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BESTUUR  
• Voorzitter vacant  

• Secretaris Piet van Woerden 071-3413400 p.van.woerden@hetnet.nl 
  Busken Huetstraat 59, 2394 TE, Hazerswoude/Rijndijk 

• Penningmeester Leo van Soldt 071-3412862  leovansoldt@kpnmail.nl 
• Bestuurslid Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Bestuurslid Margot Klingers 071-5411198 mbakling@planet.nl 
• Bestuurslid Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 
 

LEDENADMINISTRATIE  

• Contactpersoon Johan Hogendoorn 071 5801038 eefenjohanhogendoorn@casema.nl 
  Vrouwenweg 46, 2322, LM Leiden 

• Contributie lid > 16 jaar €  18,50 

• Contributie gezinslid / huisgenoot / jeugdlid  €  9,50 

• Donateur €  14,00 minimaal 

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

COMMISSIES WERKGROEPEN en CONTACTPERSONEN 

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

○ De Wilck Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
○ Huiszwaluwnesten Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 
○ Nestkasten  Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 
○ Spookverlaat/Kruiskade  Bert van Eijk  071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

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

• Educatie & publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 
• Landschapsbeheer Cor Kes, 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
       (incl. Houtverkoop) b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 
• Ledenexcursies en avonden Jan Hoogeveen 0172-490005 jchoogeveen@kpnmail.nl 
• Natuurtuinbeheer Tineke van Rijn/Bert v.d. Zwaan 0172-518267  /  0172-588450 

• Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@online.nl 
• Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
• Overheidszaken en PR  Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 
• Tellingen: 

○ Euro Birdwatch Wijnand van den Bosch 0172-215780 wijnand.vandenbosch@online.nl 
○ SOVON-Vogelatlasproject  Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 
○ Wintertellingen Ko Katsman 071-3412234 ko.katsman@ziggo.nl 

• Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 bijl43@kpnplanet.nl 
• Veldwaarnemingen vacant    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 22-01-2014 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

  verwacht.  

  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 18-02- 2014 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  

  Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, tijdelijk adres Busken  

  Huetstraat 59, 2394 TE, Hazerswoude/Rijndijk  
 

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

  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 
Frans Verburgt  

e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

Aert van Neslaan 419 

2341 HP Oegstgeest 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Roodborstheggenmus, Tibet  

© Elly van Zonneveld,. e.vzonneveld@versatel.nl 

 

Reproductie 
Reproset kopie + 

Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 

info@reprosetkopieplus.nl 

 

Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 

Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 

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

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Ingrid Koedijk  

Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 

Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 

 Frans Verburgt 

Boskoop: 
 Cor van Zwieten 

Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 

Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
 

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  
     vermenigvuldigd worden zonder toestemming  
     van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
  

  
  

Eindredacteur gevraagd 

Frans Verburgt meldde het bestuur, dat hij na bijna 

9 jaar wil stoppen als eindredacteur. 

In De Braakbal 26.1 uit het jaar 2005 lees ik onder 

de Bestuursmededelingen van Toos Woortman, dat er 

helaas niemand gereageerd heeft op de oproep van 

het bestuur voor een redacteur/vormgever voor De 

Braakbal. Ook de eindredacteur Jan Tijsma is heel 

somber gestemd: Door onze verhuizing naar Gaas-

terland is 26.2 echt mijn laatste Braakbal en als er 

dan geen opvolger is… In De Braakbal 26.2 meldt 

Toos positief nieuws: Er heeft zich een kandidaat ge-

meld, die zal “meekijken/meedoen” met Jan Tijsma 

bij de samenstelling van De Braakbal en daarna be-

slissen of hij de fakkel van Jan Tijsma wil/kan over-

nemen. 

In nummer 26.2 staat onder Redactieadres en vorm-

geving zijn naam: Frans Verburgt! 

Wat een fantastische edities zijn er sindsdien ver-

schenen. Frans, grote klasse! 

Wij hopen als bestuur snel iemand te vinden die deze 

taak kan/wil overnemen. Frans wil die opvolger graag 

inwerken! Bent u bereid om ons op de een of andere 

manier te helpen, laat het ons weten! 

 

Opheffing Stichting Landschapsbeheer Zuid-

Holland 

We vernamen via de pers, dat het bestuur van de St. 

Landschapsbeheer Z.-H. besloten heeft om de Stich-

ting per 1 januari 2014 op te heffen. Op initiatief van 

een oud-bestuurslid van de Stichting en na een ver-

zoek van een groot aantal knotploegen, heeft ons be-

stuur gemeend hiertegen een protest in te dienen bij 

de St. Landschapsbeheer Z.-H., de Provinciale Staten 

van Zuid-Holland en de gedeputeerde de heer Weber. 

Zowel onze knotploeg, de werkgroep weidevogelbe-

heer en de uilenwerkgroep zullen hinder ondervinden 

van het verdwijnen van Landschapsbeheer Z.-H. 

De provincie wil een nieuw netwerk optuigen: De  

Groene Motor, maar hier ontbreekt het tot nu toe aan 

concrete invulling. Zojuist kregen we antwoord van 

de heer Weber. Hij onderschrijft volledig onze zorg 

en nodigt ons uit voor overleg op vrijdag 22 novem-

ber 2013 met betrokken vrijwilligersgroepen in het 

kader van de nadere invulling van de Groene Motor. 

 

De Kleine Zwaan gesponsord 

Het zal jullie bekend zijn, dat een groot aantal leden 

actief deelneemt aan het Vogelatlasproject 

2012/2015. Op 29 augustus vroeg Sovon ons: Willen 

jullie een vogelsoort sponsoren voor de Vogelatlas? 

Voor € 250,-- wordt het logo van de VWG en jullie 

naam in de publicatie opgenomen. In de bestuursver-

gadering van 17 sept. hebben we besloten dit te doen. 

We hebben de Kleine Zwaan gekozen, de vogel die 

zo belangrijk is voor het behoud en de mogelijke uit-

breiding van De Wilck. Sovon meldde zojuist dat er  

€ 20.000 aan sponsorgeld binnen is. 

 

Open Dag in het voorjaar van 2015 

Bij het voorbereiden van ons jaarlijkse overleg met 

de coördinatoren op dinsdag 29 oktober stelde Ronald 

Klingers, dat de vergrijzing van onze VWG een halt 

moet worden toegeroepen. 

Verjonging van ons ledenbestand! Wat doen we er 

aan? Laten we een Open Dag organiseren in het voor-

jaar van 2015. Locatie: Spookverlaat. Laat zien wat 

we in huis hebben!  

De coördinatoren reageerden: Streven naar verjon-

ging? Graag! Maar stel eerst je doelgroep vast! We 

willen geen jeugdafdeling, maar de 30/40-ers aan-

trekken. Als dit kan door het hele gezin voor een 

Open Dag uit te nodigen, prima! We vieren in 2015 

ook het 35-jarig bestaan van de VWG. Dit kunnen we 

koppelen aan de Open Dag! We hopen op jullie idee-

en en medewerking! 
 

Piet van Woerden  

secretaris 
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VVaann  ddee  RReeddaaccttiiee  
  
  

Natuurlijk heeft iedereen ons al gevraagd wat voor 

vogels we in China zagen, of we “target species” 
(doelsoorten) hadden? De Pekingeend natuurlijk,  

haha! Tussen twee haakjes, wisten jullie dat een Pe-

kingeend een gewone wilde eend is, die de eerste tijd 

gewoon mag leven, maar dan de laatste 15-20 dagen 

met voer wordt volgepropt totdat hij 5 tot 7 kg weegt. 

Dat lijkt ernstig op ganzen voeren voor zijn ganzen-

lever… Maar laat ik eerst eens beginnen over de 

Ringmussen die we de hele reis door zagen. In  

Nederland zien wij die eigenlijk niet zo vaak. Daar 

zie je ze echter met honderden, en ze zijn anders, een 

beetje meer beige of soms roodbruiner, soms leken ze 

wat groter. Lag het aan de luchtverontreiniging dat 

we deze andere kleuren zagen? Of dat we in Tibet op 

grote hoogte zaten waardoor die beesten anders ge-

kleurd leken? 

Neen, in China zijn alleen al drie tot vier verschillen-

de ondersoorten. Meestal moet je dat dan opmeten, je 

weet wel, een tertial van een paar mm. meer, maar 

hier niet, je zag het al aan de mooie kleuren.  

Toch wil ik bekennen dat we stiekem wel een doel-

soort hadden: de Blauwe Ekster. Kijk, we hadden de 

Blauwe Ekster gezien in Spanje, prachtig beest, ik 

herinner het me nog goed, plotseling zat hij aan onze 

voeten. En ik had gelezen dat er in Peking ook Blau-

we Eksters zouden zitten. Waarom zit die zover van 

de Iberische vandaan? Zo’n 9000 km verder!! Wat is 

de reden, is er een verschil?  

Eerst dacht men dat de Portugese handelaren en zee-

lieden in de 16e/17e eeuw enkele vogels uit China 

hadden meegenomen en dat ze hier verwilderd waren. 

Is dat werkelijk zo gegaan? Onlangs vond men in 

grotten in Gibraltar fossiele resten van deze vogel wat 

dus suggereert dat ze er al eerder waren en dat de 

twee soorten tijdens laatste ijstijd gescheiden zijn.  

Daarnaast hebben twee onafhankelijke DNA-studies 

aangetoond dat de twee soorten minstens een miljoen 

jaar geleden uiteen zijn gegaan, en moeten  

daarom worden behandeld als twee aparte soorten, 

 
Iberische Blauwe Ekster 
 

de Iberische en de Aziatische Blauwe Ekster.   

Kun je het ook nog aan iets zien? Ja, de Aziatische 

heeft een witte punt aan zijn staart. Of wij die hebben 

gezien? Neen. 

Er zijn ook nog 7 ondersoorten, maar die hebben we 

 
Aziatische Blauwe Ekster 
 

vanwege de verspreiding, (Korea, Japan, enz) natuur-

lijk niet gezien. De Iberische heeft geen ondersoort.  

 

Zo, en gelukkig was uw redacteur op tijd uit China te-

rug voor een nieuwe Braakbal. Tijdens al die vlieg-

reizen bedacht hij zich wel dat hij de Braakbal al zo’n  

9 jaar heeft vormgegeven. Hij wil nu graag ook een 

ander die mogelijkheid gunnen! Per 2014 al? Ja, dan 

al! Maar er is nu wel een geweldige mederedactie!  
.  

 
Uw eindredacteur 
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BBeerriicchhtt  vvaann  ddee  lleeddeennaaddmmiinniissttrraatteeuurr  
 
Mijn broer Chris is een bevlogen vogelkenner. Al 

vanaf jonge leeftijd trok hij er met zijn vrienden op 

uit in den Haag en omgeving om vogels waar te ne-

men. Een echte vroege vogel. Hij hield ook van uit-

gaan en het kon dan behoorlijk laat worden. Hij 

kwam dan ook later thuis dan onze ouders hem toe-

stonden. Als het weer laat werd had moeder wel eens 

de neiging om achter de voordeur te gaan zitten 

dommelen om de onverlaat bij het binnentreden te 

kunnen betrappen en toespreken. Chris nam daarom 

bij het uitgaan ook zijn verrekijker mee die hij graag 

toonde als ondersteuning van de mededeling dat hij 

vogels was gaan kijken. En zo had zijn moeder het 

nakijken.  

Dit soort gedrag kan natuurlijk ook een reden zijn 

om lid te worden van onze vereniging. Wij kunnen 

in elk geval weer een aantal nieuwe leden verwel-

komen: 

 

• De heer Dick Bruin uit Alphen aan den Rijn per 1 juni 2013 

• De heer Han Meerman uit Hellevoetsluis per 1 juni 2013 

• De heer Gert Arkensteijn per 1 augustus 2013 

• Mevrouw Kerstin Hanson uit Leiden per 1 november 2013  

 

Zeven leden hebben het lidmaatschap per 1 januari 2014 opgezegd:    

• Mevrouw Koedijk en de heren Engberts, Van der Kooy, Kralt, Uljee en Weeda. 

 

 

 

 

Johan Hogendoorn 
Uw ledenadministrateur 
 
 

 
• Per 1 januari 2014 zijn er 207 leden, 23 gezinsleden, 11 donateurs en 19 overigen. 

Winter in ‘de Wilck’ foto:  
©
 Adri de Groot  
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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 ande-

re locatie van toepassing is, dan staat dat achter de 

betreffende activiteit vermeld of men krijgt separaat 

daarvan bericht. 

 

Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk 

voor alle leden. 

Voor leden is de toegang tot de avonden altijd gratis, 

niet-leden zijn welkom, maar betalen € 2,50 toe-

gang. 

