde aan dat 

het hier een nieuwe soort betrof, nu 

bekend als de Cambodjaanse Tailor-

bird (Orthotomus Chaktomuk). De 

nieuwe vogel is een van slechts twee 

endemen in Cambodja, volgens de 

Wildlife Conservation Society 

(WCS), de groep waarvan onderzoe-

ker Ashish John de eerste foto's van 

de vogel vastlegde. 

“Het vinden van een onbekende vo-

gelsoort zo binnen de grenzen van 

een zo grote dichtbevolkte stad – en 

let wel, niet meer dan 30 minuten 

van mijn huis - is buitengewoon”, 

zegt Simon Mahood. “Het betekent  

  Mannetje Cambodian tailorbird  

 

dat nieuwe vogelsoorten nog kunnen worden aangetroffen op be-

kende en onverwachte locaties." 

Vrouwtje Cambodian tailorbird foto: A. John  
 

Ondanks het leven aan de rand van een stedelijk gebied, is de 

Cambodjaanse Tailorbird niet opgemerkt omdat hij leeft in dicht-

struikgewas”. 

De auteurs zeggen dat de soort wordt bedreigd als gevolg van af-

nemend leefgebied als gevolg van vergroting van landbouw- 

grond en stadsuitbreiding. Zij classificeren de soort als "Bijna  

bedreigd" (Near Threatened) op de IUCN Rode Lijst. 

“De meeste nieuw ontdekte soorten vogels 

in de afgelopen jaren bleken met uitster-

ven bedreigd te worden, of verdienden 

zorg van het hun behoud, waarmee we 

weer eens  te meer worden geconfronteerd 

met de crisis in de biodiversiteit van de 

planeet”, zegt co-auteur Jonathan C.  

Eames van BirdLife International in een 

verklaring. 
 

Bron: S. P. MAHOOD et al. A new species 

of lowland tailorbird (Passeriformes: Cis-

ticolidae: Orthotomus) from the Mekong 

floodplain of Cambodia FORKTAIL 29 

(2013): 1–14 

 
 

  met dank aan Johan Meijer 
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VVOOGGEELLAATTLLAASSPPRROOJJEECCTT  22001122//22001155  
 

TERUGBLIK OP HET STARTJAAR 2012/2013 

 

Het eerste officiële teljaar van het Sovonvogel-

atlasproject zit erop! Een team van zo’n twintig 
VWG- tellers heeft vanaf december t/m juni jl. 

volgens de Sovoninstructies twee zogenaamde at-
lasblokken van elk 5x5 km uitgekamd.  
 
Na juni zijn er ook nog meerdere zogenaamde aan-
vullende broedvogelrondes in beide gebieden ge-
maakt. Bij elkaar ging het om 50 km² , in 2013/2014 
volgen er nog twee 25-km²-blokken meteen oostelijk 
ervan. In 2014/2015 geven we vooral aandacht aan 
soorten, soortengroepen en gebieden die in de onder-
zochte 100 km² onvoldoende aan bod kwamen. 
Voor de wintervogeltellingen werden twee “lange” 
telweekends (medio december en half februari) benut 
om in 16 zogenaamde kilometerhokken in 55 minu-
ten zoveel mogelijk waargenomen soorten te noteren 
en in een aantal gevallen ook de individuen te tellen. 
Ook moest er vanaf 16 door Sovon in deze km-hok-
ken bepaalde plekken een zogenaamde punttelling 
van een- of tweemaal vijf minuten worden gedaan. 
De in de aanbieding zijnde weersomstandigheden za-
ten bij deze onderdelen niet altijd mee: met name de-
cember en januari brachten veel “nattigheid”. En 
daarna had februari allerlei winters weer in ruime 
voorraad … 
 

 
Atlasblok 30-38 
 
Ook moesten allebei de atlasblokken in zijn geheel 
elk driemaal worden bezocht om alle biotopen op 
hun avifauna te onderzoeken. Natuurlijk was het 

zaak om deze tochten regelmatig over de kalender te 
verdelen.  
 

 
Atlasblok 30-48 
 
Het bleek overduidelijk dat “vogelen ook afzien” kan 
betekenen! Natte papieren, wegwaaiende formulie-
ren, beslagen verrekijkers, een voortijdig afgebroken 
fietstocht door de polder in een vijf tot 10 centimeter 
dikke sneeuwlaag en wie weet nog meer! Maar kou, 
regen, wind, nevel, sneeuw en andere tegenwerking 
door de weergoden konden onze vogelaarbikkels niet 
klein krijgen!  
 
En de wintervogeltelresultaten mogen er zeker zijn: 
atlasblok 30-38 (grofweg inhoudend Leiderdorp- 
Hoogmade-Achthovener- en Hondsdijkse Polder-
Zoeterwoude Rijndijk) werd gescreend tot op 80 
waargenomen soorten en in atlasblok 30-48 (omge-
ving De Wilck-Polder Groenendijk--Weipoort-
Noordplaspolder- Gelderswoude- Hazerswoude-
Dorp West) kwam men tot 76.   
 
