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  KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: 
 

Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 11 november 2014 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 
verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 9 december 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.  
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Colofon 
 

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 
Simon Alleman (eindredactie) 

Fred Leenart 

Casper Bottemanne  

Ans Joustra  

Gerard Brouwers (coördinatie)  

 

Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  

2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 

e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Witte Kwikstaart  

© Ko Katsman (ko.katsman@ziggo.nl) 

 

Reproductie 
Reproset kopie + 

Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 

info@reprosetkopieplus.nl 

 

Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 

Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 

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

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 

Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 

 Frans Verburgt 

Boskoop: 
 Cor van Zwieten 

Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 

Postadressen: 
 Gerard Brouwers 

 
Website: www.vogelsrijnwoude.nl 

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

 
In memoriam 

Wij ontvingen het droevige bericht, dat op 4 juni 

2014 Joop van der Zalm is overleden. 

Joop heeft vele jaren onze ledenadministratie 

verzorgd. 11 juni heeft in besloten kring de 

crematieplechtigheid plaatsgevonden te Alphen aan 

den Rijn. Voor een ‘in memoriam’ verwijs ik u naar 

de bijdrage van Leo van Soldt. 

 

Zaagbek onder de pannen 

17 juni ontvingen we van Carol Honsbeek onder 

bovenstaand opschrift enkele foto’s van een vergrote 

Zaagbek. Half mei bleek het dak van De Zaagbek 

niet meer waterdicht. Het plafond was verzadigd met 

water en viel gedeeltelijk op de grond. Het bestuur 

werd toestemming gevraagd om het herstel aan te 

pakken. In korte tijd werd een fraai plan gemaakt. 

Zaagbek en Specht zouden enkele meters uit elkaar 

worden getrokken en beide containers met 

tussenruimte zouden daarna worden overdekt door 

een nieuw dak. Zo zou een nieuwe ruimte ontstaan 

voor het opbergen van apparatuur en de lekkage tot 

het verleden behoren. 

17 juni ontstond zo een “Grote Zaagbek” met 

volgens Carol een totale oppervlakte van 80 m².  

Dank aan de familie Kerkvliet en alle actieve 

klussers van onze VWG! 

 

Contact met IVN afdeling Alphen a/d Rijn e.o. 

Dinsdagavond 1 juli hebben wij een 

gemeenschappelijke bestuursvergadering gehouden 

met IVN Alphen in hun gebouw “De Vlinder”, Burg. 

Bruinsslotsingel 15 te Alphen a/d Rijn. 

Omdat we na de fusie van de gemeenten Boskoop, 

Rijnwoude en Alphen a/d Rijn veel vaker met 

dezelfde overheidsinstanties te maken krijgen, leek 

het beide organisaties noodzakelijk om het beleid 

meer op elkaar af te stemmen. We zijn dus niet uit 

op een fusie, maar wel op een betere samenwerking. 

Deze eerste avond stond in het teken van 

kennismaking. Het was een prima begin en eind dit 

jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten. Dit keer in 

Het Anker. 

 

Proefeditie Braakbal gelukt! 

21 juli ontving het bestuur een proefeditie van 

Braakbal 35.2 (het meinummer) van Simon Alleman 

met de vraag of deze uitgave aan de verwachtingen 

voldeed. Ons oordeel was unaniem positief! Simon 

had nog wel enkele praktische vragen. Gelukkig is 

Frans Verburgt bereid om hier hulp te bieden. We 

hebben dus goede hoop, dat dit nummer van De 

Braakbal weer door een eigen lid gemaakt  wordt. 

Simon heel fijn, dat je dit werk op je wilt nemen! 

Heel veel succes en plezier gewenst! 

 

Bezoek college B & W van Alphen a/d Rijn 

Vrijdag 11 juli bracht het college van B & W van 

Alphen a/d Rijn een bezoek aan het Spookverlaat. 

Het bezoek werd georganiseerd door 

Staatsbosbeheer en Cor Kes en Ronald Klingers 

waren uitgenodigd om het college informatie te 

geven over deze locatie.  

Jenny van Leeuwen, boswachter bij SBB, was 

lovend over de wijze waarop de heren zich van hun 

taak kweten. Men was onder de indruk van de goede 

samenwerking tussen SBB en ons 

Landschapsbeheer. Helaas ontbrak de tijd om ook 

De Wilck te bezoeken. 

 

Enkele besluiten ALV uitgevoerd 

Zoals op de ALV werd besloten, hebben we 

inmiddels € 250,-- overgemaakt naar de Stichting 

“Stork”.  Verder hebben we een nieuwe beamer en 

laptop gekocht. 

Graag geef ik het verzoek door om de 

huiszwaluwnesten in Hazerswoude-Dorp te tellen. 

Meldt u bij Gerard van der Haas of bij mij! 

 

Piet van Woerden,  

secretaris 
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Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2014-2015 
 

 

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 

toegankelijk. 

 

Piet van Woerden 

 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

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 

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 

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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Di. 10/03 

10/03 
20.00-22.15 

Leden- en publieksavond: 

Vogelspecial: Dwaalgasten (Sovon) 
Jan Hoogeveen 

Do. 19/03 20.00-22.30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Za. 28/03 8.00- 18.00 
Ledenexcursie: Wieringen (standvo-

gels/steltlopers/weidevogels) 
Jan Hoogeveen 

Do. 16/04 20.00- 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma volgt! Louis Westgeest 

Za. 18/04 8.00- 12.00 Publieks- en ledenexcursie: De Wijde Aa Louis Westgeest 

Zo. 26/04 7.00- 18.00   
Ledenexcursie: Veluwe (Eerste broedvogels + door-

trekkers) 
Jan Hoogeveen 

Do. 14/05 t/m 

Zo. 17/05 
8.00 - Ledenweekend: Appelscha Jan Hoogeveen 

Za. 30/05 10.00- 16.00 Open Dag: Locatie: Spookverlaat 4 
Commissie  

“Open Dag” 

Za. 06/06 5.00- 15.00 
Ledenexcursie: Voorne’s duin (zangvogels met 

lunch). Met Han Meerman. 
Jan Hoogeveen 

 

 

Beheersactiviteiten 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuur-tuin, 

Koudekerk a/d 

Rijn 

Zaterdag 

09.00 uur 

Van maart t/m september kan men er 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, knot-

ten, 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) 
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IN MEMORIAM JOOP VAN DER ZALM 

 
 

Op 4 juni 2014 is ons lid Joop van der Zalm overleden. 

Joop is bij onze vereniging lid geworden op 1 juni 1995 en heeft onze leden-

administratie ongeveer 15 jaar met veel accuratesse uitgevoerd.  

 

Door teruggang in zijn gezondheid is Joop eind 2012 gestopt met zijn werk-

zaamheden als ledenadministrateur. Gelukkig hebben wij in Johan Hogen-

doorn een uitstekende vervanger gevonden. Het was altijd een genoegen om 

samen met Joop de jaarlijkse enveloppen voor de contributie voor het volgen-

de jaar van de geadresseerde stikkers te voorzien. Dat ging altijd met grappen 

gepaard en was dan in een paar uurtjes ‘gepiept’. 

 

Joop was een enthousiast vogelaar en hij heeft heel wat jaartjes zijn vakantie 

doorgebracht in de Weerribben in Drenthe. Als hij wat langer wegbleef kwam 

hij tussentijds nog wel even terug naar Hazerswoude om het snel groeiende 

onkruid uit zijn tuin te bestrijden om daarna weer gezwind naar de Weerrib-

ben terug te keren. 

 

Joop was ook een regelmatige bezoeker van onze leden- en publieksavonden. 

Als je aan hem vroeg “hoe gaat het, Joop?”, dan was zijn antwoord steevast 

“ik mag niet klagen”, en dat deed hij dan ook niet, ondanks dat zijn gezond-

heid de laatste jaren langzaam maar zeker achteruit ging. En toch ook met de 

nodige ongemakken. 

 

Joop is na een leven van bijna 81 jaar rustig ingeslapen.  

Wij wensen Hanny, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel 

sterkte in de komende tijd. 

 
 

Namens de VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o.,  

 
Leo van Soldt  

Penningmeester 
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BBeerriicchhtt  vvaann  ddee  lleeddeennaaddmmiinniissttrraatteeuurr  
 

 

Papegaaiduiker 
We hebben hem gezien: de Papegaaiduiker. Een 

vorige poging mislukte.  We bezochten een klein 

onbewoond eiland bij Scourie aan de noordwest kust 

van Schotland. Helaas waren ze de vorige dag ge-

vlogen over de Atlantisch Oceaan.  Dit jaar kwamen 

we op onze reis door Noorwegen bij het eiland Run-

de.   

 

Papegaaiduikers zijn het symbool van Runde. Het is 

door hun "tamheid" en hun koddige gedrag één van 

de meest geliefde dieren van het eiland. Runde her-

bergt de grootste kolonie papegaaiduikers van Zuid-

Noorwegen: ongeveer 100.000 paar.  