De startavond en “leden voor ledenavond” zijn uit-

sluitend voor leden bedoeld. 
 

Aanmelden voor en informatie over ledenexcursies bij 

Jan Hoogeveen; aanmelden is verplicht en kan tot uiter-

lijk 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 Rijndijk 

312, enkele honderden meters oostelijk van de Koude-

kerksebrug aan de Rijnzijde (voorheen Boers), te Ha-

zerswoude-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 toe-

gankelijk. 

Piet van Woerden 
 

 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

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. 13/02 20.00-22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Jan Hoogeveen 

Zo. 23/02 7.00-18.00 
Ledenexcursie: Texel. Wintergasten  

(ganzen, eenden, zwanen, roofvogels) 
Jan Hoogeveen 

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

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

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

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

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

Za. 19/04 
7.00- 18.00 

Pasen 

Ledenexcursie: Hoogezandsche Gorzen / Numans-

dorp /KleinKoninkrijk (broedvogels/ doortrekkers, 

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  

(wandelingen) 
Jan Hoogeveen 

Za. 07/06 5.00- 15.00 
Ledenexcursie: Lentevreugd/Berkheide:  

Zomervogels (met pannenkoeken), wandeling 
Jan Hoogeveen 
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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 
Nationale Natuur Werkdag: 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 

14/15-12-2013, 11/12-01-2014, 15/16-02-2014, 

15/16-03-2014, 12/13-04-2014, 13/14- 09-2014. 

Ko Katsman 

(071 – 3412234)  

   

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

  

CCoonnttrriibbuuttiiee  
 

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, werken wij sinds enige jaren niet meer met acceptgiro’s voor het innen van 

uw contributie/donatie.  
 

De procedure die wij vorige jaren hebben gevolgd, is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten de-

zelfde werkwijze te hanteren. U zult bij dit nummer van De Braakbal dan ook een envelop aantreffen, waarin wij 

een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het jaar 2014. 
 

Vanaf 1 januari 2014 dient het rekeningnummer aangepast te zijn aan de z.g. IBAN (International Bank Account 

Number)-voorwaarden, maar mag ook eerder worden gebruikt. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te vol-

doen op ons aangepaste ING-rekeningnummer NL61 INGB 0000 520103, t.n.v.: 
 

 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

 Van Beethovenlaan 97  

2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 
 

en graag voor 28 februari 2014. 

Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende bedragen: 
 

 Contributie voor een lid is  € 18,50 

 Contributie voor een gezinslid is €   9,50 

 Contributie voor een jeugdlid is €   9,50 

 Bijdrage donateur is minimaal € 14,00  

 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom. 
 

Leo van Soldt 
Uw penningmeester 

Deze bankbiljetten worden niet geaccepteerd 
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OOnnzzee  KKnnoottppllooeegg  iinn  hheett  NNoooorrddeenn  

  
 
 

Onze onvolprezen knotploeg ging 

weer eens helpen in Friesland en 

haalde daarmee opnieuw de Balkster 

Courant. 

 

Ze hielpen er de Túnwâl te reconstrue-

ren en weer in oude staat te herstellen. 

Een túnwâl is een dialectwoord dat 

vaak wordt vertaald als "tuinwal". 

Vroeger werd de túnwâl kortweg tuun 

genoemd, waarbij tuun niet "tuin" maar 

"erfafscheiding" betekende. 
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HHooeekkssee  WWaaaarrdd,,  TThhoolleenn  eenn  SScchhoouuwweenn--DDuuiivveellaanndd  
Verslag excursie 21 september 2013 

 
 

De start van de herfst: een mooie dag om het vo-

gelseizoen te openen. Ton, Jan en Bert hadden 

een mooie vogelroute over de Zuid-Hollandse en 

Zeeuwse eilanden uitgezet. 
Via de Oosterse Bekade Gorzen bij Numansdorp 

ging de reis naar de Hellegatsplaten (naast het Ha-

ringvliet) en van daar via de parallelweg bij de N59 

langs de Krammersluizen naar Tholen en via de 

Grevelingendam weer terug. Een mooi rondje Zuid-

Holland en Zeeland waarbij diverse landschappen 

langskomen: van agrarisch poldergebied van de 

Hoeksche Waard tot slikken en open water in 

Zeeland.  

 

Met negentien m/v vertrokken we vanaf de Rijndijk 

in Hazerswoude, zoals gebruikelijk na een paar mi-

nuten te moeten wachten op Astrid die – niet voor de 

eerste keer – rondjes reed in Zoeterwoude op zoek 

naar de anderen. De eerste stop was iets ten zuidoos-

ten van Numansdorp: de Oosterse Bekade Gorzen.  

 
Tureluur foto: E. v.Zonneveld 
 

Deze voormalige landbouwpolder is de laatste paar 

jaar omgetoverd tot waterrijke natuur. Met een wate-

rig zonnetje dat z’n best doet om door de wolken te 

komen, hebben we prachtig uitzicht op een groepje 

dommelende lepelaars, verschillende eenden (Krak, 

Slob, Smient, Pijlstaart, Wintertaling, Wild) en veel 

overtrekkende zwaluwen (Boeren, Huis en Oever).  

 
IJsvogel foto: J. Hoogeveen 
 

Als we denken dat we uitgekeken zijn, ziet Jikke een 

IJsvogel die aan het vissen is en op het houten vlon-

dertje zijn buit naar binnen werkt. Met negentien 

paar ogen toekijkend door verrekijkers en telesco-

pen. Dat vindt de IJsvogel kennelijk toch wat intimi-

derend, hij maakt zich snel uit de voeten.  

 

Vandaar gaat de excursie over de ventweg van de 

Haringvlietbrug richting de Hellegatsplaten. Dit 

Staatsbosbeheergebied ligt ingeklemd tussen Hol-

lands Diep, Volkerak en Haringvliet. Het is een af-

wisselend getijdegebied waar we vanaf het pad naar 

de vogelkijkhut o.a. een Tjiftjaf en een Zwartkop ho-

ren zingen. Het zachte herfstweer zorgt kennelijk 

voor lente in de vogelbolletjes! Vanuit de vogelkijk-

hut zien we rustig water, met een paar Dodaarsen, 

Futen, Bergeenden en wat Canadese en Grauwe 

Ganzen. Een korte oversteek naar de andere kant van 

de ventweg geeft uitzicht op het Haringvliet, met 

Witte en één Zwarte Zwaan, Kieviten, Smienten, 

Krakeenden, Kuifeenden en een paar jagende Mid-

delste Zaagbekken.  

 

Hier namen we afscheid van Astrid en haar zus en 

reden wij via de Philipsdam langs de Krammerslui-

zen. We stopten langs enkele waterbekkens in de 

Grevelingen en keken uit over de kwekerijen van 

mossels (of waren het nu toch oesters?). We zagen 

groepen Geoorde Futen jagen, enkele kleinere fami-

lieleden (de Dodaars) en meer veel grotere leden van 

de familie (de Fuut). Enkele Grote Sterns vliegen ja-

gend rond. Zilverplevieren dribbelen ijverig over het 
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slik om hun kostje bij elkaar te verzamelen. Er lopen 

Wulpen tussen en Tureluurs. We hoorden de mooie 

roep van de Regenwulp in de verte, maar kunnen de 

vogel niet vinden. Kleine Zilverreigers lopen ook 

zenuwachtig pikkend langs de randen van het slik. 

Ans (L) ziet een Kluut langs vliegen. Pas later kun-

nen we allemaal de mooie zwart-wit vogel met z’n 

blauwe poten zien staan.  

 

Toen we bij het Stinkgat aankwamen, werden we ge-

informeerd over de noodzakelijkheid om de groep 

 
Tijgerspin foto: E. v.Zonneveld 
 

te splitsen. Arbitrair ingedeeld vertrok een deel naar 

het kijkscherm. Het andere deel keek rondom de 

parkeerplaats naar vogels. Boomvalken trokken in  

de achtergebleven groep de aandacht. We hoopten  

op een Roodpoot, maar de waarneming van deze 

vliegkunstenaars deed ook veel goeds om de tijd te 

doden. Toen het eenmaal onze beurt was om naar het 

scherm te gaan hoorden we over een Tijgerspin…  

Toch ging onze aandacht als eerste naar de stelt-

lopers die er door de zon verlicht bijzonder fraai uit-

zagen. Zwarte Ruiters, twee Kleine Strandlopers 

(nog in zomerkleed!!!), Kemphanen en een Bosrui-

ter. De Tijgerspin zat tussen de bladeren van een 

braam in het zonnetje. De Paardenbijter (libel) waar 

hij aan wilde beginnen voor het avondeten, was in-

middels bevrijd en vloog rond. Ik nam snel een paar 

foto’s en keerde terug naar het kijkscherm. Verder 

op konden we nog Goudplevieren vinden tussen de 

groepen rustende Kieviten.  

Bij de parkeerplaats aankomend, zagen we enkele 

vogelvrienden door de telescoop turen. Ze hadden de 

Roodborsttapuit en de Paap op de bladeren van de 

voederbieten in beeld. Ik zag al zoekend als eerste 

een gewone Tapuit. Daarna veel vooral jonge Rood-

borsttapuiten en pas na enkele pogingen in andere te-

lescopen kijkend zag ik een Paap met z’n duidelijke 

wenkbrauwstreep. 

 

Na deze doortrekkers met z’n allen goed bekeken te 

hebben, namen we afscheid van elkaar en vertrokken 

tevreden huiswaarts. Onderweg zagen Ans (L) als 

eerste en ik nog een Waterhoen. Toch vaak een 

schaamsoort op een excursie!! Het zou nummer 91 

worden op de lijst met waarnemingen van deze bij-

zonder geslaagde excursie 
 

 

 

 

 

De waarnemingen 21 september 2013:  
 

Aalscholver Goudplevier Kleine Strandloper Pimpelmees Turkse Tortel 

Bergeend Graspieper Kleine Zilverreiger Putter Vink 

Blauwe Reiger Grauwe Gans Kluut Regenwulp   (h) Waterhoen   (o) 

Boerenzwaluw Groenpootruiter Kneu Roodborst  Watersnip 

Bontbekplevier Grote Bonte Specht Knobbelzwaan Roodborsttapuit Wilde Eend 

Bonte Strandloper Gr. Canadese Gans Kokmeeuw Rosse Grutto Winterkoning   (h) 

Boomvalk Gr. Mantelmeeuw Koolmees  Rotgans Wintertaling 

Bosruiter Grote Stern Krakeend Scholekster Witte Kwikstaart 

Brandgans Grote Zilverreiger Kuifeend Slobeend Wulp 

Brilduiker Halsbandparkiet (o) Lepelaar Smient Zilvermeeuw 

Bruine Kiekendief Heggenmus   (h) Meerkoet Sperwer Zilverplevier 

Buizerd Holenduif Merel Spreeuw Zwarte Kraai 

Dodaars Houtduif Middelste Zaagbek Steenloper Zwarte Ruiter 

Ekster Huiszwaluw Nijlgans Stormmeeuw Zwarte Zwaan 

Fazant IJsvogel Oeverloper Tafeleend Zwartkop   (h) 

Fuut Kauw Oeverzwaluw Tapuit 

Gaai Kemphaan Ooievaar     (o) Tjiftjaf 

Gele Kwikstaart Kievit Paap Torenvalk 

Geoorde Fuut Kl. Mantelmeeuw Pijlstaart Tureluur 91 soorten 
 

      o= onderweg, h=gehoord 

Astrid Broek  

Jan Hoogeveen 
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Eerste aanblik van Ameland  
  

WWeeeekkeenndd  AAmmeellaanndd  
4, 5 en 6 oktober 2013 

 

 

Als de wekker gaat om kwart voor zes ’s ochtends 

op vrijdag 4 oktober, hebben we even spijt. Het weer 

is regenachtig en om zeven uur is het licht genoeg 

om een loodzware bewol-

king waar te nemen. Even 

nadat we Ton opgehaald 

hebben, begint het te re-

genen en als we bij Fred 

zijn hoost het. 

Bij Het Anker staan de 

weekendgangers te schui-

len onder paraplu’s of 

hebben de kofferbakdek-

sels als afdak. De weers-

verwachtingen voor het 

weekend zijn eigenlijk 

wel goed en dat houdt de moed er even in. We ver-

trekken even na achten bij Het Anker en gaan rich-

ting Leeuwarden, nemen afslag 11 Twisk, gaan twee 

maal rechtsom en staan bij een natuurgebied. De eer-

ste discussievogel is een ‘kleine Canadees’ die tus-

sen de vele Brandganzen gezien wordt. Uiteindelijk 

na veel speuren krijgt Jan toch gelijk.  