Maar er is meer: de tegenwoordige digitale koppel-
mogelijkheden worden door Sovon optimaal benut. 
Resultaten van een aantal andere lopende telmetho-
des kan men aansluiten op die van de vogelatlas. 
Veel meer ogen zien nu eenmaal veel meer en elk ex-
tra oor hoort ook extra! O.a. PTT-tellingen, Winter-
Watervogeltellingen en Waarneming.nl krijgen op 
deze manier ook een belangrijke toevoegende waarde 
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voor het project! De aantallen soorten werden daar-
door flink opgeschroefd: atlasblok 30-38 stoof van 
80 door naar all-in 94 waargenomen soorten + 1 
soort overvliegend en blok 30-48 stootte door van 76 
naar 86 + 1 overvliegend. Het totaliseren van de twee 
bewerkte atlasblokken moet nog worden aangepakt, 
maar dit kan pas gebeuren als alle broedvogeltellin-
gen (“late” soorten) achter de rug zijn. In september 
komen de nodige gegevens (Sovon) ter beschikking.   
 
De atlasblokhoofden (Cor Kes voor 30-48 en Bert 
van Eijk voor 30-38) hebben bevoegdheid om waar-
nemingen nader te onderzoeken en eventueel onder 
vermelding van “waarom” van de officiële lijst af te 
voeren. Het VWG Atlas Coördinatie Team (Cor Kes, 
Sjon van Santen, Bert van Eijk) heeft bij het schatten 
van de presentieaantallen per soort in beide atlas-
blokken de via elders toegevoegde waarnemingen 
(van waarneming.nl e.a.) besproken. Soms zijn be-
schrijvingen en eventuele foto’s nader bekeken, maar 
uiteindelijk is er niets geschrapt.   
 
In maart behoren de waarnemingen bij de broedvo-
geltelperiode. Maar het alsmaar aanhoudende win-
tergebeuren remde de broedactiviteiten flink af. Zo 
leverden meerdere Ransuilen-telrondes uiteindelijk 
maar één waarneming op, met slechts de lage broed-
code: 1 (= volwassen exemplaar in broedbiotoop, 
zonder verdere toevoegingen). Het heeft ervan weg 
dat er weinig of (bijna) helemaal niet door Ransuilen 
daadwerkelijk is gebroed! Ook de Torenvalk lijkt 
onder de weersomstandigheden te hebben geleden. 
Beide soorten staan ook op de Rode Lijst 2004 en 
deden het dus allang slecht.  
 
 In het algemeen begonnen de standvogels later 
dan gewoonlijk met hun broedseizoenactiviteiten. 
De zomervogels arriveerden (deels) later dan nor-
maal uit het zuiden. Meermalen heb ik pimpeltjes 
en tjiftjaffen vlak boven het wateroppervlak in het 
riet naar insecten zien zoeken. Of tjiffen op een 
houten bruggetje in de zon naar mini-insecten pik-
kend. Een Bonte Vliegenvanger (vermoedelijk nog 
op trek) ving zijn prooien niet vanuit bomen, maar 
was er al zingend in kruidenvegetatie naar op zoek. 
Mezen die dit voorjaar te vroeg waren om hun 
jongen met rupsen te voeren. Ik ben be-
nieuwd wat we in de nestkasten te-
genkomen als we deze in de herfst 
weer gaan controleren …Ook kwam het mij 
(BMP broedvogel inventarisatieronden in 
het Spookverlaat) voor dat er vogels waren 
die tot laat doorbroedden (laat 1e of een 2e leg-
sel?) of het juist vroeger dan gewoonlijk voor ge-
zien hielden (na 1e broedsel van gewoonlijk 

twee?). Dit wegens mislukte broedsels of gebrek 
aan conditie, tijd, voedsel? Alles bij elkaar was het 
dit broedseizoen totaal anders dan gewoonlijk en 
dat heeft natuurlijk weerslag op de telresultaten. 
Maar gelukkig kunnen er in alle atlasblokken tij-
dens de komende twee jaren nog aanvullende 
waarnemingen worden gedaan, dus houden we 
moed! 
 
Dan nu ruimte voor de uitkomsten van de broed-
vogeltellingen in de blokken 30-38 en 30-48. De 
werkopzet was dezelfde als die bij de wintervo-
gels: twee km hokbezoeken in 16 “hokken” 
(april/half mei en 2e meihelft/juni, en al het andere 
voorgeschreven werk.) Maar er is wel minder 
“spreiding” en idem afwisseling bij het “vogelen” 
als de territoria eenmaal bezet zijn: de vogels zit-
ten “vast”. 
 
