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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 Gerard Brouwers 071-3416622 g.brouwers@casema.nl 
 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 9 april 2014 bij voorkeur per e-mail g.brouwers@casema.nl 
  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 6 mei 2014 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  
  Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Bilderdijklaan 2, 2394 EK 
  Hazerswoude-Rijndijk. 
  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: 
Gerard Brouwers (eindredactie) 
Fred Leenart 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra  
Reproset kopie+ (opmaak) 
 
Redactieadres en vormgeving 
Gerard Brouwers   
e-mail: g.brouwers@casema.nl  
Bilderdijklaan 2 
2394 EK Hazerswoude-Rijndijk 
 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Smienten Starrevaart
© Adri de Groot  
 
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  

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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Eindredacteur? 
Op dit moment is mij niet bekend, of en hoe ons 
mooie blad geproduceerd zal worden. Als u dit leest, 
dan is het dit keer gelukt. Dat behoeft niet te 
betekenen, dat er een eindredacteur is gevonden. De 
uitgever heeft zich namelijk bereid verklaard, 
incidenteel het samenstellen van ons blad op zich te 
willen nemen. Daar hangt natuurlijk wel een 
prijskaartje aan. Inmiddels hebben enkele leden zich 
bereid verklaard als ondersteuner te willen 
meewerken. Zij achten zichzelf niet handig genoeg 
in het “knippen en plakken” om de eindredactie (lay-
out) op zich te nemen. Kent u misschien iemand die 
hen zou kunnen helpen bij dit technische werk? Het 
behoeft geen lid van onze vereniging te zijn. Zo ja, 
geef de naam dan aan ons door, dan nemen wij 
vrijblijvend contact op! Eigenlijk zoeken we een 
technisch ondersteuner. We verwachten van 
haar/hem geen redactionele stukken. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 3 januari hebben we elkaar rond de bar in 
Het Anker een goed en gezond 2014 toegewenst. Er 
waren 40 leden aanwezig, iets minder dan vorig jaar. 
De sfeer was prima. De toespraak van Bas was 
verrassend. Zeker toen hij aan het eind van zijn 
speech nog een spreker aankondigde. Peter van 
Osch van Staatsbosbeheer had spreektijd gevraagd. 
Hij vroeg onze opperknotter Cor Kes “naar boven” 
te komen. Dat viel nog niet mee, want waar was die 
trap? Eenmaal boven kreeg Cor een heel bijzonder 
geschenk: een motormaaier! De vorige was een 
tweedehands exemplaar, dat vrijwel geen 
grassprietje meer maaide. Dit was een spiksplinter 
nieuwe. U begrijpt, dat het moeite kostte om niet 
even naar buiten te gaan om de maaier uit te 
proberen. Wel zwaar zo’n apparaat. Ik zal me er niet 
aan wagen! Peter, bedankt!! 
 
“Groenoverleg” in Leiderdorp 

Ton Renniers zal voortaan onze VWG 
vertegenwoordigen in het “Groenoverleg” te 
Leiderdorp. Dit is een kwartaaloverleg van de 
gemeente Leiderdorp met groenbelangen- 
organisaties. Op dit moment zijn er plannen voor de  

 
herinrichting van de Munnikenpolder. Wij hebben als 
VWG contact met de heer Wagenaar, die het 
grondverzet zal uitvoeren. Mogelijk kan er een 
oeverzwaluwwand gerealiseerd worden. Heeft u 
informatie nodig of voorhanden over het “groen” in 
Leiderdorp, neem dan contact op met Ton! 

 
De Groene Motor 
22 november en 13 december 2013 hebben Cor Kes, 
Jan Kuijt en ondergetekende in het Provinciehuis 
bijeenkomsten bijgewoond over de opstart van De 
Groene Motor. Groot was onze verrassing, dat de 
Provincie de beide initiatiefnemers van het protest 
tegen de opheffing van Landschapsbeheer Z.-H. had 
benoemd tot “kwartiermakers” van de Groene 
Motor.  
Hein Krantz en Ed de Meijer kregen zo een niet te 
benijden rol opgelegd. 
Erfgoedhuis Z.-H. en het Z.-H. Landschap hopen 
samen De Groene Motor te ondersteunen, terwijl ze 
daarnaast hun eigen kerntaken en –activiteiten 
blijven uitvoeren. Ze zijn in hetzelfde gebouw in 
Delft gevestigd. 
Verzekeringen voor vrijwilligers zijn inmiddels 
geregeld. Ook de weidevogelavond in Reeuwijk-
Brug is gepland, n.l. op maandag 24 februari 2014. 
We hopen dat er niet teveel kennis en ondersteuning 
verloren zal gaan. 
 
Lionsclub Rijnwoude bedankt! 
De samenwerking met de Lions Rijnwoude en de 
knotploeg is al jaren fantastisch. Steevast tweemaal 
per jaar wordt er een extra knotzaterdag 
afgesproken, waar leden van de Lionsclub onze 
vaste knotploeg komen helpen. In de Rijnwoude-
koerier van 8 januari 2014 verscheen een 
paginagroot artikel van één van de leden van de 
Lionsclub Rijnwoude, geïllustreerd met foto’s van 
Margot Klingers. Een geweldige reclame voor onze 
VWG. Lions bedankt!!! 

Piet van Woerden, secretaris 

BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn  
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AAggeennddaa  AAllggeemmeennee  LLeeddeennvveerrggaaddeerriinngg  
  

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op donder-
dag 27 maart 2014  in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, aanvang 20.00 uur. 
 
Agenda. 
  1. Opening door Louis Westgeest (vergadervoorzitter) 
  2. Tekstuele vaststelling van het verslag van de ALV van 21 maart 2013 
  3. Mededelingen van algemene aard 
  4. Vaststelling secretariaatsverslag 2013 
  5. Financiën: 

 Verslag controlecommissie over 2013 door Johan Hogendoorn en Fred Leenart 
 Vaststelling jaarstukken 2013 
 Voorstel eventuele aanwending reserves gedurende 2014 
 Vaststelling begroting 2014 
 Samenstelling controlecommissie over 2014: Johan Hogendoorn treedt af en het bestuur stelt voor hem te 

benoemen als reservelid*. Fred Leenart blijft tot 2016. Casper Bottemanne schuift door van reservelid 
naar fungerend  lid (tot 2018). 

  6. Bestuursverkiezing:Vacature voorzitter: Het bestuur stelt Bas Bijl kandidaat* 
      Secretaris: Aftredend en herkiesbaar: Piet van Woerden. 
      Het bestuur stelt Piet van Woerden kandidaat* 
      Het algemeen bestuurslidmaatschap van Margot Klingers wordt verlengd tot een volledige periode. 
  7. Aandacht voor het beëindigen van hun werkzaamheden door enkele leden! 
  8. Een “Open Dag” in 2015! 
  9. Bibliotheek** 
10. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, huiszwaluwnesten,nestkasten, Spookverlaat/Kruiskade 
11. De Braakbal 
12. Educatie & publieksactiviteiten 
13. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 
14. Ledenexcursies en  avonden: de Highlights voor seizoen 2014/2015 
15. Natuurtuinbeheer 
16. Nestkastenvoorraadbeheer 
17. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan”  
18. Overheidszaken en PR 
19. Tellingen: Euro Birdwatch, Sovon-Vogelatlasproject,wintertellingen 
20. Uilenwerkgroep 
21. Veldwaarnemingen 
22. Vogelobservatiehut 
23. Website 
24. Weidevogelbeheer 
25. Wetlandwacht De Wilck 
26. Rondvraag (vragen zo mogelijk tevoren aan het secretariaat doorgeven!) 
27. Sluiting. 
 
*   Een tegenkandidaat kan tot de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend 
     d.m.v. een door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. 
** De agendapunten 9 t/m 25 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie(s) of 
     werkgroep(en) hiervoor punten hebben aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar 
     voren wil brengen, of er vanuit de ALV vragen komen. 
Als uw emailadres bij ons bekend is, krijgt u de vergaderstukken (uitgezonderd de financiële) 
 toegestuurd! Vanaf 19.30 kunt u ze 27 maart ook verkrijgen in Het Anker.  
Eventueel kunt u de financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
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Wanneer  Tijd Wat en Waar  Aanmelden 
  Info bij: 

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

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

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

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

Za. 29/03 8.00- 18.00 Ledenexcursie: Delta. Steltlopers/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 

 
 
 

 
 
 
 

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 
 
 



 
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
01-03-2014, 
 Provinciale Vrijwilligersdag: 08-03-2014, 
 slotdag van het knotten: 15-03-2014. 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 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  
 
Gelukkig hebben de meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt, echter bij de  
registratie van de ontvangsten op onze bankrekening is gebleken dat een aantal leden de contributie / donatie aan 
de Vogelwerkgroep voor 2014 nog niet heeft overgemaakt.  
Dit is ongetwijfeld aan uw aandacht ontsnapt en wij willen u langs deze weg u vriendelijk verzoeken uw bijdrage 
zo spoedig mogelijk aan ons over te maken. 
 
Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedragen, welke overigens ook op pagina 2 van dit blad 
staan onder ‘Ledenadministratie’: 
 
Contributie jeugdlid 12 t/m 15 jaar  €   9,50 
Contributie lid > 16 jaar   € 18,50 
Contributie gezinslid/huisgenoot  €   9,50 
Donateur                             € 14,00 
 
Het bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 520103  
t.n.v. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.  
te Hazerswoude. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
 
Leo van Soldt 
Uw penningmeester 



KKiijjkkeerrss  vvoooorr  NNeeppaall  
  

Sinds Cor en ik allebei niet meer werken, gaan we 
vaker naar Nepal. Sindsdien zijn we geleidelijk min-
der gaan lopen en meer gaan vogelen. We d ragen 
zelf nog zo weinig mogelijk en nemen de tijd. Net zo 
goed als de geneugten van park Huys te Warmont en 
het eiland Koudenhoorn toenemen naarmate ik er 
meer tijd heb doorgebracht en de verbondenheid gro-
ter wordt, geldt dat voor vogelen in Nepal. Het is 
heerlijk om de gewone soorten al te kennen; 
zij worden je vriendjes. Ook leuk is de snel-
heid waarmee in zo’n vogelrijk land nieuwe 
soorten op je checklist komen.  
Het is hoe meer tijd, hoe meer vogels. Van 
de 782 vogelsoorten in de vogelgids die wij 
gebruiken, dwaalgasten e.d. niet meegere-
kend, hebben we er nu tot mijn verbazing 
406 gezien. En je kijkt je ogen uit. Neem 
bijvoorbeeld de kleur blauw, bij Nederland-
se vogels toch een zeldzaamheid. Niet in 
Nepal, in de vogelgids staan bladzijden vol 
knalblauwe vogeltjes. Hemelsblauw, ko-
baltblauw, ultramarijn en turkoois, het komt 
allemaal voor, al dan niet in combinatie met 
een oranje onderkant. Toen we nog voor-
namelijk trokken, liepen te sjouwen en kijker zowel 
als vogelgids zo klein mogelijk hielden, vormden dit 
soort vogeltjes de grootste frustratie. Het schiet langs 
het pad omhoog uit een struik en hoeps er weer in. 
Ook erg is zo’n prachtig bos vol vogelgeluid, maar 
je ziet niets want er moet doorgelopen worden. Dat 
is nu achter de rug. We lopen nog wel, maar vogelen 
komt op de eerste plaats. Thuis ben ik geen soorten-
jager, in Nepal wel. 
 
De vogelrijkdom van Nepal heeft te maken met de 
ligging. Het langwerpige land is niet heel groot, on-
geveer 3,5 maal het oppervlak van Nederland. Van 
zuid naar noord meet het slechts  2 25 km, maar de 
hoogteverschillen zijn enorm. Van het smalle laag-
land langs de grens met India is de hoogte slechts 75 
tot enkele honderden meters boven zeeniveau. Langs 
de noordgrens met Tibet ligt de Himalaya met 19 
toppen boven de 7000 m, met als hoogste de Mt. 
Everest, 8848 m. De klimaatzones lopen van tropisch 
tot arctisch. Denk niet dat het van zuid naar noord 
geleidelijk oploopt. Het land ligt in de kreukelzone 
van het Indische subcontinent dat tegen Azië  

opbotst. Het voorgebergte bestaat uit forse bergrug-
gen tot 2800 m, afgewisseld met diepe rivierdalen. 
Een groot deel van de vogeltrek gaat dan ook bin-
nenslands, in het najaar van hoog naar laag, in het 
voorjaar andersom. Daarnaast wordt het land be-
zocht door veel soorten uit het hoge noorden van dit 
enorme continent, tot aan Siberië toe. Op hun trek 
naar het zuiden hebben ze op de Tibetaanse hoog 

vlakte en in de hoge Himalaya niets te zoeken, dus 
komen ze in Nepal terecht. Daarbij zitten alle soor-
ten eenden en veel steltlopers die we ook in Neder-
land in de winter krijgen, en bovendien soorten als 
Fuut, Meerkoet, Krakeend en Wilde Eend. In tegen-
stelling tot bij ons broeden ze hier niet, maar komen 
alleen als wintergast of doortrekker. 
 
