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BESTUUR  
 Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 basbijl51@gmail.com 
 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 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 

NL61 INGB 0000 5201 03 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@ziggo.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@ziggo.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 basbijl51@gmail.com 
 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 12 augustus 2014 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 
  verwacht.  
  Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 9 september 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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De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 
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richt zich op de bescherming van (wei-
de)vogels en publiekseducatie. 
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BBeessttuuuurrssmmeeddeeddeelliinnggeenn
 
Algemene ledenvergadering 
Allereerst wil ik melden, dat we blij verrast waren 
met de geweldige opkomst. Meestal zijn er ongeveer 
30 leden aanwezig. Dit keer waren er 39! Het record 
van de laatste jaren stond op 34 in 2007. Verder was 
de discussie prima en getuigde van een enorme 
betrokkenheid. Als alle voorstellen door het bestuur 
worden gehonoreerd zal de penningmeester flink in 
de buidel moeten tasten! We hopen dit enthousiasme 
over te brengen naar nieuwe (jonge) leden. De Open 
Dag, die we op 30 mei 2015 willen organiseren moet 
ons op weg helpen. Het mag natuurlijk niet bij die 
ene dag blijven. We wensen de jonge leden die via 
de sociale media onze activiteiten onder de aandacht 
van jongeren gaan brengen veel succes! Krijgt u zin 
om mee te doen, meldt u aan bij Astrid van den 
Broek: astridvdbroek@gmail.com of Louis 
Westgeest: Uwestgeest@cmwadministraties.nlU. 
Ook de vacature voor het voorzitterschap is weer 
vervuld. Fijn, dat Margot na een “proeftijd” van een 
jaar, de volle termijn wil meedraaien! We hebben 
een geweldig team, waarmee het prettig werken is. 
Ondergetekende hoopt hier weer 4 jaar deel van uit 
maken. 
 
Technische ondersteuning voor De Braakbal 
Ook deze editie van De Braakbal is weer 
samengesteld door Reproset kopie+ uit 
Waddinxveen. Daarnaast heeft één van onze leden 
ook alle stukken gekregen van Gerard Brouwers. Hij 
probeert of het samenstellen van het blad lukt, 
zonder de druk dat het meteen perfect moet zijn. 
Frans Verburgt  heeft inmiddels zijn diensten 
aangeboden om hierbij behulpzaam te zijn. 
Als de “proefeditie” lukt, zult u in De Braakbal 35.3 
een nieuwe naam onder “opmaak” aantreffen.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerard Brouwers zal de eindredactie op zich 
nemen. We hopen dat ons mooie blad dan weer 
geheel met eigen mensen “drukklaar” gemaakt kan 
worden. 
 
Bloemrijke bermen 
Een aantal gemeenten in onze omgeving doen mee 
met het project “Bloemrijke bermen”. 
Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, 
Leiderdorp, Nieuwkoop, Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten, Zoetermeer en Zoeterwoude doen 
hieraan mee. Vrijwilligergroepen worden gevraagd 
behulpzaam te zijn bij het monitoren van de 
vegetatie in de bermen. Om dit monitoren te leren, 
worden er excursies georganiseerd. 17 mei bezoekt 
men b.v. de Kniplaan, bij de Starrevaart en 11 juni 
een aantal bermen in Zoeterwoude. 
Namens onze VWG en IVN Alphen doet Jan Bal  
(Ubalvanbeem@casema.nl U) mee met de groep 
vrijwilligers(25) uit verschillende organisaties. Jan 
stelt het op prijs als enkele leden van onze 
vereniging hem assisteren. Lijkt het u wat? Neem 
dan even contact op met Jan Bal. 
 
Natuurtuin 
Het kan u niet ontgaan zijn. De natuurtuin, al meer 
dan 30 jaar onderhouden door Bert van der Zwaan, 
Tineke van Rijn e.a. is omstreeks midden februari 
zeer grondig vernield! 
Uiteindelijk heeft het Hoogheemraadschap erkend, 
dat men de schuldige is. Ook de gemeente Alphen 
aan den Rijn (voorheen Rijnwoude) is niet vrij te 
pleiten. In korte tijd was Bert een “bekende 
Nederlander”. Na een zorgvuldige schoonmaakactie 
door de dader en toegezegde herstelwerkzaamheden 
leek alles weer redelijk op orde te komen. Helaas: na 
het opruimen van de modder hebben we niets meer 
vernomen van de gemeente Alphen. We blijven 
alert, want we willen Bert en zijn hulpen graag weer 
enthousiast bezig zien. Wilt u helpen in de 
natuurtuin, informeer dan eerst even bij Bert en 
Tineke of het wel mogelijk is. 
   Piet van Woerden, secretaris 
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Wanneer  Tijd Wat en Waar  Aanmelden 
  Info bij: 

Zo. 18/05 7.00- 16.00 Ledenexcursie: Rivierengebied  
(zomervogels /wandelingen)

Jan Hoogeveen 

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

Jan Hoogeveen 

Do. 11/09 20.00-22.15 Opening van het seizoen: Jelle van Dijk Jan Hoogeveen 

Za. 20/09 8.00- 12.00 Ledenexcursie: Puinhoop-Savoy (vogeltrek) Jan Hoogeveen 

Do. 09/10 20.00- 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma volgt! Louis Westgeest 

Zo. 12/10 9.00-12.00 

Publieks- en ledenexcursie: De Wilck 
Start: Rode Wip-watermolen, hoek Gemeneweg/ 
Vierheemskinderenweg, Hazerswoude 

Louis Westgeest 

Vr. 10/10 t/m 
Zo. 12/10

8.00 - Ledenweekend: Texel Jan Hoogeveen 

Zo. 19/10 7.00-17.00 Ledenexcursie: Westkapelle (vogeltrek) Jan Hoogeveen 

Di. 28/10 20.00- 22.00 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Piet van Woerden 

Do. 13/11 20.00-22.15 
Leden- en publieksavond: Landenspecial: Noordwest 
Afrika met Herman van der Hart 

Jan Hoogeveen 

Za. 13/12 8.00 – 17.00 
Ledenexcursie: Centraal Deltagebied (wintergasten: 
eenden/ganzen/zwanen) 

Jan Hoogeveen 

Vr. 09/01 20.00- Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Piet van Woerden 

Za. 17/01 8.00- 15.00 Ledenexcursie: AWD (wintergasten + standvogels) Jan Hoogeveen 

AAccttiivviitteeiitteennkkaalleennddeerr  
 
  

  
 
  

LLEEDDEENN--  eenn  PPUUBBLLIIEEKKSSZZAAKKEENN    
SSeeiizzooeenn  22001144--22001155  

 

 

 
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 
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BBeehheeeerrssaakkttiivviitteeiitteenn  

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 mogelijk elke 
zaterdag terecht via het Hofstedelaantje aan de 
Kerklaan of rechts langs De Ridderhof. 

Gezien de problemen na het uitbaggeren van de vijver 
graag tevoren even informeren of er wel gewerkt kan 
worden ! 

Tineke van Rijn 

(0172 - 518267) 

Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  

Zagen, knotten, 
maaiwerk, enz. 

Vrijdag 

08.30 uur 

Allerhande activiteiten: knot-, plant-, maai-, bagger-, 
zaag-, kloof- en bezorgwerk. 

Start bij De Zaagbek aan het Spookverlaat. 

Het gehele jaar rond. Geen afspraak nodig! 

Cor Kes 

(071 - 3414507) 

 

Margot & Ronald 
Klingers 

(071 - 5411198) 

Zaterdag 
08.30 uur 

Maaiwerk bij vogelkijkhut Amalia en Kruiskade.  

In de maanden juni/juli/augustus op afspraak. 

Zaterdag 
08.30 uur 

Knotten: start bij De Zaagbek. 
Start van het knotseizoen: 25-10-2014,  
Nationale Natuur Werkdag: 01-11-2014,  
15-11-2014, 29-11-2014, 13-12-2014,  20-12-2014, 27-
12-2014, 10-01-2015, 24-01-2015, 07-02-2015, 21-02-
2015, 07-03-2015, 

slotdag van het knotten: 14-03-2015. 
Extra: Werkuitje knotploeg:  
Vr. 26/09 t/m Zo. 28/ 09- 2014 
naar Schiermonnikoog! 

Tel-weekends 
Zaterdag/ 
Zondag 

13/14-09-2014, 11/12-10-2014, 15/16-11-2014, 13/14-
12-2014, 17/18-01-2015, 14/15-02-2015, 14/15-03-
2015, 11/12-04-2015, 12/13- 09-2015. 

Ko Katsman 

(071 – 3412234)  

WBW/ 

     EBW 
Zaterdag 

World of European Bird Watch: 

04-10-2014 

Wijnand van den 
Bosch (0172-

215780) 

Za. 07/02 8.00- 18.00 Bustocht voor publiek en leden Louis Westgeest 

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

Zo. 15/02 8.00- 17.00 Ledenexcursie: Utrechtse Heuvelrug (wintergasten + 
standvogels)

Jan Hoogeveen 

Do. 05/03 20.00- 22.00 Opening weidevogelseizoen (voor weidevogelaars) Jan Kuijt 
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BBeerriicchhtt  vvaann  ddee  lleeddeennaaddmmiinniissttrraatteeuurr. 

 
Wat heet oud?  
Uit het overzicht van de penningmeester tijdens de 
ledenvergadering bleek dat de gemiddelde leeftijd 
van de leden van de Vogelwerkgroep 63,5 jaar is. 
Een kanttekening hierbij is dat van maar 56.1% van 
de leden de leeftijd bekend is. In 2012 bedroeg de 
gemiddelde leeftijd 62.1. Daarom kan gesproken 
worden van een zekere ontgroening. Oud is echter 
anders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zat ik 
achter de tafel van een stembureau. Er zijn 
vreemdere hobby’s denkbaar. Een aandachtspunt bij 
de controle is de leeftijd. Op een gegeven moment 
komt een krasse heer aangelopen: 102 jaar. Een uur 
later een dame met hulpmiddel maar nog jong van 
geest: 104 jaar. Wat heet oud. 

De leden van de Vogelwerkgroep zitten nog een eind 
af van de 120 die Rudi Westendorp van de Leyden 
Academy on Vitality and Ageing noemt als reële 
leeftijd voor kinderen die nu geboren worden. De 
eerste die 135 wordt, is al geboren stelt hij. Dat 
betekent ook dat het aantal jaren na de pensionering 
aanzienlijk is toegenomen. Er is niet langer sprake 
van een paar jaar achter de geraniums. Het gaat nu 
om een substantieel aantal jaren. Het is aan te raden 
die jaren zinvol door te brengen. Het advies van de 
hoogleraar ouderengeneeskunde is te investeren in  

 

 

familie, vrienden en sociale contacten. Hij benadrukt 
dat vitaliteit een belangrijke eigenschap is om je 
gelukkig te voelen. Vitaliteit is het vermogen om je 
ten volle te ontplooien, om uit het leven te halen wat 
erin zit. Je moet je ambities kunnen aanpassen aan 
de situatie en dan je zelfgekozen doelen realiseren.  
Met een vitaliteitsprogramma en vitaliteitscoaches 
wordt door de  Leyden Academy gewerkt aan het 
bevorderen van vitaliteit van ouderen. De 
Vogelwerkgroep is een prachtige mogelijkheid om 
aan de lichamelijke en geestelijke vitaliteit te 
werken.  

Ik kan melding maken van een nieuw lid: Frans 
Ebben uit Koudekerk aan den Rijn. Ik wens hem een 
mooie tijd toe bij de Vogelwerkgroep.  Door zijn 
komst wijzigt de gemiddelde leeftijd niet.  Wat dat 
betreft is hij het gemiddelde lid. 