Eerstejaars Grote Stern  
 

Er nadert een enorme regenbui en we zetten het op 

een hollen, voor velen helaas, te laat… We rijden 

verder via Twisk en Opperdoes, richting N240, waar 

we rechtsaf slaan richting Vooroever aan de IJssel-

meerkust. We zien onderweg een paar Fazanten. 

Door wind, kou en dreigende buien laten weinig vo-

gelsoorten zich zien in dit prachtige gebiedje: een 

kunstmatig aangelegde lagune met kleine plasjes, 

oevertjes en slikjes. De vogels zitten verscholen. We 

zien een Visdiefje in winterkleed, twee Rietgorzen 

vliegen voorbij. Ton komt iets later terug. Hij heeft 

nog een Grote Stern gespot. 

Via de buitenkant van Medemblik rijden we langs de 

IJsselmeerdijk richting Wieringerwerf. We zien on-

derweg rare dingen. Fred spot Kangoeroe’s, Mieke 

ziet boten varen boven haar hoofd. We gaan parke-

ren en precies op dat moment ziet Ton plotseling een 

Zeearend opstijgen. Iedereen probeert de Zeearend  

te vinden want hij is in de verte ook weer neerge-

streken. Tjubbe tjuub, een Groenpoot vliegt vlak 

over ons heen maar krijgt weinig aandacht. We 

springen weer in de auto’s en gaan snel naar de uit-

zichttoren in het Robbenoordbos om de Zeearend te 

kunnen vinden. Daar is het bingo voor de eerst gear-

riveerden! De Zeearend vliegt weg over de bomenrij. 

Zij die later komen moeten het met het verhaal 

doen… Op de terugweg naar de auto’s wordt nog 

een Boomklever gezien. 

 
We moeten gaan haasten voor de boot naar Ameland 

in Holwerd. ‘Nee, geen koffie meer drinken!’ We 

moeten nog een uur en twintig minuten rijden. We 

zetten de vaart er flink in en zijn een krap half uur 

voor afvaart aanwezig. Snel zetten we de bagage op 

de karren. 

Het weer is in de loop van de dag steeds beter ge-

worden. Op de boot kunnen we op het bovendek, het 

is er zelfs aangenaam. Onderweg zien we vanaf de 

boot opvallend veel Bergeenden. De overtocht is 

plezierig. Op de zandplaten liggen Zeehonden. De 

kapitein wijst ons op een Slechtvalk, die al langere  
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tijd op de tweede paal in een vaargeul bivakkeert.  

Na aankomst gaat de bagage weer op een andere kar 

en in korte tijd zijn alle huurfietsen uitgereikt. Ik ben 

heel blij met mijn e-bike.  

 

We fietsen langs de dijk om naar ons onderkomen in 

Ballum te gaan. Er zit een grote groep Rotganzen op 

het wad, Rosse Grutto’s, een Lepelaar. Er worden 

Bontbekken gezien. Een Tapuit zit op het fietspad. 

We lopen de dijk op. Aan de andere kant van de dijk 

zijn veel Kieviten en Goudplevieren, een Watersnip 

vliegt over. Wat is de sfeer mooi bij het wad met dit 

lage zonlicht! Als Ton en Ronald proberen de dijk 

over te rijden maakt Ronald een vervelende val en 

bezeert behoorlijk zijn arm en schouder. 

 

Zaterdag 5 oktober gaan we tegen negen uur op pad. 

Op het weiland zijn weer Kieviten, Goudplevieren, 

een Watersnip vliegt op, een vrouwtje Blauwe Kiek 

zweeft over het veld. Een Lepelaar vliegt richting 

wad. Wat een oogst in korte tijd! We fietsen de dijk 

op, links waterplasjes met riet, rechts het wad. Bij de 

waterplasjes ontdekt Margot Baardmannetjes. Ze 

zijn zeer beweeglijk. We zien ze steeds heel even. 

Frustrerend. Er wordt een Visarend gezien, maar met 

allerlei rare witte vlekken en een oranje snavel, het 

blijkt bij nader inzicht een Witte Buizerd. We zijn 

onder de indruk van het prachtige sfeerlicht over het 

wad! Op de hoogwatervluchtplaatsen zitten grote 

groepen Scholeksters, ook een melanistische met  

Juveniele Kanoet  foto: A. Bender 
 

allerlei rare witte vlekken en een oranje snavel, we 

zien Grutto’s. Ook zien we een Grote en een Kleine 

Zilverreiger. Achter de Scholeksters worden ook 

Kanoeten gezien. Heerlijk om het geluid van al deze 

vogels over het wad te horen! Heel vreemd is het om 

op een strekdam op elk paaltje een Steenlopertje te 

zien zitten. Een gekke waarneming. We verlaten het 

wad en bereiken via het fietspad de vuurtoren van 

Hollum. We lunchen onderweg bij een paar tafels en 

banken en gaan daarna naar een vogelhut, maar we 

zien niet veel bijzonders om te vermelden. We lopen 

door het duin naar de zeereep. Onderweg zien we 

een Roodborsttapuit en bij zee twee Roodkeeldui-

kers, Jan-van-Genten en Zwarte Zee-eenden. We 

fietsen door naar Buren, een flinke fietstocht met 

nogal wat wisselend hoogteverschil. Nu ben ik erg 

dankbaar dat ik een e-bike gehuurd heb!  

 

Bij aankomst in Buren wordt er collectief afgestapt 

bij een café met tafels in een tuin: het woord ‘muite-

rij’ valt. Margot blijft alert en spot een langzaam 

overvliegende Sperwer. We kijken dwars door zijn 

vleugels en zien zijn prachtige tekening Voor mij 

fantastisch want Sperwers vliegen mij altijd te snel 

voorbij, zodat ik ze bijna niet waarneem. Gelukkig 

valt de ‘muiterij’ wel in goede aarde, we trakteren 

onszelf op koffie e.d. met appeltaart, we zijn aan 

even rust toe zo rond half vier. Daarna gaan we er 

weer met nieuwe energie tegenaan. 

Als we net op de fiets zitten wordt er een Klapekster 

op een paaltje gezien, verderop zitten Watersnippen 

bij een sloot. Bij de haven bij de veerpont hopen we 

nog op Paarse Strandlopers, maar tevergeefs. Wel 

zien we veel andere wadvogels, maar ze zitten ver 

weg want het is laag water.  

We fietsen langs de dijk richting van ons kamphuis. 

Onderweg wordt de dijk nog beklommen en er wordt 

een Slechtvalk gezien. De groep splitst zich, want de  
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in het water gerolde beker van Johan moet nog te-

ruggevonden worden nu het water laag is. Het ande-

re deel van de groep gaat de dijk over. 

 

 
 

Halverwege komen we langs de Amelander Bier-

brouwerij. Daar kunnen we toch niet voorbij fietsen!  

We genieten van een Amelandse stout, ‘bikkelhard’ 

geheten en dan zijn we tegen kwart voor zes bij het 

onderkomen. 

 

Zondag 6 oktober vertrekken we voor negenen. Met-

een zien we op het weiland Watersnippen,Wulpen, 

Kieviten en Goudplevieren. Een Paapje zit op een 

paaltje. Even verderop zit een Keep en een vrouwtje 

Vink bij de buitenbak van de manege. We torsen de 

fietsen over de dijk met de helpende hand van Jan. 

Hij wil voorkomen dat er weer iemand valt net als 

Ronald op de heenweg. Er is weer dat prachtige licht 

over het wad, het zeekraal licht heel erg rood op met 

dit licht, er staat ook veel lekker ruikend zeealsem 

langs de dijk. Op het wad zitten Rosse Grutto’s, wat 

Drieteentjes, Kanoeten, Bonte Strandlopers. De Rot-

ganzen laten zich luide horen. We genieten van de 

sfeer, maar we hebben weer te lang gedraald.  
 

 
Kleine Strandloper  foto: C. Martijn 
 

We moeten fullspeed gaan fietsen, want de veerboot 

is heel snel dichtbij gekomen. Johan (v. R.) verliest 

zijn telescoop, gelukkig is hij nog heel. Wij rennen 

naar de boot als de fiets is ingeleverd. Maar er is een 

rugzak blijven liggen en we worden letterlijk terug-

gefloten. Achter Jikke wordt de loopplank letterlijk 

opgetrokken en Jan is Jikke eeuwig dankbaar dat zij 

de rugzak nog even is gaan ophalen! Jan was zo be-

zig met iedereen even te ondersteunen dat hij zijn 

persoonlijke eigendom vergat… De boot is erg druk. 

We zien niet veel bijzonders, wel veel Eidereenden. 

Als de auto’s zijn ingeladen gaan we richting Kol-

lum en dan via Ezumageest naar het Lauwersmeer. 

Bij het verhoogde uitkijkpunt wordt een Kleine 

Strandloper waargenomen en Jan meldt dat het 

soortnr. 100 is. De zon staat vrij laag en het is moei-

zaam kijken. We zien nog Wintertalingen, Smienten 

en een zonnende Reiger. We horen ‘ping, ping’ en ja 

hoor, een showtje van een stelletje Baardmannetjes 

die verstoppertje met ons spelen. Op het zandplaatje 

zien we ineens een Krombekstrandloper.  

 

We zien een zittende roofvogel, er is aarzeling, gele 

poten?, een klein baardje?, Smelleken?, nee, is hij te 

groot voor, Smelleken is zo groot als een duif…, 

Smelleken heeft verticale druppels op zijn buik, 

vrouwtje Havik? Sperwer? De discussie wordt hila-

risch. Er staat zeekraal naast, dus het is een klein 

roofvogeltje. Het kàn niet anders zijn dan een Smel-

leken. Er moet gestemd worden. Zij, die het zat wor-

den, trekken zich terug in de auto. We maken ons op 

voor het Jan van de Boschpad in de Oostvaarders-

plassen. Als Ronald in de auto zit, mag hij van Jan 

een klein beetje gelijk krijgen, maar Ronald heeft dit 

niet kunnen horen want hij is al op weg. En ik heb 

niet meegekregen welke roofvogel het nu uiteinde-

lijk wel is. Sorry Ronald, ik kan je nu niet melden 

welk gelijk je hebt. 

 
Bij het Jan van den Boschpad is het een gekkenhuis, 

goed weer en de bekendheid van het gebied door de 

film, heeft Nederland massaal naar de Oostvaarders-

plassen doen trekken. De Zeearend wordt ver weg in 

een kale boom gezien. De edelherten staan (te) mas-

saal aan de overkant. We hebben het gevoel bij het 

café in de dierentuin te zijn met uitzicht op het 

wild… 

We houden het voor gezien.  

 
Als Jan de waarnemingenlijst stuurt, zitten we op 

106 soorten en dat is toch wel een heel hoge score. 

En dat ondanks de start met de vele regenbuien op 

vrijdag. Zaterdag en zondag hebben we zulk prachtig 

weer gehad, goed licht en een vreselijk gezellige en 

enthousiaste groep. Weer heel veel dank Jan,Ton en 

Bert, het was een fantastisch weekend! 

  
 Mieke Bernard 
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Waarnemingen op Ameland 4, 5 en 6 oktober 2013 
 

Aalscholver Glanskop      (h) Kleine Strandloper Ringmus    (h) Veldleeuwerik 

Baardman Goudplevier Kleine Zilverreiger Roek Vink 

Bergeend Graspieper Kluut Roodborst    Visdief 

Blauwe Kiekendief Grauwe Gans Kneu Roodborsttapuit Waterhoen 

Blauwe Reiger Groenling Knobbelzwaan Roodkeelduiker Waterral     (g) 

Boerenzwaluw Groenpootruiter Kokmeeuw Rosse Grutto Watersnip 

Bontbekplevier Gr. Mantelmeeuw Kolgans Rotgans Wilde Eend 

Bonte Strandloper Grote Stern Koolmees Scholekster Wintertaling 

Boomkruiper Grote Zilverreiger Koperwiek Slechtvalk Witte Kwikstaart 

Brandgans Havik Krakeend Slobeend Wulp 

Bruine Kiekendief Heggenmus   (h) Krombekstrandloper Smelleken Zanglijster 

Buizerd Holenduif Kuifeend Smient Zeearend 

Grote Canadese Gans Houtduif Lepelaar Sperwer Zilvermeeuw 

Kleine Canadese Gans Huismus Meerkoet Spreeuw Zilverplevier 

Dodaars Jan-van-Gent Merel Steenloper Zwarte Kraai 

Drieteenstrandloper Kanoet Muskuseend Stormmeeuw Zwarte Ruiter 

Eidereend Kauw Nijlgans Tafeleend Zwarte Zee-eend 

Ekster Keep Paap Tapuit Zwartkop 

Fazant Kemphaan Pijlstaart Tjiftjaf 
 

Fuut Kievit Pimpelmees Torenvalk 
 

Gaai Klapekster Putter Tureluur 
 

Gele Kwikstaart Kl. Mantelmeeuw Rietgors Turkse Tortel 106 stuks 
 

  h= gehoord 
 

 
 
 

________________________________ 
 
 

IInnggeekkoommeenn  lleeccttuuuurr  
 

1. Bont Allerlei 34.3 – 2013 (IVN afd. Alphen a/d Rijn)  

2. De Strandloper 45.3 – sept. 2013 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

3. Limosa 86.2 – 2013 (NOU/Sovon) 

4. Natura 110.2 2013 Special exoten (KNNV) 

5. Vogelnieuws 04 – augustus 2013 (Vogelbescherming Ned.) 

6. Vogelnieuws 05 – oktober 2013 (Vogelbescherming Ned.) 

7. Vogels 04/2013 (herfst) (Vogelbescherming Ned.)  

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

 

  

Piet van Woerden  

secretaris
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NNWW  eenn  CCeennttrraaaall  DDeellttaaggeebbiieedd 
Excursie zaterdag 19 oktober 2013 

 

Met prachtig ochtendgloren vertrokken keurig op tijd 

17 leden verdeeld over 5 auto’s naar Stellendam 

waar de dijk bij de buitenhaven een fraai uitzicht 

biedt over het wad van de Haringvliet. 