Na een flinke wandeling van de camping naar Lun-

deura over een stijl pad keken we uit over de zee. 

Het werd 8 uur ’s avonds en de eerste  vogel landde 

op de helling. Het werden er meer en meer. 

 
Op enkele meters zaten we er van af. Een verrekijker 

was overbodig.  Een prachtig gezicht. De volgende 

dag hebben we nog een (aan te raden) boottocht 

gemaakt  rond het eiland. Daar zagen we de vogels 

op een honderdtal meters van de kust drijven op het 

water. Te wachten op het startsein om ’s avonds 

weer naar de hellingen te vertrekken.  
 

Ledenbestand 
Sinds mei zijn er weer twee leden ingevlogen: Fred 

van Olphen uit Zoeterwoude-Rijndijk en Marc Koe-

voets uit Leiderdorp. Ik wens hun een goede tijd toe 

bij de vogelwerkgroep. Op 4 juni 2014 overleed mijn 

voorganger Joop van der Zalm die mij heeft ingewijd 

in de ledenadministratie.  

De stand per 1 mei 2014 komt daarmee op 208 le-

den, 24 gezinsleden, 11 donateurs en 18 overigen. 
 

 

Johan Hogendoorn,  
Uw ledenadministrateur 
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Het is zo’n vogeltje dat er zo maar stiekem tus-

senuit kan piepen. Veldleeuwerik, graspieper en 

meer van die plattelandsvogeltjes gingen hem 

voor. In het voorjaar kijk ik er altijd naar uit of ik 

ze weer zie. Er zijn een aantal plekken waar je ze 

altijd tegenkomt. Maar de laatste jaren lijkt het of 

hij mij een beetje in de 

steek aan het laten is. 

Op een aantal vaste 

plekken zie ik hem niet 

meer. Sommige paaltjes 

blijven akelig leeg. En 

dat worden er steeds 

meer. Ruimen we alles 

veel te netjes op? Je ziet 

hem meestal in een beet-

je rommelige omgeving.  

Gaat de Witte Kwik ons 

nu ook al verlaten, door 

onze eigen schuld? Dat 

is jammer, want ik wil 

hem er wel bij houden. 

Het is zo’n vogeltje dat met een paar kleurtjes een 

prachtig geheel weet te maken.  Het staartje dat 

altijd op-en-neer gaat. Het dartelen over het kroos 

op zoek naar insecten. Het maakt hem zo licht. Het 

maakt mij vrolijk. En anderen ook, maar dat zijn 

helemaal geen vogelaars.  

Het is ongeveer 1965, het exacte jaar weet ik niet 

meer precies. In het Veerse Meer ligt een zwem-

bad dat met een houten loopvlonder op het water 

te bereiken is. In het vlonder zit een haakse bocht.  

Maar je bent dertien, en de ingang van het zwem-

bad is ook per fiets bereikbaar. Dan ga je natuur-

lijk niet lopen.  

 

Na een heerlijke 

zwemmiddag stap ik op 

de fiets.  Samen met 

een paar vrienden gaan 

we naar huis. Plotseling 

zie ik een Witte Kwik-

staart met voer in zijn 

snavel. Hij zit op een 

paar meter afstand. Wat 

gaat hij doen? Waar 

gaat hij heen? Ik volg 

hem en zie hem opvlie-

gen. Hij vliegt langs 

mij. Ik kijk achterom. 

Waar hij zal neerstrijken? Waar is zijn nest? Dat 

zal ik nooit weten. De haakse bocht kwam eerder 

dan het neerstrijken van de Witte Kwik. Met fiets 

en al plons ik het Veerse Meer in. De reactie van 

mijn vrienden hoef ik niet te beschrijven.  
 

 

Ko Katsman 
 

 
aankondiging 

Publieksavond 9 oktober 2014 
 

Op deze avond zal Leo Ballering,van het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders (= NEST-

KAST), een lezing houden over het nestkasten-onderzoek van met name kleine zangvogels, maar ook Uilen en 

Eenden. 

Hij zal daarbij kort vertellen hoe dit onderzoek precies gedaan wordt. Ook komt aan de orde, hoe iedereen met een 

nestkast daar zijn steentje aan bij kan dragen.Voor de pauze laat hij zien wat er normaal in de nestkasten wordt 

aangetroffen; vogelsoorten, nesten, eieren en jongen. 

Aan de orde komt wat NESTKAST met de verzamelde gegevens van 13.000 nestkasten, per jaar, doet. 

Na de pauze komen de meer bijzondere soorten aan de beurt. Ook wordt er een kijkje gegeven in wat er, buiten 

vogels, nog meer in nestkasten wordt aangetroffen, zoals zoogdieren, insecten, gemengde legsels ect.  

Het belooft een boeiende avond te worden, zegt het voort!! 

 

Namens de educatiecommissie, 

Corrie van der Veer  
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Een gouden zonneglans op de kleurenpracht….  

LLaannggss  hheett  HHoollllaannddss  DDiieepp    
Excursie van 19 april 2014 

 

 
Om 7.00 uur vertrokken we met 4 auto’s en 14 per-

sonen richting Utrecht, of toch naar……. Na een 

extra rotonde-rondje op de Gemeneweg toch naar 

Rotterdam. Na dik een uur stonden we bij Numans-

dorp met uitzicht over de Hoogezandse Gorzen te 

genieten van de stilte, de sfeer, de vogelgeluiden en 

de koffie. Het enige huis op deze plek leek onbe-

woond, maar door de komst van 14 luidruchtige 

vogelaars in deze stilte ontwaakten toch enkele be-

woners. Een Vink en een Groenling, samen op één 

tak in de volle ochtendzon, prachtig. En dan heb ik 

ook nog een goede daad verricht door een schaap die 

niet meer overeind kon komen een handje te helpen. 

Een Blauwborst liet zich horen , maar we hebben er 

niet één gezien. 

 

De tweede bestemming lag in de APL-polder (An-

dreus, Petrus en Leonardus): de Oeverlanden van het 

Hollands Diep ten westen van Strijen as. Al direct 

zagen we de Oeverzwaluwen. We wandelden tussen 

de Plaat van Essche en de Zeehondenplaat door over 

het laarzenpad. Het was een vochtig, desolaat gebied 

met veel drassig land. Zes Witgatten verrasten ons. 

Bij de auto teruggekomen waren er paaseitjes, 

Roodborsttapuiten en een Blauwborst? 

Of toch niet? Alles verandert met een 

mond vol chocola! 

 

De derde bestemming was Polder 

Groot Koninkrijk bij ’s Gravendeel. 

De zon was heerlijk gaan schijnen en 

het was genieten van de Kluten, een 

Watersnip, Oeverlopers, Tureluurs en 

Zwarte Ruiter. De Kneuen waren erg 

actief en in de verte zagen we een paar 

Grutto’s. We liepen een belabberd 

ongelijk pad en John wilde al dekking 

zoeken, toen het geluid van een trein 

gevaarlijk dichtbij kwam. Toen bleek 

dat we bij een ontluchtingspijp van de 

treintunnel stonden. We genoten van de wandeling 

richting de auto waar de lunch wachtte. 

 

De vierde plek was een bijzondere polder waar we 

met een veerbootje naar toe vaarden; de Sophiapol-

der bij Hendrik Ido Ambacht. Een polder, 77 ha, die 

weer teruggegeven is aan het water en de getijden en 

waar je over een vlonderpad door heen kunt wande-

len. Veel ganzen, Canadeze en Grauwe, Lepelaars, 

Bergeenden en nog veel meer. We liepen een rondje 

van 2,5 km en genoten van het mooie weer, de gan-

zennesten, het zicht op Dordrecht en alle bedrijvig-

heid op de rivieren en aan de oevers. Tegen vieren 

namen we het bootje weer terug en was een eind 

gekomen aan een heerlijke, gezellige dag. Een dag 

met een gouden randje.  
 