Afscheid hebben we genomen van de gemeente 
Rijnwoude. Daarvoor treedt de gemeente Alphen 
aan den Rijn in de plaats. Ook De Boekenhof valt 
van onze verzendlijst af wegens sluiting van deze 
bibliotheekvestiging.  

De stand per 1 mei 2014 komt daarmee op: 
207 leden, 24 gezinsleden, 11 donateurs en 18 
overigen.  

Johan Hogendoorn, Uw ledenadministrateur. 
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OOnnzziinnnniigg  vvaannddaalliissmmee  iinn  ddee  ppoollddeerr  

 
Al tientallen jaren zet een grote groep vrijwilligers 
van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude 
e.o. zich in voor het buitengebied van Rijnwoude. 

Er wordt geknot, gezaagd en er worden bomen 
omgehaald. Dit alles om de leefomgeving van met 
name vele soorten vogels te optimaliseren.    

In 2012 heeft de VWG het initiatief genomen om 
aan de Burmadeweg een vogelkijkscherm  te 
plaatsen, aan de rand van het NATURA 2000 gebied 
“De Wilck” . In maart 2013 is dit scherm 
gerealiseerd uit eigen middelen, subsidie en veel 
inzet van vrijwilligers. 

Nog geen jaar later slaan vandalen toe. 
Het informatiepaneel wordt met veel kracht, uit de 
aarden wal losgewrikt, er uit getrokken en in de 
sloot gegooid. Er is aangifte gedaan bij de politie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie doet nu zoiets onzinnigs? 

Gebeurt dit uit dronkenschap, ballorigheid, of een 
teveel aan energie? Wij hopen het laatste want dan is 
er nog iets positiefs uit te halen. 

Opbouwen is veel leuker dan vernielen en mocht je 
achteraf spijt hebben van dit wangedrag, kom dan 
eens op zaterdagochtend naar Spookverlaat 4 te 
Hazerswoude. Wij kunnen altijd sterke mensen 
gebruiken om ons buitengebied mooi te houden voor 
mens en dier.  

 
Tot zover het persbericht dat in de Rijnwoude-
koerier, op de voorpagina,  is opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

Kranige oude knarren en een enkele jonge oudere 
hebben het paneel weer opgevist en schoongemaakt, 
de gaten gedicht en het infopaneel bevestigd aan het 
kijkscherm. Zij verdienen langs deze weg een grote 
pluim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens wil ik iedereen die dit leest en onze 
werkgroep een goed hart toedraagt vragen om 
beschadiging of vandalisme te melden bij het 
secretariaat of bij ondergetekende. 
Als je er snel bij bent, is de schade vaak te beperken. 

Gerard Brouwers 
Tel.: 071-3416622 E-mail: g.brouwers@casema.nl 
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WWAAAARRNNEEMMIINNGGEENN  HHOOUUTTKKAAMMPP//HHEEEEMMTTUUIINN  LLEEIIDDEERRDDOORRPP  22001133  

Sinds 1980 ben ik regelmatig in het Leiderdorpse park De Houtkamp te vinden. In de periode 1983 t/m 2002 
inventariseerde ik er broedvogels en vanaf 2003 werk ik er driemaal per maand een loopronde af. Het ± 20 ha 
grote gebied kan langzamerhand  wel ongeveer als “mijn territorium” worden beschouwd: ik leerde er “vogelen” 
zowel op zicht als op geluid. Hier startte ik ook met mijn educatieve vorming door het begeleiden van 
vogelexcursies op verzoek van de beheerder. Voor mij als een autodidact is het dus in allerlei opzichten de 
vogelaarbakermat. De volgende stap werd het lidmaatschap van onze VWG, waar vooral mijn kennis aangaande 
polder-  en zwemvogels  werd bijgespijkerd. Wederkerig kon ik de “polderkenners” rijker maken aangaande 
vooral zangvogels met hun zang- en roepvormen. Kortom: kennis delen is kennis vergroten … met dank aan 
elkaar dus!  

Dan nu het Uwaarnemingsjaar 2013U. Hieronder de weergave van wat er is gezien/gehoord. In totaal werden er U71 
vogelsoorten U waargenomen, inclusief betrouwbare gegevens uit Waarneming.nl.  Dit aantal ligt iets aan de lage 
kant van de jaargemiddelden vanaf 1980. Hieronder bevinden zich ook exoten (onderstreept weergegeven) en 
zogenaamde soepsoorten (cursief weergegeven). Een relatief groot aantal is er broedvogel (31 soorten, vet 
vermeld), twee ervan maakten gebruik van een deel van de 72 nestkasten, die onze vereniging er mag ophangen 
en beheren. Van de 71 vermelde soorten verbleven er 65 ter plaatse en vlogen er 6 (cursief onderstreept 
weergegeven) zonder parkbinding alleen maar op grotere hoogte over. In 2013 werden er voor het park geen 
nieuw waargenomen soorten bijgeschreven. UVanaf 1980 t/m 2013U werden in Utotaal Uin en boven het park 
(inclusief Heemtuin) U163U  Uvogelsoorten waargenomen.  

Aalscholver Visdief Tuinfluiter 
Blauwe Reiger Holenduif Zwartkop 
Ooievaar Houtduif Fitis 
Knobbelzwaan Stadsduif Tjiftjaf 
UGrauwe Gans Turkse Tortel Vuurgoudhaan 
UKolgans UHalsbandparkiet Bonte Vliegenvanger 
UNijlgans Gierzwaluw Staartmees 
Wilde Eend IJsvogel Zwarte Mees 
Soepeend Groene Specht Pimpelmees 
Krakeend Grote Bonte Specht Koolmees 
UMandarijneend Uniet-zangvogels: 35 soorten Boomkruiper 
Kuifeend Boerenzwaluw Gaai 
Buizerd Boompieper Ekster  
Sperwer Winterkoning Kauw 
UTorenvalk Heggenmus Zwarte Kraai 
Boomvalk Roodborst Spreeuw 
UFazant Gekraagde Roodstaart Huismus 
Waterhoen Grote Lijster Vink 
Meerkoet Zanglijster                                         Keep 
Scholekster Merel Groenling 
UHoutsnip Beflijster Putter 
Kokmeeuw Koperwiek Sijs 
Stormmeeuw Kramsvogel Uzangvogels: 36 soorten 
Kleine Mantelmeeuw Kleine Karekiet Utotaal: 71 soorten 
Zilvermeeuw Grasmus Uwaarvan er 31 broedvogel zijn 

                     Bert van Eijk. 
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DDee  ggeenneeuuggtteenn  vvaann  hheett  kknnootttteenn  

JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER SEIZOEN 2013-2014

Laat ik het afgelopen jaar maar eens in thema's 
samenvatten, in de hoop dat dat de 
overzichtelijkheid en leesbaarheid van dit 
jaarverslag vergroot. Want er gebeurt zo veel, 
dat een chronologische beschrijving al snel 
ontaardt in een dorre opsomming van feiten.  

Storm 
Op 28 oktober 2013 raasde er een zware storm over 
ons land, die veel schade aanrichtte. Op de 
Kruiskade viel dat gelukkig nog redelijk mee. Her en 
der woei een grote tak uit een boom; de grootste 
schade was er op het kadedeel ten oosten van en 
voor de boerderij van Miech Kompier. Daar staan 
hoge, oude populieren, waarvan de meeste al in 
slechte staat verkeren. Daarvan woei er alweer een 
aantal om. Een aannemer takelde deze bomen uit het 
water, zaagde deze in grote stukken en versnipperde 
een deel van de takken en zaagde ook de resterende, 
al behoorlijk scheef staande populieren langs de 
grote vaart om, waarna ook die bomen in stukken 
werden gezaagd en de takken deels werden 
versnipperd. Op de kade  en in de vaart bleef een 
grote puinhoop achter. De kade was bezaaid met 
stobben, grote stammen, takkenhopen en 
houtsnippers. Wij zorgden voor het opruimen van 
deze ravage. Een aantal zware takken was in de 
vaart achtergebleven. Met behulp van Miech en zijn 
tractor en het bootje van Jan Kerkvliet werden deze 
door ons uit het water getrokken en gevist en op de 
kade verder verwerkt. Verder zaagden we de grote 
stamdelen in kleinere stukken, die met de shovel van 
Andries Kerkvliet op een grote, platte kar werden 
geladen en op het erf van Jan Kerkvliet werden 
afgeleverd, ter verdere verwerking (o.a. ook door 
Jan zelf, die heel wat kloofwerk voor zijn rekening 
nam). De hopen houtsnippers werden door ons over 
de kade verspreid en deels op de paden gebruikt. 
Jannes Kerkvliet hielp met de shovel om wat grote 
stamdelen meer aan de rand van de kade te leggen, 
waar zij mogen verteren tot paddenstoelenvoer. We 
maakten van de gelegenheid gebruik om ter plaatse 

de toegangsbeperkingen (essen palen op dragers -
essen met een vork in de stam-, ter voorkoming van 
fietsen en paarden op de kade) te vernieuwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van het seizoen hebben we dit kadedeel 
herbeplant. Zoals wellicht bekend is, heeft Wijnand 
bijzondere contacten met het Boomkwekerijmuseum 
Boskoop. Hij kon langs die weg aan een aantal jonge 
appelbomen van allerlei oude rassen komen, 
waaronder de Boskoper Schone, de Boskoper Rode 
en het Zijden Hemdje. Het is afwachten of deze 
bomen het willen doen op deze veengrond, maar we 
zijn vol goede hoop.  

Afvalkevers en andere hufters 
Bert van der Zwaan, die 's zomers de kade maait en 
afval van de kade en uit de bermen ruimt, kent zijn 
pappenheimers inmiddels al. Elke week ligt op 
dezelfde plek een leeg pak Fristi, elders wordt 
standaard aan de rookverslaving gewerkt waarbij het 
afval -natuurlijk!- gewoon achterblijft, en op vaste 
plekken liggen de blikjes Red Bull (die zelf geen 
vleugels blijken te hebben). Om de overlast van het 
zwerfafval wat te beperken plaatste Staatsbosbeheer 
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aan het begin van dit knotseizoen een tweetal 
betonnen afvalcontainers, die hufterproof zouden 
moeten zijn. De hufters wisten er echter wel raad 
mee: ze werden meteen vakkundig van hun plaats 
verwijderd, waarbij één container onherstelbaar 
werd beschadigd. Tijdens de eerste knotdag vond 
Margot in de sloot een complete fiets, die nog op 
slot stond. Ook bespoten de hufters ons infopaneel 
met lelijke graffiti. 

Aan de westzijde van de Wilck werd een 
informatiebord met daarop mooie foto's van Adri de 
Groot over de vogels in deze omgeving met palen en 
al uit de grond getrokken en in de sloot aan de 
overkant van de weg gedumpt. In de stromende 
regen hebben wij het bord aan het kijkscherm 
bevestigd. Ook in de natuurtuin, waar we zo nu en 
dan ook groot onderhoud plegen, was het raak: niet 
alleen had een aannemer het water uitgebaggerd en 
al het slib bovenop de met veel moeite in de loop der 
jaren voedselarm gemaakte bodem van de tuin 
gekwakt (bedankt, waterschap en aannemer), maar 
ook alles wordt door de jeugd gesloopt en van 
graffity voorzien, tot bomen aan toe.   

Bovendien was onze vogelhut regelmatig het 
mikpunt van vandalisme; het lijkt steeds erger te 
worden, helaas.  