Het was nogal frisjes en verschillende leden hadden 

daarmee te kampen. Al snel werd een Zeehond ge-

spot en konden we aan de slag met de eenden en 

steltlopers die er bivakkeren. 

Van de eenden vielen de Pijlstaarten en Middelste 

Zaagbekken op. Naast de Kluut, Rosse Grutto’s en 

vele andere soorten zorgden een groep Drieteen -

strandlopers voor vertier door in een lange rij langs 

te paraderen. In de verte zagen we ook een Grote - 

Zilverreiger en een Slechtvalk, die vaak op deze lo-

catie is waar te nemen. Vervolgens reden we naar de 

Kwade Hoek een klein eindje verderop voor een rus-

tige wandeling door dit unieke landschap. We  

focusten uiteraard op kleine trekvogels. Kneu,  

Kramsvogel, Zanglijster Leeuwerik, Vink vlogen 

 
over. Een groepje Baardmannetjes gaf een vlieg-

show. Voor mij voor het eerst dat ik hun vlucht lang-

durig goed kon bestuderen. Ook al ben je dan 80, 

mijn schoonmoeder zei altijd je bent nooit te oud om 

te leren, waarvan akte. Diverse Cetti’s Zangers 

zongen voor ons, Toendrarietganzen vlogen over en 

van de roofvogels vloog een Sperwer over en van 

heel dichtbij een Bruine Kiek vrouw. Het was geen 

juveniel volgens de kenners omdat zij geen geel op 

de voorvleugels had. Een paar treuzelaars in de groep 

hadden het geluk een Waterral te zien die anderen 

slechts kort gehoord hadden. 

De volgende stop was het plasje bij Volgerland of 

zoals ik dat altijd aanduid, het landje van Louis. 

Door het hoge waterpeil zagen we alleen eenden o.a. 

Tafeleenden, dus snel weer verder naar de vuurtoren. 

We liepen naar de zee uiteraard voor zeetrek. Op zee 

weer een Zeehond , Zwarte Zee-eenden en Middelste 

Zaagbekken. Wouter gaf een paar kinderen hun eer-

ste telescooples. 

De Brouwersdam, onze volgende stop bracht ons be-

halve de bekende Scholeksters en Steenlopers een 

Paarse Strandloper en op zee de Zeekoet van heel 

dichtbij en Roodhalsfuut. Hier konden wij (onze au-

to) ons snel voorzien van heerlijke Mexicano’s en 

kroketten. Onze voortreffelijke organisators Ton en 

Bert hebben vogelgebieden helemaal onder de knie, 
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maar bepalen wanneer we een koffiepauze houden, is 

hun achilleshiel. Maar denk maar aan mijn schoon-

moeder. Damesleden zeiden ook niet zo gecharmeerd 

te zijn van de hurktoiletten.  

De volgende stop was De Koudekerkse Inlagen. In- 

derdaad geknipt voor de Watersnippen, verder vele 

Zwarte Ruiters en als fraaie toegift een Waterpieper. 

Inmiddels begon de beloofde regen toen we de 

Schelphoek bereikten. Op de inlagen veel Rotganzen

en op een muurtje aan de zeekant dichtbij een Tapuit. 

Tenslotte de Ouwerkerkse Inlagen en de Slikken van 

Viane. Ik ben lekker in de auto blijven zitten, maar 

de dapperen zagen nog een Groenpootruiter en ein-

delijk een Dodaars. Tevreden met een lijst van 98 

vogels reden we huiswaarts. Tot slot, op de soorten-

lijst zag ik Sneeuwgors staan, een vlucht van deze 

soort passeerde de telescoop van Ton bij de Brou-

wersdam. 

 
 

Fred Leenart  

 
Waargenomen soorten 19 oktober 2013 
 

Aalscholver Groene Specht  Kolgans Rosse Grutto Vink (erg veel trek) 

Baardman  Groenpootruiter  Koolmees Rotgans (Zwartbuik)  Waterhoen 

Bergeend Gr. Gele Kwikstaart   Koperwiek   Scholekster Waterpieper  

Blauwe Reiger Gr. Mantelmeeuw Krakeend Slechtvalk   Waterral  

Boerenzwaluw   Grote Zilverreiger Kramsvogel   Slobeend Watersnip 

Bonte Strandloper Halsbandparkiet Kuifeend Smient  Wilde Eend 

Brandgans Heggenmus Lepelaar   Sneeuwgors  Winterkoning 

Brilduiker    Holenduif Meerkoet Sperwer   Wintertaling 

Bruine Kiekendief   Houtduif Merel Spreeuw Witte Kwikstaart  

Buizerd Huismus Middelste Zaagbek Staartmees   Wulp 

Cetti’s Zanger Kauw Muskuseend Steenloper Zanglijster   

Dodaars   Keep   Nijlgans Stormmeeuw Zeekoet   

Drieteenstrandloper  Kemphaan   Oeverpieper  Tafeleend Zilvermeeuw 

Ekster Kievit Ooievaar Tapuit    Zilverplevier 

Fazant Kleine Mantelmeeuw  Paarse Strandloper  Tjiftjaf  Zwarte Kraai 

Fuut Kleine Zilverreiger Pijlstaart Toendrarietgans Zwarte Ruiter  

Gaai Kluut Pimpelmees Torenvalk Zwarte Zee-eend  

Goudplevier Kneu   Rietgors Tureluur Zwartkop   

Graspieper Knobbelzwaan Roodborst Turkse Tortel 

Grauwe Gans Kokmeeuw Roodhalsfuut  Veldleeuwerik  98 soorten 
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JJaann  WWeessttggeeeesstt  vveerrtteelltt  bbeevvllooggeenn  oovveerr  ttrreekk  
 

Donderdagavond 17 oktober zijn ongeveer 25 personen 

komen luisteren naar het verhaal van Jan Westgeest over 

de vogeltrek. Toen ik om 19.30 uur in Het Anker aan-

kwam was het een verrassing dat alles al klaar stond; de 

stoelen, het scherm en de spreker. Ik hoefde alleen nog 

maar een glaasje water voor Jan te halen.  

Jan stond te popelen om te beginnen om 20.00 uur, want 

hij had veel te vertellen. Hij had een mooie, over- 

 

zichtelijke presentatie gemaakt; korte teksten op het 

scherm, namen van de vogels en geluid. Heel enthou-

siast vertelde hij alle bijzonderheden van de vogeltrek 

met kennis uit allerlei bronnen en vooral uit eigen erva-

ring. 

 

Wat voor soort trek kennen we en hoe zit dat in Neder-

land? Waarom trekken vogels eigenlijk en hoe bereiden 

ze zich voor? Hoe weten ze dat het tijd is om te vertrek-

ken? Gaan ze alleen of met een grote groep?  

Waarom vliegt een Slechtvalk met een groep Koper 

wieken mee? Ja, die Slechtvalk is wel erg slim om met 

 zijn voedsel mee te vliegen. Zo kom je nooit tekort. 

Grote verschillen zijn er ook in het verloop van de tocht; 

de een vliegt in één ruk naar de bestemming en de ander 

doet het rustig aan en vliegt van pleisterplaats naar  

pleisterplaats om te rusten en te eten. Zo worden er over  

het algemeen afstanden afgelegd tot 15.000 km.  

De Rosse Grutto vliegt bv. 1.300-12.000 km in  

8 etmalen en op ongeveer 6 km hoogte.  

 

De combinatie van aangeboren eigenschappen en voor-

programmering (trekrichting en duur) maken het de vo-

gels mogelijk de juiste weg te vinden. Alles wat er over 

de vogeltrek duidelijk is geworden, komt door de vele 

onderzoeken met zenders, radar en merktekens. Zo is 

ook duidelijk geworden dat de Noordse Stern 25.000 km 

aflegt per trektocht en van pool naar pool kan vliegen. 

Tijdens de hele presentatie was er de verwondering en 

betrokkenheid van Jan met de vogels en de natuur te 

voelen. Ik heb ervan genoten. 

 
Slechtvalk eet Boomvalk 
 

Regelmatig klimt Guido Keijl naar 

het dak van de collectietoren van 

Naturalis om te zien hoe het staat 

met de slechtvalk. Deze roofvogel 

bezoekt regelmatig het dak van de 

collectietoren. Met zijn 62 meter 

hoogte is de toren een ideale uit-

valsbasis voor de jacht 
Daarom is er 2010 een nestkast ge-

plaatst, in de hoop dat de Slechtvalk er 

gaat nestelen. Tot nu toe is dat helaas 

nog niet het geval, maar er is wel vaak 

activiteit te zien. En dit keer nogal 

veel. Het was alweer een paar 

maanden geleden, dus we zijn 

vorige week weer op het dak 

gaan kijken of onze Slechtvalk 

terug was van zomerreces.  

En dat was ‘ie: we vonden een ge-

sloopte Zanglijster en dito Koper-

wiek. De verrassing van de eeuw 

was echter een geplukte jonge 

Boomvalk! Op de foto 2 vleugels 

en poten, een schedel en stuit. 

 

 
 

Namens de educatiecommissie 

Corrie van der Veer 

Naturalis  blog 
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JJaaggeerrss  
 

Jagers. Ik zie ze buiten in de Bo-

terhuispolder weer lopen in gelid, 

loerend naar hazen. En als ze er 

één in het vizier krijgen is die écht 

het haasje. 

 

Er zijn leden van onze vogelwerk-

groep die al groen en geel van er-

gernis worden als ze de eerste 

zinnen van deze column lezen. 

Jagen roept bij veel natuurlief-

hebbers heel heftige, negatieve 

reacties op. 

En toch staan velen van ons dich-

ter bij de jagers dan ze zelf den-

ken (ik zie u boos worden). Laat 

het me proberen uit te leggen.  

 

Ten eerste heeft jagen te maken 

met de diepgewortelde wens van 

de mens om dingen in de natuur 

te controleren, om zaken onder 

zijn hoede te nemen en om in-

vloed uit te oefenen op de na-

tuurlijke gang van zaken. En dat 

zijn dingen die veel natuurlief-

hebbers ook doen. Denk 

maar even aan 

Lenie ’t Hart 

met haar 

zeehondjes, 

aan het ophan-

gen van 

nestkasten 

of aan het 

beheren 

van het land-

schap door een 

knotploeg.  

De jagers 

grijpen echter in door te doden, 

en dat voelt toch als van een an-

dere orde. En toch is er in som-

mige gevallen ook nog wel enig 

begrip voor op te brengen. Twee 

voorbeelden: een vos heeft 

een burcht gebouwd midden in een purperreigerkolonie, en vreet 

alle jongen uit de nesten. Verjagen lukt niet, want Reintje heeft 

het daar begrijpelijkerwijs erg naar zijn zin. Afschieten? 

Een kraaienstel kiest voor hun nest een boom uit vlakbij De Wilck 

en roeit vervolgens alle Gruttokui-

kens uit. Lastig, hè? 

 

Ten tweede heeft jagen te maken 

met verzamelen. De beschaafde vari-

ant van jachttrofeeën zijn de lijstjes 

waarop waargenomen vogelsoorten 

worden genoteerd. En niet voor niets worden fanatieke vogel-

spotters (DBA’ers) ook wel soortenjagers genoemd. 