Corrie van der Veer 
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Waarnemingen ledenexcursie Hoekse Waard 19 april 2014 
 

Fuut Kleine Plevier Blauwborst (witgesterd) 

Dodaars Kievit Gekraagde Roodstaart 

Aalscholver Grutto Roodborsttapuit 

Blauwe Reiger Groenpootruiter Zanglijster 

Ooievaar                 (o) Zwarte Ruiter Merel 

Lepelaar Tureluur Rietzanger 

Zwarte Ibis             (o) Witgat Kleine Karekiet            (h) 

Knobbelzwaan Watersnip Zwartkop 

Grauwe gans Kokmeeuw Fitis 

Grote Canadese Gans Stormmeeuw Tjiftjaf 

Brandgans Zilvermeeuw Koolmees 

Nijlgans Kleine Mantelmeeuw Pimpelmees 

Bergeend Grote Mantelmeeuw Matkop 

Slobeend Visdief                           (o) Boomkruiper 

Krakeend Holenduif Gaai 

Pijlstaart Houtduif Ekster 

Wilde Eend Turkse Tortel Kauw 

Wintertaling Halsbandparkiet Zwarte Kraai 

Kuifeend Grote Bonte Specht Spreeuw 

Bruine Kiekendief Oeverzwaluw Huismus 

Buizerd Boerenzwaluw Ringmus 

Torenvalk Huiszwaluw Vink 

Fazant                          (h) Graspieper Groenling 

Waterhoen Witte Kwikstaart Putter 

Meerkoet Gele Kwikstaart Kneu 

Scholekster Grote Gele Kwikstaart Appelvink 

Kluut Winterkoning Rietgors 

Bontbekplevier Heggenmus Totaal 83 soorten 
 

         h = gehoord     o = onderweg      
 

 
 

Grote  en Kleine Mantelmeeuw 
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CCaaddeeaauuss  
 

Excursie rivierengebied 18 mei 2014 
 

 

Stel je eens voor: Een vroege zaterdagmor-

gen, grondmist waar koeienkoppen en  mo-

lens boven uitsteken,  een blauwe verwach-

tingsvolle hemel,  een lage opkomende zon 

aan de ene en een lage ondergaande maan 

aan de andere zijde.   

Zo begint de dag met een eerste, stil makend 

cadeau. 

 

Negentien vroege vogels vertrekken om zeven 

uur voor een dag met 250 km rijden voor de 

boeg. Kasteel Neerijnen, aan de noordelijke oe-

ver van de Waal, is de eerste stop. De vogels 

zingen volop en een Ooievaar vliegt sierlijk 

rond de beige-gele kerk.  

Moet je voorstellen, je loopt door een bos met 

een hoge beukenlaan, op het eind de dijk met 

een ongekende ouderwetse bloemenpracht en 

grote diversiteit. Vanaf de dijk van het Water-

schap Rivierenland zie je de uitgestrekte uiter-

waarden met onder je een dode arm van de Waal 

vol met waterlelies in knop. En de dan vogels. 

Bij het griend een zeer goed waarneembare 

Groene Specht op een geknotte wilg, een Sper-

wer op kale takken in de boom, een Bosrietzan-

ger die ons in verwarring brengt door zijn vele 

imitaties en als klap op de vuurpijl drie Koekoe-

ken die voor ons een show opvoeren en fantas-

tisch van dichtbij bekeken kunnen worden. Of 

kijken zij nieuwsgierig naar ons?  

 

Cadeaus 2, 3 en 4. 

Tegen kerktijd vertrekken we naar verschillende 

uiterwaarden. Als eerste de Gamerense Waarden 

aan de Waal, westelijk van Zaltbommel. Schitte-

rend kunnen we een blauwe pijl  observeren die 

van en naar zijn nest in een kleiwandje vliegt en 

de IJsvogel poseert een paar keer, speciaal voor 

ons op een takje voor zijn nest. 

 

Het 5
e
 cadeau. 

Ook heel verrassend om een grote grijze schild-

pad te zien zonnen op een tak in het water, een  

Zomertaling in prachtkleed en Kleine Plevieren 

scharrelend met hun gele kraaloogjes. 

In de Afferdense uiterwaarden komen we als de 

zon hoog aan de hemel straalt met zomerse tem-

peraturen en windstilte. Helaas dumpen ver-

schillende auto’s met aanhangwagen hun last bij 

een natuurterrein in aanleg. De vogels houden 

siësta. Nog even naar Dodewaard en het kasteel 

bij Amerongen. Het is mooi, maar de vogels 

houden zich rustig en op afstand, al is een Witte 

Kwikstaart die laag op het water zijn insecten al 

dansend bemachtigt een mooi tafereel.  

 

Om 17.30 u weer thuis, met armen vol cadeau-

tjes in mijn hoofd.  

’s Avonds een mail van Jan met de minstens 73 

vogelnamen van de dag. En het worden er uit-

eindelijk 88! 

 

Bedankt Bert en Ton voor de excursie! 

 

 

 

Els Baars 
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Waarnemingen rivierengebied 18 mei 2014 
 

Aalscholver Gierzwaluw Kneu Slobeend 

Bergeend Grasmus Knobbelzwaan Snor (h) 

Blauwe Reiger Graspieper Koekoek Sperwer 

Boerenzwaluw Grauwe Gans Kokmeeuw Spotvogel 

Boomklever   (h) Groene Specht Koolmees Spreeuw 

Boomkruiper Groenling Krakeend Tafeleend 

Boompieper   (h) Grote Bonte Specht Kuifeend Tapuit 

Boomvalk Grote Canadese Gans Lepelaar Tjiftjaf 

Bosrietzanger Grote Lijster Matkop   (h) Torenvalk 

Bosruiter Grote Zilverreiger Meerkoet Tuinfluiter  (h) 

Braamsluiper Grutto Merel Tureluur 

Brandgans Heggenmus Nijlgans Turkse Tortel 

Bruine Kiekendief Holenduif Oeverzwaluw Vink 

Buizerd Houtduif Ooievaar Visdief 

Dodaars   (h) Huismus Pimpelmees Wilde eend 

Ekster Huiszwaluw Putter Winterkoning 

Fazant IJsvogel Rietgors Witte Kwik 

Fitis (h) Kauw Ringmus Zanglijster 

Fuut  Kievit Roek Zilvermeeuw 

Gaai Kleine Karekiet Roodborst Zomertaling 

Gekraagde Roodstaart (h) Kleine Mantelmeeuw Roodborsttapuit Zwarte Kraai 

Gele Kwikstaart Kleine Plevier Scholekster Zwartkop 
 

          (h) = gehoord.     Totaal 88 soorten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Kasteel Amerongen, eindpunt van deze reis 
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Lentevreugd, Pan van Persijn, 
Berkheide en Ganzenhoek 
Excursie op zaterdag 7 juni 2014 

 

 

Om 07.30  uur zijn alle ‘Vroege Vogels’ van de 

club aanwezig en worden we welkom geheten door 

onze IVN gidsen Lex Burgel en Hugo Wouden-

berg, vrijwilligers bij SBB en ook vleermuis- en 

vlindertellers. We krijgen een waarschuwing om 

behoedzaam te zijn bij de Schotse Hooglanders en 

de Konikpaarden want er zijn jongen, maar vooral 

worden we gewezen op de kleine beestjes, de Te-

ken. Hugo woont in één van de witte huizen aan de 

rand van Lentevreugd.  

 

 

 
Lex maakt zich een beetje zorgen om de afstand van 

de door Jan uitgezette wandeling. Er wordt besloten 

om het strand maar van de wandeling af te strepen. 

Ondertussen vliegt er een Fuut over en Kieviten dar-

telen door de lucht. 

 

We starten bij Lentevreugd, meteen na vertrek komen we 

bij een nogal steil oplopende duinrand, een afzandings-

rand. Na de afzanding en het vlak maken van het terrein 

diende het gebied tot tien jaar geleden als bollenveld. Op 

grond van het ‘Pact van Teylingen’ moest er natuurterrein 

gecreëerd worden: Lentevreugd. Dit is een zeer vochtig, 

vernat natuurterrein waar grondwater omhoog komt. 

Daarom heeft Hugo een pad voor droge voeten uitge-

maaid.  

 

Een Heggenmus laat zich op dit vroege uur luide horen en 

onder de deelnemers wordt er gesteggeld over Rood-

borsttapuit of Kneu: we hebben tegenlicht. Wel zien we de 

prachtige grasranden vol Rietorchissen. Ook moeten er 

Steenrode- en  Moeraswespenorchissen voorkomen, hier 

en daar kan Parnassia worden gezien. We hebben uitzicht 

op een prachtige solitaire boom met oplopende lijn door 

de windrichting, het is een schaduwplek voor de runderen. 

Hugo heeft met verdriet de laatste Veldleeuweriken uit het 

gebied zien verdwijnen en er wordt nagedacht over de 

specifieke voorwaarden om ze naar het gebied te laten 

weerkeren. Daarvoor worden de ‘rellen’ gemaaid om het 

Duinriet te laten verdwijnen. Vrijwilligers hebben met 

harken het maaisel afgevoerd om het gebied ‘voedselarm’ 

te maken om de diversiteit te bevorderen.  

 

Nu is er hoop op nieuwe broedgevallen van Veldleeuweri-

ken. Bij intensieve veeteelt is het maaibeheer van het gras-

land eens in de vier weken, maar de Veldleeuwerik  

 

 

 

heeft vijf weken nodig om de jongen vliegvlug te krijgen, 

dus de legsels worden in het boerenland letterlijk steeds 

vermalen….   Lentevreugd zou dè plek voor de omgeving 

kunnen worden om de Veldleeuwerik te behouden omdat 

er geen commercieel beheer hoeft te zijn. 