De definitieve telresultaten kunnen pas in septem-
ber worden bepaald, zowel de VWG als andere 
bronnen kunnen nog geldige waarnemingen in-
brengen. Ook het BMP neemt Sovon in de resulta-
ten mee. Maar voorlopig huisvestte atlasblok 30-
38 (Leiderdorp e.o.) 78 broedvogelsoorten en blok 
30-48 (De Wilck en wijde omstreken) 80.  
 
Zowel bij de wintervogels als de broedvogels zit er 
in dit eerste atlasteljaar qua soortenaantallen wei-
nig verschil tussen de twee onderzochte atlasblok-
ken. En natuurlijk is er helemaal geen sprake van 
onderlinge competitie tussen de tellers… 
 
Tot slot is het wel leuk om de tellingen van nu en 
die van de vogelatlassen 1973/1977 (alleen broed-

vogels, 5 seizoenen), 1978/1983 (accent 
op wintervogels, 5 seizoenen) en 

1998/2000 (alleen broedvogels, 3 
seizoenen) naast elkaar te zetten. 

Ook de aantallen van waarne-
ming.nl en andere bronnen (zo-
wel winters 2009/2011 als win-
ter 2012/2013) worden erbij 

vermeld. Aardig om te ver-
gelijken, maar omdat de 
gebruikte systemen van 
de atlassen verschillen, is 

dit niet reëel mogelijk. 
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Uitkomsten van diverse atlassen en waarnemingsbronnen naast elkaar. 
Tabellen met aantallen waargenomen per bron: 
 
  Wintervogels 
 

atlasblok atlas ‘78/’83 
tot. bronnen 

‘09/’11 
VWG ‘12/’13 

waarneming.nl  

‘12/’13 

alle bronnen 

‘12/’13 
30-38 80 87 80 73 94 + 1 overvl. 
30-48 85 90 76 68 86 + 1 overvl. 

 
Broedvogels 
 

atlasblok atlas ‘73/’77 atlas ‘98/’00 VWG ‘12/ ‘13 
waarneming.nl  

 ‘12/’13 
alle bronnen 

‘12/’13 
30-38 66 84 78 (voorl.) nog niet bekend nog niet bekend 

30-48 64 76 80 (voorl.) nog niet bekend nog niet bekend 
 

 
Als VWG-coördinatieteam zijn we heel erg blij 
en tevreden met alle tellers, die beslist een in-
breng op hoog vogelaarniveau garanderen. Men-
sen, hartstikke bedankt!! Toch kregen we ook met 
mutaties te maken: Carol Honsbeek (atlasblok 30-
38) en Ko Katsman (30-48) hebben om diverse 
redenen aangegeven om na de winter 2012/2013 
al dan niet voorlopig met hun bijdrage te stoppen. 
Ko, beterschap met het revalideren na je knieope-
ratie! Carol, bij meerdere andere VWG-
activiteiten zullen we je nog vaak tegenkomen. 
Hartelijk dank mensen en ook jammer natuurlijk, 
maar zo werkt het nu eenmaal weleens in een 
groepsgebeuren…  
Hopelijk tot een “au revoir” in het vervolg van de 
atlasperiode t/m het broedseizoen 2015! Verder is 
helaas ook Piet van Duin (blok 30-48) wegens 
ziekte niet in staat om vooralsnog te blijven mee-
doen. Piet, we wensen je het allerbeste tijdens je 
voortgaande behandeling voor een herstel! Ge-
lukkig konden we Henk Doelman met ingang van 
de broedvogeltellingen verwelkomen als veld-
medewerker.   
 
Het eerste gehele of gedeeltelijke atlasteljaar 
2012/2013 bestond het team van medewerkers uit: 
Geert-Jan van Beek, Bas Bijl, Ingeborg Blom-
mers, Wijnand van den Bosch, Casper Botteman-
ne, Peter Broere, Gerard Brouwers, Rein Dekker, 
Henk Doelman, Piet van Duin, Bert van Eijk, Ca-
rol Honsbeek, Jan Hoogeveen, Joost den Houd-
ijker, Adrian Johnston, Ko Katsman, Cor Kes, Jan 
Kuijt, Ton Renniers, Sjon van Santen en Leo van 

Soldt. Een beslist verheugend aantal van 21 prima 
medewerkers. 
Na deze zomerperiode zullen we de in aanmer-
king komende teamleden (inclusief dan ook Jac-
ques Holleman en Cor van Zwieten) benaderen 
over medewerking in het atlastelseizoen 
2013/2014 en met nieuws en mededelingen die in 
verband daarmee van belang zijn. Mochten er nog 
meer VWG-leden zin hebben om mee te doen 
(van harte welkom!), laat dit even aan Cor, Sjon 
of Bert weten.  
 