 

 

 

 

 

 

 
Ooievaarspaal, gestrekt en weer fier overeind 
De bomen op het eiland, waarop de ooievaarspaal 
staat, waren al weer zo hoog geworden, dat de 
ooievaars last begonnen te krijgen met het 
aanvliegen. Om die reden moest dit deel van de kade 
weer worden teruggezet (= de meeste bomen weer 
boven de stobben worden afgezaagd en geknot). 
Tijdens de verder zeer succesvolle Natuurwerkdag 

(49 deelnemers, waarvan 26 eigen knotters) werd 
ook aan dit project gewerkt. Daarbij raakte één van 
de vallende bomen een tui van de ooievaarspaal, die 
knapte en waardoor de paal met een donderend 
geraas omviel en ook nog een beetje knakte. De paal 
werd door ons gedemonteerd en naar het erf van Jan 
Kerkvliet gebracht, waar hij met hulp van Andries 
weer werd gereviseerd. Tineke en Wil zorgen voor 
het vlechten van een nieuwe takkenbasis voor het 
nest. Onder leiding van Henk werd de paal op 4 
januari 2014 weer met de shovel van Andries 
teruggebracht en overeind gezet; de ooievaars zaten 
er al op te wachten op het eiland voor de vogelhut.   

 

 

 

 

 

Tuunwoallen bouwen in Gaasterland    
Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd er een 
knotweekend georganiseerd. Dit keer ging de reis 
naar Gaasterland. Op 8 november 2013 vertrokken 
18 gezellige knotters met elkaar naar dit mooie 
gebied, om daar een historisch landschapselement te 
bouwen: de tuunwoal. Deze wallen zijn vooral 
bekend van Texel, maar komen daarnaast ook voor 
op Wieringen en in Gaasterland. Op één van de 
mooiste plekjes van Gaasterland, de wandelroute 
naar het Oudmirdummerklif, mochten wij 's 
zaterdags meehelpen met de bouw van zo'n uit 
plaggen opgebouwde wal. Erg leuk werk!  De rest 
van het weekend werd besteed aan vogels kijken, en 
aan teambuilding... nou, dan weet u  het wel!  
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Van houtakkers naar gevarieerde  bospercelen 
De in het kader van de ruilverkaveling langs de oude 
houtkade op de Kruiskade aangelegde bosperceeltjes 
bestaan van origine op “keurig” in rechte lijnen en 
op regelmatige afstand van elkaar aan geplante 
bosvakken. Leuk voor houtoogsters, maar erg arm 
aan biodiversiteit. Bovendien zijn de vakken nooit 
gedund, waardoor de bomen elkaar verdringen en 
slechts recht omhoog groeien. Al enige jaren vormen 
wij deze vakken om tot een meer gevarieerd bos met 
meer ondergroei. Dit moet ook een gevarieerdere 
natuur, en dus meer vogels, opleveren. 

Dit seizoen werkten we met name in het perceel ten 
westen van de toegangsweg naar Miech Kompier en 
in het perceel ten oosten van de toegangsweg naar 
De Frankrijker.  

Bij het bosperceel nabij Miech werd een 'flinke hap 
uit het bos genomen', welk deel later werd beplant 
met allerlei insecten-aanlokkende struiken. We 
willen daar een opgaande struiklaag creëren. Het is 
de bedoeling dat het eerste deeltje echt laag blijft, 
een kruiden- en grassenlaag, dan hoger opgaande 
struiken en ten slotte het bos.  

De oude houtkade 
Vanzelfsprekend geeft de oude houtkade van bijna 
een kilometer lengte ook wel jaarlijks het nodige 
onderhoud.  's Zomers is dit voornamelijk het 
domein van Bert van der Zwaan, die er baggert, vuil 
ruimt en de paden maait. De vele wandelaars over de 
kade zijn hem ook afgelopen jaar weer de nodige 
dank verschuldigd. 

In de wintermaanden gaan er meer mensen aan  de 
slag. Afgelopen seizoen hebben we ter hoogte van 
Miech een flink aantal wilgen geknot. Bovendien 
werden de solitaire wilgen en de wilgenrij aan de 
zuidzijde van de vogelplas aangepakt. Veel van de 
daar vanaf komende slieten werden verwerkt in een 
soort wilgenschutting langs de aanlooproute naar de 
vogelhut. Op beide locaties kregen we hulp van de 

Lions, die dit seizoen weer twee keer acte de 
precense hebben gegeven. Fijn, dergelijke hulp!  

Meteen ten oosten van de boerderij van Martien de 
Frankrijker hebben we het laatste stuk oude 
houtkade aangepakt dat nog extreem achterstallig 
onderhoud had, omdat die boer dat stukje kade 
eerder als zijn privé-domein beschouwde. En nu 
maar hopen dat hij zijn pony's van dat deel af houdt, 
zodat de stobben daar opnieuw kunnen uitlopen. 

Samenwerking met SBB 
De kade is -zoals bekend- van Staatsbosbeheer 
(SBB), die het beheer grotendeels aan onze 
knotploeg uitbesteedt. Dat dit naar volle 
tevredenheid gebeurt, moge wel blijken uit het feit 
dat onze beheerder, Peter van Osch, ons op de 
Nieuwjaarsreceptie verblijdde met zijn komst; hij 
had ook nog een prachtig cadeau meegenomen: een 
splinternieuwe bosmaaier van Stihl met toebehoren. 
Ook werd de knotploeg weer verwend met een uitje 
van SBB. Dit keer in Alphen, waar we de film “De 
nieuwe wildernis” (over de Oostvaardersplassen) te 
zien kregen. 

De cijfers van dit seizoen 
Voor de cijferfreaks onder ons nog wat interessante 
getallen: Eigenlijk hebben we geen knotseizoen 
meer, maar gebeuren er het gehele jaar activiteiten. 
Voor dit jaarverslag hanteer ik de periode vanaf 1 
april 2013 tot 1 april 2014. Gedurende deze periode 
waren er in totaal 12 knotzaterdagen met gemiddeld 
27 deelnemers per dag. Buiten deze zaterdagen was 
er in deze periode nog op 95 dagen een activiteit van 
de vrijwilligers van onze landschapsbeheergroep, 
met een opkomst van gemiddeld 5 personen.  

In totaal was er dus op 107 dagen een activiteit, dit 
levert 824 vrijwilligersdagen op.  

De knotploeg bestaat momenteel uit 35 vaste 
deelnemers.  

Ronald Klingers     
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VVooggeelleexxccuurrssiiee  nnaaaarr  ZZeeeeuuwwssee  eenn  ZZuuiidd--HHoollllaannddssee  

eeiillaannddeenn  oopp  2299  mmaaaarrtt  22001144  
Met de zekerheid dat het een stralende dag zou 
worden vertrokken we met 21 deelnemers in 5 
auto’s om 8.00 uur naar Stellendam, waar we bij de 
buitenhaven onze telescopen en kijkers richtten op 
het wad waar het eb was. Er is daar altijd veel te 
zien, dus talloze Tureluurs en Bonte Strandlopers, 
Gewone en Rosse Grutto’s, Wulpen, een groepje 
Drieteenstrandlopers, een Kemphaan, 
Zilverplevieren, een Kluut en in het water, Middelste 
Zaagbekken, een paar Brilduikers, Wintertalingen  
en in de verte een Kleine Zilverreiger.  
Na wat slokjes koffie en zo reden we via het 
centrum van Stellendam naar de Slikken van 
Flakkee.  Onderweg tijdens een korte stop het geluid 
van de Cetti’s Zanger. Doordat mijn ene oor verstopt 
is was het voor mij eenvoudiger te luisteren naar het 
geluid vanaf een App van een deelnemer. 

 

 

 

 

 

 
Ook een Groene Specht liet zich horen en vloog 
langs. Aangekomen bij de Slikken, maakten we een 
flinke wandeling. Reeds bij het begin was daar ja, ja, 
de Zeearend, die gepest werd door en paar Kraaien 
en een Buizerd. Hier en onderweg waren we 
overigens ook al Bruine Kiekendieven 
tegengekomen. Tijdens de wandeling hoorden we de 
Cetti’s Zanger en voor het eerst dit jaar een Fitis.  

Aangekomen bij het kijkscherm, hadden we de zon 
schuin achter zodat eenden als de Pijlstaart en de 
Wintertaling op hun mooist waren. Ook zwommen 
er een paar Dodaarsjes en een Brilduiker. Tijdens de 
wandeling op de terugweg zag en hoorde een select 

groepje met Bert een Blauwborst, ik was daar 
natuurlijk niet bij. Maar de Roodborsttapuit werd 
wel algemeen gezien en bij de wandeling langs de 
velden aan de buitenkant van het gebied genoten we 
van het gezang van de Veldleeuwerik, een geluid dat 
op onze thuisbasis zo’n beetje verdwenen is. 
 Na een lunchpauze reden we verder naar de kijkhut 
bij Ooltgensplaat. We bereikten de hut na een barre 
tocht over modderige weggetjes en over hekjes naast 
schrikdraad, hier en daar hoorde ik  “auw”. 
Er was daar weinig te zien, Canadese Ganzen, een 
paartje Middelste Zaagbek. 

 

 

 

 

 

 

Welgemoed reden we de Zeelandbrug over naar 
Colijnsplaat, waar we aan de kust een Kluut 
tegenkwamen. Even verderop waren wat Belgen 
langs de weg gestopt en daar zwom een 
Sneeuwgans. Sommigen suggereerden dat het een 
ontsnapt exemplaar moet zijn, maar daar wilden de 
meesten gelukkig niet aan, op zo’n mooie dag geen 
sombrero’s. 
Tot slot reden we naar de Brouwersdam, het was al 
17.00 uur en hoewel er op zee weinig te zien was 
genoten we  van enige paartjes Zeehonden. In de 
lijst met waarnemingen las ik een IJseend, die is mij 
ontgaan. Nagewuifd door de vrolijke Steenlopertjes 
keerden wij huiswaarts, licht gebruind en met zijn 
vijven in de auto, verwend met heerlijke drankjes en 
spijzen waren we om 18.30 weer in Hazerswoude. 
 
Fred Leenart  
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NNIIEEUUWWSS  UUIITT  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK

UNIEUW OPGENOMEN TITELS 

In de periode januari t/m maart 2014 zijn de volgende werken in de bibliotheek opgenomen en dus ook 
uitleenbaar:  

a) UNaturaU  nummer 110.2 – 2013: USpecial EXOTEN U(cd), KNNV.  
Het betreft hier exoten in zowel flora als fauna, waaronder o.a. Halsbandparkiet en Nijlgans. 
 

b) UHet VogeljaarU nummer 61 – 4&5: USpecial HUISZWALUW U, Stichting Het Vogeljaar.  
Allerlei aspecten van deze vogelsoort in ons land worden nader onder de loep genomen. 
 

c) ULimosaU nummer 86.3 – 2013: USpecial AKKERVOGELS U, NOU+SOVON.  
Landelijk, maar ook Europees gaat het deze vogelgroep uitermate slecht. De aflevering geeft veel en 
veelzijdige informatie. 
 

Bert van Eijk, bibliothecaris. 
e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nlU; 
tel. (0171) 5893006 

 

 
 

  
U 

 

 

 

 

UIT DE VRIESKIST 

Museum “Naturalis” heet gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten welkom.  
Ook 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 ook bij hen terecht. 

UAfhandelingstipsU: 
Stop het (UGAVE! U) 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 dit rubriekje verzorgt en 
ons allemaal zo op de hoogte houdt.  

URecent nieuws U: 
Het was en is nog steeds stil de afgelopen maanden (januari t/m maart 2014)  wat aanvullingen voor deze 
rubriek betreft. Ook deze keer dus geen nieuws ten tijde van het afsluiten van dit artikeltje. Enerzijds wie weet 
een goed teken als er geen slachtoffers worden gevonden en worden afgegeven. Anderzijds wordt nu eenmaal 
niet alles door onze VWG‐leden, hun familie en eventuele vrienden/bekenden, gevonden en gemeld.  