De polders achter de duinen worden gevoed met 

water uit het duin middels beekjes (=rellen). Er 

wordt 8500 m3 voorgezuiverd water per uur in het 

duin ingelaten in infiltratieplassen. Daar wordt het 

water verder gezuiverd zowel biologisch als viraal. 

Het verzorgingsgebied van Dunea loopt van Monster 

tot Katwijk en betreft 1,2 miljoen mensen. Terwijl 
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Hugo vertelt, pakt hij een rups van de Grote Beer-

vlinder, geliefd voedsel voor Koekoeken. 

 

We lopen naar het moerasgebiedje. Het overtollige 

water uit Lentevreugd wordt afgevoerd via weterin-

gen  naar Katwijk via de Oude Rijn. Er zijn onder-

handelingen gaande over plannen om een rondwan-

deling te maken, dus om direct vanaf  Lentevreugd  

 

naar de Pan van Persijn te kunnen doorlopen. Er is 

helaas een nieuw soort sport ontdekt: mensen die 

bijzonderheden uitzetten in natuurgebieden. Dat 

moet ook gebeurd zijn met de Boomkikker want deze 

wordt ineens talrijk waargenomen in het gebied. 

Ondertussen vliegt een grote groep jonge en oude 

Knobbelzwanen over.  

 

 
 

Lentevreugd is a.h.w. een oude zaadbank. Zodra je 

de grond beroert komt oud zaad naar boven dat nog 

ontkiemt. Zo worden uit de bloembollentijd nog ont-

kiemende planten waargenomen als Kievitsbloemen, 

maar ook Kweek, Vrouwenmantel en Cosmea. 

 

Binnenkort is het Nacht van de Vleermuis en de 

Nachtvlinder ( 20 juni). Van de laatste komen er in 

Nederland 800 soorten voor. Hugo zal aanwezig zijn 

op Lentevreugd. Vleermuizen volgen vaak hoogtelij-

nen in het landschap, dus de rand van de verhoging 

van de Pan van Persijn die Lentevreugd gedeeltelijk 

omsluit is ideaal gebied voor nachtvlinderwaarne-

mingen! 

 

We lopen een stukje van het pad af naar een water-

poel met middenin een zandkern. De wandelstok van 

Lex wordt er tot aan het handvat ingestoken. Als 

losgelaten wordt springt de stok met een reuze 

sprong omhoog door de opwaartse druk. Het is een 

plek waar aangetoond kan worden dat hier kwelwater 

omhoog komt. 

 
Huiszwaluw 

 
De runderen in het gebied worden geleased door het 

bedrijf Ekogrön. Bij een dood kalf werd o.a. een Raaf 

gesignaleerd. Bij de kwelplekken wordt Duizendgul-

denkruid en Waterkers aangetroffen. 

We zien op de Russen heel veel poppen van de Sint 

Jansvlinder hangen niet te verwarren met de Sint Ja-

cobsvlinder die  het Jacobskruiskruid als waardplant 

hebben. De vlinders lijken voor leken erg op elkaar.  

 

Als we aan het eind van Lentevreugd komen bij de 

witte huizenrij zien we enorm veel huiszwaluwen 

vliegen. Als we beter kijken zien we onder de witte 

dakranden heel veel nesten waarop de  huiszwaluwen 

af- en aanvliegen.  

 

Tussen het gras in de noordpunt van het gebied staan 

zeker 200 rietorchissen in het gras. Dit stuk land is 

door  runderen lang voedselarm gemaakt, dus een 

voorbeeld voor goed beheer van het gebied. 

 

 
Rietorchis 
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We lopen om naar de Pan van Persijn. Het is weer 

een hele studie om een kaartje uit de automaat te 

kunnen trekken. We geven het op en betalen Hugo in 

de hand zodat hij de kaartjes later kan regelen. Een 

Winterkoning begeleidt het gedoe bij de automaat 

met luid gezang, ook een Zwartkop en een Houtduif 

laten zich horen.  

We mogen koffiedrinken met uitzicht op Lente-

vreugd vanuit een hoge uitzichtpost met bankjes. De 

eerste Nachtegaal van deze dag laat zich horen. De 

Pan van Persijn is een overgangsgebied tussen duin 

en polder. Vroeger was deze streek een getijdegebied 

van de Oude Rijn. Daarom vinden we hier naast 

strandwallen ook  oude rivierduinen.  

Boomleeuwerik 

 

We lopen langs de Atlantic Wall. Onderweg zien we 

door Stippelmotten kaal gevreten Kardinaalsmutsen. 

Na 21 juni lopen de Kardinaalsmutsen weer uit als de 

rupsen zich verpopt hebben. Het weer uitlopen van 

de kaalgevreten planten wordt wel het ‘Sint-

Janslot’genoemd. Later zien we op het Jacobs Kruis-

kruid Zebrarupsen waaruit de dagactieve nachtvlin-

der, de Sint Jacobsvlinder te voorschijn zal komen. 

 

We gaan vanuit de Pan van Persijn door naar Berk-

heide. Hier lopen Konikspaarden en Gallowayrunde-

ren. Berkheide is waterwingebied van Dunea. Op een 

watertje zien we schrijvertjes, een Nachtegaal laat 

zich luide horen. Bij een vogelscherm zien we wei-

nig vogels. De vermoeidheid in de benen begint nu  

wat toe te slaan, maar we moeten nog een heel eind. 

Het geluid van Grasmussen begint nu de overhand te 

nemen. Ook horen we af en toe de baltszang van de 

Boomleeuwerik, lu lu lu lu.  

 

We volgen visueel een Zandhagedis. Ook zien we 

een Zandkevertje. We nemen een ‘kop koffie met’ 

bij het fietstentje aan het rijwielpad, een welkome 

stop! Ik moet moed verzamelen bij de gedachte dat 

we nog zo’n eind moeten lopen. Had ik mijn tele-

scoop maar niet meegenomen 

 

Dunea is overgegaan tot diepte infiltratie, dus er is 

niet meer het nadeel van het inlaten van nog voedsel-

rijk water met als gevolg dat er 

veel brandnetels en riet gingen 

groeien. Om de schade van deze 

voedselrijkdom te herstellen is 

overgegaan tot kaalmaken tot op 

het grondwater, ook om natuurlijke 

verstuiving van het zand te laten 

plaatsvinden. Dit heeft tot veel 

onbegrip geleid. Het gebied werd 

door het publiek minachtend tot de 

‘Kalahari’ omgedoopt. Vlak achter 

Duinoord vinden we een natte 

zanderige plek waar het krioelt van 

de kleine Rugstreeppadjes. Ook 

vinden we er een Veenmol, het 

grootste insect van Nederland. 

Voorbij Duinoord nemen we op  

                              een bankje nog even rust en eten 

en drinken wat. Daarna is het met ferme stap, via 

Rijksdorp naar de auto’s  bij Lentevreugd. Hugo 

neemt mijn statief over en Pierre draagt de scoop 

zelf. Voor vermoeide benen is het nog een flink eind! 

We rekenen uit dat met zeven uur onderweg op een 

kruissnelheid van drie km/uur i.v.m. met de stops, we 

toch zeker 20 km gelopen moeten hebben. Een 

prachtige tocht, schitterend weer, maar ook wel ver. 

Maar voldoening gevend is dat ik het nog heb weten 

te volbrengen en het is goed dat ik van te voren niet 

heb geweten hoe warm het was en hoe ver, met de 

telescoop als extra last op de schouder. Later blijkt 

op grond van de door Frans van Antwerpen bijge-

houden waarnemingen dat we toch 65 vogelsoorten 

gescoord hebben.  

 

Mieke Bernard 
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Kraanvogels Fochteloërveen profiteren  
van vernatting 

 

Het gaat hartstikke goed met de kraanvogels in het Fochteloërveen. In 2014 hebben er zeven paren gebroed; 

haast een verdubbeling sinds vorig jaar. Er zijn waarschijnlijk acht kuikens geboren. De toename van het 

aantal broedparen is te danken aan de hogere waterstand in flinke delen van het veen. 

 

 

Rust en water 
Naast de zeven broedparen zijn er twee zogenaamde territoriumparen en een solitaire man in het gebied. 

Territoriumparen zijn wel gepaard maar hebben (nog) geen nest. In 2013 waren er vier broedparen en één 

territoriumpaar. In totaal zijn er nu zo’n 44 kraanvogels in het wetland. Dat de soort het zo goed doet in het best 

bewaarde hoogveengebied van Nederland heeft alles te maken met de rust en uitgestrektheid van het gebied. Dit 

voorjaar is in grote delen van het veen de waterstand verhoogd, waardoor meer broedgebied is ontstaan. 