Maar nu iets anders. Als we in het gebied van de 
Annapurna zijn, ten noorden van Pokhara, trekken 
we met jonge Nepalese vrouwen als gids en dragers. 
Gelukkig hebben we hiervoor mensen gevonden die 
vogelen net zo leuk vinden als wij. Het brengt ook 
veel op, vogelen met 5 paar ogen. Wij helpen ze om 
betere vogelaars te worden, nuttig, want ecotoerisme 
is een groeimarkt. En dan wordt er ook nog heel 
goed voor ons gezorgd. 
 
Kort voor we in december 2012 t erugvliegen van 
Pokhara naar Kathmandu om naar huis te gaan, geef 
ik een lezing over vogels, vogelen en de vogelaar. 
Het was een idee van onze gids, Sunita Gurung.  
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Met behulp van haar mobieltje heeft ze snel een ge-
hoor van 23 zeer geïnteresseerde trekkinggidsen bij 
elkaar. We hebben een mooi zaaltje waar iedereen 
op de grond zit. Ik krijg een schoolbord en een doos 
krijtjes, dus ben ik helemaal gelukkig. Veel toehoor-
ders krabbelen in notitieboekjes. Ook de pers is uit-
genodigd, er komt een stukje in de krant. ’s Middags 
gaan we in een busje naar het plaatselijke wetland, 
een platte dalbodem met meanderende rivier, meer-
tjes en natte stukken. Achter ons komt de rivier in 
het Pewa meer uit. In de verte liggen oppers op de 
rijstvelden, de oogst is achter de rug. Het grasland op 
de voorgrond wordt extensief beweid. We staan op 
het uiteinde van een dijkje en delen in grote harmo-
nie met z’n allen mijn scoopje.  
De 5 aanwezige verrekijkers gaan van nek naar nek. 
Her en der zitten mensen ijverig in een vogelgids te 
bladeren op zoek naar alle soorten die we zien. Naast 
mij wordt geteld, jawel! Zelf kan ik het ook niet la-
ten, over een paar dagen moeten we weer de Kager-
plassen op v oor de watervogeltelling. Scannen van 
de omgeving levert 112 s tuks Purperkoet op; Wit-
oogeend minstens 50; Casarca 28. Verder Jacana, 
Indische Fluiteend, Kleine en Middelste Zilverreiger, 
Indische Ralreiger. Een groot deel bestaat echter  
uit ons wel bekende eendensoorten, aangevuld met 
Meerkoet, Dodaars en Waterhoen. 
 
Voor de meeste deelnemers is dit allemaal nieuw. U 
vraagt zich misschien af, hoezo, kennen ze de soor-
ten van dit dichtbij gelegen wetland dan niet? Wij 
kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar als een 
van de armste landen van de wereld, de werkloos-
heid is enorm. Niet voor niets zit 25% van de be-
roepsbevolking in het buitenland als gastarbeider.ons 
wel bekende eendensoorten, aangevuld met Meer-
koet, Dodaars en Waterhoen. 

Voor de meeste deelnemers is dit allemaal nieuw. U 
vraagt zich misschien af, hoezo, kennen ze de soor-
ten van dit dichtbij gelegen wetland dan niet? Wij 
kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar als een 
Nepalees enthousiast is voor vogels, dan betekent dit 
nog niet dat hij/zij een verrekijker heeft. Dit is één 
van de armste landen van de wereld, de werkloos-
heid is enorm. Niet voor niets zit 25% van de be-
roepsbevolking in het buitenland als gastarbeider. De 
trekking business, voor veel mensen een redelijke 
manier om aan geld te komen, levert maar gedurende 
ongeveer 4 maanden per jaar werk. Als je daarvan 
het hele jaar moet rondkomen, heeft een verrekijker 
lage prioriteit. Er is in Nepal op di t gebied nauwe-
lijks iets te krijgen en bovendien kunnen ze het zich 
niet veroorloven. Om van een telescoop al helemaal 
niet te spreken, en die heb je in zo’n wetland toch ei-
genlijk wel nodig. Wij hebben er intussen diverse 
kijkers achter gelaten en ik heb mijn oude scoopje 
laten opknappen en een luxer model voor mezelf ge-
kocht. 
Onze gids heeft vorig jaar de Himalayan Daughters’ 
Bird Club opgericht, een vogelkijkclubje voor vrou-
wen. Ze willen graag leren, zoeken steun bij elkaar 
en gaan buiten het trekking seizoen samen vogelen. 
Hier is zo’n opzet al lang uit de tijd, daar heeft het 
wel degelijk voordelen. Vrouwen worden echt nog 
achtergesteld. Women empowerment is geen over-
bodige luxe. Evengoed worden de heren erbij be-
trokken, zoals op de foto’s te zien is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht u ergens in een kast of op z older een nooit 
meer gebruikte maar nog goed bruikbare verrekijker 
hebben liggen waarvoor u een goede bestemming 
zoekt, dan houden wij ons aanbevolen. We gaan ze 
persoonlijk brengen, bij leven en welzijn.  
 
charlotte.matthijsse@xs4all.nl 
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SSttaarrtt  nniieeuuww  SSOOVVOONN  pprroojjeecctt  
MEETNET AGRARISCHE SOORTEN (= MAS) 

 

In navolging van het MUS-project (= Meetnet Urba-
ne Soorten), waaraan ook VWG-leden meedoen, 
wordt er binnenkort een nieuw en vergelijkbaar pro-
ject gestart aangaande agrarische soorten. Dit ge-
beurt onder de naam: MAS, de afkorting voor 
“Meetnet Agrarische Soorten”. Het is vooral ge-
richt op gewoon boerenland, dus buiten de op wei-
devogels gerichte reservaten als bijvoorbeeld De 
Wilck. 

De telmethode lijkt op die van het MUS-project , het 
MAS wordt vanaf het voorjaar 2014 voor vrijwil-
ligers in het hele land “uitgerold”. Elke geïnteres-
seerde vogelaar kan er een bijdrage aan leveren. Als 
men al een weidevogelgebied telt op de BMP-manier, 
adviseert Sovon om daarmee verder te gaan en daar 
niet op het MAS-project over te stappen. 

Binnenkort komt/is er op de Sovon-website een 
claimkaart beschikbaar. Via deze kaart kunnen er in-
dividueel of met een telgroepje per claim minstens 8 
telpunten worden gereserveerd. Deze liggen allemaal 
in gewoon boerenland. 

Het veldwerk voor het MAS bestaat voor ieder tel-
punt uit vier bezoeken tussen 1 april en 15 juli. Per 
bezoek wordt er precies 10 minuten geteld, verdeeld 
over twee periodes van elk vijf minuten. Bij 8 tel-
punten komt dit neer op per ronde een zuivere teltijd 
van 80 minuten.                                                                                                                                                                   
Alle vogels die (mogelijk) territoriaal gedrag verto-
nen, worden op kaart ingetekend.                                   

Per telpunt wordt vanaf 1 vaste plek geteld, waarbij 
een maximale waarnemingsafstand van 300 meter 
wordt aangehouden.                                                                     
Net als bij het BMP en Vogelatlasproject kent de tel-
ler aan elke waarneming een broedzekerheids- code 
toe.  
De invoer van de telgegevens gebeurt helemaal via 
de Sovon-website. 

In het MAS zitten dus handelingen zoals bij het 
MUS, het Vogelatlasproject en het BMP.     

Meer weten? Ga dan naar www.sovon.nl/mas.                            
In Sovon-Nieuws, nummer 2013-4, kan er op blz. 5 
iets meer dan het bovenstaande worden gelezen. Jan-
Willem Vergeer, coördinator Monitoring van Sovon, 
fungeert als contactpersoon aangaande nadere uitleg, 
keuze tussen MAS en BMP, het eventueel geven van 
een MAS-cursus, enz. 

Aangaande het MUS-project wordt binnen de VWG 
geen coördinerend werk gedaan. Alles verloopt op 
individuele basis.                                                                         
Het lijkt daarom wel logisch dat dit bij eventuele 
deelname aan dit nieuwe MAS-project ook zo kan 
gaan lopen. Een eventueel aanmelden en deelnemen, 
hetzij individueel hetzij per groepje, gaat daarom 
vooralsnog ook op individuele basis verlopen. Indien 
wenselijk, kan er later altijd nog op de een of andere 
manier worden overlegd over een zekere coördinatie, 
hetzij binnen de deelnemers, hetzij van daarbuiten 
via de VWG.    

                            Bert van Eijk, m.m.v. Cor Kes.
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GGeerruuiisslloozzee  vvlluucchhtt  vvaann  uuiilleenn  vveerrkkllaaaarrdd  
 

Uilen maken nauwelijks geluid bij het vliegen door speciale veren op hun vleugels, zo blijkt uit nieuw weten-
schappelijk onderzoek.   

De soorten veren op het lichaam van uilen zorgen ervoor dat de dieren vrijwel geruisloos vliegen en prooien kun-
nen verrassen. Het gaat om fluweelachtige veren op bovenzijde van de vleugels, maar ook om enkele  
speciale veren op de voorste en achterste vleugelranden. Dat hebben wetenschappers bekend 
gemaakt op een bijeenkomst van de American Physical Society.   

 

Donzig 

De onderzoekers van de Universiteit 
van Cambridge kwamen tot hun be-
vindingen door een theoretische stu-
die op de vleugels van  verschillende 
uilen. 

Aan de hand van uitleenlopende soor-
ten veren die ze in kaart brachten op 
de uilenvleugels, slaagden ze erin om 
de geluisloze vlucht van de dieren te verklaren vanuit 
natuurkundige principes. "Uilen bezitten niet minder 
dan drie verschillende fysieke attributen  
die bijdragen aan hun vermogen om geruisloos te 
vliegen", verklaart onderzoeker Justin Jaworski op 
nieuwssite ScienceDaily. "Het gaat om een kam van 
stijve veren op de voorste rand van hun vleugels, een  
 flexibele pluim op de achterste rand en een zacht, 
donzig materiaal op de bovenzijde." 

 

Geluidsgolven 

Met name de flexibele veren op de 
achterste vleugelranden zorgen er-
voor dat dieren minder geluidsgol-
ven veroorzaken bij het vliegen. 
Maar ook het donzige materiaal 
waarmee de bovenzijde van de 
vleugels is bedekt, maakt volgens de 
wetenschappers veel verschil. 

Mogelijk kan ook de geluidsoverlast 
van vliegtuigen worden beperkt door het oppervlak 
van vleugels wat ruwer te maken. 

"Als de geluidsbeperkende mechanismen van uilen 
kunnen worden nagemaakt, zal dat verregaande im -
plicaties hebben voor het ontwerp van geluidsreduce-
rende bekledingen", aldus Jaworski. 

  

   IInnggeekkoommeenn  lleeccttuuuurr 
 

1. Bladgroen – oktober 2013 (IVN/KNNV regio Leiden) 
2. Bont Allerlei 34.4 – 2013 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 
3. De Strandloper 45.4 – dec. 2013 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 
4. Het Vogeljaar 61 (4&5) 2013 (Stichting Het Vogeljaar)  Themanummer over de 

huiszwaluw. Geschonken door Vogelbescherming Nederland 
5. Limosa 86.3 – 2013 (NOU/Sovon) 
6. Sovon-Nieuws 26.3 – september 2013 (Sovon) 
7. Vogelnieuws 06 – december 2013 (Vogelbescherming Ned.) 
8. Vogels 05/2013 (winter) (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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UU  bbeenntt  ggeewwaaaarrsscchhuuwwdd  
 
U leest de Braakbal, dus u bent 
vogelliefhebber. Maar houdt u 
ook van de natuur? Dat lijkt een 
gekke vraag, maar specialisatie 
leidt soms tot een beangstigen‐
de tunnelvisie. Daarom volgt 
hier een welgemeende waar‐
schuwing. 
Natuurliefhebbers, pas op voor 
verdeeldheid! Vorm één front, 
ook al is dat soms nog zo inge‐
wikkeld. Laat je niet tegen el‐
kaar uitspelen. Waar verdeeld‐
heid toe kan leiden, merkte ik 
onlangs op een congres over het 
redden van dier‐ en planten‐
soorten. 
 