Tijdens de telperiode 2013/2014 komen in elk ge-
val Jacques Holleman en Cor van Zwieten het 
veldwerkteam uitbreiden, ze zullen actief zijn in 
atlasblok 31-41, km-hok 32. Dit hele atlasblok 
omvat grofweg de regio Spookverlaat/ Hazers-
woude-Dorp Oost/ Boskoop West/Alphen Kerk & 
Zanen). Hoofdteller is Bert van Eijk. Het andere 
te bewerken atlasblok is 31-31, Cor Kes is hier-
van de hoofdteller. Dit gebied beslaat Hazers-
woude-Rijndijk/ Koudekerk/ Lagewaardsepolder 
e.o. Beide blokken beslaan elk 25 km².  
 
In de herfst start het VWG Atlas Coördinatie 
Team met de verdere voorbereiding van het atlas-
teljaar 2013/2014. Voor die tijd bespreken we za-
ken, die tijdens de afgelopen perioden vragen op-
riepen, belemmerend bleken, extra telaandacht 
nodig hebben, enz. Komen we er niet zelf vol-
doende uit dan schakelen we Sovon in om duide-
lijkheid te scheppen. Meer nieuws volgt in een 
volgende “Braakbal”.  

 
Bert van Eijk 

VWG vogelatlas coördinator 
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� Niet minder dan 

47 van de 78 soorten op 

de Nederlandse Rode 

Lijst 2004 vallen in de 

categorie BOEREN-

LANDVOGELS. 

� Tweemaal is er een internationale Europese 

telling van GOUDPLEVIEREN geweest: 

voor het eerst in oktober 2003 (1.084.000 vo-

gels) en de tweede in oktober 2008 

(1.068.507 exemplaren); de derde komt in 

oktober 2014. 

� Invloed hebbende factoren op het trekgedrag 

van MERELS hebben de klimaatopwarming 

en de groei van het aantal STADSMERELS: 

rond 1955 was het aantal trekkende vogels  

± 30% en omstreeks 1990 nog maar 10%.  

� Worden BOS- en STADSMERELS op termijn 

afzonderlijke soorten? Er zijn al genetische en 

andere verschillen ontstaan aangaande o.a. ge-

wicht, snavel- en vleugellengte, aanvang ruitijd, 

vroegere start van broedperiode, hoogte van de 

zangfrequentie en het reageren daarop. 

� Door habitatverlies in het oorspronkelijke 

leefgebied (China) is de MANDARIJ-

NEEND daar nu zo bedreigd dat er meer vo-

gels erbuiten leven dan erbinnen. 

� Treffende integratie van de NIJLGANS: 

diens broedseizoen duurt bij ons langer (zes 

tot zelfs negen maanden, ofwel loop februari 

tot loop november) dan dat langs de Nijl. 

� Een niet onbekend fenomeen, maar toch weer 

eens vermeld: allerlei pikante bevindingen 

maken de driehoeksverhoudingen in het uit-

gekiende sexleven van de HEGGENMUS tot 

een interessant, opwindend en ietwat won-

derbaarlijk onderwerp. 

� Allang bekend, allang bekritiseerd, allang een 

alsmaar doorgaand proces: op EUROPEES 

niveau gaan de BOERENLANDVOGELS 

voortdurend schrikbarend achteruit; BirdLife 

International houdt de stand in dit werelddeel 

bij van 37 soorten: van 1980 tot 2010 daalde 

de populatie met maar liefst 52%, wat neer-

komt op ruim 300.000.000 (zegge: drie hon-

derd miljoen!!) vogels. 

� In het afgelopen voorjaar werden er in ons 

land op vier plekken 6 jonge ZEEARENDEN 

geboren: westelijke Biesbosch (1), Oostvaar-

dersplassen (2), Lauwersmeer (1)en Rogge-

botzand (2). 

� Wandel en/of fiets in de lente of voorzomer 

eens door het FOCHTELOËRVEEN: veel 

kansen op veel mooie of bijzondere vogel-

soorten als bijvoorbeeld Kraanvogel, Paapje, 

Roodborsttapuit, Raaf, Klapekster, Water-

snip, Grauwe Klauwier, Geoorde Fuut,  

Slangenarend… 

� Broedende KRAANVOGELS in 2012: Foch-

teloërveen 4 broedparen met 7 kuikens (3 

vliegvlug), Dwingelderveld voor het eerst 1 

succesvol broedpaar, Engbertsdijksvenen 1 

paar gesignaleerd. 

� Het “Jaar van de Klauwieren 2012”: de voor-

lopige stand (oktober 2012) aangaande de 

GRAUWE KLAUWIER bedroeg ± 350 

broedparen. 

� Uit het JAARVERSLAG CDNA 2010: aantal 

in ons land vastgestelde vogelsoorten 367 

(vanaf het jaar 2000 bedraagt het jaargemid-

delde 362); 2 voor ons land als nieuw aan-

vaarde soorten (Grijze Ruiter en Noordse 

Waterlijster); totale aantal in Nederland tot 

en met 2010 vastgestelde soorten: 501. 