 

 

Dringen om een plekje 

De populatie kraanvogels in het Fochteloërveen groeit 

en daarmee ook de concurrentie: landjepik is aan de 

orde van de dag. Losse groepjes vogels zorgen voor 

onrust op de broedplaats. Ongepaarde mannetjes 

verleiden vrouwtjes van een broedpaar en nieuwe paren 

proberen een plekje te veroveren, wat gevestigde paren 

niet altijd over hun kant laten gaan. WetlandWacht van 

Vogelbescherming Herman Feenstra houdt de 

kraanvogels nauwgezet in de gaten. “We zijn benieuwd 

naar de draagkracht van het gebied. Waarschijnlijk past 

er nog wel een aantal broedpaar bij, maar het houdt een 

keer op. Dan zullen de vogels uitwijken naar gebieden 

die rustig genoeg zijn, zoals het Dwingelderveld. Maar 

het blijft nu nog gissen. ” 

 

 

Van ei tot puber 

De eerste broedparen zaten dit jaar in maart op de eieren, drie weken vroeger dan in het koude voorjaar van 2013. 

Rond Pasen kropen de eerste kuikens uit het ei. Kraanvogelkuikens moeten een groot deel van de dag eten om uit 

te groeien tot een 1.20 meter grote vogel. Als ze een maand oud zijn kunnen ze al aardig uit de voeten, maar pas 

met een week of tien kunnen ze ook vliegen. Rust is in die periode van essentieel belang. Vandaar dat de 

kraanvogelpubers in het Fochteloërveen alleen te zien zijn vanuit de uitkijktorens in het gebied. 
 

 

Bron Vogelbescherming 2014 
 

        Het jaarlijks aantal territoria in Nederland 
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(aankondiging) 

EEuurroo  BBiirrddwwaattcchh  22001144  
 

Zoals ieder jaar komt er een verzoek van BIRDLIFE INTERNATIONAL om mee te doen aan het jaar-

lijks terugkerende evenement: EURO BIRDWATCH. 

 

Zoals de naam al aangeeft is het een Europese aangelegenheid, waaraan de meeste zusterorganisaties 

meedoen. Voor ons land is de organisatie in handen Vogelbescherming Nederland. De 

Europese coördinatie is handen van Birdlife partners in Slowakije en Luxemburg. 

Het doel van deze telling is om in heel Europa aandacht te schenken aan 

(trek)vogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor be-

schermingsactiviteiten in de verschillende landen,  

 doordat vogels en hun bescherming voor het voetlicht wor-

den gebracht. 

De EURO BIRDWATCH vindt plaats op zaterdag 4 okto-

ber 2014. 

Wij als VWG  doen al jaren mee aan deze “happening” Het is 

altijd weer spannend wat er die ochtend weer geteld gaat worden! 

Misschien is voor die gene die dit nog niet hebben mee gemaakt en toch ook van vogels houden, een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met het fenomeen “Vogels tellen” 

De telpost is zoals gebruikelijk aan de Burmadeweg (dit is aan de westkant van de Wilck) en we begin-

nen om 8 uur 

Hopelijk, tot ziens! 
Wijnand van den Bosch 

 

 

 

 

IInnggeekkoommeenn  lleeccttuuuurr  
 

1.   Bladgroen – januari 2014 (IVN/KNNV regio Leiden) 

2.   Bladgroen - mei 2014 (IVN/KNNV regio Leiden) 

3.   Bont Allerlei 35.1 – 2014 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 

4.   Bont Allerlei 35.2 – 2014 (IVN afd. Alphen a/d Rijn)  

5.    De Strandloper 46.1 – maart 2014 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

6.   De Strandloper 46.2 – juni 2014 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

7.   Jaaroverzicht Natuur 2012 (eerste uitgave van diverse organisaties, o.a. Centraal Bureau voor de 

Statistiek, Naturalis en Sovon)  

8.   Limosa 86.4 – 2013 (NOU/Sovon)  

9.   Sovon-Nieuws 26.4 – december 2013 (Sovon) 

10.   Sovon-Nieuws 27.1 – maart 2014 (Sovon) 

11.   Vogelbalans 2013 (Sovon) 

12.   Vogels 01/2014 (voorjaar) (Vogelbescherming Ned.) 

13.   Vogels 02/2014 (lente) (Vogelbescherming Ned.) 

14.   Vogels + 01/2014 (voorjaar) Opvolger van Vogelnieuws (Vogelbescherming)  

 
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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Zeemeeuwen 
 

 

“Hé Ronald, wist je dat er 

zeemeeuwen op het dak 

broeden?” 

“Klingers, jij bent toch van de 

vogeltjes? D’r broedt een 

paartje van die grote enge 

rotmeeuwen op het dak. Valt 

daar wat aan te doen?”  

”Ronald, zo lief, ons meeu-

wenstel heeft een ei gelegd.” 

 

 Elke dag de afgelopen we-

ken kwamen er wel collega’s 

voorbij om te wijzen op het 

feit dat er dit jaar op het op 

het platte dak voor de admi-

nistratiekamer een stelletje 

Zilvermeeuwen succesvol 

aan gezinsuitbreiding heeft 

gedaan. Zo kon ik alleen al 

door de opmerkingen van 

mijn collega’s op dagelijkse 

basis het gezinnetje volgen, 

de vrijpartijen van de ou-

ders, het leggen van de eie-

ren en het opgroeien van de 

jongen. 

Het zat er al een beetje aan 

te komen dat deze meeu-

wen ons gebouw zouden 

uitkiezen voor hun nest, 

want ze zijn kind aan huis. 

Omdat ze zo goed  

kunnen bedelen worden  

ze al geruime tijd 

van de met liefde 

klaargemaakte 

inhoud van 

broodtrom-

meltjes 

voorzien. “Bah, alweer boterhamworst”, denkt de on-

dankbare ambtenaar, hup voor de meeuwen. 

De twee oudervogels hadden zelfs al namen gekregen 

van de vertederde en politiek-correcte collega’s: Henk 

en Ingrid. En toen kwamen 

de kindertjes: eerst twee op 

één dag, en twee dagen later 

nog één nakomertje. Van die 

mooie bruinwitte pulletjes, 

‘gewoon te schattig’ volgens 

een geëmotioneerde collega-juriste. Ook die moesten 

namen krijgen. En omdat ons hoofd Gebouwen, Ali, al 

eens had rondgevraagd of die beesten eigenlijk wel be-

schermd waren, werd als extra beveiliging tegen uitroei-

ing bedacht dat de twee oudste schatjes Achmed en 

Fatima zouden heten. De jongste werd Kareltje gedoopt. 

Of het wel twee jongetjes en een meisje waren, was niet 

goed te zien en deed er ook niet toe. 

  

Steeds minder collega’s spraken negatief over het gezel-

lige nestje. Het was vertederend om te zien hoe voor-

zichtig een grote meeuwensnavel stukjes patat of ha-

ringstaart (door pa of ma gejat uit de afvalbak bij de vis-

kraam verderop) aan de pulletjes voerde.  

 

Maar ja, kleine pullen worden groot (en lelijk). Ze schij-

ten de hele boel onder en vreten als reigers (nou ja, dan 

toch in ieder geval als volwassen Zilvermeeuwen). Dus 

begint het gemor onder de meeuwenhaters weer. Een 

jolige collega wilde de jonkies wel helpen met een voor-

tijdige vliegles. Over het randje van het dak kieperen en 

zien hoe ze landen. Een ander bood aan om het nest en 

de jonkies ter bescherming tegen de regen toe te dek-

ken met een stoeptegel, van enige hoogte geworpen.  

 

Gelukkig zijn de meeuwenvrienden nog steeds in de 

meerderheid en waakzaam. Meeuwen broeden 

graag in kolonies. Dat heb ik nog maar aan nie-

mand verteld….          

Ronald Klingers 
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VVooggeellrreeiiss  BBuullggaarriijjee  
25 april / 05 mei 2014 

 

Inleiding 

Alweer de achtste VWG-buitenland-vogelreis! 

Uiteindelijk viel de keus op Branta Tours: een 

elfdaagse vogelreis door BULGARIJE. Het 

deelnemers aantal brak alle records: 32! Jammer 

genoeg moest “nestor” Fred kort voor de reis 

afzeggen. Met zoveel deelnemers werd de 

organisatie anders dan gewoonlijk: voor vervoer 

gebruikten we twee “midi”-bussen, allebei met 

chauffeur en gids. De groepen verbleven soms in 

aparte onderkomens en reden nooit tegelijk precies 

dezelfde routes. Dus: dagelijks  twee verschillende 

verslagen en waarnemingslijsten. Samengevoegd 

vormden ze de basis van deze samenvatting, 

aangevuld met wat persoonlijke indrukken van de 

auteur.  

Bulgarije in een notendop 

Het land meet 111.000 km², zowat driemaal 

Nederland. Op 1 januari 2013 woonden er bijna 

7.280.000 mensen, ± twee miljoen minder dan in 

1989. Oorzaken zijn forse emigratie (m.n. hoger 

opgeleiden en jongeren) en dalend geboortecijfer. 