“Wat nog het meest steekt,” 
sprak de bijenhouder; “is dat die 
vogelaars de redelijkheid van 
ons voorstel niet inzien. Het 
gaat maar om één soortje!”. De 
vogelaar, een opvliegend type, 
sprak op luide toon: “De bijen‐
eter is niet zo maar een soortje! 
Het is een prachtige, onmisbare 
vogel. Die kunnen we 
niet laten uitroeien 
omdat het zo slecht 
gaat met de bijen!” 
Mr. Prikkebeen, de 
deskundige van de 
vlinderclub, zei dat 
bijeneters ook heel 
wat slachtoffers ma‐
ken onder de vlin‐
ders, zodat hij wel 
sympathie voor het 
standpunt van de bij‐
enhouder kon opbrengen. 
Even verderop gooide een koel‐
bloedige vissenbeschermer het 
op een akkoordje met Lowietje 
N., de sluwe vossendeskundige. 
“Dus als ik vóór bescherming 
van de vos stem, dan garandeer  
jij me dat hij de lepelaars‐ en 
purperreigerkolonies deci‐

meert? Dat is goed nieuws voor de stekelbaarzen en de mod‐
derkruipers!”  “Ja, maar een ramp voor de grutto’s”, riep de 
weidevogelbeschermer.  “Maar als we in ruil daarvoor nu eens 
toestemming zouden geven voor het terugdringen van de 
roofvogels?”, zei Lowietje gewiekst. 
“Blijf met je klauwen van de roofvo‐
gels af!”, schreeuwde de valkenier. 
De stemming werd steeds grimmi‐
ger. In de hoek van de zaal trok een 
botanicus aan de oren van een ha‐
zenliefhebber. Een giftige padden‐
stoelenman brulde dat de eekhoorns van zijn brood moesten 
afblijven. De kanoetenjongen vloog een moluscenbeschermer 
aan. Een knokige boomchirurg zat te hakkentakken met een 
landschapsbeheerder. U snapt wel dat er van dat hele congres 
niets terecht kwam. Zonde van al die goede bedoelingen. Van‐
daar mijn waarschuwing. 
 
Nu ik toch met het opgeheven vingertje bezig ben…. Pas ook 
op dat u zich niet laat inpakken door geld of mooie baantjes. Al 
te vaak hebben natuurliefhebbers zich monddood laten ma‐
ken. VeŜl natuurbeschermingsorganisaties lopen aan de gouden 
leiband van de subsidies. Zij krijgen geld van de overheid, maar 
in ruil daarvoor mogen ze niet té lastig zijn voor de broodheer.  
Ook frappant: heel wat voorzitters en directeuren van natuur‐
beschermingsorganisaties zijn politiek actief. Dat is op zich 
geen enkel probleem, zo lang ze zichzelf maar niet ongeloof‐

waardig maken. Zo bleek menig 
oud‐minister van Landbouw of 
VROM vervolgens voorzitter van 
Natuurmonumenten te kunnen 
zijn. Zij worden in die nieuwe 
functie soms gedwongen om op 
te komen tegen regels of beslui‐
ten die zij zelf eerder met droge 
ogen hebben uitgevaardigd. Als 
een kameleon ‘vergroenen’zij 
zich in de nieuwe baan. Ik ben 
zo bang dat zij ook zonder grote 
moeite weer een andere kleur 

kunnen aannemen, indien er een ander leuk baantje in beeld 
komt.Mocht Blekertje, die het bonter maakte dan al zijn voor‐
gangers, ooit nog eens voorzitter worden van Natuurmonu‐
menten, dan zeg ik mijn lidmaatschap op. U mag me daar aan 
houden.  Laten we goed met elkaar afspreken dat we een paar 
jagers achterlaten 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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Het is de schuld van de kokmeeuw. Ik ben een jaar of 
acht als mijn vader mijn zusjes en mij meeneemt 
naar de schorren in de Zandkreek. Hij weet daar een 
grote kolonie kokmeeuwen te zitten.  Op een zater-
dagmiddag rijden we op de fiets naar de zeedijk. Je 
hoort al van ver het gekrijs van de meeuwen. We 
klimmen over het muurtje bo-
venop de dijk en kijken over 
de schorren. Het ziet er wit 
van de meeuwen. Bordjes 
‘Verboden Toegang’  staan er 
niet. Al gauw krijgen de 
meeuwen ons in de gaten en 
stijgen op, nog harder 
krijsend. We laten ons niet 
weerhouden en lopen de 
schorren op. Witte wolken 
schreeuwende meeuwen zwe-
ven boven ons. Ik vind het 
wel een beetje bedreigend, maar met mijn vader erbij 
kan me niets gebeuren. We moeten goed kijken waar 
we lopen, want overal zie je nesten. Je trapt er bijna 
op. In sommige nesten liggen nog eieren in andere 
zie je de gespikkelde jongen.  Plotseling verschijnt er 
een man met een jachtgeweer boven de dijk. Het is 
de plaatselijke jachtopziener die komt kijken wat er 

aan de hand is. Hij heeft de meeuwen gezien en ge-
hoord. Het gebied ligt in zijn territorium. Stropers 
zijn zijn natuurlijke vijanden. Maar mijn vader kent 
hem en maakt een praatje. We mogen rustig verder 
zoeken. Langs de rand van de schorren en meeuwen-
kolonie vinden we nog nesten van kluut, visdief en 

scholekster.  Zij vinden 
bescherming onder de pa-
raplu van meeuwen. 
Een jaar later. Het Veerse 
Gat is afgesloten. Samen 
met de Zandkreek heeft 
het Gat een nieuwe naam 
gekregen:  ‘Veerse Meer’. 
Ik verheug me weer op 
een middagje op de schor-
ren. Nog voordat we over 
de dijk klimmen stinkt het 
al naar verderf. Het zoute 

water is brak. Het grote sterven is begonnen. Met 
veel moeite vinden we nog drie kokmeeuwnesten. 
Van andere vogels geen spoor te zien. Waarschijnlijk 
is het toen begonnen. Het idee dat je vogels moet be-
schermen. Het is de schuld van de kokmeeuw. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aalscholver Grote Bonte Specht Kramsvogel Staartmees
Blauwe Reiger Grote Zaagbek Krooneend Stormmeeuw
Boomklever Holenduif Kuifeend Tafeleend
Boomkruiper Houtduif Meerkoet Turkse Tortel
Brilduiker Ijsvogel Merel Vink
Buizerd Kauw Nijlgans Vuurgoudhaan
Dodaars Keep Nonnetje Waterhoen
Ekster Klapekster Pimpelmees Wilde Eend
Fuut Knobbelzwaan Rietgors Wilde Zwaan
Gaai Kokmeeuw Roodborst Winterkoning
Glanskop Koolmees Slobeend Wintertaling
Grauwe Gans Koperwiek Smient Zilvermeeuw
Groenling Krakeend Spreeuw Zwarte Kraai

Waaaarrnneemmiinnggeenn  1111  jjaannuuaarrii  22001144 
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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,  e.d. vinden, dan kunt u er ook terecht. 

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. Telefoon: 071-5687600. 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. Of bel hem anders even op. 
Recent nieuws: 
Het was en is nog steeds stil de afgelopen maanden (november t/m .januari) wat aanvullingen voor deze rubriek 
betreft. Deze keer dus geen nieuws ten tijde van het afsluiten van dit artikeltje.  
Enerzijds is het wie weet een goed teken als er geen gevonden slachtoffers worden afgegeven. Anderzijds wordt 
nu eenmaal niet alles door onze VWG-leden, hun familie en eventuele vrienden, gevonden en gemeld. Tot de  
volgende aflevering!            
           De IJsmeester. 
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BBrrooeeddvvooggeelliinnvveennttaarriissaattiiee  SSppooookkvveerrllaaaatt  //  KKrruuiisskkaaddee  22001133..  
opgemaakt i.o.v. Staatsbosbeheer, regio West, Amsterdam, sectie Westvoorden, Den Haag; 

 
Algemene  rondegegevens.    
In de periode 12 maart t/m. 30 juli 2013 is de broedvogelbevolking van dit oudste kerngebied van onze 
verenigingsactiviteiten intussen alweer voor de negentiende achtereenvolgende keer geïnventariseerd.  
Hiervoor werden uiteindelijk 14 bezoeken benut, en wel tijdens verschillende dagdelen. 

 SBB-natuurgebied Spookverlaat-Kruiskade, tevens SOVON-BMP-plot nr. 4716  ↓ 
 

 
        
Enkele korte algemene beschouwingen. 
Een gewone ochtendronde duurt – 
afhankelijk van de vogelpopulatiegrootte en 
allerlei andere omstandigheden – ongeveer 4 tot 6 
uur en je komt dan in, maar ook boven en naast het 
gebied van alles aan vogelsoorten en vogelaantallen 
tegen.  
In de ongeveer  vijf maanden durende periode 
maart/juli spotten we in totaal binnen, boven en 
rondom het onderzoeksgebied 91 vogelsoorten 
(incl. “soep”-soorten en exoten). Dit zijn er 7 
minder dan het record van 2007, dat op 98 staat, 
m.a.w.: wellicht  toch net een tikkeltje aan de 
“magere” kant. 
Het afgelopen seizoen waren de meest 
vermeldenswaardig soortwaarnemingen  
(wat natuurlijk altijd een subjectieve opsomming 
is): bruine kiekendief, grasmus, grauwe 

vliegenvanger, grote zilverreiger, ooievaar (blijft 
toch iets “extra’s”), kleine zwaan, krooneend 
(escape?!), paapje, patrijs, ransuil, ringmus (ja, ja, 
toch weer!!!), roerdomp, sperwer, sijs en waterral.  

Bij de ochtendrondes was die van 12 maart (47 
soorten waargenomen in/naast/boven het 
onderzoeksgebied) het stilst, het meeste viel ’s 
ochtends te zien/te horen op 11 juni (62 soorten). 
De rustigste avondronde was die van 13 juni (14 
soorten), de drukste op 07 mei (24 soorten).  

Het totale aantal soorten resp. territoria/broedparen 
van de niet-zangvogels bedroeg  23 resp. 191, dat 
van de zangvogels was 27 resp. 235.  
Tezamen: 50 vogelsoorten en 426 
territoria/broedparen. Er kon 1 nieuwe 
broedvogelsoort worden toegevoegd (de Patrijs), 
waarmee het totale aantal broedvogelsoorten nu op 
74 staat. 
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SELECTIE AANTALLEN BROEDPAREN/TERRITORIA 1995/2013               

*=  Rode Lijst 2004-soort             @ =  Soort  staat op de Europese Vogelrichtlijn 1979. 
in deze tabel is gekozen voor weergave per vijfjarenperiodes, afsluitend met de laatste vier jaren. 