� Na een strenge winter met vooral langdurig 

lage temperaturen herstelt de WINTERKO-

NING-populatie zich in vier tot vijf jaar. 

� SURINAME is maar 3½ keer zo groot als 

ons land, maar heeft een duidelijk langere 

vogelsoortenlijst (735 tegen 501). 

� De BIESBOSCH als vogelparadijs, een greep 

uit de aantallen territoria van een gebieds-

 
                  IInntteerreessssaannttee    

        NNiieeuuwwttjjeess  !!!!  
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dekkende inventarisatie dor SOVON/SBB in 

2010: bij de ZANGVOGELS o.a. Nachtegaal 

478, Blauwborst 972, Wielewaal 52, Cetti’s 

Zanger 312, Matkop 296, Snor 96, Grauwe 

Vliegenvanger 24, Rietzanger 1200, Gekraagde 

Roodstaart 631, Boomklever 18. 

� Vervolg BIESBOSCH 2010, territoria NIET-

ZANGVOGELS, o.a. Roerdomp 17, Purper-

reiger 19, Woudaap 1, Kwak 1 (2011), Porse-

leinhoen 4, Kerkuil 12, Ransuil 2,Sperwer 

2, Havik 28, Slechtvalk 4, Zomertortel 

41, Kleine Bonte Specht 81, Groene 

Specht 30, IJsvogel 43, Zeearend 

1 (2012).  

� Slot broedvogelrijkdom BIES-

BOSCH in 2010: aantal Rode-Lijst-

2004-soorten: minstens 30; verder  

nog enkele belangrijke win-

tergasten: Klapekster 4, 

wintertelling Grote Zilver-

reiger 351. 

� Door ontbossing in het BRAZI-

LIAANSE AMAZONEGEBIED staan 

daar de vogels onder grote druk: voor on-

geveer 100 soorten is het risico op uitsterven 

fors toegenomen. 

� HAÏTI  heeft een landoppervlakte van ongeveer 

¾ van ons land, als “vogelland“ telt het ruim 250 

soorten waarvan er 29 (= 12%) endemisch zijn. 

� Behalve de Spaanse Keizerarend staat ook de 

EUROPESE KEIZERAREND er slecht op: in 

ons werelddeel schat men de stand op nog maar 

± 200 vogels. 

� GAAIEN als hamsteraars tevens bosbouwers: 

in een Engels bos verzamelden 35 vogels in één 

seizoen maar liefst 200.000 eikels, per vogel 

komt dit neer op 5700 (percentage opgekomen 

zaailingen?!). 

� Finland in vergelijking met Nederland: onge-

veer een derde van het aantal Homo sapiens-

inwoners, daarnaast een MERELBEVOLKING 

van 400.000 tot 600.000 broedparen wat onge-

veer de helft van de onze is; terzijde: het land-

oppervlak vergelijkt zich met ruim negen staat 

tot een. 

� Aantallenontwikkeling bij in ons land overwin-

terende ZEEARENDEN: 1945/1978 per winter 

1 à 4, 1979/1996 jaarlijks ± 6, in de laatste tien 

jaar telkens 15 tot 26.  

� Populatiegrootte bij de ZOMERTALING onder 

de loep: mondiaal 2,6 tot 2,8 miljoen volwassen 

vogels, Europa 400.000 tot 600.000 adulte 

exemplaren, Nederland 3200-3800  broedrijpe 

vogels (= 1600 tot 1900 broedparen). 

� Zowel als flyway maar ook als broedvogello-

catie heeft de WADDENZEE enorme impact 

op de avifauna: zo’n 12 miljoen vogels zijn 

van het gebied afhankelijk. 

� Nogmaals de ZEEAREND, nu in en om ons 

land: Duitsland 700 paren (2010), Denemar-

ken 38 (2011), Nederland 4 (2012) met kansen 

voor uitbreiding in bijvoorbeeld Lepelaarplas-

sen, Oostvaardersplassen (2e paar), Noordelijk 

IJsselgebied, Noordelijk Deltagebied, rond 

Leekstermeer of Zuidlaardermeer.  

� Onze Caribische gemeente SABA is rijk aan 

broedende zeevogels: zo huisvest het kleine 

eiland minstens 35% van alle CARIBISCHE 

ROODSNAVELKEERKRINGVOGELS, 

wat mondiaal bekeken enkele procenten van 

de hele populatie is. 

� Ongeveer tweederde van de in ons land 

URBANE (= binnen bebouwing levende) 

VOGELSOORTEN is standvogel. 

� Begin augustus 2012 werd bij ons het wel 

opmerkelijke aantal van 47 LACHSTERNS 

gesignaleerd. 