 

Ten derde heeft jagen te maken met een vorm van natuurbele-

ving. Het is niet mijn vorm, maar toch. Er zijn jagers die veel ver-

stand hebben van de natuur en liefde voor al het moois van de 

Schepping. Dat ze een deel daarvan vervolgens afknallen past  

in hun nogal rechtlijnige denkwereld over goed en kwaad in  

de natuur. 

 

Misschien zijn jagers ouderwetse, niet geëmancipeerde natuur-

liefhebbers. Ruim anderhalve eeuw geleden schoot de beroemde 

Audubon ook nog vogels, om ze vervolgens liefdevol na te teke-

nen. Tegenwoordig wordt hij zelfs gezien als één van de grondleg-

gers van de natuurbeschermingsgedachte. 

De jagers lopen dus nog gewoon een beetje achter. Het is 

een opdracht aan ons, de Verlichten, om 

deze arme dolenden te leiden naar 

de nieuwe tijd.  

Laten we dat voorzichtig 

doen, anders is de 

overgang te groot. 

Eerst maken we er 

paparazzi van. We 

vervangen het ge-

weer door een foto-

toestel met tele-

kanon. En daarmee mogen ze 

lekker op bijzondere vogel-

soorten schieten.  

 

Laten we goed met elkaar afspreken dat we een paar jagers ach-

terlaten in hun achterhaalde wereld. Want wie moet er  

anders voor ons afrekenen met die ene klerevos en met dat  

rottige kraaienstel? 
 

                                                                             Ronald Klingers 
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BBeessttee  nnaattuuuurrvvrriieennddeenn    
 

eenn  lliieevvee  PPeeeennee--ddaall  vvrriieennddiinnnneenn,,  
 
Er is iets om naar te kijken! Namelijk een film 

over de natuur in en rond het Peene-dal en wat 

doorkijkjes in de weidevogelgebieden die ik sinds 

2011 beheer. 

 

Eerst zou ik gewoon  

zomaar ergens in een 

 natuuruitzending iets van  

"dicht bij de natuur"  

laten zien, maar  

dat werd uiteindelijk een 30 

minuten durende expeditie door 

mijn/onze natuur! 

Maar ach, hoe dan ook. Ik ben blij dat de 

NDR zo geïnteresseerd is geraakt in onze 

natuur en we zo de juiste uitzending hebben 

kunnen maken.  

 

En natuurlijk hoop ik dat dit ons een stuk verder 

helpt en dat men zo leert de natuur op waarde te 

schatten en te beschermen. Tussen twee haakjes, om 

met onze vriend Bernds te spreken, anders had ik de 

bazin van de NDR direct wel gezegd: “Dit is niks 

voor ons!!” 

Geranda Olsthoorn  foto: Aat Benders  

Het Peene-dal is een schat die we niet moeten ver-

geten. 

Tegelijkertijd hoop ik dat het ons met deze film nog 

meer zal helpen. Het is immers duidelijk dat het de 

otters in Mecklenburg-Vorpommern nog verre van 

goed gaat en dat het altijd weer narigheden voor hen 

in petto kan hebben.  

Zo is in mijn onderzoeksgebied bijvoorbeeld nog niet 

alles duidelijk. Deze winter zal ik tijd besteden om 

mijn gegevens uit te werken, zodat ik iedereen, die 

schriftelijke gegevens nodig heeft, wat kan aanbie-

den, waarmee ze dan gedegen voor de dag kun-

nen komen. 

 

Maar de film is in ieder geval uitge-

groeid tot een mooie natuurfilm 

over Mecklenburg. De natuur 

speelde prachtig mee en heeft 

ons een paar onvergetelijke 

momenten voor de lopende 

camera bezorgd. Daarnaast  

viel er gelukkig ook nog  

    genoeg te lachen. 

 

Veel kijk- plezier en dank aan iedereen die 

mij of ons jarenlang met ons natuurbeschermings-

werk steunen of gewoon de beste buren in de wereld 

en in de film zijn onzichtbaar gebleven. Zonder jullie 

zou het me allemaal veel minder plezier en zin gege-

ven hebben!  

 

Geranda Olsthoorn 

Groeten uit Quilow 

 

Natuur Club Station Peenetal e.V  

Stolpmühl 117.390  

Quilow 

 

 
Bovenstaande mail en bijlage kwam bij de Braakbal binnen 
op een tijdstip dat uw eindredacteur op vakantie was. Mis-
schien kan het bestuur de film via Geranda eens aanvragen. 
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BBooeerreenn  wwiilllleenn  ggeeeenn  rreeeeëënn  ooff  vvoosssseenn  
 

”Reeën horen ze helemaal niet in de polders thuis. Ze horen op de zandgronden.” 
 

 

In Stompwijk worden steeds 

vaker vossen gesignaleerd. Van-

uit de duinen trekken ze meer 

en meer landinwaarts en 

schromen ze niet om een kip uit 

een hok te sleuren, een lammetje 

in de bek te nemen of nesten van 

weidevogels leeg te roven. Op 

nog meer 'overlast gevende die-

ren' zitten boeren in het Groene 

Hart niet te wachten.  

 

Blij zijn ze daarom dat de provin-

cie Zuid-Holland afziet van de 

aanleg van een groene route bij 

Wassenaar die tot doel had natuurgebieden met el-

kaar te verbinden zodat reeën en andere dieren uit het 

duingebied het Groene Hart in kunnen trekken. ,,Ook 

reeën kunnen flink wat overlast geven bijvoorbeeld 

omdat ze de gewassen opeten en beschadigen'', weet 

voorzitter Coby van Boheemen van landbouworgani-

satie LTO Rijn- en Vlietlanden (Rijnwoude, Zoeter-

woude en Stompwijk). ,,Bovendien horen ze hele-

maal niet in de polders thuis. Ze horen op de zand-

gronden.''  

 

Vorige week werd bekend dat de provincie de aanleg 

van de groene route tussen het duingebied Lente-

vreugd in Wassenaar en de Papeweg wil schrappen.  

Vos foto: A. Bender 
 

De provincie heeft er geen geld voor. Tot 26 augus-

tus kunnen bezwaren worden ingediend. Vast staat  
 
 

 

dat de Stichting Behoud stad, natuur en landschap 

Rijnland dat ook gaat doen, net als de gemeenten 

Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam- Voor-

burg. Ze vinden, zeker nu er ook nog een Rijnland-

route wordt aangelegd, belangrijk dat er ook ruimte 

is voor natuur.  

Wassenaar heeft de afgelopen jaren samen met 

Rijkswaterstaat en de provincie veel tijd geïnvesteerd 

in het wegnemen van de barrière die de A44 voor de 

ree vormt. De aanleg van een ecoduct over de rijks-

weg ter hoogte van het Valkenburgse Meer zou de 

oplossing moeten zijn. Volgens de gemeenten is deze 

verbinding op termijn haalbaar en is het dus niet no-

dig dat de provincie het plan uit haar herziene struc-

tuurvisie schrapt.  

 

De LTO schaart zich achter het besluit van de pro-

vincie. ,,Natuurontwikkeling is prima, maar als er 

geen geld voor is moet je realistisch zijn en het ook 

niet uitgeven'', reageert Klaas Barendregt, bestuurslid 

van LTO Zuid-Holland. ,,Bovendien is landbouw-

grond al schaars, zeker in de regio rond Leiden en 

Wassenaar. Laat deze grond zoveel mogelijk intact.''  

 

Ook Van Boheemen hoopt dat de bezwaarmakers in 

het ongelijk worden gesteld. ,,Dat zeg ik niet alleen 

als boerin, maar ook als burger. Als ik de krant zo  

lees, geven herten in de bollenvelden nogal wat over-

last. Ook las ik over damherten die een ravage had-

den aangericht op een begraafplaats in Katwijk. Daar 

zitten wij hier echt niet op te wachten.''  

Coby van Boheemen  
(LTO Rijn- en Vlietlanden) 
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De Nacht van de Nacht is een jaarlijks 

evenement dat georganiseerd wordt 

door de Natuur- en Milieufederaties. 

Doel van het evenement is aandacht 

vragen voor de gevolgen van lichtver-

vuiling, want Nederland is het meest 

‘lichtvervuilende’ land 
 

Het was de gehele week spannend, of de 

weersomstandigheden geschikt zouden 

zijn om de nachtwandeling rondom 

Spookverlaat/Kruiskade door te laten 

gaan. We troffen het fantastisch! Het was 

die avond helder, rustig weer met een 

prettige temperatuur. 

Bij het ooievaarsnest waren we om 20.00 

uur met 11 man/vrouw present, maar 

Louis Westgeest verwachtte nog een 

groep van 10 personen uit het noorden 

(Alkmaar/Amsterdam). Even later ver-

scheen de groep. Helaas was hun aantal 

gehalveerd om verschillende redenen: 

geen oppas kunnen regelen, andere ver-

plichtingen etc. 

 

Na een kort welkom van Louis vertrokken 

we naar de Amaliahut. 

Het viel niet mee om het pad in het don-

ker te vinden. Dat er ook nog een ooie-

vaarsnest in de buurt was, moest men 

maar geloven. Te zien was het niet! Ad-

vies van Louis: Nu je ogen het laten afwe-

ten, moet je andere zintuigen gebruiken! 

Let maar eens op de geur en voel de on-

dergrond waarop je loopt! Op de terug-

weg bleek het zien ook steeds beter te 

worden. 

Via een vlonder leidde Louis ons naar het 

wilgenstruweel. Let op: Als je loopt hoor 

je de krekels, maar als je stilstaat, houden 

die zich ook stil. Wij lopen “als olifanten” 

door het riet, maar sta je stil, dan “denkt” 

de krekel: Wat gebeurt er? Loop ik ge-

vaar? 

We lopen richting de boerderij van Jan 

Kerkvliet, als daar met veel lawaai een 

squad van het erf komt scheuren. Net 

voor de groep stopt hij. “Een zoon van 

Jan Kerkvliet!”, raadt Louis. Louis stelt 

zich voor. “Verrek, ik dacht daar heb je 

weer zo’n groep rotzooimakers! Ik zal ze 

eens even wegjagen! Kijk maar, ik heb 

een knuppel bij me!”  

Geweldig, zoals de familie Kerkvliet onze 

eigendommen bewaakt! 

 

Na dit oponthoud vervolgen we onze 

tocht via de “Carol Honsbeek” brug over 

de Kruiskade. Regelmatig laat Louis ons 

zien hoeveel leven er in een boomstronk 

aanwezig is. 

De wandelaars zijn onder de indruk van 

dit prachtige natuurpad. Uiteraard vertelt 

Louis ook over de goede samenwerking 

met Staatsbosbeheer en onze motivatie 

om op deze manier de diversiteit in de na-

tuur te ondersteunen. 

 

Na ruim anderhalf uur nemen we afscheid 

van een zeer enthousiast gezelschap. 

Als aandenken krijgen de deelnemers een 

pen met inscriptie! 

Piet van Woerden 
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EuroBirdwatch heel vroeg in ‘de Wilck’ foto:  

©
Adri de Groot 

 

 

EEuurrooBBiirrddwwaattcchh  22001133    
 

 

Het zit er weer op de EuroBirdwatch. Zoals elk jaar kwamen we, zo’n man of 10, bij het krieken van de dag aan op 

de telpost. Het begon met behoorlijke mistflarden wat het zicht op de vogels behoorlijk hinderde. Als eersten wer-

den de Wulpen waargenomen en kort daarna de eerste Kolganzen. Na verloop van tijd verdween de mist en werd 

het eigenlijk wel prettig, zo in het zonnetje. Toch viel de trek weer tegen ondanks het fraaie weer. Later werd dui-

delijk dat dit een algeheel beeld was in het land,ook in andere delen werd er niet veel waargenomen. Misschien 

door het mooie weer,wie zal het zeggen ? Dat is altijd weer het verrassende van de Birdwatch. Wij hebben tot 

12.00 uur geteld en zeker het laatste uur lieten de vogels het afweten. We hebben toch een mooie overeenkomst 

met de landelijke telling wat de nummer 1 betreft namelijk de Kolgans met 177 exemplaren. 

 

De volledige Top 10 van onze telling luidt als volgt 

 

 

1
e
 Kolgans  177 6

e
 Kievit 56 

2
e
 Goudplevier   168 7

e
 Wulp 44 

3
e
 Grauwe Gans 165 8

e
 Graspieper  38 

4
e
 Spreeuw 74 9

e
 Witte Kwikstaart 19 

5
e
 Boerenzwaluw  59 10

e
 Kokmeeuw 13 

 

 

Andere leuke waarnemingen waren o.a. Watersnip, Slechtvalk, Zilverreiger, Holenduif, Kneu en een Lepelaar en 

vele honderden Smienten. 
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Landelijk was de telling eigenlijk wel spectaculair en hebben we met z’n allen op 168 telposten 366.938 vogels ge-

teld. Dat betekent dat we als klein land toch de 2
e
 plaats bezetten na de Finnen. Daar werden 552.208 vogels ge-

teld. In totaal deden er 32 landen mee, dus best wel een mooi resultaat! Het viel op dat er dit jaar veel Kruisbekken 

zijn geteld nml.4400 vogels wat de 13
e
 plaats opleverde in de totaalrangschikking. Helaas dat deze soort niet in ons 

gebied voorkomt, daarvoor moet je toch meer in het ‘binnenland’ zijn. 