 

Hoofdstad is Sofia  (veruit de grootste stad), er 

wonen ongeveer   1.215.000 mensen (1-1-2013). De 

in grootte erop volgende grotere steden per 1-1-

2013:  Plovdiv (340.000), Varna ( 335.000), Burgas 

(200.000), Ruse (150.000), Stara Zagora (140.000). 

De bevolking  is voor 80% Bulgaars-orthodox. 

Zo’n 20% van de beroepsbevolking werkt agrarisch 

en brengt ongeveer 20% van het bruto nationaal 

product in. De tot 1989 staatsgeleide economie zakte 

sterk in door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en 

werd in de jaren negentig marktgericht hervormd. 

Munteenheid is de Lev, deze is een halve Euro 

waard. In vergelijking met de “oudere” EU-landen 

blijkt in allerlei sectoren (o.a. infrastructuur, 

landbouw) veel modernisering nodig.  Er is 4300 km 

spoorweg, het snelwegennetwerk bestaat vooral nog 

uit losse wegen (bij elkaar zo’n 600 km), in totaal is 

er ± 1.100 km gepland. Sinds 2012 zijn wat 

belangrijke routes tot snelweg aangepast met een 

nieuw wegtype: “expresweg”. Bulgarije bezit en 

propageert een rijke gevarieerde natuur; net als in 

veel Zuidoost-Europese landen valt er aan het 

milieugedrag nog veel te verbeteren: afval kom je 

bijna altijd en overal tegen. Er zijn vier Nationale 

Parken, wij reden er door drie: Vitosha, Rila en 

Pirin. Verder veel reservaten / natuur-parken met 

beschermde status. Een belangrijk begrip langs de 

Zwarte Zeekust is de “Via Pontica”: de op één na 

belangrijkste Europese vogeltrekroute naar Noord en 

Zuid. We profiteerden er zeker van!  Het land telt ± 

400 er geregeld voorkomende vogelsoorten; het door 

Branta Tours voorgeschotelde programma 

“beloofde” er “> 200 “.  

Wel wat veel? Of toch niet?! …… Voor de 

historisch georiënteerde lezer daarom een 

opsomming van tijdens de eerdere VWG-reizen 

waargenomen soortenaantallen:  

• ZW-Polen 2000: 150; 

• Oost-Schotland 2002: 135; 

• NO-Hongarije 2004: 189; 

• Extremadura-Spanje 2006: 155; 

• Lesbos-Griekenland 2008: 176; 

• Donaudelta/Dobrogea - Roemenië 2009  

(= reis VWG-leden op privé-basis): 189; 

• Mecklenburg-Vorpommern - Duitsland 2010: 

186;           

• NO-Spanje 2012: 196;         

• Oost- en Zuid-Bulgarije 2014: > 200 ??!! 

 
Programmering 

Doelgebieden en doelsoorten: de eerste vier dagen 

(25/28 april) vogelen langs de Zwarte Zeekust: 

watergebieden, steppeachtige streken, bos e.d. Fraaie 

kanssoorten daar: Kleine Klapekster, Bonte Tapuit, 

Balkanvliegenvanger, Zwartkopgors, 
Vorkstaartplevier, Vale Spotvogel, Balkansperwer, 

beide Europese pelikanen ……..   De volgende 

zeven dagen (29 april/5 mei): zuidelijk heuvel- en 

bergland, meestal niet ver van de Griekse grens. 

Goede kansen op: Maskerklauwier, Rotsklever, 

Blonde Tapuit, Aziatische Steenpatrijs , Rode 

Rotslijster, Steenarend, Rotskruiper, Aasgier, 

Notenkraker …… 

Globale route/overnachtingsplaatsen  (zie op de kaart 

hierna de per nacht genummerde zwarte stippen) 

Dag 1: na aankomst bij Varna vogelend onderweg 

naar de onderkomens. Groep 1 neemt voor twee 

nachten intrek bij het dorpje Durankulak, groep 2 

wat zuidelijker in het kuststadje Kavarna  (zie de 
“nachtstippen” op de kaart hierboven, nrs. 1+2). 
Dag 2: vogelen geblazen in de wijde omgeving. Dag 

3: al vogelend zuidwaarts; voor beide groepen twee 

nachten in hetzelfde hotel  (3+4)  te Sarofovo, bij 

Burgas. Dag 4: vogelen in de waterrijke omgeving 

aldaar. Dag 5: lange reisdag met weinig stops: naar 

Gorna Pole (375 km, gemeente Madzarovo), daar 

voor iedereen twee  overnachtingen (5+6). 
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Dag 6: verkenning oostelijke Rodopen (vooral hoge 

heuvelgebieden en laaggebergte). Dag 7: reisdag: 

vogelen tot in het westelijke hogere deel van het 

Rodopegebergte; groep 1 brengt  twee nachten door 

in het dorpje Jagodina,  bus 2 in het iets grotere 

stadje Trigrad (7+8). Dag 8: vogelen in de 

Trigradkloof met kans op Rotskruiper; daarna de 

omgeving doorvorsen op allerlei “veren”. Dag 9: een 

vogelende reisdag door de Rodopen en het 

Piringebergte tot nabij het zuidwestelijke 

drielandenpunt met Griekenland/Macedonië;  

gezamenlijk overnachten in het dorpje 

Chuchuligovo, onderhorigheid van de stad Petrič  

(9).  Dag 10: reizend noordwaarts met diverse stops; 

nadien logies + diner/ontbijt “op hoogte” in het  

National Park Vitosha (10). Dag 11: Een korte rit 

naar Sofia en het vliegveld. 

 

Dagimpressies 

Vrijdag 25 april  
Om vijf uur stonden we bij de incheckbalie, twee uur 

later vertrokken we naar de havenstad Varna in 

noordoost-Bulgarije, met Wenen als tussenstop. 

Keurig op tijd landden we rond half één bij Varna, 

waar we werden verwelkomd door Pavel Simeonov 

(tourmanager, leider en gids) van Branta-Tours en de 

andere gids, Mladen. De chauffeurs luister- 

den naar de voornamen Liubo en Todor.

 

Na het inladen reden we via Varna naar en langs de 

kust noordwaarts. Al vrij vlug waren de twee bussen 

elkaar kwijt: we reden deels verschillende routes. 

Wat later passeerde bus 2  de stad Kavarna, niet veel 

verder volgde de eerste stop. We kregen de 

nestelplaats van een Oehoe  in de kijkers, met daarin 

nog net wat nageslacht te zien. Een fraaie start! 

Vervolg: het Durankulakmeer, een belangrijke 

vogelstop- en -broedplaats. Het meet ±4 km² en ligt 

naast het Zwarte Zeestrand. Dus werd het een 

gevarieerde stop die zorgde voor o.a. Zwarte Ibis, 

Grote Karekiet, allerlei steltlopers en zangvogels.  

We reden terug naar Zwarte Ibissen in het 

Durankulakmeer   

 

Kavarna, waar we intrek namen in “Unser Haus”.  
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Groep 1 verbleef in de “Branta Birding Lodge” bij 

het dorp Durankula en had intussen o.a. Griel, 
Alpengierzwaluw, Slangenarend, Steppebuizerd en  

Roemeense Kwik  gespot. Alles bij elkaar kwamen 

we deze eerste (halve!) dag tot 105 soorten op de 

gezamenlijke waarnemingslijst. De kop was eraf!  

Het diner was prima, waarna we moe maar voldaan 

onze goede slaapplekken opzochten. 

 
Zaterdag 26 april 
Groep 1 begon de dag direct prachtig met 

Roodpootvalk en Scharrelaar. Bus 2 zat wat minder 

gunstig, maar aan de achterkant van het hotel leverde 

een groene helling o.a.Zomertortel op. We bezochten 

die dag veel plekken; een highlight was Kaap Kalia-

kra, deze steekt met 70 m hoge  kliffen een eind 

Langs de rand van Kaap Kaliakra   
 
de Zwarte Zee in. Een Parelduiker in prachtkleed en 

een op een stenen muurtje showzittende Bonte 

Tapuit fungeerden als showstelers,wat veraf over zee 

noordwaarts trekkende strepen bleken Yelkouan 

Pijlstormvogels. Op de kaap allerlei informatie over 

o.a. zeevogels. Ook is er een klein museum met 

allerlei vondsten vanaf het begin van de jaartelling 

tot in de middeleeuwen.  

Na een koffiestop (Bijeneters, 

Withalsvliegenvanger) ging het zuidwaarts 

(Steppekiekendief) voor een lunch op een strandje 

met riviermonding. Een wandeling leverde o.a.  