 
Soortnaam  ’95 ’00 ’05 ’10 ’11 ’12    ‘13 
01. Fuut       2    7    9   9    5   6               6 
02. Blauwe Reiger     0    0    0          0            0          0               0 
03. Ooievaar     1    1    1   1    1   1               1 
04. Knobbelzwaan     2    2    6   5    8   7               6 
05. Grauwe Gans     0    0    1   3    8 11               9 
06. Kolgans     0    0`    0   0    0   0               0 
07. Soepgans     0    1    1   1    1   3               1 
08. Canadese Gans        0    1    2   4    2   3               3 
09. Brandgans     0    0    1   1    1   0               0 
10. Nijlgans     1           1           3          6           4          4               4
11. Bergeend     0    0    0   0    0   1               0 
12. Wilde Eend     +          67       90      70       55      65      63 
13. Soepeend     ?    6    7   8  10   8               4 
14. Smient     0    0    0   0    0   0               0 
15. Slobeend   *     1    0    0   0    1   0               0 
16. Krakeend     0    0    0   0    1   8               8 
17. Kuifeend     0    0    0   0    4   6             13 
18. Buizerd     0    1    3   4    2   2               3 
19. Sperwer     0    2    4   2    0   2               1 
20. Havik     0    0    0   0    1   1               1 
21. Torenvalk     2    1    2   0    0     0               0 
22. Boomvalk   *     2    1    0   1    0   0               0 
23. Fazant (hanen/hennen+j.)    4  13    8   8    3   5               6 
24. Patrijs  *     0    0    0   0    0   0               1 
25. Huishoen     0    1    1   0    1   1               0 
26. Waterral     0    1    0   0    0   0               0 
27. Waterhoen     8 12  15 19    8   8               5 
28. Meerkoet    21 38  41 51  36 26             29 
29. Scholekster     0   0    1   0    1   1               1 
30. Houtduif   21 18  22 19    9 15             17 
31. Holenduif     6    8    8   7    5   4               3 
32. Turkse Tortel     0    2    1   0    1   0               0 
33. Halsbandparkiet     0    0    0   0    0   1               0 
34. Koekoek   *     1    2    1   1    1   1               0 
35. Ransuil   *     0    4    4   2    0   1               1 
36. IJsvogel     0    0    0   0    0   0               0 
37. Grote Bonte Specht     0    1    5   4    3   4               5 
38. Groene Specht   *     0    0    0   0    1   0               0 
39. Witte Kwikstaart     1    0    0   2    2   1               1 
40. Winterkoning   19  24  33      19  25  27             26 
41. Heggenmus     1    5  12 10    8   7               8 
42. Blauwborst  *    @     0    0    1   1    1   0               0 
43. Roodborst     0    2    2   3    0     1               0 
44. Nachtegaal   *     0    0    0   0    0   0               0 
45. Zanglijster     0    4    1   2    2   1               3 
46. Merel   19  19  26        18          21        24             21 
47. Rietzanger     1    2    1   3    7   5               4 
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48. Bosrietzanger     9    4    5   5    4   3               2 
49. Kleine Karekiet   14  26  24        23  31        24             24 
50. Grote Karekiet  *   @     0    0    1   0    0   0               0 
51. Spotvogel  *     8    0    2   3  11   5               9 
52. Braamsluiper     0    0    0   0    0   0               0 
53. Grasmus     1    6    2   1    3   0               1 
54. Tuinfluiter   18  10  16 17  11 11             11 
55. Zwartkop     5    7  14 18  20 22             22 
56. Tjiftjaf     5  10    1 16  20 22             20 
57. Fitis    15  12    7   4    8   4             10 
58. Grauwe Vliegenvanger  *    0    0    0   0    1   2                1 
59. Staartmees     0    0    3   2    2   4                2 
60. Koolmees     6    9  16 16  13 16              12 
61. Pimpelmees     2    4    9 11    8   9                9 
62. Matkop   *     0    0    2   0    0   0                0 
63. Boomkruiper     0    0    3   3    2   1                4 
64. Gaai      3    4    8   7    4   6                3 
65. Ekster     5    9  11   5    5   6                4 
66. Zwarte Kraai     8  11  18 13  12 15                9 
67. Spreeuw     1    0    0   0    0   0                0 
68. Wielewaal   *     0    0    0   0    0   0                0 
69. Ringmus   *     9    2    1   0    0   0                1 
70. Vink      3      14 20  21 20              19 
71. Groenling     2    0    0   1    2   1                1 
72. Putter     0    0    0   2    0   2                2 
73. Kneu   *     1    0    0   0    0   0                0 
74. Rietgors     5    6    6   6    6   7                6 
 
totalen   ’95 ’00 ’05 ’10 ’11 ’12      ‘13 
terr./BP/jr.  243 371 487 427 425 441     426 

 

HHeett  bbrrooeeddsseeiizzooeenn  22001133  oonnddeerr  ddee  llooeepp..  
BBeesspprreekkiinngg  vvaann  wwaatt  ssoooorrtteenn  eenn  ssoooorrtteennggrrooeeppeenn..  

 

Kanttekeningen bij een aantal niet-zangvogels:                                                                         
Bij de Knobbelzwaan (6 broedp., 2012-7) liepen net 
als in 2012 bijna alle broedpogingen op nul uit .   

 

 

 

 

 

 

                              Knobbelzwaan  

Nieuwkomersoort sinds 2011, de Krakeend, bleef 
gelijk aan het broedseizoen van 2012 (8).              
De Kuifeend steeg alweer met een  dikke stip: van 4 
in 2011 via 6 in 2012 naar maar liefst 13 in 2013! 
Aangaande deze soort zetten we als BVI-team toch 
vraagtekens bij de in 2011 ingevoerde SOVON-
clustermethode, maar om geen landelijke spelbreker 
zijn, conformeren we ons toch maar aan de 
opgestelde richtlijnen.                                                                   
Verder zullen we denkelijk moeten wennen aan een 
langzamerhand lagere vestiging (van 5 tot 6 
territoria) bij de Fuut,  waarbij de jongenproductie 
ook nog eens laag ligt.                                                                  
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Ons eigen Ooievaar-paalnest werd weer met succes 
benut: twee jongen vliegvlug, een derde had al 
vroeg het loodje gelegd (is nog wel levend gezien 
door VWG-leden).  
Erg verrassend was in juli de aanwezigheid van 
minstens twee amper “fladdervlugge” kuikens van 
de Patrijs in een bosjesberm met hoog gras. Bert 
van der Zwaan deelde later mee dat hij er zelfs vijf 
jongen had gezien tijdens wegoversteekacties; eind 
april werd door Ko Katsman een baltsend paar 
gezien direct naast het onderzoeksgebied. Dus de 
vaststelling van de 74e broedvogelsoort in het 
gebied - nota bene nog een soort van de Rode Lijst 
2004  ook - werd hiermee een heuglijk feit!! 
 

Voor het vijfde seizoen heeft de Havik genesteld, er 
laat werd gestart en het nest begaf het ook nog, 
waardoor het bij een resultaatloze poging bleef.                                                               
Bij de Sperwer werd tijdens de laatste ochtendronde  
herhaaldelijk en duidelijk de bedelroep van 2 of 3 
takkelingen gehoord, bij de derde vestiging 
kwamen we niet verder dan “territorium”.                                                                                                                           
Buizerd -territoria waren er 3: een met 2 jongen 
zichtbaar op een nest, in een ander geval werd er 
later prooi naar het nest gebracht.                                                                                                                          
Het Waterhoen vertoonde een tot nog toe historisch 
dieptepunt, mogelijk mede een gevolg van de 
langdurige winterperiode: slechts 5 territoria.                                                                                                           
De Meerkoet laat een sterk dalende tendens zien: 
2010-47 territoria, 2011-36,  2012-26, nu in 2013 
29 en bevindt zich hiermee weer op het peil van de 
jaren 1997 t/m. 2002.                                                                  
Na wat magere jaren zit de Houtduif  met nu 17 
territoria weer ongeveer op het niveau van de 
periode 2004/2009.                                                                                                                                                   
Bij de Holenduif  vertoont zich in vergelijking tot 
de jaren 2004/2007 nu toch een structureel lijkende 
flinke daling: van 8 naar helaas nu nog maar 3 
territoria, een evenaring van het laagterecord in 
2003. 
Het zat er al aan te komen: de Koekoek als landelijk 
achteruitgaande Rode Lijstsoort liet het in “ons” 
onderzoeksgebied in het 19e  jaar toch ook afweten! 
Slechts eenmaal roepend buiten het gebied. 
De Ransuil reageerde op een traditioneel bekende 
plek territoriaal roepend op onze cd, maar niet meer 
dan dat. Geen voedselpiepende jongen gehoord en 
evenmin zijn voedselvluchten gezien. 

Slechts drie jaar was de IJsvogel als broedvogel 
present (2007 t/m. 2009), meerdere opeenvolgende 
zware winters bezorgden landelijk een 
soortdecimering.  

Wat conclusies aangaande de zangvogels:    
De Winterkoning is een echte standvogel en slecht 
winterhard (erg klein van stuk en ook nog eens een 
pure insectivoor). Soms vertoont de presentiecurve 
een flinke deuk, maar deze was nog nooit van lange 
duur. In elk geval: in 2010 19 territoria, in 2011 een 
sprong naar 25, in 2012 waren het er 27 en na de 
lange winterperiode van het laatste seizoen toch nog 
weer 26. Al met al: sterke mannetjes en genoeg 
overlevende vrouwtjes! Ons “Klein Jantje” is een 
vechtjas ……                                                                               
Mogelijk is de Heggenmus niet zo wintergevoelig 
of minder territoriumvast, deze voedt zich zowel 
met insecten als kleine zaden. In 2013 waren er 8 
territoria, meestal zit het aantal net onder de 10. Het 
jaargemiddelde ligt relatief nog steeds vrij laag 
vergeleken met de tegenwoordige status, omdat 
deze soort in de beginjaren vreemd genoeg 
(“pioniersvogel”) in lage aantallen present was.                          
Net als in 2012 ontbrak de Blauwborst in 2013, 
mogelijk levert het gebied voor deze prachtige soort 
toch geen topbiotoop (meer) en is het zoiets als een 
aanvullende habitatregio.                                                              
Ook de Roodborst  bleef afwezig (territoriale 
waarnemingen van deze relatief tot laat 
doortrekkende soort zijn pas laat op de kalender 
“geldig” (= mogelijkheid van negatieve 
verrassingen!!)  

 

 

 

 

 

 

        Roodborst  

Een wat vreemd trekvogeltje, die Rietzanger : 
voormalige Rode Lijstsoort, gewoonlijk een lage 
presentie in het Spookverlaat (meestal 1 à 2 tot 1x 3 
territoria), drie jaren afwezig gedurende 19 jaar; dan 
ineens in 2011 zelfs 7 territoria gevolgd door 5 in 
2012 en 4 in 2013!                                       
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Daarentegen zat de Bosrietzanger ook in 2013 laag, 
namelijk 2 territoria (late vestigingen); maar wat 
wil je ook met zo´n winterse aprilmaand als 
langeafstandstrekker!                                                            
Deze reistitel geldt ook voor de Kleine Karekiet, 
net als in 2012 verscheen deze in twee clusters: de 
voorhoede op een normaal tijdstip, de “bulk”  
duidelijk later (denkelijk toch ook wel door  het 
slechte weer). Met 24 territoria zat de 
soort uiteindelijk  toch exact op het  gemiddelde van 
19 jaar. 
Een volgende soort uit “verweg-Afrika”: de 
Spotvogel. In 2011 een recordjaar met niet minder 
dan 11 territoria! Maar geen blijvend succes: 2012 
stopte bij 5 (wel bovengemiddeld), het was 
verrassend dat er in 2013 toch zelfs 9 vestigingen 
uit rolden: in grootte het tweede in 19 teljaren! 
Bij de Zwartkop is de situatie in de laatste acht 
jaren duidelijk: onafgebroken rondom 20 territoria. 
In 2013 werd het record van 2012 (22) geëvenaard), 
kortom een soort die het als korteafstandstrekker 
prima doet.                                                                                                                                            
Eigenlijk valt over de Tjiftjaf  een vergelijkbare 
conclusie te trekken: met 20 territoria en sinds een 
jaar of zeven telkens op ongeveer dit aantal vergaat 
het ditzelfde trekvogeltype als de vorige soort 
gewoon goed.                                                                                                                                       
Hoera, de Grauwe Vliegenvanger vestigde zich nu 
al voor de derde achtereenvolgende keer! Er is 
scherp aandacht aan deze “moeilijke” soort 
gegeven, maar het bleef toch bij 1territorium. Maar 
deze keer wel met een hoge broedzekerheidscode: 
14 (= voedsel naar nest brengen)!  En zoiets stelt 
ook tevreden ….  
Wel een evenaring van het in 2009 door de 
Boomkruiper neergezette territoriarecord: 4! En dat 
na een voor deze wintergevoelige soort lang, 
moeilijken koud winter-halfjaarseizoen! In 2012 
was de soort naar 1 vestiging getuimeld, dit leek 
nogal ongeloofwaardig en we namen ons voor om 
er in 2013 attent op te zijn. Welnu, toeval of niet, 
maar wel een sprong van 1 naar 4 ……..                                                        
In het verslag over 2012 is de conclusie getrokken 
dat de Ringmus, na een voortdurende flinke daling 
vanaf 1998 en 3 achtereenvolgende jaren van 
afwezigheid, in het gebied was uitgestorven. Maar 
wie schetst onze verbazing dat er tegen het eind van 
het broedseizoen 2013 in het riet (Amaliaplas) een 

foeragerend exemplaar werd ontdekt! Vervolgens 
vloog het diertje met voedsel in de snavel naar het 
boerenerf van …… jawel hoor, onze eigen  Jan 
Kerkvliet. Al met al een hoge broedzekerheidscode 
14 voor een teruggekomen Rode Lijst 2004-soort, 
erg goed nieuws dus ………                                                  
De visueel en auditief opvallende Ekster ondervindt 
concurrentie van de Zwarte Kraai en wordt in het 
telgebied ook nog eens geconfronteerd met 
aartsvijand Havik. Na een toppresentie (±10 
territoria) is de stand na 2006 (eerste Havik present) 
gezakt: er werden in 2013 maar 4 territoria 
gescoord. Net als in 2009 een laagterecord.                                 
Een geleidelijk stijgende presentiecurve zien we bij 
de Vink: in het tijdvak 1995/2004  een aantal van 
3/9  territoria, naar 14/ 22 in de periode 2005/2013. 
Een gemiddelde verdrievoudiging (van 6,3 naar 
18,1). In dit verslagjaar  werden het er 19,  dus een 
stabilisering rond 20.                                                       
Tot slot de Rietgors: een door de 19 jaren heen 
geweldige stabiele soort met nu 6 vestigingen, 
alweer conform het jaargemiddelde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soorten Nederlandse Rode Lijst 2004 en Europese 
Vogel Richtlijn 1979:    

In 2013 werd door vijf Rode Lijstsoorten in het 
gebied territoriaal geadverteerd en/of al dan niet 
met succes genesteld. Dit waren Patrijs (1), 
Ransuil (1), Spotvogel (9), Grauwe 
Vliegenvanger (1) en Ringmus (1), gezamenlijk 
met 13 territoria/broedparen.                                                    
Soorten van de Europese Vogelrichtlijn bleven in 
2013 afwezig, dit zijn en blijven echte “extra’s”!.     