De IJsmeester. 
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Jaren geleden. Het heeft gevroren en gesneeuwd. 
Maar gelukkig is er een baantje op de Molenboezem 
geveegd. Na schooltijd kunnen we nog net een 
tochtje maken tot aan de Does bij Hoogmade, dwars 
door de polder, nog niet gehinderd door een 
vervelende rondweg. Elke gelegenheid tot schaatsen 
grijpen we aan, want zo vaak komt het niet voor. Het 
is doodstil buiten, de lucht is grijs. Aan de horizon 
gaan de weilanden naadloos over in de lucht. Het 
landschap is mooi van saaiheid. Behalve het krassen 
van onze schaatsen hoor je verder niets. Het is niet 
ver naar de molen. 
Plotseling horen we een 
Tureluur. Hè, dat kan toch 
nooit. Een Tureluur is er 
eentje van het voorjaar. Die 
heeft met zijn gevoelige 
snavel niets te zoeken in 
een bevroren en 
besneeuwde polder. We 
horen hem nog een keer. 
We stoppen met schaatsen, 
want we willen hem zien. 
Niets te vinden. En toch horen we hem nog een keer, 
maar nu boven ons. We schieten allemaal tegelijk in 
de lach. Onbekommerd als in het Ex Libris van Jac. 
P. Thijsse zit een Spreeuw op een molenwiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beetje klapperend met zijn vleugels imiteert hij 
een Tureluur. Misschien heeft hij het geluid hier in 
de polder opgepikt. Misschien is het een Oost-
Europeaan, die hier de winter doorbrengt en zich 
plotseling een Tureluur herinnert. We weten het niet, 
maar we kunnen er wel om lachen om zo voor de 
gek gehouden te worden door een Spreeuw. 

 

Het is nu 2014. De Spreeuw is vogel van het jaar. 
Dat geeft iets aan. Hoe is het toch mogelijk dat zelfs 

een zo gewone vogel als de 
Spreeuw het tot Vogel van 
het Jaar schopt? Waar gaat 
het fout? Wat doen we  
verkeerd dat er steeds 
minder zijn?  Als je ze nooit 
meemaakt, ga je ze ook niet 
missen. Maar wat een gemis 
zou het zijn. Het zingen in 
het voorjaar. Het massale 
uitvliegen van de jongen 
eind mei. De massale 

vluchten tijdens de herfst. Het voedselgraaien op een 
voerplank in de winter. Ik kan er nog steeds van 
genieten. 

Ko Katsman 

 

  

  

  

  

De nieuwe                  

Moderne spreeuwenpotten   

De nieuwe                  ReeksDe nieuwe                  Reeks
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ZZwwaarrtt  wwiitt  vveerrhhaaaall  ((mmeett  ggrriijjssttiinntteenn))    

CC  
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ll  
uu  
mm  
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Het was hondenweer, nee, van dat weer dat je geen hond gunt. Ergens in hun 
vogelwerkgebied stonden twee vogelaars tegen het vallen van de avond vreselijk te 
koukleumen terwijl zij hun favoriete hobby beoefenden. Laten we ze W. en P. noemen. 
 
W:  Wat een regen, hè? Je ziet bijna niets. Allemaal spetters op mijn verrekijker. En 

dan die mist er nog bij…. En van de wind trilt mijn telescoop als een gek. Maar ja, 
tot mijn staaroperatie achter de rug is kijk ik er toch al niet zo veel door..  

P:  Ja , dat is volgende maand, hè? Je had toch dezelfde oogspecialist als ik? Nou dat 
is een goede hoor, ik zie al weer de helft beter dan voor mijn behandeling. Hé, zie 
je die donkerdere witte kwikstaart, daar helemaal achteraan op het veld? 

W:  Waar dan? 
P:   Kijk maar door mijn telescoop. Ik heb zo ver mogelijk ingezoomd. Het is dat 

vogeltje dat half achter die graspol zit. 
W:   Zo, jouw telescoop is ook niet erg lichtsterk zeg! Die lepelaar lijkt wel grijs. 
P:  Ja, ja, kijk nou maar naar die kwik. Donker is die, hè? 
W:  Die half achter die pol, of die donkere daarnaast? 
P.   kijkt zelf weer even door zijn telescoop. 
P:  Die daarnaast. Donker is die, hè? Bijna zwart. 
W.   kijkt weer door de telescoop. 
W:  Hé, die achter die pol komt nu ook beter in beeld.  

Die is ook donker. Misschien nog wel donkerder dan  
die andere. 

P:  Ja, maar die bedoelde ik ook. Zeg, heb jij eigenlijk wel  
eens een rouwkwikstaart gezien? 

W:  Nee, maar die zijn toch heel erg donker? Hé, dit zal toch geen rouwkwikstaart 
zijn? 

P:  Een rouwkwikstaart? Zeg je dat het een rouwkwikstaart is? Hé, daar zou je best 
eens gelijk in kunnen hebben. Goed van jou zeg! En gelukkig kan ik hem 
bevestigen. 

W:  Zo, dat is  gaaf! We hebben een rouwkwik! Een kruisje voor mij. Had jij er zelf al 
eens eerder één gezien? 

P:  Nee, maar ik hoopte er al heel lang op! 
W:  Zullen we maar naar huis gaan? Het is al een tijdje erg schemerig. 
P:  Ja dat is goed. Zetten we meteen die rouwkwik op de site van onze VWG. Jij als 

waarnemer, ik als bevestiger. Was het volgens jou een mannetje of een vrouwtje? 
W:  Mannetjes zijn donkerder, hè? Dan denk ik dat het een vrouwtje was. 
 
De week daarop zagen de twee vogelvrienden P. en W. een dunbekstrandloper op 
Terschelling.  Daar zijn vervolgens nog heel wat DBA’ers op afgekomen, maar die 
hebben hem helaas niet gezien. Waarschijnlijk was de vogel al gevlogen….. 
 
            Ronald Klingers 
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RReessuullttaatteenn  nneessttkkaassttbbeehheeeerr  22001133
Nestkastenbeheer Volkstuinvereniging de Bloemhof te Leiderdorp  

Ook in 2013 zijn de 39 nestkasten door Ronald en mij namens de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
weer schoongemaakt. Deze 39  kasten in de windsingel hebben wij in onderhoud. Dit is in principe voldoende 
voor het gehele complex, ook gezien het feit dat niet alle kasten bezet zijn. 
Een leuke klus waar je van de mede-volkstuinders veel belangstelling en vragen over krijgt. Dit jaar valt op dat er 
in geen enkele kast bedoeld voor de spreeuw, de winterkoning of grauwe vliegenvanger een nestje heeft gezeten. 
De koolmezenkasten en pimpelmezenkasten daarentegen hebben wel de nodige resultaten opgeleverd. Van de 15 
koolmezenkasten zijn er 10 met een succesvol broedresultaat en van de 15 pimpelmezenkasten zijn er 9 succesvol 
geweest. Dat betekent dat 49% van de totale kasten zijn bezet. Dit jaar hebben we voor het eerst bijna 50% 
broedsucces gehaald. Een succesvol jaar dus, dankzij de koolmezen en de pimpelmezen! 

 

Margot Klingers 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nestkasten beheer Bloemhof 2013

aantal 
kasten

Kast 
nummer kast voor resultaat kast voor resultaat kast voor resultaat kast voor resultaat kast voor resultaat opmerkingen

Koolmees Pimpelmees Spreeuw Winterkoning Vliegenvanger
1 1 x 1
2 2 x 0
3 3 x 1
4 4 x 0
5 5 x 0
6 6 x 1
7 7 x 0 nieuwe kast
8 8 x 1
9 9 x 1

10 10 x 0
11 11 x 0
12 12 x 1
13 13 x 1
14 14 x 1
15 15 x 0
16 16 x 1 nieuwe kast
17 17 x 0
18 18 x 0
19 19 x 0 nieuwe kast
20 20 x 1
21 21 x 1 x 0 nieuwe kast
22 22
23 23 x 1
24 24 x 0
25 25 0 nieuwe kast
26 26 x 0
27 27 x 1
28 28 x 0
29 29 x 0
30 30 x 0 nieuwe kast
31 31 x 1
32 32 x 2
33 33 x 1
34 34 x 1
35 35 x 1
36 36 x 0
37 38 x 0
38 39 x 0
39 25 b x 0
40

totaal 10 9 0 nr 37 vervallen

x = een kast van boven de kolom opgegeven type
0 = kast leeg of legsel mislukt
1 of 2 = aantal geslaagde broedsels in deze kast

VolkstuincomplexLeiderdorp
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EEeenn  rroonnddjjee  TTeexxeell  iinn  77  uuuurr  

Om 7 uur ’s morgens op de zonnige maar winderige 
zondag 23 februari 2014, stonden 20 VWG-leden bij 
Boers klaar om te vertrekken naar Texel. 

Omdat gemikt werd  op de boot van 9.30 ontstond er 
enige discussie over wat we in Noord-Holland nog 
zouden bekijken om niet te vroeg bij de boot in Den 
Helder aan te komen… 

 

 

 

 

 

 

Totdat enige snelle vogelaars, ongetwijfeld 
geïnspireerd door de net afgelopen medaillestroom 
in Sotsji, voorstelde:  waarom gaan we niet gewoon 
voor de boot van 8.30!? 

Zo gezegd, zo gedaan. Volgens de Tomtom was de 
verwachte aankomsttijd  inmiddels 8.35. Het werd 
dan ook een geweldig spannende race tegen de klok. 
Onze rondetijden werden naarmate we vorderden 
steeds beter en dat zonder snelheidsovertredingen. 
En jawel,  om 8.25 arriveerde onze eerste auto bij de 
vrij lege pont: tijd zat volgens de kaartverkoopster…  
Toen ook de laatste auto, die onderweg had 
moeten stoppen om een autodeur goed dicht te doen, 
in de achtervolging om 8.29, op de valreep, de boot 
opreed, steeg er een luid gejuich op. Met zijn allen 
één uur Texel gewonnen! De dag was al geslaagd 
terwijl het echte vogelen nog moest beginnen! 

Ik had het voorrecht om de auto te mogen delen met 
onze prima chauffeuse Ingeborg Blommers én met 
de bekende vogelaars en organisatoren Bert van Eijk 
en Ton Renniers die samen bijna alles zien. Voor 
mijzelf was deze dagtrip mede bedoeld als generale 
repetitie voor een hele meiweek op Texel.  

Daarom was het maken van dit verslag mij dan ook 
op het lijf geschreven. Ik zal vooral de route 
beschrijven en daarbij enkele hoogtepunten en 
bijzonderheden vermelden. 

De bijgaande lijst van zo’n 70 waargenomen 
vogelsoorten werd grotendeels tijdens de terugreis in 
onze auto opgesteld en daarbij nog wat verder 
aangevuld  (met Zwarte Ibis bijv.).  

Ons rondje begon aan de Waddenkant richting 
Oudeschild. Vandaar de “P” volgen richting 
Dijkmanshuizen. Daar zagen we o.a. een 
(aangeschoten?) Toendrarietgans met een lamme 
vleugel. 

Verder naar Nieuweschild en de IJzerenkaap waar 
Toet Hunik ons trakteerde op haar fameuze 
appelplaatstukken met slagroom.  

Langs het Waagejot naar Drijvers Vogelweid De 
Bol. Tussen de honderden Rotganzen ook 2 
Witbuikrotganzen gezien. En naast de vele andere 
ganzen waaronder Brandganzen, ook maar liefst 6 
Roodhalsganzen, de klapper van de dag! 