Ralreiger, Kleine Vliegenvanger en Oostelijke  

Orpheusgrasmus  op. De laatste stop van bus 2 was 

aan de rand van het Shablameer, ook al een 

reservaat: hier genoten van Witoogeend, Steltkluut 

en Witwangstern. Uit de Steltkluut- (TR)verslagen 

was niet altijd op te maken waar men precies 

vogelde, maar de waarnemingen zijn duidelijk. Op 

de daglijst van bus 1 o.m. Kleine Jager, Syrische 

Bonte Specht, Citroenkwikstaart  en Appelvink. 

Opgeteld leverde dag 2 maar liefst 143 soorten op 

(de totaalteller stond natuurlijk lager).  

 
Zondag 27 april  

Beide groepen trokken in de ochtenduren hun eigen 
plannen. De ene bezocht o.a. de Zwarte Zeekust met 

bijv. Dwergaalscholver en Scharrelaar. De andere 

ging naar een nat bosgebied nabij het dorp Albena: 

het Baltatareservaat. Daar direct verrassingen in prut 

onder de bomen: Woudaap, Ralreiger. Maar de koek 

was er nog niet op: Mladen had allerlei zangvogels  

Steltkluut 

 
in aanbieding. Wat te denken van een 

Vliegenvanger-kwartet: Bonte-, Withals-, Balkan- en 

Grauwe-?!  Buiten het bos een meermalen  roepende 

Grijskopspecht, maar helaas lukte het niet om deze 

in de lenzen te krijgen. Na nog een uiteindelijk  

luidkeels pesterig “uitlachen” was het over en uit.  

Zo’n vijftig km zuidelijker, vlakbij het dorp Gorica, 

lunchten we op een terras bij een dierentuintje. 

Heerlijke soep en meer warms, toen we klaar waren 

arriveerde de andere groep. Tussen al dan niet 

opgehokte hoenders, eenden en varkentjes kon er 

ook worden gevogeld: ook hier vliegenvangers. De 

rit werd vervolgd naar de havenstad Burgas, deze 

Witvleugelstern (TR) 
 
streek staat bekend om haar vogelrijkdom. Vooral 

grote waterplassen/zoutmeren hebben jaarrond veel 

avifauna in de aanbieding. Bij het stadje Pomari  is 

een schitterend wetland, vanaf plasdras tot dieper 

open water. Ondanks  heftig hondengeblaf (gelukkig 

goed afgerasterd) was het meteen na het parkeren 
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heftig raak: honderden eenden, sterns, steltlopers, 

andere watervogels, vaak op fotografeerafstand! Wat 

highlights: veel Zomertaling,  Poelruiter, Krombek- 

en Temminck’s Strandloper, zelfs drie (de volgende 

dag nota bene vier!)  Breedbekstrandlopers, Citroen- 

kwikstaart , Witvleugelstern en Dunbekmeeuw.  

Het kon niet op!  

Beide groepen arriveerden en dineerden niet tegelijk 

in ons nieuwe hotel: “St. George” te Sarofovo. 

Alwéér het eind van een fantastische vogeldag en 

wederom een hoge dagscore: 140 soorten. 

 

Maandag 28 april 
Gezamenlijk wandelen in een vlak gebied met als 

doelsoort de Vorkstaartplevier. Soms zit hier ook de 

Steppevorkstaartplevier, dus: wie weet nog een 

lucky shot?!  Tot voor kort was het hier een vochtig 

steppeachtig gebied, maar nu als zodanig verwoest: 

omgeploegd om EU-ontwikkelingssubsidie te 

claimen; na ontvangst blijven zulke gebieden dan 

gewoon zo liggen. Waar zagen we dat ook al eens? 

Precies: in 2012, NO-Spanje!  Maar in het veld viel 

toch wel wat voor vogels te halen: minstens zeven 

rondscharrelende Ralreigers, een Kwak en wat  

Roodpootvalken passeerden. Er vloog ook een groep 

Vorkstaartplevieren  zicht- en hoorbaar langs, dus 

slaagden we tóch in onze opzet! 

Intussen was het tijd om de watermassa’s rondom 

Burgas uit te kammen, deze beslaan zo’n 30 km². 

O.a. het Vaya meer : een infovitrine toonde allerlei 

prachtige soorten; enkelen scoorden we, maar de 

meeste niet. Ook bezochten we de grote meren 

Atanasovsko en Mandra, er tussen ligt het reservaat 

Podra. Daar zijn minstens 265 soorten 

waargenomen, als enige plek aan de Bulgaarse 

Zwarte Zeekust is er een gemengde kolonie van 

zeven(!) reigerachtige soorten.  Groep 1 kwam 

gelukkig alsnog de Breedbekstrandlopers tegen, nu 

zelfs met vier; evenveel Roze Pelikanen nam men 

overvliegend waar. Op de spotlijst nu ook 

Zilverplevier en de hier echt zeldzame Kanoet. Op 

een Zeearendnest scoopten we een oudervogel en 

twee jongen. Schreeuwarend, Kleine Torenvalk,  

Zwarte Wouw,  Buidelmees, Siberische Tjiftjaf en 

ook Spaanse Mus werden genoteerd. Groep 2 vond 

het intussen wel genoeg.  

Al eerder was groep 1 vertrokken naar een 

beukenbos niet ver van de Turkse grens in het 

Natuurpark Strandja, doelsoort: de Witrugspecht. Na 

wat vijven en zessen werd een paartje ontdekt, maar 

een kwalitatief hoogwaardige score werd het helaas 

niet. Na het “lijsten” (135 dagsoorten) sloten we af 

met een welverdiend drankje (frisje-wijntje-biertje-

rakiaatje). 

 
Dinsdag 29 april 

                                   Kuifleeuwerik                    (TR) 
 

 

Voor het ontbijt zangwaarneming van een 

doortreksoort: Noordse Nachtegaal . Vandaag 

afscheid van de Zwarte Zeekust. Een lange rit: 

laagvlakte, heuvelland, laag- en beginnend 

middelgebergte. Kompas westwaarts, na ±40 km 

(vlakbij de plaats Sredec) een eerste stop:  

Appelvink, Dwergarend. Later volgden Keizer- , 

Schreeuw-  en Slangenarend, Rouwmees en  

Maskerklauwier. Een draad vlak naast de bus bood 

een Scharrelaar  aan als schitterend kijk- en 

fotomateriaal. 

Landschappelijk een mooie afwisselende tocht; na de 

lunch staken we de rivier Evros over, de delta in het 

grensgebied Turkije/Griekenland staat bekend als 

prima vogel(aars)gebied.  

Zuidoost-Bulgarije is erg arm, veel bewoners zijn 

vertrokken zodat er veel woningverpaupering en –

leegstand voorkomt. Men overleeft hier in moeilijker 

omstandigheden in vergelijking met de 

oorspronkelijker EU-landen en redt zich vooral met 

kleine zelfvoorzienende landbouw/veeteelt.   

 Voor onze 

chauffeurs Liubo 

(bus 1) en Todor 

(bus 2) bleek het in 

de bergen moeilijk 

rijden. Vooral in 

de laatste 

kilometers was de 

flink klimmende 

weg schrikbarend 

slecht: ze 

laveerden 

stapvoets van links 

naar rechts tussen 

de gaten door, 

slaagden cum 
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laude: dus een welverdiend applaus!                     
Scharrelaar 
 

Intussen waren we in het oostelijke Rodopegebergte.  

Twee nachten verbleven we in de “middle of 
nowhere”: het dorpje Gorno Pole. Volgens onze 

gastvrouw  Beti  Vassileva telt het zo’n 25 inwoners, 

einde 2007 woonden er statistisch nog 44. 

Bestuurlijk valt het onder de gemeente Madzarovo, 

door deze omgeving stroomt de Arda-rivier. Daar is 

een van de beste Bulgaarse vogelgebieden: veel 

soorten staan op de Bulgaarse, Europese en 

 
Leegstand door ontvolking  
 

Mondiale Rode lijst 

Voor onze chauffeurs Liubo (bus 1) en Todor (bus 2) 

bleek het in de bergen moeilijk rijden. Vooral in de 

laatste kilometers was de flink klimmende weg 

schrikbarend slecht: ze laveerden stapvoets van links 

naar rechts tussen de gaten door, slaagden cum 

laude: dus een welverdiend applaus!   

Ons logeeradres, de ‘Wilde Farm”, is een grote bio-

boerderij tevens B&B-vestiging. Beti en haar man 

Nikolay zwaaien er de scepter bedrijfsmatig en sociaal 

uitstekend. Als makke schapen bijeengehokt kregen we 

een heerlijk en uitgebeid diner, compleet met toetjes. 

Overnachten kon niet gezamenlijk: behalve in het 

hoofdgebouw sliepen we in vier verderaf gelegen 

huisjes. Het sanitaire/slaapgebeuren waren daar OK. 