Ransuil - takkeling 
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De Koekoek liet voor het eerst sinds de start van het 
inventarisatiewerk – dus na 18 presentiejaren -  
verstek gaan. Een roepend ♂ liet zich alleen maar 
buiten het gebied horen, negatief dus nu …….. 
Verder liet de Ransuil zich roepend horen in een al 
jarenlang vaste locatie, maar helaas alweer niet 
meer dan dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal onverwacht heeft de Patrijs zich op de 
broedvogellijst laten zetten. Op 15 juli fladderden er 
tussen hoog bermgras twee kuikens van hooguit 10 
tot 12 dagen op 20 cm hoogte een meter of wat van 
ons weg. Ze doken het gras in en kropen daaronder 
(kleine golfbewegingen) naar de dichte bosrand van 
het kavel. Ouders of andere jongen hebben we niet 
opgemerkt. Een soort van de Rode Lijst 2004 en dat 
toch ook nog precies in het “Jaar van de Patrijs”!                                                                                                                     
Ook de Grauwe Vliegenvanger  was weer in het 
intussen al bijna “traditionele” boskavel present, zij 
het  met maar 1 territorium. Maar nu was de 
broedzekerheidscode erg hoog (code 14 bij een 
maximum van 16) omdat er voedsel werd 
getransporteerd. Het kon bijna niet beter!                                                                                         
Het in 2011 gevestigde record van 11 Spotvogel 
territoria werd niet gehaald, maar met 9 vestigingen 
zat deze soort er toch dicht tegenaan. Een stimulans, 
ook voor het BVI-team, om lekker door te gaan!                                                                                                       
Tot slot nog de volgende positieve verrassing: na 
drie opeenvolgende seizoenen afwezigheid (na een 
al jarenlange daling) kon de Ringmus weer op de 
broedvogellijst worden bijgeschreven! Dus nog niet 
uitgestorven in het onderzoeksgebied ……  

Afzonderlijke biotopen  
met bijbehorende vogels  
en seizoenstotaalscores 

Open water: 
2013: 11 soorten met 146 territoria/broedparen; 
2012: 12 soorten met 148 territoria. 

Riet, moeras, verlandingssituaties, vochtige ruigten: 
2013: 5 soorten met 41 territoria/broedparen;  
2012: 5 soorten met 47 territoria. 

Bos, bosranden, bomenrijen, struiken, struwelen:                          
2013: 30 soorten met 235 territoria/broedparen; 
2012: 30 soorten met 241 territoria. 

Overige categorieën( Ooievaar, Blauwe Reiger, 
Patrijs, Huishoen (= kip), Scholekster, Koekoek, 
IJsvogel, Witte Kwikstaart):                                                             
2013: 4 soorten met 4 territoria; 2012:  
5 soorten met 5 territoria. 

 
Afsluitende conclusies 

Totaalscore: 
2013: 50 soorten met 426 territoria/broedparen.  

Vergeleken met 2012 is er een teruggang van 15 
territoria = -3,4%). Niet verontrustend als 
totaalgebeuren. Bekeken per biotoop: vergeleken 
met 2012 een lichte, niet verontrustende teruggang.                   
De gemiddelde dichtheid per ha over het hele 
gebied bedroeg  17,0 (2012: 17,6) territoria.   Het 
aantal broedvogelsoorten van 50 in 2013 is 2 
minder dan in 2012. Dit is binnen de normale 
marges en helemaal niet onrustbarend. Er zitten 
altijd toevallige vestigingen bij ………                                        
Er kwam 1 nieuwe soort bij (Patrijs), zodat het 
totale aantal territoriale soorten c.q. broedparen 
over de hele negentienjarige onderzoeksperiode 
1995/2013 nu op 74 staat.  

Tekst en foto’s: Bert van Eijk,  
verslag mede namens de leden van het BVI-team 
Spookverlaat: Sjon van Santen, Leo van Soldt, 
Ingeborg Blommers, Geert-Jan van Beek, en 
Gerard Brouwers. 

  

Ransuil - adult 
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LLaannddsscchhaappssbbeehheeeerr  SSBBBB//VVWWGG  iinn  rreellaattiiee    
ttoott  ddee  bbrrooeeddvvooggeellssttaanndd  

  
Sinds lang is er regelmatig en intensief contact 
tussen de mensen van VWG- Landschapsbeheer  
(= kortweg: LB) en die van de VWG-
Broedvogelinventarisatie (kortweg: BVI) 
aangaande landschapsbeheer in combinatie met 
vogelrijkdom. Ter informatie en ondersteuning 
krijgt de commissie Landschapsbeheer daarom 
jaarlijks het jaarlijkse “uitgebreide” BVI-verslag 
aan SBB en SOVON op cd  in duplo aangereikt. 
Natuurlijk wordt er ook veel mondeling besproken 
en meteen allerlei informatie uitgewisseld.            

Mede als gevolg hiervan worden bij de 
halfjaarlijkse besprekingen met Staatsbosbeheer 
aangaande de plannen m.b.t. het Landschapsbeheer 
in het gebied steeds meer (ook) de 

broedvogelinventarisaties betrokken. Dit bevordert 
ook de intussen steeds “breder wordende” 
benadering aangaande het vogelkundige gebeuren 
door SBB: regelmatig wordt er een aantal sterk 
vogelgerelateerde ideeën opgenomen in de 
werkplanning voor de knotseizoenen.  

Ook aangaande het vorige en het nu aan de gang 
zijnde “knotseizoen” is er veel met “Staatsbos” 
afgesproken. In ieder geval komt er in meerdere 
boskavels alweer veel meer “ruimte voor lucht en 
licht”. 
Als het dan daarna loopt zoals (ongeveer) 
gewenst/gehoopt is, betekent dat op kortere of wat 
langere termijn ook weer meer mogelijkheden voor 
de [(Rijnwoudse)??!!] avifauna. .

  
NNiieeuuwwss  uuiitt  ddee    BBiibblliiootthheeeeeekk  

  
 

 

 
 
VOORTGANG REORGANISATIE EN SANERING 
De reorganisatie en sanering van de bibliotheek 
vorderen gestaag.  Tijdens de voorbije periode sinds 
de vorige mededeling is aandacht besteed aan de 
boekensectie en vergelijkbare uitgaven.  
In oktober jl. is in goed overleg met Rob Eveleens 
(onze websitebeheerder) een bibliotheekoverzicht op 
de website geplaatst n.a.v. de situatie van begin 
oktober 2013. Daaraan voorafgaand is de 
systematiek in het overzicht nader bekeken en 
aangepast op vooral logische indeling en 
duidelijkheid. De vernieuwde/aangepaste totaallijst 
wordt zo spoedig mogelijk op de site gezet of staat 
er, als men dit leest, intussen al op.                                                                                                                                                     
De lijst is gemakkelijk te vinden: 
http/www.vogelsrijnwoude.nl/leden/bibliotheek/i
ndex.htm. 
 
Eventuele ontvangen, aangekochte en te bewaren 
titels worden zo gauw mogelijk aan het overzicht 
 

 
 
toegevoegd. Ze zijn dan meteen uitleenbaar. Nadat 
het werk is ontvangen wordt er in de eerstvolgende 
“Braakbal” ook 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 
tijdens VWG-activiteiten). In onderling overleg 
wordt afgesproken hoe en wanneer het bestelde werk 
wordt verstrekt en later weer ingenomen. 
 
NIEUW OPGENOMEN TITELS 
Vanaf begin december jl. is onze bieb weer een CD-
Rom rijker aangaande de rapportages over de 
Broedvogels Spookverlaat/Kruiskade.  
Deze keer gaat het om:  
 
“Broedvogelinventarisatierapport 
Spookverlaat/Kruiskade 2013 
(= Sovon plotnummer 4716) (auteur: Bert van Eijk, 
VWG-Koudekerk/Hazerswoude e.o.).  
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Het tekstuele deel beslaat (inclusief diverse tabellen) 
27 pagina’s, het wordt aangevuld met vier bijlagen.                              
Bijlage 1 bevat 51 stippen-soortkaarten, verkregen 
via input in het digitale autoclustersysteem van 
SOVON, waarmee ons BVI-sectieteam vanaf 2011 
heel erg plezierig werkt.                                                                                    
Bijlage 2 en 3 bevatten allebei een set van zeven 
door het BVI-team zelf ontworpen en jaarlijks 
verder ingevulde kaarten. De ene met een overzicht 
van territoria in vier verschillende habitatgroepen 
(wordt al jarenlang jaarlijks bijgehouden), de andere 
set vormt een uitleg m.b.t. het onderdeel van de 
jaarlijkse “Special” in het rapport.  
 
Aangaande 2013 betreft de zonet genoemde 
“Special” een uitdieping van de broedvogelpresentie 
van vier groepen “trekvogels”, namelijk: 
standvogels, zwerfvogels, korte- en 
langeafstandstrekkers. De kaartenset geeft de situatie 
hiervan weer m.b.t. 2013, het partieel beschrijvende 
gedeelte in het tekstuele verslag beslaat de hele 
periode van onderzoek in het gebied, n.l. vanaf 1995 
t/m. 2013 (dus de volle 19 onderzoeksjaren). Hierin 
zit beslist “onderzoeksvoer” voor belangstellenden, 
die vanuit de opgenomen tabellen kunnen werken. 
En: …………… wie weet valt er dan in een latere 
“Braakbal” nog wat  aan  nieuwe/verdiepte/verbrede 
onderzoeksresultaten te ontdekken.  
Bijlage 4 tot slot beslaat een jaarlijks geactualiseerde 
pagina met info over het onderzoeksgebied en acties 
van onze vereniging aldaar. 
In “De Braakbal” 35-1 is een samenvattend verslag 
van de broedvogelinventarisatie 2013 te lezen, in het  
daarop volgende nummer 35-2 volgt een 
samenvatting van de “Special” in het originele 
rapport, te  weten de “Presentie van stand-, zwerf- 
en trekvogels over de periode 1995/2013” in het gebied. 
 
AFGESTOTEN TITELS  
De hieronder staande boek- of bruchuretitels zijn 
intussen om allerlei redenen wat men noemt 
weggesaneerd. 
Ze zijn gratis voor geïnteresseerde leden 
verkrijgbaar, te reserveren/op te halen in overleg met 
de bibliothecaris.   
Let wel:  
WIE HET EERST KOMT, HET EERST MAALT!   
 
 
 

 
En ook:  Het aanbod geldt tot en met 31 maart 
2014. Daarna worden de overgebleven werken 
daadwerkelijk letterlijk afgevoerd. 
 