 

De landelijke Top Tien van de meest getelde soorten ziet er zo uit: 

 

 

1
e
 Kolgans  94275 6

e
 Grauwe Gans 13477 

2
e
 Spreeuw   55296 7

e
 Kievit 12313 

3
e
 Vink 53709 8

e
 Smient 6089 

4
e
 Kokmeeuw 20772 9

e
 Zwarte Zee-eend 5990 

5
e
 Graspieper  14346 10

e
 Brandgans  5691 

 

 

Toch wel leuk dat er vogels op staan die wij ook in onze top tien hebben staan, natuurlijk zijn er altijd verschillen. 

Zoals de Zwarte Zee-eend , die zullen wij hoogstwaarschijnlijk nooit in ‘ons’ gebied kunnen tellen. Evenals de an-

dere krenten uit (of is het in) de pap, Blonde Ruiter, Grauwe Franjepoot, Roodpootvalk en Reuzenstern, Bladko-

ning en Grote Piepers. Wat misschien wel ooit tot de mogelijkheden kan gaan behoren zijn Zwarte Ibissen.  

 

 
 

Deze worden de laatste tijd in de omgeving van de Starrevaart gezien. Dus wie weet zitten er voor ons in de toe-

komst ook wel van die bijzonder soorten. We blijven natuurlijk gespitst op alles wat er bij ons in de buurt te zien 

is, en gaan als alles mee zit volgend jaar weer aan de EuroBirdwatch meedoen! 

 

Ik bedank de mensen die aan dit project hebben meegewerkt en hoop dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn  

 

Wijnand van den Bosch  
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GGrroooott  wwiilldd  iinn  hheett  ZZaaaannssee  RRiieettvveelldd  
  
Schotse Hooglanders zullen Staatsbosbeheer 

voortaan helpen met het beheer van het Zaanse 

Rietveld in Alphen aan den Rijn. De begrazing 

door Schotse Hooglanders zorgt ervoor dat het 

open karakter van het landschap behouden blijft. 

De komst van de dieren is mogelijk gemaakt door 

Vogelpark Avifauna en de Rotary Club Alphen aan 

den Rijn. Zij organiseerden op 23 augustus een bene-

fietavond om het geld hiervoor bijeen te brengen. Dit 

heeft voldoende opgeleverd om de koeien te laten 

grazen. Vanaf dierendag (4 oktober) zullen de Schot-

se Hooglanders te zien zijn in het Zaanse Rietveld. 

 

 
De stieren zijn eerst gecastreerd, anders zijn ze toch wat gevaarlijk... 
 

De Hooglanders waren een week eerder uit het 

Staatsbosbeheer gebied ‘Leidschendammerhout’ ge-

haald. Stieren houd je niet te lang bij de kudde waar 

ze geboren zijn. Eenmaal bij onze werkschuur in Den 

Haag zijn ze gecastreerd. Ossen (gecastreerde stieren) 

zijn nu eenmaal rustiger dan stieren. Dit is gunstiger 

voor het publiek die ze op de wandelpaden kan tref-

fen, maar ook voor de andere dieren in het natuurge-

bied. In het weideseizoen lopen de ossen namelijk 

tussen de koeien van een boer die hier grasland van 

Staatsbosbeheer pacht. De koeien gaan in de winter 

naar binnen; de Schotse Hooglanders grazen jaarrond 

in het gebied. Door hun manier van grazen, betreden 

en mesten houden de Schotse Hooglanders het gebied 

open en ontstaat er meer variatie in de vegetatie, 

waaronder meer kruiden. Hierdoor komen er meer in-

secten, waarvan ook de vogels profiteren. Bezoekers 

kunnen de grote grazers elke dag aan het werk zien. 

Wie een wandeling tussen de dieren niet ziet zitten, 

kan een rondje om het begrazingsgebied heen lopen. 

 

Het Zaanse Rietveld heeft al eerder een gift mogen 

ontvangen. In 2010 heeft de jaarlijkse benefietavond 

geld opgehaald om een vogelkijkscherm in het gebied 

te realiseren. Samen met giften van andere partijen is 

later dat jaar een scherm geplaatst. Staatsbosbeheer is 

blij met de betrokkenheid en inzet van Vogelpark 

Avifauna en de Rotary Club Alphen aan den Rijn. 

Deze financiële bijdragen zorgen voor een heel mooie 

impuls aan de ontwikkeling van het Zaanse Rietveld, 

die we anders niet hadden kunnen realiseren. 

Jenny van Leeuwen 
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DDee  HHuuiisszzwwaalluuwwtteelllliinnggeenn  22001133  

  
  

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Koudekerk a/d Rijn 
J. Bal -  

C. Kes 
5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 28 49 

Ofwegen 
J. Bal -  

C. Kes 
22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 8 20 

Woubrugge (Kerkweg) 
J. Bal -  

C. Kes 
3 4 3 2 6 3 3 13 2 2 2 0 

Rijndijk - Spookverlaat - 

Kruiskade (Hazerswoude RD) 

S. van der Haas -  

C. Kes - J. Kuijt 
16 10 17 21 18 19 34 28 29 16 44

3
 50 

Zoeterwoude 
S. van der Haas -  

C. Kes 
- - - - 29

1
 33 68 98

2
 130 133 133 123 

Hazerswoude Dorp - Benthuizen 

(Hogeveenseweg)  
H. Vervoort 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 30 16 

Leiderdorp-Oost 
B. van Eijk 

I. Blommers 
32 38 36 34 23 32 53 97 119 105 94 27

5
 

Totaal  93 92 102 109 130 138 229 300 376 341 339 285 
1
   nieuw gebied 
2   extra huisnummers toegevoegd 
3   toename door extra kunstnesten op het Spookverlaat 
4  sterke afname aan de Hogeveenseweg 
5  voor details van Leiderdorp zie pg. 28 

 
Met dank aan de tellers/beheerders, 

 

 Gerard van der Haas 
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HHuuiisszzwwaalluuwwnneesstteenniinnvveennttaarriissaattiiee  
iinn  LLeeiiddeerrddoorrpp  ––  OOoosstt    

 
HHooooffddssttrraaaatt//AAcchhtthhoovveenneerrwweegg    

 

Lokatie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

         
    

Totaal Hoofdstraatkolonie  11 11 12 8 5 5 7 8 8 6 3 3 

Achthovenerweg-West kolonie  5 4 4 9 9 13 16 22 28 22 16 12 

Achthovenerweg-Oost kolonie 1 1 0 0 0 0 0 5 6 9 10 12 

Sectie Leiderdorp-Oost  17 16 16 17 14 18 23 35 42 35 29 27 

         
    

Totaal Leiderdorp  34 32 32 34 28 36 46 70 84 72 58 54 

  
  
SSaammeennvvaattttiinngg  eenn  ccoonncclluussiieess        
 

De Hoofdstraatkolonie zit al enkele jaren in een zich 

doorzettende dip: van 8 bezette nesten in 2010 via 6 

in 2011 naar nu nog maar 3 in 2012 en 2013. 

De kolonie Achthovenerweg-West had in 2010 een 

top van 28, in 2011 een daling naar 22 en staat via 

17 in 2012 nu in 2013 nog maar 12. 

Achthovenerweg-Oost bestaat als aparte kolonie 

sinds 2009 en groeit jaarlijks nog steeds:  

van 5 (2009) via 6 (2010), 9 (2011), 10 (2012) en in 

2013 naar 12 

. 

De hele sectie Leiderdorp-Oost 

vertoonde een voorlopig(?) 

hoogtepunt in 2010 met 

42 bezette nesten, 2009 

telde er 35, 2011 37, 

2012 30 en 2013: 27.  

Helaas dus in zijn totaliteit een achteruitgang in ver-

gelijking met 2012 van toch weer drie bezette nesten 

minder, ofwel een achteruitgang van 10% …  

 
Bert van Eijk en Ingeborg Blommers 

 

 
 

___________________ 

 
 

 

Uit de Krant 

 

Honderden exotische vogels in bestelbus 
Bijna 750 exotische vogels die 

werden vervoerd door twee Hon-

garen zijn dinsdag in beslag ge-

nomen en naar een opvangadres 

gebracht. De mannen zijn aange-

houden.  
De bestelbus van de mannen werd 

gecontroleerd op de A76 bij Heer-

len. Achterin de wagen vervoerden 

ze bijna 750 vogels. Deze zaten op-

eengepakt in kleine kooien, zonder 

voedsel of water. Een aantal vogels 

heeft de reis niet overleefd. 

Het gaat om 30 soorten Afrikaanse  

White-eye 

wildzangvogels waaronder blauw-

fazantjes, kalkoengieren, brilvogels 

en wida's. Om te voorkomen dat 

(dier)ziekten ons land in komen mo-

gen deze vogels volgens de  

Gezondheids- en Welzijnswet voor 

Dieren (GWDD) niet Europa bin-

nengebracht worden zonder geldig 

gezondheidscertificaat en keuring 

door een dierenarts. 

De bestuurder en zijn passagier,  

39 en 30 jaar oud, zeggen dat zij 

vogels vervoerden naar België.  
 

NU.nl 30 okt. 2013 
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NNiieeuuwwss  uuiitt  ddee  bbiibblliiootthheeeekk  
  

  
Zoals bekend wordt er gewerkt aan een reorganisatie 

van de bibliotheek alsook de manier van uitlenen. 

Zoals zo vaak neemt het eerstgenoemde meer tijd in 

beslag dan tevoren werd ingeschat, maar er is nu toch 

al veel denk- en doe-werk achter de rug. 

 

Dit bestond allereerst uit het “schonen” van de ver-

zameling. Intussen zijn alle tijdschriften en verge- 

   lijkbare documentatiebronnen geactualiseerd. De 

(wat) oudere jaargangen zijn vernietigd. Al naar ge-

lang de belangrijkheid en/of herkomst worden ze één 

tot drie jaar bewaard. Ook de verzameling 

CD’s/DVD’s is doorgenomen, geschoond en per 

schijf zo mogelijk aangevuld m.b.t. de inhoud. 

 

Nu komen de boeken en vergelijkbare uitgaven dus 

aan de beurt. Het is mijn bedoeling dit in de komen-

de wintermaanden te gaan doen. Hier moet wel voor-

zichtiger mee worden omgesprongen dan met de  

magazins. De belangrijkste criteria om een werk al 

dan niet te bewaren zijn: wel of geen eigen vereni-

gingsuitgave, standaardwerk of niet, mate van actua-

liteit, belangrijke/interessante historische gegevens/ 

achter-gronden, relatie met een of meer van de ver-

enigingstaakgebieden, interessant m.b.t. de eigen 

werkregio, educatief van belang, actueel ornitholo-

gisch interessant voor excursies/reizen. Natuurlijk 

valt er nog wel meer te verzinnen, want zoiets moet 

toch per geval worden beslist. Maar aan de andere 

kant moet de verzameling hanteerbaar blijven en in 

reële behoeften kunnen voorzien. In oktober jl. is in 

goed overleg met Rob Eveleens (onze websitebe-

heerder) een bibliotheekoverzicht op de website ge-

plaatst n.a.v. de situatie van begin oktober 2013. 

Daaraan voorafgaand is de systematiek in het over-

zicht nader bekeken en aangepast op vooral logische 

indeling en duidelijkheid. Zodra ook het nog te be-

werken onderdeel “boekenbestand” is doorgenomen/ 

 

                     Het opschonen van de bibliotheek 
 

geschoond, wordt er een nieuw totaaloverzicht ge-

maakt en op de site geplaatst. De lijst is  

op de site vlug en gemakkelijk te vinden, nl. 

www.vogelsrijnwoude.nl/leden/bibliotheek/index.htm 

Eventuele aangekochte en te bewaren verkregen 

werken worden meteen aan het overzicht toege-

voegd. Het is dan meteen uitleenbaar. Nadat het werk 

is ontvangen, wordt er in de eerstvolgende “Braak 

bal” melding van gemaakt. 

 

Uitlening gebeurt zoals altijd via de bibliothecaris,  

Bert van Eijk (tel. 071-5893006; e-mail: 

bert.vaneijk@hetnet.nl ; dan wel via contacten tij-

dens VWG-activiteiten). In onderling overleg wordt 

afgesproken hoe het bestelde werk wordt verstrekt en 

later weer ingenomen. 