 

 

 

 

 

 

Langs hotel en vakantiehuisjes van Prins Hendrik 
richting Utopia. En jawel, onze auto die voorop rijdt 
heeft de Slechtvalk gemist! Terugrijden heeft geen 
zin dus verder richting Utopia voor een wandeling 
van 1 ½ uur. Onze auto mist in eerste instantie óók 
de wel 25 Sneeuwgorzen, althans de identificatie 
ervan. Aan het eind van Utopia zagen we ze terug. 
Daar ook een Ruigpootbuizerd (en geen Buizerd) in 
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vlucht. Hoe je dat ziet?  De Ruigpoot is te 
onderscheiden aan het vele helder wit op zowel de 
bovenstaart als de onderstaart plus de donkere 
banderingen in de staart. 

Van 13.30-13.45 is het lunchtijd. Dan door naar de 
schorren bij De Cocksdorp (P). 

 

 

 

 

 

 

 

We houden rechts aan langs strand en duinen. In de 
verte lonkt Vlieland met de Sneeuwuil. Bij de 
vuurtoren parkeren we en kijken vanaf het strand 
naar de verre zee waar een groep Eiders goed te zien 
is. Dan in een lange ruk met een enkel omweggetje 
richting De Petten en Mokbaai. Daar eindelijk een 
groep Goudplevieren, Grote en Kleine 
Mantelmeeuwen door elkaar heen, 1000 Wulpen etc. 
En als laatste hoogtepunt de overheerlijke hartige 
taartpunten van Anne-Marie Wirtz! 
Voor de zekerheid bijtijds om 15.50 op de volle boot 
terug van 16.00. Om ca. 18.00  thuis. 

Conclusie: een rondje Texel kan met zo’n 
fantastische, enthousiaste  groep heel goed in 7 uur, 
een heel weekend  in de herfst is waarschijnlijk nog 
beter maar mijn 7 meidagen worden mede dankzij 
deze voorbereiding het allerbest! 

Wouter Gerstel

SOORTENLIJST LEDENEXCURSIE TEXEL, 23‐02‐2014 

Dodaars  Kuifeend  Kokmeeuw 

Fuut  Eider  Stormmeeuw 

Aalscholver  Brilduiker  Drieteenmeeuw 

Blauwe Reiger  Middelste Zaagbek  Zilvermeeuw 

Kleine Zilverreiger  Buizerd   Geelpootmeeuw 

Grote Zilverreiger  Ruigpootbuizerd  Kleine Mantelmeeuw 

Zwarte Ibis                           (o)  Torenvalk  Grote Mantelmeeuw 

Knobbelzwaan  Smelleken  Holenduif                        (o) 

Grauwe Gans  Slechtvalk  Houtduif 

Kolgans  Fazant  Turkse Tortel                  (o) 

Toendrarietgans  Waterhoen  Graspieper 

Roodhalsgans  Meerkoet  Roodborst                       (g) 

Grote Canadese Gans  Kluut  Zanglijster                       (g) 

Brandgans  Scholekster  Merel                               (g) 

(Zwartbuik‐)Rotgans  Bontbekplevier  Koolmees                        (g) 

Witbuikrotgans  Goudplevier  Ekster 

Nijlgans  Kievit  Kauw 

Bergeend  Steenloper  Zwarte Kraai 

Smient  Bonte Strandloper  Huismus 

Slobeend  Drieteenstrandloper  Spreeuw 

Krakeend  Tureluur  Sneeuwgors 

Pijlstaart  Zwarte Ruiter  Rietgors 

Wilde Eend  Rosse Grutto    

Wintertaling  Wulp   

(o)= onderweg  ‐‐‐  (g)= gehoord  Totaal 70 soorten 

Bert van Eijk.   
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LLeezziinngg  oovveerr  ddee  HHoollllaannddssee  ppoollddeerrss  

  
Op donderdagavond 10 april  kwam Peter Vlasveld 
in Het Anker een lezing houden over de 
geschiedenis en het ontstaan van de polders in het 
gebied rond Hazerswoude. Met veel geprojecteerde 
foto’s van oude kaarten gaf Peter inzicht in oude 
tijden.  
Vroeger waren de Wilck en de Rotte twee 
belangrijke rivieren en verbindingswegen in de 
streek. Zo was het gebied een paar eeuwen geleden 
moeras, waar niet gewoond kon worden. Door het 
graven van een wetering, aan de rand, en veel rechte 
sloten haaks op die wetering is er in 1630 een begin 
gemaakt met de ontginning. Later zijn daar de 
molens bij gekomen om het gebied droog te houden, 
omdat het veen erg inklonk. Het experimenteren met 
watermanagement is toen al begonnen en zelfs 
hadden de Duitsers al belangstelling om het gebied 
bij Bremen en de Elbe op dezelfde manier aan te 
pakken. Het veen kon, gedroogd, gebruikt worden 
als brandstof. Dat veen werd uit het water geschept 
en op het land gedroogd. De wateroppervlakten 
werden zo ten noorden van Hazerswoude weer 
steeds groter en de wind hielp daar een handje bij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot de bestuurders wel in de gaten kregen dat er iets 
moest gebeuren aan de Noordplas, anders zou alles 
in het water verdwijnen. In vijf jaar tijd hebben ze 
gewerkt aan de droogmaking van de plas met 27 
molens. Trapsgewijs: de boven- de middel- en de 

ondermolen moesten samenwerken om het water 
succesvol weg te pompen. Ook vroeger verliep 
natuurlijk niet alles zonder slag of stoot en er werd 
nogal eens geknokt als men het er niet mee eens 
was. Vandaar ook dat er een “wachtstok” in het 
leven geroepen werd om iemand gereglementeerd de 
baas te laten spelen. Wie de wachtstok had, bepaalde 
wanneer er gemalen werd, eerst de ondermolen, dan 
de volgende en zo verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De techniek van de molens maakte ook een grote 
ontwikkeling door. De molens met een houten vijzel 
konden veel minder water verplaatsen dan de ijzeren 
vijzels die later werden gebruikt. De meeste molens 
zijn uit het landschap verdwenen, maar enkele staan 
er nog als herinnering aan de geschiedenis. 
 
Peter vertelde bevlogen over de dijken, molens en 
het water. De vogels kwamen in zijn verhaal niet aan 
bod, maar hij heeft ons veel inzicht gegeven in de 
geschiedenis van ons lage landje en het belang van 
goed watermanagement zo dicht bij huis. Ruim 40 
mensen hebben de lezing bijgewoond. 
 
Corrie van der Veer 
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PPRREESSEENNTTIIEE  SSTTAANNDD--,,  ZZWWEERRFF--  EENN  
TTRREEKKVVOOGGEELLSS  SSPPOOOOKKVVEERRLLAAAATT  //  KKRRUUIISSKKAADDEE,,      

TTIIJJDDEENNSS  DDEE  BBRROOEEDDVVOOGGEELLIINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEEPPEERRIIOODDEE  11999955  TT//MM  22001133  
Intussen is de broedvogelinventarisatie 2014 
alweer een tijdje in gang, maar tot een 
samenvatting van de “Special” in het originele 
rapport 2013 aan SBB en SOVON was het nog niet 
gekomen. Bij deze dus maar ……… 

In de 19 jaren dat ons oudste 
verenigingswerkgebied op broedvogels wordt 
geïnventariseerd kwamen er in totaal 74 
broedvogelsoorten voor. Daarbij zitten meerdere 
“soepsoorten “(= “mengvogels”) en ook meer of 
minder toevallige broeders, die er als soort 
hoogstens tweemaal hebben gebroed. Deze bij 
elkaar opgetelde 15 soorten vallen af bij de 
berekeningen en besprekingen in dit artikel. Er 
blijven dan 59 vogelsoorten over om erbij te 
betrekken. Door middel van vier samengestelde 
groepen wordt deze uiteenzetting gedaan. 

De eerste betreft de STANDVOGELS: deze 
verblijven het hele jaar in het territorium of in 
de nabijheid ervan; scheiding met “zwerfvogels” 
is soms wel wat lastig aan te geven. Tussen de 
meeste groepen is er onderling nogal wat overlap. 
Deze groep is duidelijk de “bulk” van de 
broedvogels in het onderzoeksgebied, met  in 
totaal  niet minder dan 30 soorten.  Het gaat om de 
volgende: Knobbelzwaan, Grauwe Gans, (Grote) 
Canadese Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, 
Kuifeend, Buizerd, Sperwer, Havik, Torenvalk, 
Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Turkse Tortel, Grote 
Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Merel, 
Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, Matkop, 
Boomkruiper, Gaai, Ekster, Zwarte Kraai, 
Ringmus, Groenling en Putter. 

Hierna de ZWERFVOGELS: afhankelijk van de 
voedselsituatie buiten de broedtijd zwerven deze 
meer of minder nomadisch door de omgeving of 
zelfs ook in verder weg gelegen landen, maar 
zijn in principe geen “korte-afstandstrekkers”. 
In totaal omvat deze groep 13  soorten, te weten 
Fuut, Bergeend, Slobeend, Waterral, Scholekster, 

Holenduif, Houtduif, Ransuil, IJsvogel, Roodborst, 
Zanglijster, Spreeuw en Rietgors. De scheiding met 
“standvogels” is niet altijd even duidelijk, net als 
die met de  “korteafstandstrekkers”. 

Vervolgens de categorie 
KORTEAFSTANDSTREKKERS, dit groepje 
omvat in “ons” gebied maar 4 soorten. Deze 
verblijven meestal alleen tijdens en rond de 
broedtijd in ons land, maar vertoeven verder 
normaal gesproken in gunstiger gelegen streken 
zoals (vooral) rond de Middellandse Zee. 
Hieronder vallen in dit artikel de Witte Kwikstaart, 
Zwartkop, Tjiftjaf en Vink. Deze laatste 
overwintert trouwens vaak in ons land vanuit 
noordelijker gelegen streken, terwijl “onze” 
broedvogels soms verder zuid(west)waarts trekken. 
Qua onderscheiding zijn er zeker raakvlakken / 
overlappingen met de “zwerfvogels”. 

Tot slot de LANGEAFSTANDSTREKKERS, 
hun kenmerk is het heen-en-weer vliegen tussen 
ons land en vooral Afrika bezuiden de Sahara, 
soms zelfs (Zuidwest-)Azië. Soorten: Ooievaar (in 
ons land ook wel “stand- en zwerfvogel”), 
Boomvalk, Koekoek, Blauwborst, Rietzanger, 
Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Spotvogel, 
Grasmus, Tuinfluiter, Fitis, Grauwe 
Vliegenvanger. Bij elkaar opgeteld zijn dit  12 
soorten. 

In het originele rapport aan SBB en SOVON is de 
totale presentie over alle 19 onderzoeksjaren van 
elk van de vier bovenstaande onderzoeksgroepen 
aangaande alle soorten per tabel opgenomen. Deze 
wil ik via “De Braakbal” niet weergeven, het kost 
(te)veel ruimte en lijkt mij voor de gemiddelde 
lezer te onoverzichtelijk en erg taai om zich te 
oriënteren/zich er doorheen te worstelen. Wie 
hierin wel is geïnteresseerd, heeft altijd nog de 
mogelijkheid om mij te benaderen om de 
betreffende cd uit de verenigingsbibliotheek te 
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lenen. Wel lijkt het me zinvol om wat kleinere  
samenvattende tabelletjes in te brengen om een en 
ander te ondersteunen.  