VOGELS (zakgids, 1995) (Peter Hayman) (intussen 
is deze uitgave vernieuwd op de markt verkrijgbaar) 
VOGELTOCHTEN IN DE LAGE LANDEN 
(1985) (Pieter-Paul van Laake, Guido Burggraeve) 
(Ned., Noord-België) 
VOGELS IN DE KIJKER (1996) (Arnoud B. v.d. 
Berg, Dominique Lafontaine) (Nederland, België, 
Noord-Frankrijk) 
VOGELS KIJKEN, basisgids waarnemen vogels 
(1998) (Einhard Bezzel) (herkennen, kennis, 
materialen, enz.) 
WEGWIJZER VOOR AANKOMENDE 
VOGELAARS (1996) (Vic Langenhoff) (brede 
informatie) 
BOEIENDE VOGELS OF SAAIE PIETEN 
(1998) (Sovon) (25 jaar Sovon Vogelonderzoek 
Nederland) 
LANDSCHAP ALS GESCHIEDENIS (1999) (M. 
Doorman, m.m.v. C.H. Krantz, prof. dr. P. 
Sevenster) (20 jaar LB-ZH) GANZEN EN 
ZWANEN IN NEDERLAND (1997) (overzicht 
pleisterplaatsen 1985-1994) (Kees Koffijberg e.a.) 
DE WERELD VAN DE ZWARTE STERN 
(1995) (Jan van Gelderen, Paul van Gaalen) (veel 
tekst en idem fotowerk) 
OUDE RIJN DOET NIEUWE ZAKEN (2006) 
(Prov. ZH, Holland Rijnland, Stuurgroep Oude 
Rijnzone) (projectinfo) 

 
                              Bert van Eijk, bibliothecaris 
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Door middel van het Weidevogel Meetnet wordt de 
broedvogelbevolking van het StaatsBosBeheer-
Weidevogelreservaat en Natura 2000-gebied De 
Wilck al vanaf 1980 geïnventariseerd. Dit levert  
langzamerhand natuurlijk een schat aan gegevens 
op en het is overduidelijk dat het gebied in de regio 
een weidevogel eldorado is! Exclusief twee “soep-
soorten” werden er in 2013 23 broedvogelsoorten 
geteld, met 447 territoria/broedparen. Behalve 
broedvogels maken natuurlijk ook soorten met een 
andere status graag van het SBB-gebied gebruik. 
Dankzij de Kleine Zwaan en aanvullend de 
Smient kreeg het in het jaar 2000 mede door onze 
belangrijke, duidelijke en objectieve (meten = 
weten!) VWG-inbreng de status van Europees 
Vogelrichtlijn-(1979)gebied; enkele jaren geleden 
werd het nogmaals Europees ondergebracht onder 
de noemer van Natura-2000. De onderstaande lijst 
toont aan dat tientallen vogelsoorten als doortrekker, 
zomer- of  wintergast het weiland, de plas, sloten, 
hekken enz. weten te vinden en er graag gebruik 
van maken. Het leeuwendeel van de in 2013 
waargenomen soorten staat (natuurlijk) op naam 
van Cor Kes, die het hele jaar door zowat dagelijks 
in het gebied te vinden is. Als wetlandwacht  
van/voor Vogelbescherming Nederland, 

weidevogelinventariseerder, wintervogelteller, 
vogelatlasmedewerker, slaapplaatsenteller, 
veelzijdig Staatsbos-beheer-vrijwilliger tevens 
assisterende beheerder, maar vooral ook als 
“gewone” vogelliefhebber. Ook andere VWG-leden 
leverden hun bijdragen; de lijst is verder aangevuld 
met waarnemingen van “overige waarnemers” die 
in ons aller kwartaalblad “De Braakbal” staan 
vermeld. Jammer genoeg wacht deze rubriek al na 
het nummer 34-2 (juni 2013) van ons lijfblad op 
een voortzetting, zodat het overzicht wellicht niet 
helemaal compleet is. Ook is de bekende site 
“Waarneming.nl” gecheckt en zijn daarin vermelde 
betrouwbare waarnemingen in de lijst opgenomen. 
Opgeteld blijkt de totale score over 2013 niet 
minder dan 87 vogelsoorten te bedragen. En dat 
voor een weidevogelreservaat tevens  zwanen-
overnachtingsplaats! Een waar vogelparadijs, dat 
zijn Europese eretitel met recht van spreken 
verdient en vooral ook continueert! Dan nu het 
overzicht 2013. Bijzonderheid: broedvogels staan 
vet vermeld , (dit zijn uiteindelijk 25 soorten); 

daarachter de aantallen broedparen /  territoria  
[opgeteld 447 (excl. Soepgans en Soepeend)]. 
 
 

 
Fuut                             1 Pijlstaart Regenwulp Oeverzwaluw 
 Aalscholver Wintertaling                 2 Grutto                         90 Boerenzwaluw 
Blauwe Reiger Zomertaling                  1 Tureluur                      28 Huiszwaluw 
Purperreiger Kuifeend                      21 Zwarte Ruiter Graspieper                    1 
Grote Zilverreiger Bruine Kiekendief Groenpootruiter Grote Gele Kwikstaart 
Lepelaar Blauwe Kiekendief Oeverloper Gele Kwikstaart           4 
Knobbelzwaan            5 Buizerd Bosruiter Witte Kwikstaart 
Kleine Zwaan Havik Witgat Tapuit 
Kolgans Sperwer Kemphaan Paapje 
Toendrarietgans Torenvalk Bokje Koperwiek 
Kleine Rietgans Smelleken Watersnip Kramsvogel 
Grauwe Gans              7 Slechtvalk Kleine Mantelmeeuw Merel 
Soepgans                     ?  Fazant Zilvermeeuw Rietzanger                    1 
Grote Can. Gans         9 Waterhoen Stormmeeuw Kleine Karekiet 
Brandgans                   4 Meerkoet                    47        Kokmeeuw Zwarte Kraai 
Nijlgans                        2 Scholekster                 30 Visdief Spreeuw 
Bergeend                     4 Kleine Plevier Gierzwaluw Ringmus 
Smient Goudplevier Holenduif Huismus 
Krakeend                   24 Zilverplevier Stadsduif Putter 
Slobeend                   23 Kievit                            91 Houtduif Kneu 
Wilde eend               45 Bonte Strandloper Turkse Tortel Rietgors                         3 
Soepeend                   ?   Wulp Veldleeuwerik              4 totaal:  87 soorten 

         Cor Kes,  met verslagassistentie van Bert van Eijk. 
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daarachter de aantallen broedparen /  territoria   
[opgeteld 447 (excl. Soepgans en Soepeend)]. 



 

Op 19 november 2013 zijn in de bovenvermelde 
Leiderdorpse sectie 72 nestkast hangplekken 
gecontroleerd op hun bezetting/materieel welzijn en 
schoongemaakt.  Vergeleken met 2012 waren er vijf 
kasten verdwenen of al dan niet tijdelijk onbruikbaar 
geworden. Uiteindelijk waren er dus 67 
controleerbare “kraamkamers” af te werken en 5 
weer te vervangen of bewoonbaar te maken. Een 
totaal van slechts vijf al dan niet tijdelijk onbruikbare 
kasten is erg laag (bijna 7%), oorzaken waren 
vandalisme veroorzaakt door homo sapiens, kraak- of 
hakwerk van de Grote Bonte Specht en soms wat 
verrotte/gebarsten ophanglatten.  

Van deze 67 bewoonbare kasten werden er in dit 
voortplantingsjaar 47 benut, wat helaas toch minder 
bleek dan de eerste indruk die we tijdens het werk 
hadden gekregen. De reële bezettingsgraad kwam 
uit op 70,1 % (2012: 82,1%, 2011: 71,4% en 2010: 
80%). Een tweetal soorten (Pimpelmees, Koolmees) 
heeft de mogelijkheden die we hen als werkgroep 
boden tijdens het afgelopen broedseizoen  benut.  De 
Pimpelmees zakte 4 treetjes: van 22 naar 18 (- 
18,2%)  en de Koolmees daalde van 33 naar 29 (-4 = 
-12,1%) hangende kraamkamers. Het totaalgebeuren 
geeft een daling van 55 naar 47 (-8 = - 14,5%) te 
zien. Sinds 1988 is het aantal hangende kasten 
jaarlijks ongeveer gelijk en variëren de bezette 
aantallen op enkele uitzonderingen tussen ruim 40 en 
ongeveer 50.    Bij de Koolmees komt het 
jaargemiddelde over de periode 1985/2013 uit op 
(732:29 =) 25,2 met nu 2012 als topjaar 2012 (33). 
De Pimpelmees (478:29 =) zit nu op gemiddeld 16,5, 
het topjaar was 2005 (24). 
Weinig opmerkelijkheden deze keer. Twee keer (1 en 
3) dode jongen in het nest en driemaal een 

twijfelachtig nest (waarvan we er eentje definitief 
afkeurden). De Regenweer-god was deze keer onze 
onaangename tegenspeler: we konden niet om 08.30 
uur beginnen maar startten pas om 09.30 uur ; 
vervolgens waren we om 11.45 uur kleddernat en zijn 
we toen alvast maar gaan lunchen. Om 12.30  werd 
het weer droog en was het echt aanpoten geblazen om 
op tijd klaar te zijn (om 16.00 uur  stoppen de 
parkbeheerders met hun werkzaamheden en gaan de 
hekken/deuren op slot). Al met al konden we toen 
gelukkig met droog weer flink doorpezen en hadden 
we de klus om 15.45 uur geklaard. In totaal hadden 
we 5½ zuivere werkuren nodig 72 hangplekken te 
behandelen, d.w.z. 4 minuten en 58 seconden per kast 
(inclusief telkens loop-, sjouw- en klimwerk, veel 
variatie aan handenarbeid plus de administratie 
bijhouden).  

Na deze controleronde staat de totaalteller op alweer 
29 seizoenen, daarin werden in totaal 1298 kasten 
bezet geconstateerd. Dit betekent een  jaarlijks  
gemiddelde van 44,8; wat ietwat wordt gedrukt door 
het flink lagere aantal kasten in het startjaar 1985. De 
hoogste bezetting was 58 (2005), de laagste 
(exclusief het startjaar 1985) 34 (1987). Het aantal 
verorberde rupsen zal beslist in de miljoenen (!!! 
……) lopen. Elf vogelsoorten hebben tijdens deze 
ruime kwart eeuw dankbaar gebruik gemaakt van de 
hen door onze VWG geboden nestelgelegenheid. En 
daar doen we het uiteindelijk allemaal voor, toch?!  
Als beheerders zijn in deze sectie werkzaam: Bert 
van Eijk, Sjon van Santen en Geert-Jan van Beek.   

Tot slot onze dank aan de parkbeheerders voor het 
vervoermateriaal, doeltreffend overleg en verschaffen 
van een warme, droge lunchplek inclusief koffie/thee.  

vogelsoort 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

Kauw   1   1   1   2   3   3   2   2   2   2   2   2          2   2   2   1   2   0   0  0 0 0 
Huismus   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 0 0 
Spreeuw   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 0 0 
Winterkoning   1   1   2   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  0 0 0 
Gekr. Roodst.   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 0 0 
Roodborst   1   0   0   0   0   1   1   0   0      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 0 0 
BonteVl.v.(‘84:1)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 0 0 
Holenduif   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0 0 0 
Pimpelmees 17 17 18   15   15 18 14 17 17 13 15 17 17 24 20 22  17 18 20 19 22 18 
Koolmees 25 23 29 22 24 18 24 25 27 25 28 23 27 32 29 25 24 27 30 26 33 29 
Gr.B.Specht   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0 
totaal bezet 45 42 51 39 42 40 41 45 48   40 46 42 46 58 51 48 44 45 50 45 55 47 

Namens de nestkasten - beheersgroep sectie Houtkamp/ Heemtuin Leiderdorp, Bert van Eijk.  

NNeessttkkaasstteennbbeehheeeerr  SSeeccttiiee::  PPaarrkk  ““DDee  HHoouuttkkaammpp””  
((iinnccll..  HHeeeemmttuuiinnLLeeiiddeerrddoorrpp,,  ((11998855  //  22001133))..  
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WWaatteerrkkoouudd  iinn  WWaatteerrllaanndd  
Vogelen in Waterland, Gouwzee, Medemblik,  

Markerwaarddijk, Houtribsluizen en Flevoland 
 
 

 

Verslag van excursie van zondag 8 december 

De dag begint al met een communicatie-
stoornis en dat zal de rest van de dag nog even 
doorgaan. Mijn telefoonwekker gaat om 6.15, 
maar staat nog op zomertijd, dus… u raadt het 
al. Bij Boer spreken we af naar Durgerdam te 
rijden, maar slechts één van de zes komt daar 
via Amsterdam, de rest doet dat via 
Purmerend. In de Gouwzee is het lekker druk 
met drijfsijssies. We zien behalve veel 
kuifeendjes ook brilduikers en nonnetjes. Zoals 
de naam al aangeeft, zijn dat vrouwtjes, maar 
gelukkig komen later de mannetjes ook 
tevoorschijn. Jammer dames, maar ze zijn toch 
echt mooier. Een sperwer, achternagezeten 
door een nijdige meeuw vliegt voor ons langs 
en laat een hele tijd zijn mooie verentekening 
zien. Hij scheert laag over het water, wat een 
extra goed beeld geeft. Er zitten ook een paar 
dodaarsjes, maar helaas geen toppers. Ook niet 
verderop, als we al vogelend en regelmatig 
stoppend, langs de dijk Johan tegemoet rijden. 

 We rijden de dijk naar Marken al op, als Johan 
ons gelukkig ziet en we zijn weer verenigd. 
Uiteindelijk komen we in Durgerdam bij een 
vies terreintje, waar een roestige vogelkijkhut - 
alias vrije vorm - ons een uitzicht biedt op 
geen enkele vogel, behalve dan de grote 
zilverreiger die ons vanaf een dijkje aanstaart. 
Slingerend door het Waterland boven 
Amsterdam, via Ransdorp, Zunderdorp en nog 
wat andere dorpen, bereiken we de autoweg.  