 

Bert van Eijk 
bibliothecaris 
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  De nieuwe             Reeks 
 

Het heeft gevroren en het ijs is bedekt met een dun 

laagje sneeuw. Medewerkers van de sociale werk-

plaats zijn druk bezig met het maaien van riet. Nu 

kan dat heel gemakkelijk. Het ijs is sterk genoeg om 

de motormaaiertjes te dragen. Ik loop te zoeken naar 

ransuilen. Een tiental meters vanaf het dijktalud staan 

wat opgeschoten wilgen. Voor het bosje is nog een 

rietkraagje. In de wilgen 

slapen overdag ransui-

len. Zouden ze er nu 

ook zitten, nu er zo veel 

herrie en maaiactivitei-

ten rond het bosje zijn? 

Op een gegeven mo-

ment zie ik er eentje 

dicht tegen de stam. 

Daar schuin onder nog 

eentje en daaronder 

nummer drie. Ik tel op 

een gegeven moment 

zes uilen. Mijn dag kan 

niet meer stuk. Voorzichtig daal ik het talud af en 

loop op het ijs; verscholen achter het riet kan ik er 

eentje fotograferen. Bij dit exemplaar gelukkig geen 

hinderlijke takjes voor de vogel. Dat belooft wat 

voor morgen als ik hier een excursie heb voor vogel-

bescherming. Als ik het Rizla-album mag geloven, 

zouden ze best uit het hoge noorden kunnen komen. 

Ringgegevens werden vijftig jaar geleden nog ver- 

zameld in Leiden 

De volgende dag.  

De excursie start goed: een prachtig zonnetje en veel 

eendensoorten op de plas. We vergapen ons aan een 

paartje nonnetjes. Een dodaarsje laat zich bijna pak-

ken. We zien duizenden Smienten en horen hun 

prachtige gefluit. Nu nog de Ransuilen! 

Vol goede moed stap-

pen we het dijkje op. 

Van ver horen we al het 

geronk van de motor-

maaier. Ook op zater-

dag nemen de SWA-ers 

de kans waar om riet te 

maaien. De rietkraag 

voor het bosje heeft er 

ook al aan moeten gelo-

ven. Een twaalftal men-

sen scant het wilgenbos-

je tak voor tak en stam 

voor stam. Geen Rans-

uil te zien. De teleurstelling is groot. De vogels wa-

ren in de advertentie genoemd als lokkertje voor 

deelname aan de excursie... Licht teleurgesteld ver-

volgen we onze tocht. 

Drie dagen later. Er ligt nog steeds ijs. Ook het wil-

genbosje heeft het maai- en snoeigeweld niet over-

leefd.  

Waar zouden de uilen nu slapen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NNNNNNNNiieeuuwwjjaaaarrssReceptie 
 

vrijdag 3 januari 2014 om 20.00 uur is de Nieuwjaarsreceptie 

in Het Anker te Hazerswoude-Rijndijk 

 

Noteer het vast in uw NIEUWE agenda!!! 

Ko Katsman 
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BBiijj  hheett  aaffsscchheeiidd  vvaann  eeeenn  vvooggeell  
 

Het afscheid van het Korhoen uit Nederland is geen incident, maar onderdeel van een mondiale uitsterfgolf  

 

Het Korhoen is officieel opgegeven: de natuurbe-

scherming moet de strijd voor behoud van het dier 

staken. Het lijkt erop dat maar weinig mensen er 

wakker van liggen, want dit zagen we toch aanko-

men? "Uitsterven hoort bij het leven, er gaan soor-

ten weg en er komen soorten bij" Dit is een halve 

waarheid: er zijn weliswaar altijd al soorten uitge-

storven, maar nu het uitsterven 100 tot 1.000 keer 

zo snel gaat door menselijk toedoen is dat wel een 

reden voor ernstige zorg. En er komen ook geen 

soorten bij, we zien alleen dat bepaalde die-

ren en planten zich uitbreiden. Op Europese 

of mondiale schaal is er dus sprake van 

een enorme verarming. 

 
De mens blijkt net zo 

verwoestend voor de na-

tuur als de meteoriet die 65 mil-

joen jaar geleden onder meer alle 

dinosauriërs wegvaagde. Ecologen 

maken dat op uit de snelheid waarmee 

planten, vogels en vlinders de afgelo-

pen tientallen jaren terrein verliezen. 

Van alle soorten is een derde op zijn retour. De 

vlinders, vogels en planten worden de afgelopen tien-

tallen jaren op steeds minder plekken gezien. En dat 

betekent dat hun aantal drastisch aan het dalen is. De 

afgelopen veertig jaar verloor meer dan een kwart van 

alle planten terrein. Van de vogels leverde 56 procent 

leefgebied in en van de vlindersoorten werd zelfs 70 

procent teruggedrongen. Het afscheid van het korhoen 

uit Nederland is dus geen 'incident'.  

 

Dood uit de planten vallen 

Het korhoen sterft uit omdat er te weinig insecten zijn, 

blijkbaar gaat het dus ook erg slecht met veel insecten. 

En met andere dieren, want toen de hop in de jaren '50 

in Nederland uitstierf, was dat door toedoen van min-

der insecten. De Roodkopklauwier ging om dezelfde 

reden en de \Klapekster is daarom nu ook bijna uitge-

storven. De insecten verdwijnen vanwege ons slechte 

milieu, met name de stikstofdeken over ons land heeft 

vergaande gevolgen. De verhouding van voedingstof-

fen in planten verschuift zodanig dat in proefopstellin-

gen de rupsen dood uit de planten vallen. De heide van 

het Korhoen is inmiddels tienmaal zuurder dan ze van 

nature was.  

Lastig is dat de achteruitgang zo langzaam gaat, dat 

het ons te weinig verontrust. Als we het over het kor-

hoen hebben, zijn we vergeten dat de Duinpieper, 

Kwak en Waterspreeuw ook al eens verdwenen zijn. 

Over 10 jaar stelt iemand de vraag of het behoud van 

de laatste Grutto of Geelgors echt zoveel moet kosten. 

Het is de inflatie van ons natuurbesef.  

 

Uitsterfgolf 

Is het een probleem, een mondiale uitsterfgolf? Waar-

schijnlijk wel. Er zijn een aantal grenzen waarbij, als 

we daar overheen gaan, onherstelbare schade wordt 

veroorzaakt en wij als mensen te maken krijgen met 

volstrekt onbekende omstandigheden. Naast kli-

maatverandering wordt de aantasting van de bio-

diversiteit als de ernstigste aantasting op dit mo-

ment beschouwd. Hierdoor komen cruciale pro-

cessen in het geding, zoals waterzuivering, 

zuurstofproductie en voedselke-

tens.  

De natuur is echter taai en 

de mens inventief, er is 

dus hoop. Al enkele de-

cennia wordt er actie onderno-

men. In Nederland gaat het om wetge-

ving om de enorme overbemesting tegen 

te gaan en de invoering van de ecologische 

hoofdstructuur, nu Nederlands Natuurnetwerk ge-

noemd. Maar de weerstanden waren en zijn hoog. Po-

litici die sterk gelieerd zijn aan landbouw en de oude 

economie houden veel noodzakelijke acties tegen. Het 

feit dat ons piepkleine en zeer druk bevolkte land, op 

de VS na, de grootste exporteur van agrarische pro-

ducten is, levert vreemd genoeg geen gevoel van on-

rust op, maar juist van trots.  

 

Robuust en verbonden 

De huidige regering heeft goede bedoelingen met de 

natuur. Door de economische situatie blijven de daden 

helaas nog achter. We zullen echter krachtig door 

moeten gaan om de natuur zo in te richten dat deze zo 

robuust en 'verbonden' is zodat planten en dieren zich 

kunnen redden. We zullen moeten kiezen voor een 

landbouw waar ook de natuur nog een plek heeft. 

Kortom, we vragen van onze bestuurders visie en 

daadkracht waarbij het gaat om een algemeen belang 

en effecten op lange termijn. Ook voor dieren als het 

korhoen zou het natuurnetwerk, grotere heidevelden en 

extensief boeren in de randgebieden hebben geholpen. 

En bedenk dat het laatste Korhoen zelf geen probleem 

heeft: voor dit dier is het sterven even erg (of niet) als 

voor alle andere Korhoenders daarvoor. Het is vooral 

een probleem voor ons.  

  
 

Menno Huge, Natuurmonumenten 2013 
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� Los van het even-

tuele eigen 

VWG-nieuws 

hierover: de op 

zaterdag 5 okto-

ber gehouden 

EUROPESE  

VOGELTEDAG bezorgde de overal in den lan-

de actieve tellers minder werk dan meestal, de 

oogst bleef steken op een kleine 240.000 vo-

gels (2012: bijna 374.000); uiteindelijk werd 

de Kolgans met ruim 68.000 nummer 1, ge-

volgd door (de nummer 1 van 2012,) de 

Spreeuw met ruim 44.000; erg opvallend was 

het aantal van bijna 2.500 Kruisbekken. 

� Boeren, beschermers en WEIDEVOGELS 

hebben een app ontwikkeld, die tijdens het werk 

op de trekker uitleest waar de weidevogelnesten 

liggen; de door beschermers in de database van 

Landschapsbeheer Nederland ingebrachte nest-

plaatscoördinaten koppelt de gegevens aan de 

tablet of smartphone van de boer, die weet waar 

deze met zijn machine rijdt. 

� TAFELEENDEN hebben een langere en betere 

“filtersnavel” dan KUIFEENDEN, daardoor 

beconcurreren deze soorten elkaar weinig of 

niet. 

� Het jaar 2013 is niet voor niets tot “Jaar van de 

PATRIJS” uitgeroepen: de achteruitgang van 

de Rode Lijstsoort bedraagt tussen 1950 en 

2004 meer dan 95% en stopte ook in het laatste 

decennium niet. 

� Ongeveer 30% van de in ons land overwinte-

rende KLAPEKSTERS keert het jaar erna naar 

precies dezelfde plek terug, enkelen daarvan 

doen dit wel drie of vier winters achter elkaar. 

� De STRANDLEEUWERIK is in Noord-

Amerika een algemene akkervogel en neemt er 

de plaats in de Veldleeuwerik (“zoals vroeger” 

BvE) bij ons. 

� BIJZONDERE BROEDVOGELS in een bij-

zonder 2012, wat bijvoorbeeld te denken van 

een geslaagd broedgeval van de Hop, Wit-

wangstern (28 paar - ± 60 jongen vliegvlug), 

Kleinst Waterhoen met tientallen waarnemin-

gen, meerdere vaststellingen Klein Water-

hoen, mooie aantallen Porseleinhoentjes, en 

broedsucces van een Bergfluiter.  

� VERVOLG BIJZONDERE BROEDVOGELS 

minstens 14 broedparen van de Steltkluut, 

meerdere geslaagde Bijeneter-broedsels, een 

gemengd resultaathuwelijk tussen Pontische 

Meeuw en Zilvermeeuw, twee broedende pa-

ren Grote Aalscholver. 

� VERVOLG ZELDZAME BROEDVOGELS 

2012: 3 roepende Ruigpootuilen (1x Drenthe 

en 2x Veluwe), voor het 8
e
 opeenvolgende jaar: 

1 paartje Wilde Zwaan (6 eieren, 5 pullen, 

 0 vliegvlug).  

� Nog wat meer ZELDZAME BROEDVOGELS 

2012: Rode Wouw (een paartje, 1 jong vlieg-

vlug), vijf succesvolle broedgevallen Kraan-

vogel (4x Fochteloërveen, 1x Dwingelderveld, 

plus 1 niet succesvol paar in de Enbertsdijks-

venen en nog 1 territoriaalpaar in het Fochtelo-

erveen), minstens 10 Oehoe-paren met 2 nieu-

we broedgevallen (Noord-Brabant en Twente). 

� Nieuwe BROEDVOGELS: na een eerste mis-

lukte broedpoging in 2012 nu in 2013eerste 

broedsucces van de KUIFAALSCHOLVER  

� De Noordwest-Europese winterpopulatie van 

de KUIFDUIKER telt 4600 tot 6800 vogels. 

 

� Drenthe huisvest maar liefst driekwart (is ± 

215 paar) van de Nederlandse populatie van de 

Grauwe Klauwier, hiervan zitten jaarlijks 45 

tot 55 paren in het Bargerveen en elders in de 

provincie 150 tot 180 paar; in totaal zijn er dus 

in ons land jaarlijks ongeveer 275 paartjes. 