� Jaarlijks leveren simultaantellingen steeds 

hoogstens rond 90 REUZENSTERNS op, 

maar op 24-08-2012 werden er 111 geteld 

(vooral bij het Lauwersmeer en aan de Friese 

IJsselmeerkust). 

� Met een kilometrage van 40 per uur blijkt de 

EZELSPINGUÏN de snelste van zijn hele 

vogelfamilie. 

� De fase van ei tot zelfstandig jong duurt bij 

de KONINGSPINGUÏN 14 tot 16 maanden, 

daarom broedt deze soort maar om de twee 

jaar; verder is een voedseltocht van 900 ki-

lometer bij de KEIZERSPINGUÏN geen ech-

te zeldzaamheid, een KONINGSPINGUÏN 

wordt weleens 150 km van de broedkolonie 

waargenomen.  

  Anonymus Snuffelaar 
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Nieuws over de Bibliotheek 
 

NIEUWE UITGAVEN  

Medio dit jaar zag de Sovon-uitgave WEIDEVOGELBALANS 2013 het levenslicht. De definitieve versie omvat 
36 pagina´s. Daarnaast is er een verkorte uitgave van 4 bladzijden. Verder is er een bijlage met basisgetallen van 
11 pagina’s. Deze uitgave is voorafgegaan door de weidevogelbalans 2010, die ook in de bibliotheek berust.  
Beide overzichten zijn op cd te leen via de bibliothecaris.  
 

Intussen is ook de STADSVOGELBALANS 2013 uitgekomen en op cd in de bieb 
ondergebracht. Deze Sovon-publicatie omvat 12 bladzijden met allerlei interessant 
nieuws, verkregen uit o.a. het MUS-project. De cd is natuurlijk te leen via de biblio-
thecaris. 
 
Het gebruik van onze bieb is zogenaamd door de tijd ingehaald: andere raadpleegmo-
gelijkheden, vooral digitaal, hebben hun invloed op de manier waarop het VWG-
boekenbezit wordt gebruikt. Er wordt daarom meer overwogen aangaande de waarde 
voor de (leden van de) vereniging voordat een bepaald werk wordt aangekocht. Omdat 

een van onze hoofdactiviteiten zich al meer dan dertig jaar op het weidevo-
gelbeheer richt en de manier waarop deze taak wordt aangepakt en gefinan-
cierd doorlopend aan veranderingen onderhevig zijn, is het zeker zinvol voor 
iedereen maar vooral onze weidevogelbeheerders om van het onlangs aange-
schafte boekwerk kennis te nemen.  
 
 De auteurs Jan van der Geld, Niko Groen en Ron van ’t Veer stelden een 
mooi, duidelijk en zinvol boekwerk samen onder de titel WEIDEVOGELS 
IN EEN VERANDEREND LANDSCHAP – meer kleur in het landschap. 
Alle drie hebben zij een leven lang hun sporen verdiend in beleid, kennis en 
praktijk aangaande weidevogelbeheer en wat daarin tal van opzichten mee 
samenhing en samenhangt. Met de lezers maken zij een tijdreis door het 
weidevogellandschap. Ze laten hen kennismaken met allerlei landschappelij-
ke veranderingen daarvan voor de weidevogels. Hopelijk gaat iedere met de-
ze vogelgroep begane lezer iets met de in het boek gegevens beheersadviezen doen. Inhoudelijk op een rij: weide-
vogels, hun biotopen, veranderend landschap, water, bemesting, bedreigingen, minder nesten, weinig kuikens. 
Verder: de boer als natuurbeheerder, een rijk weidevogellanschap. Nogmaals: van harte aanbevolen! 
 
REORGANISATIE EN SCHONEN 

Zoals eerder is meegedeeld, zullen de in onze bieb voorradige boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s  enz. in  
september op onze website www.vogelsrijnwoude te vinden zijn. Ook het uitlenen ervan wordt anders dan voor-

heen georganiseerd. Zie hiervoor t.z.t. bij het overzicht op de web-
site. 
Het reorganiseren/schonen is door meerdere andere tijdrovende 
VWG-activiteiten nog niet helemaal afgewerkt. Daarom wordt 
voorlopig in afwachting van een nieuw en aangepast overzicht de 
“oude” lijst naar de situatie per 1 augustus 2013 op de website ge-
plaatst. Definitieve nieuwe opsomming volgt daarna zo spoedig  
mogelijk.  
Ik houd jullie op de hoogte!  

Bert van Eijk 

bibliothecaris 
  



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

   33 

 

VVooggeellwwaaaarrnneemmiinnggeenn    
  

rroonndd  hheett  SSppooookkvveerrllaaaatt  eenn  ddee  KKrruuiisskkaaddee  iinn  22001122  
 

 

Het gros van de in dit overzicht vermelde vogelsoor-

ten is waargenomen tijdens de van 5 maart t/m 31 ju-

li gelopen broedvogelinventarisatierondes. 