Over het totaalgebeuren aangaande de presentie 
van de verschillende groepen in het tijdvak 
1995/2013 valt  veel te vermelden in allerlei 
variaties. Men moet zich hierbij wel realiseren dat 
er allerlei zaken zijn die de aanwezigheid in de 
broedgebieden beïnvloeden. Zowel (voorafgaande) 
weersomstandigheden en/of biotoopveranderingen 
in de broedgebieden zelf, alsook weer- en 
klimatologische invloeden in de overwinterregio, 

verder ook allerlei  ingrepen/situaties in 
doortrekarealen die grote en kleine verschillen 
veroorzaken in de uiteindelijke 
broedvogelpresentie.                                                                   
Verder zal ik maar enkele onderwerpen wat nader 
belichten, hoewel er natuurlijk veel meer gegevens 
en situaties kunnen worden onderzocht en 
weergegeven. Voor de wat dieper geïnteresseerden 
is er altijd de mogelijkheid om zelf meer en/of 
diepgaander onderzoek te doen. Zie hiervoor de 
rapportage-cd in de VWG-bibliotheek aangaande 
2013.                                                                                            
Dan nu hieronder enkele verkorte tabellen: 

STANDVOGELS  (30 soorten)     ZWERFVOGELS   (13 soorten) 

soortnaam  aantal 
jaren  
present/ 
geteld* 

totaal 
aantal 
territ. 

gemidd. 
aantal 
per 
pres.  
 jaar

pres.
2013 

soortnaam aantal  
jaren 
pres. 

totaal 
aantal 
territ. 

gemidd. 
aantal 
per 
pres. 
jaar

pres.
2013 

Knobbelzwaan     19     95     5,0   6 Fuut    19   137       7,2    6

Grauwe Gans       9     44     4,9   9 Bergeend      4        4       1,0    0

Gr. Can. Gans     16     39     2,4   3 Slobeend      3        3       1,0    0

Nijlgans     19     52     2,7   4 Waterral      6        8       1,3    0

Wilde Eend     16*  1115  69,7 63 Scholekster      7        7       1,0    1

Krakeend       3     17     5,7   8 Holenduif    19    115       6,1    3

Kuifeend       6     29     4,8 13 Houtduif    19    382     20,1  17

Buizerd     15     35     2,3   3 Ransuil    17      46       2,7    1

Sperwer     14     31     2,2   1 IJsvogel      3        3       1,0    0

Havik       6       6     1,0   1 Roodborst      9      29       3,2    0

Torenvalk     12     19     1,6   0 Zanglijster    13      27       2,1    3

Fazant     19   148     7,8   6 Spreeuw      6        6       1,0    0

Waterhoen     19   210   11,1   5 Rietgors    19   116       6,1    6

Meerkoet     19   639   33,6 29 Tot. 13 srt.  ‐‐‐‐‐   881     46,4  37

Turkse Tortel       7       9     1,3   0

Gr. Bonte Specht     15     49     3,3   5        

Winterkoning     19   462  24,3 26    

Heggenmus     19   121     6,4  8    

Merel     19   392  20,6 21    

Staartmees     12    30     2,5  2    

Koolmees     19   233  12,3 12    

Pimpelmees     19   146     7,7   9    

Matkop       6       8     1,3   0    

Boomkruiper       9     20     2,2   4    

Gaai     19   104     5,4   3    

Ekster     19   140     7,4   4    

Zwarte Kraai     19   222   11,7   9    

Ringmus     16    65     4,1   1    

Groenling       9    15     1,7   1    

Putter       8    11     1,4   2    

Totaal 30 srt.    ‐‐‐‐‐  4492  236,4 258    
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LANGEAFSTANDSTREKKERS (12 soorten) 

soortnaam pres.  jrn. tot.terr. gem. 
terr./jr. 

 pres. 
2013 

Ooievaar     19     19      1,0     1 

Boomvalk     10     11      1,1     0 

Koekoek     18     25      1,4     0 

Blauwborst       5       5      1,0     0 

Rietzanger     16     36      2,3     4 

Bosrietz.     19     98      5,2     2 

Kl. Karekiet     19   448    23,6   24 

Spotvogel     17     75      4,4     9 

Grasmus     15     43      2,9     1 

Tuinfluiter     19   258    13,6   11 

Fitis     19   180      9,5   10 

Grau.Vlieg.v.       3       4      1,3     1 

Tot. 12 srt.    ----- 1202    63,3   63 

     

KORTEAFSTANDSTREKKERS  (4 soorten) 

soortnaam presentiejrn. tot.terr. gem.terr.pres.jr. pres. 2013

Witte Kwikstaart             8      10               1,3        1 

Zwartkop           18    245             13,6      22 

Tjiftjaf           19    251             13,2      20 

Vink           19    226             11,9      19 

Totaal 4 soorten          -----    732            38,5     62 

 

Laten we beginnen met de jaarlijkse presentie. 
Bij de standvogels worden de eerste drie jaar 
(1995/1997) weggelaten omdat Wilde Eend en 
Soepeend  nog niet expliciet werden geteld. Er 
blijven nog 16 jaren over.  

Als in de originele tabellen de standvogels op hun 
aanwezigheid worden bekeken, vallen enkele 
dingen op. De jaren 2005 t/m 2008 leveren de 
hoogste presentie op, namelijk 310 tot 322 
territoria. Het jaarlijks gemiddelde is 236 over de 
gehele periode van 16 jaar (1998/2013). De 
slechtste jaren waren 1998 en 1999 met 194 resp. 
192. Ook de jaren 2000 en 2002 scoorden met 218 
en 217 duidelijk aan de lage kant. Wie weet heeft 
het tot volle wasdom komen van de habitats ermee 
te maken. Op mogelijke oorzaken wordt in dit 
artikel niet echt ingegaan, we blijven zo ongeveer 
bij analyseren en concluderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Zanglijster: zwerfvogel   

 

 

  

        

                                          Pimpelmees: standvogel 

Ooievaar: langeafstandstrekker    
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Aangaande de zwerfvogels rolt het volgende beeld 

eruit: de laagste presentiecijfers blijken 1995 (36), 
2009 (38), 2011 (29), 2012 en 2013 (allebei 37) te 
bieden. De aantallen territoria variëren hier tussen 
29 en 38, waarbij 2011 met slechts 29 het 
duidelijke dieptepunt was. Het jaargemiddelde over 
19 jaar is 46. Positieve uitschieters waren 2007 
(54), 1999 (55), 2000 (57) en het topjaar 1998 met 
58. Opvallend is bijvoorbeeld ook dat vanaf 2010 
het aantal vestigingen onder de 40 bleef.  

De categorie korteafstandstrekkers is maar vier 
soorten rijk. De eerste twee onderzoeksjaren (1995 
en 1996) en ook 1998 leverden weinig territoria op: 
respectievelijk 14, 11 en 15. Hiermee is meteen het 
dieptepunt aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Vink: korteafstandstrekker 
 
 Maar naarmate de boskavels ouder worden, 
verandert de situatie aangaande deze groep 
behoorlijk. Zeker vanaf 2010 is er bij drie van de 
vier soorten (Zwartkop,Tjiftjaf en Vink) sprake 
van ongeveer 20 jaarlijkse territoria. Dit verhoogt 
het jaargemiddelde natuurlijk flink.  
Het jaargemiddelde (19 jaar) is 38,5. De vier 
topjaren 2007 (64), 2011 (63), 2012 (65) en 2013 
(62) ontlopen elkaar weinig. De jaren 2006 en 
2009 zijn met 44 en 48 territoria ongeveer 
gemiddeld.   

Dit onderdeel afsluitend komen we nu bij de 
langeafstandstrekkers, deze vogels ondervinden 
de meeste negatieve invloeden van allerlei 
omstandigheden. Denk hierbij aan de invloeden 
van droge Sahelwinters, dubbele jaarlijkse 
oversteek van zowel Sahara als Middellandse Zee, 
jacht in Zuid-Europa tijdens zowel de voorjaars- 

als najaarstrek, verdwijnen van “tankstations” 
langs de trekroutes, soms slechte condities in de 
broedgebieden, enz. Toch, als de magerste 
presentiejaren onder de loep worden genomen, 
vallen de onderlinge verschillen nogal mee. Vanaf 
de laagste categorie (beneden 60 territoria/jaar): 
1997-57, 2001-54, 2007-58, 2010-59 en 2012-56 
tot in de middenmoot (60/69) blijken de verschillen 
relatief niet zo groot (54/59 en 60/65 territoria); 
van 54 t/m 65 vestigingen.  

In de hoogste categorie alleen al (vanaf 70 
territoria/jaar), te weten 1995 met 70, 2006-75, 
2009-76 en 2011 met 79, treffen we meer 
onderscheid aan: van 70 t/m 79. Wel bemerkten 
we  in bijvoorbeeld 2013 een flink gat tussen de 
aankomsttijd van de “verkenners of hardlopers” en 
de “bulk” van diezelfde soort. Dit deed zich vooral 
bij de Kleine Karekiet voor, maar is in de tabellen 
in het rapport niet te onderscheiden.          

Een volgende stap is bijvoorbeeld vergelijking 
van de hoogste en laagste aantallen per 
vogelpresentiegroep en hun verblijfsjaren. De 
hoogste presenties per jaar bij de standvogels 
deden zich voor in 2005 (320), 2006 (310), 2007 
(322) en 2008 (310). Aangaande de zwerfvogels 
waren dit 1998 (58), 1999 (55) en 2000 (57). De 
korteafstandstrekkers scoorden het hoogst in 2007 
(64), 2011 (63), 2012 (65) en 2013 (62). De 
hoogste aantallen bij de langeafstandstrekkers 
komen we tegen in 1995 (70), 2005 (75), 2009 (76) 
en 2011 (79). Bekijken we de hoogste presenties 
per jaar gecombineerd met alle vier categorieën 
dan valt er o.a. te ontdekken dat er slechts drie van 
de negentien onderzoeksjaren tegelijkertijd het 
hoogst scoorden: 2005 (standvogels en 
langeafstandstrekkers), 2007 (standvogels en 
korteafstandstrekkers), 2011 (korte- en 
langeafstandstrekkers). Op grond hiervan kan 
worden geconcludeerd dat de langdurige en toch 
ook wel zware winter 2012/2013 nadeliger heeft 
gewerkt voor de aanwezigheid van zowel stand- als 
zwerfvogels dan voor de beide trekvogelgroepen. 
Geen enkel jaar was prima voor drie of vier 
categorieën tegelijk.                                                
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De jaarlijkse presenties geven het volgende 
beeld: Standvogels:  194 (1998), 192 (1999), 218 
(2000) en 217 (2001). De jaren 1998 en 1999 
springen er overduidelijk negatief uit, mogelijk 
omdat de habitat zich relatief bekeken nog sterker 
aan het vormen was. Zwerfvogels: 36 (1995), 38 
(2010), 29 (2011), 37 (2012) en 37 (2013). Het wel 
erg lage aantal van 29 territoria in 2011 valt flink 
op. Korteafstandstrekkers: 14 (1995), 11 (1996) en 
15 (1998). Naarmate de jaren vorderen zien we 
vanaf 1995 t/m 2005 een gestaag stijgende 
presentiecurve, vanaf 2006 blijft deze ruim boven 
de 40 territoria tot uiteindelijk ruim in de 60. Dit 
betreft met name de toename bij Zwartkop, Tjiftjaf 
en Vink als gevolg van het ouder worden van de 
boskavels. Langeafstandstrekkers: 57 (1995), 54 
(2001), 58 (2007), 58 (2008) en 56 (2012). Zonder 
het natrekken van mogelijke oorzaken ligt het voor 
de hand oorzaken aangaande deze categorie te 
zoeken bij situaties in vooral de winterkwartieren 
en langs de trekroutes.  Zoeken we de slechtste 
presentiejaren in combinatie met alle vier 
categorieën op dan rolt eruit dat 1995 zelfs voor 
drie groepen (zwerfvogels, korte- en langeafstands-
trekkers een moeilijk vestigingsjaar is geweest. In 
1998, 2001 en 2012 gold deze conclusie voor twee 
van de vier onderzoeksgroepen. Ook kan 
bijvoorbeeld worden bekeken in welke jaren elke 
groep als zodanig boven of onder het totale 
gemiddelde zat en hoeveel dit scheelde. 
Onderzoekers: ga je gang! …………. 