Twee auto’s rijden naar de dijk die Noord-
Holland met  Flevoland verbindt, de rest rijdt 
naar Medemblik en zij zien daar zowaar 
toppers. Wij rijden  naar de haven, halverwege 
de dijk, waar we in het stille water van het 
haventje twee dodaarsjes zien en aan de 
IJsselmeerkant een grote zaagbek. Eerst staat 
hij wat zielig aan het strandje en even later 
dobbert hij op het water. Hij ziet er een beetje 
verfomfaaid uit. Of dat nu komt omdat het een 
juveniel is, of dat hij ziek is, weten we niet.  

Wel kunnen we hem heel goed bestuderen, 
want hij zwemt vlak voor ons langs. Na een 
hele tijd wachten, krijgen we bericht dat de rest 
van de groep bij de volgende haven staat en we 
nemen ons nu voor echt goed te gaan opletten 
bij de volgende afspraak.  Dat doen we dan 
ook want de ene groep eindigt bij de Kleine 
Praambult en de anderen gaan naar de Grote 
Praambult. Gelukkig zien wij wel een 
klapekster dus deze communicatiestoornis 
heeft in ieder geval iets positiefs opgeleverd. 
Vanaf onze Kleine Praambult zien we zowel 
een gewone als een ruigpootbuizerd (jawel met 
de mooie wit gebandeerde staart en als hij 
daaraan voldoet, mag hij op de lijst).  

We volgen de sensationele vlucht van de 
zeearend. We kunnen er niet genoeg van 
krijgen. Het begint al minder licht te worden. 
We krijgen van de Grote Praambult bericht dat 
er wilde zwanen te zien zijn. Gelukkig zijn die 
wit, dus loont het de moeite om die nog even te 
gaan bekijken. De vogels lijken gevlogen, 
maar toch niet helemaal. Op een gegeven 
moment komen de twee zwanen tevoorschijn 
en ze zijn in de vlucht geruime tijd te volgen. 
We gaan naar huis, want de zon gaat onder, en 
hoe…..De dag was lang, het was koud, qua 
communicatie was het een zooitje, maar het 
was hartstikke gezellig, de boterkoek en de 
quiche waren lekker, we hebben weer leuke 
vogels gezien en Jan en Bert hadden zoals 
altijd weer hun best gedaan mooie plekjes uit 
te zoeken. Bedankt en tot een volgende keer 
maar weer. 
                         Johan Jansen van Rosendaal 
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Kom, laten we weer eens meegaan met een 
excursie van de VWG Hazerswoude e.o., dacht ik.  
Al > 10 jr. lid, en nog niet eens het gemiddelde 
halen van 1x per jaar meedoen, dat lijkt teveel op 
een slapend lid, en daar houden verenigingen niet 
van. Terecht.  
Overigens vraag ik me wel af, in hoeverre het 
Vogeldagboek van Adri de G. een negatieve 
invloed heeft op mijn geringe aanwezigheid in het 
afgelopen decennium. 'Wat kan ik in het veld nog 
zien, wat ik niet in meervoud, scherp en van nabij 
al achter de PC heb bewonderd'?. 
 
Deze zaterdag was van dit effect, zo dat al bestaat 
bij anderen, i.e.g. geen sprake: een opkomst van 
meer dan 25 goedgeluimde leden! Leuk! 
 
We moesten dus splitsen: de groep Bert van E. en 
de groep Jan H.. Om 1 of andere reden was die 
laatste groep populairder, want wij vertrokken 
vanuit de parkeerplaats bij café-restaurant de 
Pannebak met z'n 9-en. Later voegde nog een 10e 
deelnemer zich bij ons ('te laat van huis 
vertrokken', dacht ik, maar bij kennismaking bleek 
hij een lid van de VWG Kennemerland te zijn, uit 
Overveen, die zijn eigen groep in het geheel niet 
had kunnen vinden). 
 
Al in de 1ste 100 meter werden wij gepasseerd 
door een groep overactieve en drukpratende 
Nordicwalkers. Overwegend vrouwen. 
Die stokken roesten niet, dus erop uit. 
 
De AWD: een mooi lichtglooiend gebied met veel 
water(partijen), hier en daar wat dennenhout, en 
zo groot, dat je er via 4 verschillende ingangen in 
kan. Men kan hier heerlijk rondstruinen, 'ook in je 
1-tje, hoor', zei Ben N.. (Een jaarkaart voor E 5,50  
– tenminste voor 60plussers, maar dat geldt voor 
velen van ons - is aan te raden boven een dagkaart 
van E 2,-). 
Een gebied ook voor de liefhebber van 'snoepjes': 
misschien een klapekster, misschien een ijsvogel, 
enkele winters terug steeds een waterspreeuw, en 
grote gele kwikstaarten. I.t.t. de 'gewone' gele 

kwikstaart  zijn dit jaarvogels, en evenals de 
waterspreeuw, een liefhebber van smalle, heldere 
waterstromen. En vrij zeker tussen mei en 
september elk jaar de gekraagde roodstaart, toch 1 
van de mooiste vogeltjes, die West-Europa rijk is, 
vind ik.    
 
Waarom, vroeg ik Sjon van Z. naast me, is dit 
gebied nooit in bezit genomen door het gilde van 
de projectontwikkelaars? “Het zou hier toch 
fantastisch wonen zijn”. “Simpel, zei hij, de 
Duinwaterleidingbedrijven hadden het gebied 
eerder in bezit”. Logisch inderdaad, want de 
bewoners van de groeiende gemeentes A'dam en 
Haarlem schoon drinkwater onthouden, zou een 
volksopstand hebben veroorzaakt. En 
projectontwikkelaars gaan soms ver, maar toch 
niet zo ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het weer.  

Gerrit Hiemstra had vrijdagavond op de TV 
gezegd, dat er zaterdag uit het NW regenwolken 
zouden aanwaaien, die in de na-ochtend al 
landinwaarts zouden zijn getrokken. Niet dus. 
Even na 11.00 u regende het zo hard, was de lucht 
zo donker, dat, ook al vanwege de koude rukwind, 
enkelen (waaronder ikzelf, ik geef het toe) Bert 
probeerden te overtuigen, om de zaak af te blazen 
en terug te keren. Gelukkig hield hij de poot stijf. 
“Binnen 500 m hiervandaan kunnen we in een 
stenen gevalletje schuilen”. Eenmaal daar 
gearriveerd, was het weer droog. 100 m 
daarvandaan werd een ijsvogel gesignaleerd. Met 
z'n allen daarheen getogen, begon het weer te 
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regenen. Gelukkig hebben we het weer niet in de 
hand. Zo maak je nog eens wat mee. 
Waarom die stijve poot gelukkig was voor hen, 
die wilden opgeven? Omdat de lucht zo vanaf 12 u 
langzaam maar zeker schoon trok, en er tot 14.00 u 
van die prachtige Hollandse luchten te zien waren, 
waar onze schilders uit de Gouden Eeuw en daarna 
zo dol op waren. Om 14.00 u, terug op de  
parkeerhaven, was het  strakblauw en helder, en 
had alles in die omgeving een prachtige gloed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw verslaggever heeft nog niet de helft van de 
hieronder door Jan opgestelde lijst vogels gezien. 
Teveel met z'n mond bezig geweest en te weinig 
met z'n ogen, dus.  
Wel de enige zich in het gebied bevindende 
klapekster in de kijker gekregen. Ons groepje wel 
en die andere groep niet. 'Lekker puh', mag je dan 
niet denken, maar ook onder vogelaars komt 
rivaliteit voor, ik vertel niks nieuws. 
 
Ook mooi vond ik: meer dan 10 wintertalingen, 
op verschillende plekken slapende tafeleenden, 
krooneenden, die al in de AWD broeden, en grote 
zaagbekken. (Zoek al jaren naar een overhemd in 
dezelfde kleur als het romige wit van de hals van 
het mannetje zaagbek, maar tot op heden niet 
gelukt. Waarschijnlijk bestaat een aantal kleuren 
alleen in de natuur. Gelukkig maar). 
Eindelijk ook weer eens kepen, nadat er enkele 
winters terug wekenlang een stuk of 10 op de 
voedertafel in ons tuintje verschenen, en daarna 
nooit meer. In Nederland melden zich alleen de 
kepen uit Noorwegen; die uit de andere 
Scandinavische landen trekken verder oostwaarts 
naar het Zuiden, begreep ik van Bert. 
Waarom, denk je, zijn verschillende 
eendensoorten al ruim voor het voorjaar gepaard”, 
vroeg Sjon mij. 'Huh'? “Omdat zij dan een 

voorsprong in tijd en plek hebben op nog niet 
gepaarde vogels in de periode van de nestbouw”. 
Zij hoeven zich in het voorjaar ook niet meer 
bezig te houden met allerlei gedoe rond het vinden 
van een vrouwtje, begreep ik. Ja, dat is logisch, 
zou Johan C. zeggen. 
 
Zoals u ziet, telt de scoringslijst hieronder minder 
dan 50 verschillende soorten. Bert van E.: “Bos in 
de winter telt de kleinste variatie in soorten”.    
 Toch eens uitzoeken: in welk van de 5 biotopen, 
die ons gebied telt – veenweidegebied, duinen, 
strand, bos en stad – bevindt zich in welk 
jaargetijde de grootste variatie aan dierlijk leven? 
Het antwoord weet ik eigenlijk al, bedenk ik me 
nu: in de gradiënten, d.w.z. de geleidelijke 
overgangen tussen de ene en andere biotoop, in 
voorjaar en zomer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals Jan H. al aangaf in zijn mailtje, het was erg 
geanimeerd in de nazit, in de kleine serre van de 
Pannebak.  
Het Sociale Aspect, ook erg belangrijk bij elke 
hobby.  
Wat dat betreft lijken de meeste  mensen meer op 
spreeuwen, dan op het roodborstje. (Een 
minderheid der mensheid – ik zeg opnieuw: 
gelukkig maar, een minderheid – op meerkoeten 
buiten de winterperiode). 
 
Bert en Jan: dank! 
 
Dik Elzenga   
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Tegenwoordig 
   pleisteren er in het 

winterhalfjaar 
            ongeveer twee 

miljoen GANZEN in ons land; bij KOLGANS, 
KLEINE RIETGANS, GRAUWE GANS en 
BRANDGANS gaat het hierbij om meer dan 
tweederde van de flywaypopulatie. 

 Positieve trends van gemiddeld ˃ 25% 
jaarlijkse toename sinds 1980 vertonen de 
GROTE CANADESE GANS en de 
NIJLGANS; daarentegen nemen TAIGA-, 
ROT- en KLEINE RIETGANS in aantal af, 
waarbij in het afgelopen decennium het 
broedsucces bij TOENDRA-, KOL-, ROT- + 
KLEINE RIETGANS ook daalde. 

 De in ons land broedende ganzensoorten 
GRAUWE (incl. “SOEP”-), BRAND-, GROTE 
CANADESE  en NIJLGANS hebben een 
aandeel van meer dan 40% in hun 
overwinterende soortpopulaties. 

 Vervolg: de jaarlijkse groeicijfers voor de 
bovengenoemde vier broedvogelsoorten 
bedragen sinds het jaar 2000 gemiddeld 14 tot 
29%. 

 De Nederlandse broedvogelpopulatie van de 
BRANDGANS is nu ongeveer 5% van de 
winterpopulatie van deze soort. 

 Momenteel overwinteren er jaarlijks ruim 100 
DWERGGANZEN bij ons, de verspreiding 
ervan is sterk geconcentreerd in drie gebieden: 
Anjumerkolken (Fr.), Abtskolk/poldergebied bij 
De Petten (N.H.) en Oudeland van Strijen 
(Z.H.). 

 KLEINE ZILVERREIGERS zijn niet gezegend 
met winterhardheid: onze landelijke 
broedpopulatie nam af van 165-185 paren in 
2008 naar ±40 in 2010; intussen is het de vraag 
hoe de toestand in 2013 was. 

 

 

 

 

 DE WIEDEN 
(Noordwest-Overijssel) is een 

Natura 2000-gebied en werd op grond van de 
Europese Vogelrichtlijn aangewezen voor niet  

 minder dan 12 broedvogelsoorten; verder telt het 
45 Rode Lijstsoorten, waarvan 4 jaarlijks 
broedende soorten “bedreigd” zijn; in de periode 
2004/2011 werden er in het gebied  138 
broedvogelsoorten geregistreerd. 