Aanvullingen zijn verkregen uit de rubriek Veldwaar-

nemingen in diverse nummers van “De Braakbal”.  

Ook is via Waarneming.nl gecheckt en zijn enkele 

betrouwbare vermeldingen daaruit alsnog op deze 

lijst opgenomen.  

In totaal zijn er in 2012 103 (best aardig wat) vogel-

soorten in, rondom en boven het gebied gezien en/of 

gehoord.  

Daarnaast werd er een nieuwe soort waargenomen, 

de Ralreiger. Helaas werd hij slechts door één (erva-

ren) vogelaar gezien en  

kon de waarneming ondanks meerdere pogingen niet 

worden bevestigd. Ook werd een Grote Karekiet ge-

spot, maar ook deze is niet bevestigd.  

Met dank aan alle (mede-) waarnemers!  

 

Bert van Eijk 
 

Niet-Zangvogels: 64 soorten Tafeleend Visdief Rietzanger 

Fuut Kuifeend Holenduif Bosrietzanger 

Dodaars Brilduiker Stadsduif Kleine Karekiet 

Aalscholver Nonnetje Houtduif Spotvogel 

Roerdomp Buizerd Turkse Tortel Tuinfluiter 

Blauwe Reiger Havik Koekoek Zwartkop 

Grote Zilverreiger Sperwer Halsbandparkiet Fitis 

Ooievaar Torenvalk Ransuil Tjiftjaf 

Knobbelzwaan Boomvalk Gierzwaluw Grauwe Vliegenvanger 

Kleine Zwaan Smelleken IJsvogel Staartmees 

Wilde Zwaan Slechtvalk Grote Bonte Specht Pimpelmees 

Grauwe Gans Kip 
 

Koolmees 

Soepgans Fazant Zangvogels: 39 soorten Boomkruiper 

Kolgans Waterral Veldleeuwerik Gaai 

Indische Gans Waterhoen Oeverzwaluw Ekster 

Grote Canadese Gans Meerkoet Huiszwaluw Kauw 

Brandgans Scholekster Boerenzwaluw Zwarte Kraai 

Nijlgans Kievit Waterpieper Spreeuw 

Bergeend Grutto Graspieper Huismus 

Smient Wulp Witte Kwikstaart Vink 

Chileense Smient Regenwulp Winterkoning Keep 

Slobeend Tureluur Heggenmus Groenling 

Krakeend Watersnip Roodborst Putter 

Wilde Eend Zilvermeeuw Koperwiek Sijs 

Soepeend Kleine Mantelmeeuw Zanglijster Rietgors 

Wintertaling Stormmeeuw Kramsvogel 
 

Zomertaling Kokmeeuw Merel Totaal: 103 soorten 
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VVooggeellwwaaaarrnneemmiinnggeenn    
  

iinn  ““DDee  HHoouuttkkaammpp””  iinnccll..  HHeeeemmttuuiinn,,  LLeeiiddeerrddoorrpp  iinn  22001122  
 

 

Sinds 1980 ben ik regelmatig in het park De Hout-

kamp te vinden, gedurende het tijdvak 1983 t/m. 

2002 heb ik er broedvogels geïnventariseerd en van-

af 2003 maak ik er driemaal per maand een loop-

ronde.  

Het resultaat van dit laatste tijdens 2012 is te lezen in 

het onderstaande overzichtje. In enkele gevallen is er 

een betrouwbare aanvulling geplaatst die ik kreeg 

van het parkbeheer. Ook waarnemingen die ik zelf er 

“zomaar” langs fietsend deed of ik er in de buurt 

was, zijn toegevoegd. Ook is waarneming.nl ge-

checkt, wat geen extra soorten opleverde.  

Hieronder de weergave van wat er is gezien en/of 

gehoord. In totaal werden er 75 soorten waargeno-

men, wat ongeveer het jaarlijkse gemiddelde is sinds 

er in 1980 met het waarnemen werd gestart. Hieron-

der ook enkele exoten (1) en zogenaamde “soepsoor-

ten” (2). Een relatief groot aantal is er broedvogel, 

gedeeltelijk met gebruik van de door onze vereni-

ging in beheer zijnde nestkasten (± 70 stuks). Van de 

75 soorten verbleven er 73 ter plaatse en vlogen er 2 

( 3) zonder parkbinding over. Er was 1 nieuwe soort 

(vet weergegeven): de Pestvogel. 