 

 

 

 

 

 

Merel ♂: standvogel 
 
Een andere onderzoeksmogelijkheid is het kijken 
naar presentie van bepaalde vogelsoorten in een 
categorie, en wel over alle onderzoeksjaren dat de 
soort aanwezig was. Wie pakt de (publiciteits-) 

handschoen op?! Zelf wil ik er ook toch wel graag 
een ondiepe duik in nemen, dus: ………… 

Bij de standvogels bijvoorbeeld is de Grauwe 
Gans 9 jaren aanwezig geweest met daarover 
gemeten een gemiddelde van 4,9 jaarlijkse 
territoria. In de jaren 2011/2013 was het aantal 
vestigingen resp. 8, 11 en 9, waaruit blijkt dat de 
groei er flink in zat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Waterhoen: standvogel  
Het Waterhoen is ook een standvogel en was alle 
19 onderzoeksjaren present meteen jaargemiddelde 
van 11,1  territoria. In de jarenreeks valt het op dat 
de curve loopt van 8 in 1995 naar uiteindelijk 19 in 
2006 en 2007; daarna volgt een scherpe terugval 
van 9 (2008) naar slechts 5 in 2013. Deze soort gaat 
landelijk aanzienlijk en vlug achteruit en is niet 
bepaald “winterhard”, ook in ons 
onderzoeksgebied is deze trend het geval. Mogelijk 
bewerkstelligt een reeks van milde winters een stop 
en daarna wellicht vooruitgang.                                    

Tot slot in deze standvogelgroep aandacht voor de 
Winterkoning, een erg wintergevoelige en 
daardoor vaak grillige soort, die zich na een 
terugval ook weer snel kan herstellen. Momenteel 
staat het jaarlijkse presentiegemiddelde op 24,3 en 
de start in 1995 was 19 vestigingen. Daarna meteen 
een flinke dip van naar 9 (1996) en 8 (1997), maar 
in 2002 stond de teller alweer op 26. Vervolgens 
klokte 2005 alweer 33 en bleek 2007 tot nu toe het 
topjaar met maar liefst 39 vestigingen. Daarna een 
geleidelijke terugval naar 19 in 2010 en vervolgens 
– ondanks het tegenwerkende winterweer – een 
opmars naar alweer 26 in 2013. Conclusie: respect 
voor de veerkracht van ons “Klein Jantje”!         
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Vervolgens een blik op enkele zwerfvogelsoorten, 
te beginnen met de Houtduif.  Geen zuivere 
standvogel, maar buiten de broedtijd al naar gelang 
de voedselsituatie rondzwervend. Zowel in de 
eigen broedregio als regionaal, landelijk en zelfs 
buiten de landsgrenzen. Waar maar voldoende 
zaadvoedsel is, wordt verbleven, een licht-
nomadische soort derhalve. “Ons” jaargemiddelde 
als broedvogel staat op 20,1 en er blijkt sprake van 
flinke schommelingen in de broedvogelbevolking. 
Een niet helemaal onwillekeurige cijferreeks 
illustreert dit: 1995-21, 1999-30, 2004-18, 2008-
13, 2010-9, 2011-9, 2012-15 en 2013-17. De 
tendens blijkt nu dus toch wel dalend. Vanaf 2008 
is er duidelijk sprake van predatie-invloed van de 
Havik. Maar ook was er mogelijk sprake van 
ondertelling, zodat er vanaf 2012 meer resultaatvol 
op deze wat  ”ondankbare” soort is gelet.  Ook aan 
de Rietgors is wat aandacht toch zeker welbesteed, 
een altijd “leuke” soort. Een ietwat ondankbare 
inventarisatievogel, omdat sommige individuen 
vroeg en andere “zwervers” pas laat in hun eigen 
broedstek arriveren. Daarom zijn de waarnemingen 
pas relatief laat geldig voor een 
broedvogelnotering. Toch is de soort bij ons een 
toonbeeld van regelmaat in de aanwezigheid: het 
langjarige gemiddelde staat op 6.1 territoria en de 
afwijkingen zijn echt gering. Negatief afwijkende 
jaargangen zijn vooral 2008 met slechts 4 territoria 
en met 5 vestigingen de jaren 1995, 2007 en 2009. 
Ietwat in de plus staan  2001 en 2012 met elk 7 
“eigen erfjes” en relatief hoog 1997 en 1998 met 8 
territoria. Maar over de hele periode bekeken zijn 
de afwijkingen gering.     

De overstap naar de korteafstandstrekkers betreft 
maar vier vogelsoorten. 

 

 

 

 

 

 

Fuut: zwerfvogel 

In deze beschouwing wordt de aandacht tot drie 
soorten beperkt: Zwartkop, Tjiftjaf en Vink. De 
trekkende Vink komt vanuit Noord- en Noordoost-
Europa naar ons land en reist soms nog verder 
zuidwaarts. In principe reizen Tjiftjaf en Zwartkop 
vanuit ons land zuidwaarts naar de Middellandse 
Zee-regio, maar er wordt ook hier overwinterd 

 

 

 

 

 

 

Witte Kwikstaart: korteafstandsrekker 

 en/of naar Zuidwest-Engeland getrokken om 
vandaar uit terug te keren. Deze soorten 
conformeren zich het liefst aan opgroeiend loofbos 
en vestigen zich steeds meer al naar gelang de 
stadia zich ontwikkelen. De jaarreeksen  geven aan 
dat deze soorten min of meer parallel groeien wat 
hun vestigingssnelheid betreft.  Zie daarvoor het 
hierna volgende schema. 

soortnaam 1995 1997 2001 2003 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Tjiftjaf       5     12     13     14     22     14     16     20     22     20 

Zwartkop       5       7       9     13     20     17     18     20     22     22 

Vink       3       9       4       9     22     16     20     21     20     19 
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In 2007 blijken de soorten allemaal rond 20 
territoria te tellen.  In 2003 waren Tjiftjaf en 
Zwartkop ongeveer even talrijk, maar zat de Vink 
daar nog ruim onder. Vier jaar later (2007) was 
deze achterstand  echter helemaal ingelopen. In 
2008 vertoonden alle drie deze soorten in 
vergelijking met 2007 allemaal een dipje, maar in 
2011 was dit allemaal alweer hersteld.  

Nader onderzoek zou interessant kunnen zijn?!  
Vanaf 2011 blijft de stand bij alle drie de soorten 
stabiel met telkens rond 20 territoria. Denkelijk 
heeft de habitat voor hen de ongeveer maximale 
bezettingsmogelijkheid bereikt.  

Tot  slot de langeafstandstrekkers, de meeste 
soorten van deze groep arriveren via westelijke 
en/of zuidelijke trekroutes. Sommigen vanuit 
meerdere richtingen en enkele andere reizen 
(vrijwel) alleen langs de (zuid-) oostelijke 
trekwegen. Voorbeelden van deze laatstgenoemde 
trekkers zijn Bosrietzanger en deels Spotvogel. 
Het is daarom logisch dat Nederland voor de twee 
laatstgenoemde soorten aan de westrand van het 
broed-areaal ligt, waardoor de aankomsttijd relatief 
laat valt. Ook zijn negatieve invloeden er (en dus 
meteen bij ons) het snelst merkbaar zijn. We gaan 
hierop nog even door.  

De Spotvogel staat op de Nederlandse Rode Lijst 
2004, na 1995 (8 territoria) maakte de soort 
jarenlang een duikeling (zelfs twee keer met 1 en 
tweemaal met 0 vestigingen. Pas in 2008 kwam 
daar een eind aan (6 territoria), sindsdien gaat de 
stand erg op en neer: in de jaren 2010/2013 stond 
de populatie op achtereenvolgens 3, 11, 5 en 9. 
Hoewel het langjarig gemiddelde op 4,4 staat 
waren er in het recente verleden twee geweldig 
positieve uitschieters: 11 vestigingen in 2011 en 9 
in 2013. Mogelijk heeft dit niet (alleen) aan 
gunstige omstandigheden langs de oostelijke 
trekbaan gelegen, want de Bosrietzanger bleef in 
de laatste vier jaren altijd onder diens langjarig 
gemiddelde van 5,2. Het heeft er eerder van weg 
dat de activiteiten van de VWG-commissie 
Landschapsbeheer (in opdracht van 

Staatsbosbeheer) zorgen voor meer geschikte 
habitat voor deze luid en schitterend (ook 
imiterend) zingende vogelsoort. Want juist in 
boskavels waar enkele jaren geleden flink werd 
uitgedund  deden zich (kort daarop) meer 
vestigingen voor.  

Over de Bosrietzanger luidt het verhaal anders: de 
hele getallenreeks laat drie echte topjaren 
zien, namelijk 1995 en 2008 met allebei 9 en 2006 
met 10 territoria. Daardoor werd het 
jaargemiddelde duidelijk opgekrikt naar 5,2. 
Daarentegen waren er in 2003 en 2013 maar 2 
vestigingen. De oorzaak van de vaak lage, 
gemiddeld dalende aanwezigheid ligt 
hoogstwaarschijnlijk aan het krimpen van het 
areaal aan vochtige ruigten (enerzijds geen echt 
ingrijpende grootschalige kap meer en anderzijds 
langzaam vorderende verbossing in ruigtegebied).  
Om deze buitengewoon veelzijdige en ook 
imiterende zanger  te ondersteunen, lijkt het 
bevorderen en wat meer verwezenlijken van 
ruigtegebieden erg zinvol . Landschapsbeheer , het 
lijkt zinvol om hierover eens met SBB tijdens het 
regelmatige overleg te praten   

Tot slot nog wat attentie voor een “breedfront-
trekker”, de Fitis, een liefhebber van open 
gebieden met struiken, bos(randen) met 
onderbegroeiing en vergelijkbare habitats. Min of 
meer is dit onder de bosvogels een pioniersoort 
(duin- +  struikgebieden), net als de Heggenmus. 
Tijdens de eerste helft van onze VWG-
inventarisatieperiode (1995/2003) liggen de 
jaarlijkse vestigingsaantallen bijna allemaal hoger 
dan die in de tweede helft (2004/2013). De 
jaargemiddelden in beide tijdvakken verschillen 
daarom aanzienlijk: 12,3 tegen 6,9; het 19-jarige 
gemiddelde staat op 9,5. In de beginhelft waren de 
hoogste aantallen 16 (1996), 15 (1995) en 14 
(2001), die van den tweede helft 10 (2006 en 
2013)en 8 (2009 en 2011); per aparte periode zijn 
dit toch zeker duidelijke verschillen. De laagste 
territoriatellingen: 9 (1997) en 11 (1998, 1999 en 
2003) tegen respectievelijk 4 (2008, 2010 en 2012) 
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en 5 (2004) laten per tijdvak ook een relatief groot 
verschil zien. De meest voor de hand liggende 
verklaring is het ouder worden van de boskavels, 
met als voornaamste gevolg een meer dichtgroeien 
plus minder lichtinval en mede daardoor een 
minder aanwezige struiklaag. Bij deze vogelsoort 
kan landschapsbeheer in de vorm van fors 
uitdunnen van bomen (meer licht, daardoor meer 
bodembegroeiing, bevordering struikvorming) 
meer vestigingen bewerkstelligen.  Nader 
onderzoek aangaande en de grootte van het aantal 
territoria aldaar kan meer duidelijkheid gaan 
scheppen ……. 