 Wat broedbiologiegegevens van de ZWARTE 
SPECHT: nestholten meestal 40-50 cm diep, 
territoria-afstand gemiddeld 1200-2000 m, 
gemiddelde legselgrootte 3,8 eieren, gemiddeld 
aantal uitgevlogen jongen 2,9 en de legstart ligt 
meestal rond 10 april. 

 Sinds 7 september 2013 bestaat de officiële 
LIJST VAN NEDERLANDSE 
VOGELSOORTEN uit 503 namen (de als laatste 
toegevoegde soorten zijn: nr. 502: 
Langstaartklauwier, nr. 503: Eleonora’s Valk). 

 Ontwikkeling van de broedpopulatie van de 
ZWARTE IBIS in Zuid- en Zuidwest-Europa: 
Frankrijk 520 paren (2011), Spanje 2000-3000 
broedparen (2009); Oost-Europese populatie 
periode 1990-1995 rondom de Zwarte Zee: 
Rusland 6500-8000 paar, Oekraïne 5500-7000, 
Roemenië 2000 broedparen. 

 Wat gegevens uit de TWEEDE ZWEEDSE 
BROEDVOGELATLAS (2012) met aantallen 
broedparen:  Draaihals 25.000, Grauwe Klauwier 
44.000, Ortolaan 6.300, Auerhoen 350.000, Fitis 
13,2 miljoen, Vink 9,4 miljoen, Roodborst 3,8 
miljoen, Keep 2,1 miljoen, Koperwiek 1,1 
miljoen; in totaal 251 broedvogelsoorten met 
zo’n 70 miljoen paren.  

 Vervolg ZWEDEN: sinds de jaren zeventig van 
de vorige eeuw is het totale aantal broedparen 
met 30% afgenomen;  verliezers: o.a. Korhoen, 
Ruigpootbuizerd, Grote Zee-eend, Reuzenstern 
en Witrugspecht; winnaars: o.a. Wilde Zwaan, 
Brandgans, Rode Wouw, Kraanvogel, 
Grijskopspecht, Krekelzanger, Struikrietzanger 
en Withalsvliegenvanger. 

nieuwtjes van her en der 
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 Habitatverlies (lees: bomenkap) bedreigt 
wereldwijd maar liefst 75 UILENSOORTEN in 
hun voortbestaan, op een totaal van ongeveer 250 
soorten. 

 Op ons Waddeneiland ROTTUM (= de 
gezamenlijke naam voor de drie eilanden 
Rottummerplaat, Rottummeroog en Zuiderduin) 
zijn tot op heden 284 vogelsoorten plus 3 
ondersoorten vastgesteld; zeer zeldzame 
doortrekkende zangvogels waren: Grijze Gors (1e 
voor NL), Roodoogvireo (2e NL), 
Bruinkeelortolaan (3e NL) en Witkeelgors (5e 
NL); het gebied telt 16 broedende Rode 
Lijstsoorten. 

 Is ARCHEOPTERIX van de troon gestoten als 
vogelstamvader?! Een combi-paleontologe 
afvaardiging van Belgen, Chinezen, Italianen en 
Britten ontdekte de tot nu toe meest primitieve 
vogel;  benaming: “AURORNIS xiu” (betekenis: 
DAGERAAD VAN DE VOGEL); het fossiel met 
zelfs deels bewaarde veren is zowat 155 tot 165 
miljoen jaar oud en werd gevonden in de 
Noordoost-Chinese provincie Liaoning; het dier 
was 50 cm groot, kon wellicht goed lopen en had 
kleine tandjes (mogelijk een insecteneter). 

 Daling van de broedpopulatie van de RANSUIL 
op Texel wordt vooral toegeschreven aan de 
vestiging van Havik en Buizerd aldaar; in het 
topjaar 1997 werden 37 broedparen genoteerd, in 
2009 (12 jaar later dus) werd een dieptepunt van 
maar 3 paartjes bereikt. 

 Het NAARDERMEER is geen toplocatie meer 
voor de PURPERREIGER: begin jaren ‘70 
vorige eeuw 125 broedparen, einde jaren zeventig 
naar 24 paar gekelderd, in 2011 84 en 2012 60 
paartjes. 

 BOERENLANDVOGELS doen het in heel 
Europa erg slecht: in 1980/2010 zakte het 
broedvogelbestand met niet minder dan 300 
miljoen vogels (ofwel 52%); het aantal in ons 
land nam gedurende de afgelopen 50 jaar af met 
zo’n 70%, waarmee we het slechter doen dan de 
rest van Europa. 

 Slechte winters decimeerden het Nederlandse 
IJSVOGELbestand: in 2012 nog maar ± 100 
broedparen tegen ongeveer 1.000 paartjes in 
2008; dit is een daling van 90% in vijf 
broedjaren; en nu, na 2013?! 

 In 2012 werd in het Noord-Limburgse 
natuurgebied DE MAASHEGGEN het eerste 
geslaagde Nederlandse broedgeval sinds 1995 
van de HOP vastgesteld. 

 EUROPA telt meer dan 700 verschillende 
vogelsoorten, de NEDERLANDSE officiële lijst 
vanaf 1800 komt tot nog toe aan 503. 

 Een GRUTTOKUIKEN dat kans ziet om in 
Friesland groot te worden kost de gemeenschap € 
2.083. 

 CRISISCENTJES: jaarlijks zou 58 miljard Euro 
nodig zijn om alle BEDREIGDE 
DIERSOORTEN te behoeden voor uitsterven en 
hun leefgebieden in stand te houden; aangaande 
VOGELS is dit bedrag relatief bekeken een 
schijntje: slechts jaarlijks 1 miljard Euro! 

 De SLANGENAREND als spoedige Nederlandse 
broedvogel? Waarnemingen van overzomerende 
vogels in het Fochteloërveen: 2008 met 8 
gevallen (9 vogels), 2011 met 11 gevallen (14 
vogels, met maximaal  4 tegelijkertijd). 

 Het bovenvermelde ondersteunt het volgende: in 
Frankrijk breidt de SLANGENAREND noord- en 
westwaarts het broedareaal uit; westwaarts nu tot 
in Bretagne, noordwaarts tot de rand van Parijs 
          (2005); de landelijke populatie is groeiend: 
          van ruim 1000 broedparen in 1982 tot 
          2400-2900 paren rond 2003; en daarna 
          [intussen we zijn alweer 10 jaar verder 
          (auteur)]? 

 

 

 

 In de Sahel overwintert het niet misselijke aantal 
van 8 à 10 miljoen (GEKRAAGDE) 
ROODSTAARTEN.  

 Vanaf de jaren ’90 wordt de NOORDSE 
NACHTEGAAL jaarlijks in ons land 
waargenomen, bijna altijd slechts maar met 
enkele vogels per jaar; 2010 bleek een topjaar 
met 4 zingende vogels plus 1 vangst, in 2006 
respectievelijk 2 en 4; het voor ons land eerste en 
tot nog toe enige broedgeval vond plaats bij 
Zeewolde in juni 1995, in 2005 was er bij 
Lelystad sprake van nestbouw maar dit bleef 
zonder gevolgen.     
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Vaarwel leden, welkom klanten 

Het einde van het ouderwetse lidmaatschap is 
nabij, waarschuwt de Amerikaanse Sarah 
Sladek. Zij schreef het boek “The end of 
membership as we know it”. Inmiddels een 
handboek voor verenigingen die nadenken 
over de toekomst. Wellicht is het tijd om het 
roer om te gooien. Verenigingen zullen het
moeten hebben van nieuwe, jonge  leden. 
Maar die stellen andere eisen dan de generatie 
die op dit moment het beleid van deze clubs 
bepaalt. Het dagblad Trouw wijdt een breed 
artikel aan deze sombere toekomst.  Willen 
verenigingen een nieuwe aanhang creëren dan 
moeten ze leden veel meer aanspreken als 
klant. Deze zullen pas voor een bepaalde 
organisatie kiezen als men iets “unieks” heeft 
voor de nieuwe  leden. Zij moeten een positief 
gevoel overhouden aan de diensten en de 
producten die de vereniging nieuwe stijl 
oplevert.  Zodra de gemiddelde leeftijd de 58 
jaar overschrijdt is het volgens de schrijfster
met de vereniging gedaan. De vereniging moet 
zich verbijzonderen, uniek worden, dingen 
doen die een ander niet doet. Haar stelling is 
ook dat organisaties in hun beleid nog worden 
gedomineerd door ouderen. Het zou ideaal zijn 
wanneer besturen gaan bestaan uit een mix van 
jonge betrokken nieuwkomers die 
samenwerken met ervaren mastodonten.   

Qua gemiddelde leeftijd biedt de 
Vogelwerkgroep het zelfde beeld. Qua gedrag 
en qua activiteiten is het beeld veel jonger. 
Onze klant vindt een keur aan activiteiten aan 
excursies,  ledenavonden, een natuurtuin, 
zagen, knotten en dergelijk terreinonderhoud, 
vogeltellingen, en een doorlopende uitbreiding 
van je kennis als je in de buurt van zo’n 
mastodont staat.  Rest ons nog maar 1 ding: het 
de jongeren duidelijk maken wat voor schat  er 
voor hen klaarligt.  

Aan het ledenaantal is dat niet te merken.   

Per 1 november werd Mia List uit Hoofddorp 
lid. Per 1 januari 2014 is mevrouw Jolanda-
Kraan uit Hazerswoude-Rijndijk lid geworden 
als 1-jarig cadeau van Tjitske Kersseboom-
Spaan. Welkom bij de Vogelwerkgroep en wie 
weet wordt het een langere relatie met ons.  
Rob Proeme uit Oegstgeest blijkt al een aantal 
jaren gezinslid te zijn. Hij doet nu mee in onze 
telling. 

Late opzeggers zijn: Frans Kraan, Jim Ruiter 
en Marianne van der Stoop.  

De stand per 1 januari 2014 komt daarmee op: 

206 leden, 24 gezinsleden, 11 donateurs en 19 
overigen. 

Johan Hogendoorn, Uw ledenadministrateur  
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DDee  WWiillcckk  aaffggeessllootteenn  
vvaannwweeggee  oovveerrwwiinntteerreenn  kklleeiinnee  zzwwaaaann..

 
 
Ieder jaar strijken er in natuurgebied De Wilck 
tientallen kleine zwanen neer om te overwinteren. 
Ze hebben er dan een vliegreis van 3.500 kilometer 
op zitten. Iedere winter verblijft ongeveer 60% van 
de Europese populatie kleine zwanen in Nederland. 
Om de kleine zwanen de rust te geven die ze nodig 
hebben, sluit Staatsbosbeheer De Wilck af zodra de 
kleine zwaan arriveert. De duizenden smienten en 
ganzen die er eveneens in de wintermaanden 
verblijven, profiteren ook van de rust. Bezoekers 
zijn van harte welkom om de grote groepen vogels 
te komen bekijken vanaf de vogelkijkschermen.  
 
Een moment om naar uit te kijken: de komst van de 
kleine zwanen in De Wilck. De vogels hebben een 
afstand van 3.500 kilometer afgelegd vanaf hun 
broedgebied in Noord Rusland om in Nederland te 
overwinteren. In groepen van soms meer dan 
honderd sneeuwwitte vogels gebruiken ze 's nachts 
de plas in De Wilck als slaapplaats. Overdag 
vliegen ze uit over de polders om eten te zoeken. 
Elke kleine zwaan is anders, hoewel dat op het 
eerste gezicht niet zo lijkt. Het zwart-gele patroon                                                        Jenny van Leeuwen
op de snavel is bij ieder individu verschillend.                                                               boswachter SBB      

 
Ook terwijl de kleine zwanen in De Wilck genieten 
van hun winterrust, kunnen bezoekers hen en 
andere wintergasten zien. Vorig jaar zijn twee 
vogelkijkschermen geplaatst, dankzij de 
vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude. Deze 
vogelkijkschermen staan aan de rand van het 
natuurgebied en zijn iets verhoogd, zodat je mooi 
uitzicht hebt over de polder en de plas. Wie de 
kleine zwanen wil zien, moet wel vroeg op, want 
tegen de ochtendschemering waaieren ze al uit over 
de graslanden om te foerageren.   
 
Ons land herbergt ‘s winters tot wel 60% van alle 
kleine zwanen in Europa. De Wilck is dus heel 
belangrijk voor de soort. Deze verantwoordelijkheid 
is ook wettelijk vastgelegd:  voor de doelsoorten 
kleine zwaan, en ook voor de smient, is De Wilck 
aangewezen tot Natura 2000-gebied. Natura 2000 is 
het Europese netwerk van beschermde 
natuurgebieden: een keurmerk voor alle 
topgebieden van Europa. 

 
 

 



De vogelwerkgroep laat zich zien.....De vogelwerkgroep laat zich zien.....
Natuurwerkdag, november 2013
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