� Op het Iberisch Schiereiland (= Spanje en Por-

tugal) broeden zo’n 600.000 paar Roodkop-

klauwieren; recentelijke tellingen leveren 

schattingen op van 250 tot 350 (mogelijk nog 

meer) in Nederland overwinterende Klapek-

sters. 

� Zou het dan tòch weer gaan lukken?! In het 

Fochteloërveen wacht men met spanning op 

een eerste broedgeval van de Klapekster, een 

 

 

                  IInntteerreessssaannttee    

        NNiieeuuwwttjjeess  !!!!  
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sinds het jaar 2000 in ons land uitgestorven 

broedvogelsoort  

� Grondig onderzoek op een al ruim een eeuw 

nabij Antwerpen gevonden fossiel heeft uitge-

wezen dat er dertig miljoen jaar geleden AL-

BATROSSEN in Europa hebben rondgevlo-

gen. 

� AMSTERDAM - Een team van overwegend 

Nederlandse vogelaars heeft dit voorjaar in het 

noorden van Oman een nieuwe uilensoort ont-

dekt. De OMANUIL wordt als nieuwe soort 

voor de wetenschap beschreven in het oktober 

nummer 2013 van Dutch Birding. 

� Waarnemingen in ons land tijdens de 

broedtijd van 2012, die mogelijk wijzen op 

VESTIGING ALS BROEDVOGEL in de wat 

meer nabije toekomst: Zwarte Ibis, Visarend, 

Grote Zaagbek, Slangenarend, Steppenkie-

kendief, en Witbandkruisbek  

� Onverminderde ACHTERUITGANG in de 

laatste vijf jaar vertonen o.a. Patrijs, Scholek-

ster, Grutto, Kievit, Steenuil, Zomertortel, 
Veldleeuwerik en Ringmus. 

� Een groeiend aanbod van NESTPLAATSEN 

IN PAARDENSTALLEN bewerkstelligt een 

aardig herstel van de Boerenzwaluw na eerde-

re afname. 

� De OOST-GRONINGSE AKKERS huisvest-

ten in 2011 63 en in 2012 44 broedparen van 

de Grauwe Kiekendief, maar trekken inmid-

dels ook Blauwe Kiekendieven en Velduilen 

aan die amper meer in hun eigen natuurlijke 

habitats lijken te broeden, een nieuwe trend?! 

� Jaarlijkse GEMIDDELDE TOENAME: Grote 

Zilverreiger 28%, Zeearend 21%, Kroon-

eend 10%. 

� TRENDSTAND van een aantal VOGEL-

GROEPEN: wintervogels (64 soorten) afne-

mend vanaf 1980 bij ± 37% van het aantal 

soorten, vanaf 2001 zo’n 59%; watervogels 

(watervogeltellingen, 71 soorten) toename 

vanaf 1975/1976 bij 54% van het soortenaan-

tal, daarentegen maar + 28% vanaf 2001/2002. 

� Idem bij BROEDVOGELS (176 soorten): 

groei vanaf 1990 bij 47% en vanaf 2001 bij 

39%, afname vanaf 1990 bij 40% van de soor-

ten en vanaf 2001 bij 37%. 

� Topstijging bij de GROTE GELE KWIK-

STAART in 2008: 450-550 Nederlandse 

broedparen, hierna halveerde strenge vorst 

langzamerhand de populatie. 

� Simultaantelling HALSBANDPARKIET in de 

winter 2011/2012: ± 10 slaapplaatsen met in 

totaal 11.657 vogels (grootste aantal: Hofvijver 

Den Haag met 4.135 slapers). 

� Het Hollandse wel en wee van de HUISKRAAI 

in een notendop: 1994 – aankomst paartje per 

boot in Hoek van Holland; 1997 

     1
e
Europese broed- 

        geval aldaar; thans  

   lokale populatie al-

daar 25-30 ex.; sta-

tus - provincie Z.H. 

gaf toe- stemming tot-

wegvangen, uitvoering 

ligt stil door juridische 

procedures. 
 

� BOKJES zien? Kijk bij 

winters weer met  

sneeuw en ijs de 

benedenoevers van 

(kwel) sloten af! 

� Ons WADDENGEBIED als tanksta-

tion voor de Drieteenstrandloper: in 

augustus/september gemiddeld 10.000-

13.000 vogels en medio mei/1
e
 week juni 

gemiddeld 14.000-16.000 exemplaren. 

� Opmars van de GROTE ZILVERREIGER in 

ons land: in de winter 2008/2009 werden er 

141 slaapplaatsen gemeld (vorige aantal was 

89); het aantal overwinterende vogels steeg van 

een maximum van 445 (2004/2005) naar meer 

dan 2000 vogels op slaapplaatsen (winter 

2011/2012); grootste slaapplaatsen: Biesbosch 

max. 328 (febr. 2012 : 917), Oude Venen max. 

151, Nieuwkoopse Plassen 144 en Alblasser-

waard 131. 

� Slot GROTE ZILVERREIGER: Europese 

broedpopulaties al langer in Oekraïne, Oosten-

rijk, Rusland, Hongarije, Wit-Rusland en 

Roemenië; recent snel groeiend in Nederland, 

Frankrijk, Polen (144 BP in 2010), Letland 

(2007 minstens 30 BP); onlangs eerste vesti-

gingen: NO-Duitsland en  Groot-Brittannië; de 

kolonie in de Neusiedlersee (Oostenrijk) daal-

de in 2003/2006 van 714 paren naar 486.  

� Een KONINGSALBATROS legt jaarlijks naar 

schatting 160.000 km af over de zuidelijke 

oceanen. 
 

Anonymus Snuffelaer 

illustratie: Bokje 
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WWeeeerr  WWiinnnnaaaarrss!!  
  
Niet altijd zijn veranderingen verbeteringen.  
Het woord ‘Vogel Festival’ was altijd al een foute 

combinatie. Wat betekent het nou eigenlijk, een feest 

voor vogels? Of een voorstelling van vogels? Het heeft 

zelfs geen alliteratie, al wordt een V tegenwoordig vaak 

als F uitgesproken. Tijd voor een nieuwe naam.  

Tegenwoordig wordt het dan iets in het Engels: ‘Dutch 

Bird Fair’. Maar wat betekent dat nou: ‘De Nederland-

se Vogel Kermis. Daar komt geen mens op af. Toch 

zijn we maar naar de Flevopolder gegaan, want het is 

ook een soort reünie. Allerlei (vogel)vrienden, die we 

er andere jaren ook spreken, zijn er. En natuurlijk, 

mensen van de vogelwerkgroep zijn er ook.  

Of we meegingen naar een vogelquiz van Vogelbe-

scherming? Ik had al eens een fraaie tweede prijs ge-

wonnen bij de Swarovski-quiz, dus onze potentiële te-

genstanders speelden met vuur. Nu, er waren maar acht 

koppels als tegenstander, indertijd had ik meer dan 250 

tegenstanders, wel iets anders dus.  

Daar kwamen de vragen, de enige nog onzinniger dan 

de ander. Hoeveel Zwarte Zwanen broeden hier, wat is 

dit voor vogel? En deze? En deze? De vogels werden 

geprojecteerd op een mini laptopschermpje, maar daar 

konden wij, omdat we er te schuin voor zaten, niets van 

zien. We zaten totaal fout! De meeste van onze tegen-

standers ook, op twee koppels na, gelukkig een uit de 

vogelwerkgroep. Ze winnen uiteraard een prijs en krij-

gen onze hartelijke felicitaties! 

 

 
 

   

Elly van Zonneveld 
 (tekst en actiefoto’s) 
 

 

 

 
 

WWiinndd  eenn  rreeggeenn  iinn  DDee  WWiillcckk  
 

De weersvoorspelling was dreigend, maar bij het ont-

waken was het droog. Er hadden zich vijf mensen aan-

gemeld, dus we gingen hoopvol van start. Er stond een 

harde wind en het miezerde zacht.  

Toen ik bij de Rode Wipmolen arriveerde, stond Louis 

daar al met vier belangstellenden in de luwte van de ge-

bouwen te wachten. Voor deze keer zijn we maar be-

gonnen met een lekker warm bakkie en toen de vijfde 

persoon arriveerde, zijn we vertrokken naar de sluis. 

Louis vertelde daar over de geschiedenis van de polder 

en ondertussen vlogen een paar Nijlganzen over. 

 

De volgende stop was vlak voor het nieuwe kijkscherm 

en vandaar maakten we een korte wandeling naar De 

Wilck. Een paar Grote Zilverreigers, dichtbij en ver weg 

vielen op in het grijze druilerige landschap. De andere 

dieren hielden zich, heel wijs, schuil. 

In de plas van De Wilck spotten we Slobeenden, Smien-

ten en een Aalscholver. Waarschijnlijk keken de Water-

snippen naar ons, wij hebben hen niet gezien. 

Na een uur waren we weer bij de auto terug en dronken 

nog een warm bakkie troost. Het stopte toen met zacht 

regenen en dat was een goed moment om snel in te 

stappen. Wij hadden een frisse neus gehaald die dag. 

Mooi, want de rest van de dag viel (volgens het AD) 

een half IJsselmeer naar beneden boven Nederland en 

dan ben je maar het liefst binnen. 

Namens de commissie ontspanning 
 

Corrie van der Veer 
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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. 
 

• 02-10-2013: Wijnand van den Bosch vond in de Maasvlakte een nog warme Velduil. Hoogstwaarschijn-

lijk ging dit om een verkeerslachtoffer.  

• 10-10-2013: Het VWG-oud-lid Hilda Kosto (was o.a. medeoprichtster van de Educatiecommissie) ont-

dekte op de Van Diepeningenlaan in Leiderdorp een Beflijster ♂ met denkelijk een gebroken rug. Waar-

schijnlijk is de vogel vliegend vanuit/laag over De Houtkamp een verkeer- of raamslachtoffer geworden. 
 

 

De IJsmeester 
 

  

Boerenzwaluw uitgestorven 
Laatste waarneming was eind november 

 
De Boerenzwaluw Hirundo rustica is volkomen onver-

wacht uitgestorven in Nederland. Het is een raadsel hoe 

de vogel, die tot voor kort nog als “vrij algemeen” door het 

leven ging, zo snel ten onder heeft kunnen gaan. In enkele 

maanden tijd is de Neder-

landse populatie afgeno-

men van enkele honderd-

duizenden tot nul. Vogel-

beschermers wijten het 

plotselinge verdwijnen van 

de sierlijke beestjes aan de 

klimaatverandering. 

Uw verslaggever sprak met 

de projectleider van het 

beschermingsproject “Een 

duw voor de boerenzwa-

luw”, Arend Kip. Hij zette 

zich namens de Vogelbe-

scherming in voor de 

wendbare vogeltjes. Het 

project begon zeer succesvol, aldus Kip. “We creëerden 

vanaf maart dit jaar nestelgelegenheid in leegstaande 

boerenschuren. Dat werkte heel erg goed. De vogels 

maakten gretig gebruik van de schuren. Al snel hadden we 

een gigantisch aantal broedparen.” Zo kwam het dat de 

populatie boerenzwaluwen in Nederland explosief toe-

nam: volgens ruwe schattingen vlogen in juli van dit jaar 

enkele honderdduizenden exemplaren rond in ons land. 

Goed nieuws dus, zo leek het. Maar al vanaf augustus be-

gon het aantal boerenzwaluwen op onverklaarbare wijze 

af te nemen. “Het werden 

er steeds minder, wat we 

ook deden” aldus een aan-

geslagen Kip, “en inmiddels 

zijn ze definitief uitgeroeid. 

De laatste waarneming was 

eind november.” Kip geeft 

de schuld aan de klimaat-

verandering. “In een paar 

maanden is de temperatuur 

om onverklaarbare redenen 

sterk gedaald. Het lijkt erop 

dat dat de boerenzwaluw 

heeft genekt.” 

De vrees bestaat dat de 

temperatuurdaling doorzet. 

Alles wijst in de richting van een nieuwe ijstijd: zo wordt 

het waddeneiland Texel een paar jaar terug bezocht door 

Sneeuwuilen Bubo scandiaca en ook de aanwezigheid van 

een IJsduiker Gavia immer in de Biesbosch is zeer ver-

dacht. “Het is vijf voor twaalf. Ik heb winterbanden onder 

mijn auto laten zetten” aldus een goed voorbereide Kip. 

Pieter 't Hoen • De Speld 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt  ……  

AA llttiijjdd  &&  oovveerraall!!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van boven naar beneden: 

Aasgier, Georgië,  Cor Martijn 

Zwartkopgors, Georgië, Cor Martijn 

Langstaartklauwier, China,  Elly van Zonneveld 

Roodhalsgans, Nederland, Jan Hoogeveen 

Hop, Nederland,Ton Renniers 