 

 

 

 

Het valt niet mee de verleiding te weerstaan om 
nog meer soorten “door te lichten”. Wie weet 
gebeurt dit vanuit een andere optiek later wel weer 
eens.                                                                                             
Als men deze bijdrage rond medio mei onder de 
ogen krijgt, is het jaarlijkse broedvogelinven-
tarisatiewerk alweer op het hoogtepunt van het 
onderzoeksjaar 2014. Maar op dit moment is het 
nog volslagen onduidelijk waarover de “Special” in 
de rapportage over 2014 zal gaan …… een 
verrassing, zowel voor de lezer als mezelf! 
 
 

Namens het 
broedvogelinventarisatieteam 

Spookverlaat/Kruiskade, Bert van Eijk 
 
 

 
 

 
Roodborst: zwerfvogel 

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  TTEELLEEFFOOOONNNNUUMMMMEERRSS  BBUUIITTEENN  DDEE  VVWWGG  
 

Naturalis, Leiden (inleveren dode vogels, kadavers om op te zetten) 071-5687600 

Dierenambulance, landelijk alarmnummer 0900-0245 

Vogelasiel en Dierenambulance Oegstgeest 071-5174141 

Dierenhulpdienst Alphen aan den Rijn 06-51202629 

Vogelbescherming Nederland (hoofdkantoor), Zeist 030-6937799 

Vogelbescherming, Servicecentrum (winkel, ledenadministratie, enz), Zeist 030-6937700 

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

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

Staatsbosbeheer regio West (N-Holland, Z-Holland, Utrecht) Amsterdam 020-7073700 

Gemeente Leiden (algemeen nummer stadhuis) 071-5165165 

Gemeente Leiderdorp 071-5458500 

Gemeente Alphen aan den Rijn 0172-481911 

Gemeente Zoeterwoude 071-5806300 

Gemeente Alkemade (onderdeel Gemeente Kaag en Braasem) 071-3327272 * 

Gemeente Jacobswoude (onderdeel Gemeente Kaag en Braasem) 071-3327272 * 
 
Informant 
 

*Gewijzigde telefoonnummers     
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 Nieuwe Aalscholver-broedvogelsoorten in ons 
land: GROTE AALSCHOLVER (vanaf 2008) en 
KUIFAALSCHOLVER (2013, verstoord door 
“gewone” aalscholvers). 

 Wordt de ZWARTE OOIEVAAR al vlug een 
vaderlandse broedvogel?!: in 2013 waren er 
ietwat “verdachte” waarnemingen in Limburg en 
Noord-Brabant. 

 VERLIEZERS tijdens de eerste 
VOGELATLASPERIODE (2012/2013): onze 
broedvogel-muizeneters TORENVALK en 
RANSUIL (tijdens onze VWG-Vogelatlas-
blokrondes was dit bijv. zwaar merkbaar!). 

 Ook de PATRIJS zit in ons landje in een 
langdurige en dikke min: in 1960 waren er maar 
liefst nog 250.000 paartjes, tegen in 2013 nog 
slechts 9.000 tot 13.000. 

 De NEDERLANDSE CARIBEN in vogelvlucht: 
gezamenlijk hebben de zes eilanden 23 IBA’s (= 
Important Bird Areas), ofwel beschermde 
gebieden voor bijzondere vogelsoorten; de bij 
ARUBA nestelende CAYENNE-STERNS 
vormen zelfs 20% van de wereldpopulatie van 
deze soort; op het vulkaaneiland SABA is 40% 
van de oppervlakte tot beschermd vogelgebied 
verklaard. 

 KAZACHSTAN is een enorm belangrijk 
passageland voor de DWERGGANS, maar liefst 
95% van de wereldpopulatie passeert er tijdens 
de voor- en najaarstrek. 

 Na meerdere ups en downs gaat het de 
APPELVINK nu weer wat meer voor de wind: 
het aantal Nederlandse broedparen wordt 
tegenwoordig geschat op meer dan 10.000. 

  

 

 

 Nederland telde in 2013 zes paar broedende 
KRAANVOGELS: Fochteloërveen 5, 
Dwingelderveld 1. 

 Nestvoederende IJSVOGELS blijken 
grootvervoerders: in 2013 heeft een ouderpaar 
twee broedsels van elk zeven jongen 
grootgebracht met totaal 3.333 visjes, daarna 
werd een derde nest begonnen! 

 Op bijna 25.000 ha oefenterrein/vliegvelden van 
DEFENSIE komt maar liefst 82 procent van alle 
NEDERLANDSE BROEDVOGELSOORTEN 
voor. 

 De grootste VOGELVAL TER WERELD is 
maar liefst 700 kilometer lang en bestaat uit een 
enorme metershoge muur van vangnetten: van 
GAZA TOT LIBYE langs de Egyptische 
noordkust, de ruimste schatting van  
HERFSTTREK-SLACHTOFFERS houdt het op 
140 miljoen vogels per jaar. 

 In 1984 startte SOVON het BROEDVOGEL 
MONITORING PROJECT (= BMP) met 
ongeveer 300 plots (= telgebieden), dit liep op tot 
hoogstens 2.000 in 2002/2004 en viel daarna 
terug tot 1700 in 2012. 

 Nogmaals het BMP, maar nu over de tellers: in 
1984 t/m 2012 waren er ongeveer 1.700 
(inclusief “medetellers”) en tellers onder de 
hoede van een coördinator wordt het aantal 
geschat op ± 2.000). 

 BMP tot slot: in de periode 1984/2012 is ± 
39.700 keer een “plot” geïnventariseerd, wat 
resulteert in plm. 2.000.000 werkuren (veld- en 
bureauwerk) ofwel ongeveer 240.000 achturige 
werkdagen. 

 Past de RANSUIL zich mogelijkerwijs aan tot 
STADSVOGEL? Sinds de jaren ’90 van de 
vorige eeuw worden in de Duitse stad Dresden 
steeds meer overwinterende en broedende vogels 
aangetroffen; oorzaken lijken o.a. de 
voedselsituatie (meer muizen), groot aanbod van 
roest- en nestbomen, veel oude (roeken-)nesten, 
weinig predatiedruk van buizerds en haviken, 
plus mogelijk geringe concurrentie/predatie van 
bosuilen. 
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 Momenteel geldt de FREIRA (= 
MADEIRASTORMVOGEL) als de meest 
bedreigde Europese zeevogel. 

 De huidige verspreiding van de HUISMUS  na de 
invoering duurde in Noord-Amerika ongeveer 50 
jaar, in Zuid-Amerika daarentegen 100 à 130 
jaar. 

 Uit de STADSVOGELBALANS 2013: lichte 
toename van de HUISMUS in de stedelijke 
gebieden van ons hele land, maar in alle 
stadsbiotopen een alarmerend snelle 
achteruitgang van de SPREEUW; verder neemt 
de GIERZWALUW lokaal toe in 
nieuwbouwwijken 

 Het keelgat van de insectenslokop 
NACHTZWALUW is wel zo groot als een 
ouderwetse rijksdaalder. 

 Onze KNEU is (nog) niet zeldzaam, maar omdat 
de soort in vijf decennia van zo’n 150.000 naar 
plm.  40.000 broedparen kelderde, staat deze op 
de Rode Lijst 2004 vermeld met het criterium 
“gevoelig”. 

 Wat verrassend: de GEOORDE FUUT is 
verreweg de talrijkste mondiale futensoort met 
minstens vijf miljoen exemplaren; in ons land 
broedde de soort voor het eerst in 1918, de 
gloriejaren hier lagen rond 2003 (maximaal 560 
broedparen);  in onze regio broedde deze 
“pioniersoort” ineens (2009) met 22 paren in de 
Groene Jonker (Zevenhoven ZH). 

 In een tijdspanne van een kwart eeuw is de 
Nederlandse populatie van de SCHOLEKSTER 
afgenomen van 100.000 broedparen tot minder 
dan 40.000. 

 In de CAMARGUE (Zuid-Frankrijk, 85.000 ha 
ingepolderd gebied) komen over een heel 
kalenderjaar gerekend ongeveer 340 vogelsoorten 
voor; jaarlijks huisvest het gebied tussen 10.000 
en 15.000 broedparen van de (ROZE) 
FLAMINGO. 

 Een volwassen ZEEAREND consumeert 
dagelijks 500 tot 700 gram voedsel, een 
eendagskuiken heeft 50 kilo vis of 30 kilo vlees 
nodig om een vliegvlug jong te worden. 

 De gezamenlijke partners van de mondiale BIRD 
LIFE INTERNATIONAL hebben 12.000 

BELANGRIJKE VOGELGEBIEDEN (= IBA’s) 
aangewezen, waarvan ruim 3.000 op zee; daarvan 
worden er minstens 2.400 niet of nauwelijks 
beschermd en blijkt een derde (dus ± 4.000) er 
slecht aan toe. 

 Katten en ratten zorgden voor UITSTERVEN 
van ruim 70 VOGELSOORTEN in de laatste vijf 
eeuwen. 

 De WATERRIETZANGER in Wit-Rusland: 
4.000 tot 6.000 broedparen; de Europese 
populatie wordt geschat op 11.000 à 16.000 paar. 

 Sinds eind 2013 heeft Vogelbescherming 
Nederland  een ORANJE LIJST in gebruik, 
waarop 22 vogelsoorten staan die nu niet aan de 
criteria van de Rode Lijst 2004 voldoen, maar 
mogelijk in de nabije toekomst wel; tussen de 
erop staande soorten zitten GROTE LIJSTER, 
SPREEUW, KOKMEEUW, SCHOLEKSTER, 
TORENVALK en WATERHOEN. 

 Het aantal voor het SOVON-project M(eetnet) 
U(rbane) S(oorten) geclaimde gebieden groeide 
van 500 bij de projectstart in 2007 tot 750 in april 
2013. 

 Dit voorjaar is een nieuw SOVON-project 
gestart: M(eetnet) A(grarische) S(oorten). 

 Uit de presentatie van de STATE OF THE 
WORLD’S BIRDS in 2013 bleek dat van de 
ongeveer 10.000 vogelsoorten wereldwijd er 
maar liefst 1300 bedreigd worden en 197 op 
uitsterven staan. 

 Het verschil in pootlengte tussen VISDIEF en 
NOORDSE STERN is als volgt verklaarbaar: 
visdiefjes hebben een langere broedvegetatie en 
daardoor iets langere pootjes. 

 Op zoek naar WATERPIEPERS in herfst en 
winter? Ze zoeken nattere terreinen op dan 
Graspiepers: natte graslanden in veenweiden en 
langs de grote rivieren, ook regelmatig te zien op 
slik/in plasjes. 

 Meerdere KRUISBEKKENSOORTEN 
waarnemen? De basis lijkt simpel, maar de 
uitkomsten niet: KRUISBEK – sparren, GROTE 
KRUISBEK – dennen, WITBANDKRUISBEK – 
lariksen, HAAKBEK – sparren en berken; maar 
houd vooral de (invasie-)waarnemingen bij!          

Anonymus Snuffelaer. 
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ddee  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp  ffoottooggrraaffeeeerrtt……  

VVooggeellss!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Van boven naar beneden: 
Winterkoning,  Alphen a/d Rijn, M. Groen 
Ekster en Zilvermeeuw, L. Westgeest 
Spreeuw, Nederland, G. Brouwers 
Krakeend, Nederland, J. Hoogeveen 
Zwarte Specht, G. Brouwers 