 

Bert van Eijk 

 
 

 

Niet-Zangvogels: 42 soorten Sperwer IJsvogel Goudhaan 

Fuut Fazant1 Groene Specht Baardman 

Aalscholver Kip Grote Bonte Specht Staartmees 

Roerdomp Waterral   Zwarte Mees 

Blauwe Reiger Waterhoen Zangvogels: 33 soorten Pimpelmees 

Ooievaar Meerkoet Huiszwaluw Koolmees 

Lepelaar 3 Houtsnip Boerenzwaluw Boomkruiper 

Knobbelzwaan Watersnip Grote Gele Kwikstaart Gaai 

Grauwe Gans  Grote Mantelmeeuw Winterkoning Ekster 

Kolgans Zilvermeeuw Heggenmus Kauw 

Nijlgans Kleine Mantelmeeuw Pestvogel Zwarte Kraai 

Slobeend Stormmeeuw Roodborst Spreeuw 

Krakeend  Kokmeeuw Koperwiek Huismus 

Wilde Eend Visdief Zanglijster Vink 

Soepeend 2 Holenduif Merel Keep 

Mandarijneend1 Stadsduif 2 Kleine Karekiet Groenling 

Kuifeend Houtduif Tuinfluiter Putter 

Wespendief Turkse Tortel Zwartkop Sijs 

Buizerd Halsbandparkiet1 Tjiftjaf   

Havik Gierzwaluw Fitis Totaal: 75 soorten  
 

1 - exoot, 2 - soepsoort, 3 - ongepaard 
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DDooddee  vvooggeellss  iinn  eenn  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, otter, e.d. vinden, u kunt ook bij hen terecht. Maar ook voor grotere zoogdieren! 
 

Afhandelingstips 

Stop het (gave) kadaver meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam van de vondst 
plus de datum en vindplaats erop, bewaar het zolang nodig is in de vriezer.  Als u tijd hebt, kunt u uw vondst(en) 
afleveren aan de informatiebalie van Naturalis, Darwinweg 2 in Leiden. Hier wordt u verder geholpen.  
 

Mail tot slot de gegevens van deze afgeleverde dode wezens even aan Bert van Eijk, die deze rubriek verzorgt en 
ons allemaal zo op de hoogte houdt. 
 

Recent nieuws 

Mei, juni en juli zijn geen echte trekmaanden, wellicht dat er daarom geen meldingen van afleveringen zijn ont-
vangen. Op naar de volgende aflevering dus… 

De IJsmeester 
  

 

 

 

Tiel pakt vogelgekwetter aan 
Nieuw maximum van 40 decibel 

 
 

TIEL 1 JULI 2013  Vogels mogen in de 

gemeente Tiel voortaan vóór 8 uur 

‘s ochtends niet meer dan 40 deci-

bel aan gekwetter produceren.  

De gemeente-

raad stemde 

unaniem voor 

het voorstel, dat 

de toenemende 

geluidsoverlast 

van de dieren 

moet inperken. 

Initiatiefnemer is 

CDA-raadslid 

Arend-Jan van 

Gent. Hij legt uit 

waarom de 

maatregel nodig 

is. “We beschermen de nachtrust 

van onze inwoners al op diverse 

manieren. Horeca-ondernemers 

moeten zich aan strenge regels 

houden en kerkklokken mogen 

niet voor achten luiden. We vra-

gen mensen zelfs om ‘s ochtends 

vroeg de glasbak niet te gebrui-

ken. Wat dat betreft ontspringen 

alleen de vogeltjes de dans.” 

Van Gent stelt dat zangvogels 

inmiddels de belangrijkste bron 

van geluidshinder zijn in Tiel. 

Janneke Stevens (69) bevestigt 

die lezing. “Een halfjaar geleden 

ben ik uit Utrecht vertrokken 

vanwege het verkeerslawaai. Ik 

ben hier voor mijn rust komen 

wonen, maar word elke ochtend 

al om half 6 wakker door die el-

lendige vogels. Extra vervelend 

omdat ik er een zomers gevoel 

van krijg, terwijl het hartstikke 

grauw is.” 

Volgens Stevens neemt de over-

last hand over hand toe. “Ik kan 

me best voorstellen dat er ook in 

de vroege morgen hier en daar 

iets naar elkaar 

gekwetterd moet 

worden. Maar zó 

hard en zó veel, 

vlak bij mijn raam, 

dat is nergens 

voor nodig.” Ze 

juicht het besluit 

van de gemeente-

raad dan ook toe. 

“Wat mij betreft 

zou het ook mo-

gen gelden voor 

kikkers. Die kun-

nen er ook wat van.” 

 

De maatregel is per 1 augustus 

ingegaan. De gemeente plaatst 

binnen een week een grote ad-

vertentie in de stadskrant. Vogels 

die zich niet aan de regels hou-

den, worden afgeschoten.  
 

Door R.  Julius •De Speld 
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de Vogelwerkgroep fotografeert ook op … 

VVaakkaannttiiee!!  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van boven naar beneden: 

Steppenarend, Cor Martijn, Georgië 

Taigaboomkruiper, Cor Martijn, Georgië 

Kaukasische Gaai, Cor Martijn, Georgië  

Ortolaan, Cor Martijn, Georgië  
Kaukasische Beflijster, Cor Martijn, Georgië 