Helaas de toegangspaadjes niet: alles bij elkaar niet 

ongevaarlijk. Puntje voor repliek! Natuurlijk werd er 

ook weer “gelijst”, samengevoegd bleken er vandaag 

104 soorten genoteerd. Tot slot ook een feestelijk tintje 

aan dit dagverslag: we hadden een feestvarken, Tonie 

was jarig!  

 
Woensdag 30 april 
 Zelfs de donkere uurtjes waren hier “vogelbaar”, 

nachtelijk genoteerde soorten:  Bos-, Steen- en 

Dwergooruil.  Tijdens de ochtendhap werd Bert 

massaal toegezongen: verjaardagsfelicitatie!  

Vervolgens vlug de wijde omgeving in om volop te 

gaan 

 
Hoofdgebouw van de “Wilde Farm” 
 

genieten. Het Rodopegebergte vormt de grens tussen 

Bulgarije en Griekenland. Het oostelijk deel meet 

1/3 van de hele oppervlakte en is aanzienlijk lager 

dan het westelijke, ook is het dichter bevolkt. Het 

westelijke is dus dubbel zo groot en hoger (hoogste 

punt: 2191m), dunner bevolkt en de infrastructuur is 

daar beter ontwikkeld.   

 

Een wandeling langs een rotsenformatie naast de er 

stromende Arda leverde Grijze Gors, Slechtvalk en 

een prachtige Blauwe Rotslijster op. Later volgden 

Steenarend  en Steppebuizerd . Het bergachtiger deel 

van de regio bood veel fraais, ook omdat de groepen 

niet altijd dezelfde route volgden. Daarom 

verschilden de lijsten soms aanzienlijk. Tijdens de 

picknickstop Rotsklever en Roodstuitzwaluw, later 

werden in een open weideplateau Aas- en Vale Gier, 

Kleine Torenvalk en Bergfluiter bijgekruist. 

 

Na het diner hebben wat deelnemers nog een tijdje 

gezellig en “constructief” met gastvrouw Beti zitten 

praten, vooral over haar bedrijf en bedrijfsvoering. 

Flink en doordacht hard werken heeft veel opge- 

bouwd, zowel wat huisvesting als kwaliteit van 

bedrijfsgrootte en bedrijfsvoering aangaat. De 

veestapel is groot, gevarieerd, op hoog en veilig 

niveau.  Voor B&B-uitbreidings-nieuwbouw zijn er 

serieuze plannen.  Onze dagsluiting: deze 

gevarieerde dag offreerde ons 103 soorten. 
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Een nevenonderkomen voor zeven deelnemers 

 

Uitzicht vanaf Gorno Pole 

 
Beti Vassileva overziet haar dinerende gasten  
 
Donderdag 1 mei 
Vandaag het traject Gorno Pole – Trigrad/Jagodina. 

Het eerste reisdeel hadden we de weergoden nog 

mee. Op de schrale grond worden hier vaak 

tabaksplanten geteeld. De regio nabij de stuwdam 

Studen Kladenets werd leverancier van een 

langdurig postende Balkansperwer. Deze jaagt 

vooral op  hagedissen en insecten, is minder 

vogelvanger dan “onze” Sperwer. Wielewalen leven 

(hier) vaak in hoge bomen nabij water, is de 

voedselvoorziening (liefst grote insecten en harige 

rupsen) er beter?  

De volgende halte was de oever van de rivier 

Krumivitsa. Rotsen te over langs de weg plus een 

soortenrijke vogelbevolking: wat te denken van 

Rode Rotslijster, Rotsklever, Oostelijke Blonde 

Tapuit?   

En: een langs vliegende Kwartel? Nee, dat niet, na  

geduldig “posten” bleek het om een  Aziatische  

Steenpatrijs te gaan!  Flink wat later – er moesten 

toch ook reiskilometers worden gemaakt!  – een stop 

bij een vrij open bos met wat struikbegroeiing. Hier  

heel ander gevogelte: Mladen kwam  zijn belofte van 

Maskerklauwier na en er bivakkeerde zelfs een 

paartje Kleine Plevier.  

     
Het echtpaar gaf graag toestemming voor een foto  
 

Nu was het gedaan met het aardige vogelaarweer: 

kou en regen staken de kop op (in Bulgarije was het 

de afgelopen 127 jaar nog nooit zo’n nat voorjaar 

geweest). Dit weergedrag bleek ook nadelig voor de 

berenexcursie waarvoor zes leden zich opgaven. Ze 

beleefden in die avonduren van alles, van zoiets als 

een coureur op een racecircuit tot een steeds kouder 

wordend verblijf in een schuilhut, die wel Wilde 

Zwijnen maar jammer genoeg geen enkele Bruine 

Beer opleverde. 

Maar ook aan deze in grauwe natheid eindigende 

reisdag kwam een eind: groep 2 nestelde zich in het 

stadje Trigrad (700 inw.) in hotel “Triibria”. Het valt 

onder de gemeente Devin, heeft  allerlei natuurlijke 

en historische bezienswaardigheden en is vooral  

gastvrij. Geliefd toeristenoord, met als grootste trek-  
pleister de imposante Trigradkloof. Ook onze reis 

was daarop gefocust: behalve de kloof met holen, 

hoge steile rotswanden aan weerskanten ervan en 

een er doorheen stromend bergriviertje heeft het  

ornithologische “toppers” in de aanbieding: 

meerdere Rotskruipers! Groep 1 bivakkeerde een 

vallei 

 
Vers spoor van een beer                foto F. Verburgt 
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verderop in het dorp Jagodina (500 inw.) en betrok 

het gelijknamige hotel. Dit ook erg gastvrije dorp 

bezit eveneens schitterende grotten en een prachtige 

kloof, het valt bestuurlijk onder de gemeente Borino.  

De “combilijstoogst” was vandaag lager dan 

gewoonlijk: 79 soorten. 

 
Vrijdag 2 mei 
Vóór het ontbijt vogelen leverde leuke dagstarts op: 

in Jagodina zorgde de Europese Kanarie ervoor, 

Trigrad had het voorrecht van Waterspreeuwen als 

buren. Onderweg naar de Trigradkloof voerde een 

Grote Gele Kwik een jong. Mladen benadrukte dat 

vandaag geduld een echt schone zaak was: het kan 

wel twee uur duren voordat het “bingo” is. Vanuit 

Trigrad was het tien minuten tot de kloof. Eenmaal 

uitgestapt moest je alle claustrofobische gevoelens 

bedwingen of uitbannen:  je voelde je alleen maar 

nietig met die aan weerskanten honderden meters 

hoge steile rotswanden. En: zouden de minuscule 

afmetingen van Tichodroma murania hier echt wel 

“spotbaar” zijn?.  

De door Mladen ingestelde wachttijd van twee uur 

had een reden: pas als de rotswand voldoende door 

de zon is opgewarmd vindt onze doelsoort het tijd 

worden om insecten/larven te gaan zoeken. Enkelen 

kregen van Mladen een “disrespectful behaviour” 

toegevoegd, blijkbaar niet de juiste graad van geduld 

vertonend. Maar uiteindelijk: de Rotskruipers waren 

het wachten dubbel en dwars waard, aan beide 

einden van de kloof kreeg iedereen het kleurige 

rood-grijs-wit-zwart schitterend in de kijkers, elk 

detail scherp in beeld. Een echt weergaloze en 

onvergetelijke ervaring! 

 

Erg leuk was ook het voeren van twee jonge Raven 

door hun ouders, goed zichtbaar in een rotshol. Be-

 
Waterspreeuw van hotel Triibria 
 
geleid door steeds meer zon werd verderop nog een 

stop gemaakt, met allerlei vogelvariaties. 

Daarna genoten we in het hotel van lekkere soep en 

kipschnitzel in plaats van witbrood-sandwiches.  Die 

middag opereerden beide groepen weer gescheiden. 

Groep 2 ging in de omgeving wandelen, wat begon 

met goed weer. Leuke waarnemingen:  Grijze Gors 

en een groep van minstens zes Geelgorzen, bezig in 

een strovoorraadje om er plukjes uit te halen. Daarna 

sloeg de dreigend donkere lucht toe en bezorgde 

langdurig hinderlijke zware natheid. De bus pikte 

later een deel van de zompige vogelaars op, anderen 

kozen ervoor om in een straf  tempo terug te lopen. 

Eén troost: vlakbij het hotel wachtte altijd de 

Waterspreeuw op vogelaars, plus hun optiek en 

fotoapparatuur!   

Wat andere highlights van  met name groep 1: 

Zwarte Ooievaar, Hop, Roodstuitzwaluw, Cirlgors. 

Dagoogst “laag”: 56 soorten. 

 
Zaterdag 3 mei 
Ook aan de ontbijttafel werd gevogeld: een 

discussie over verschillen tussen Matkop en 

Glanskop. Verder spotwerk leverde o.a. nog  

Boomvalk, Zwarte Mees en Rotszwaluw op, maar 

de Europese Kanarie liet in Trigrad gruwelijk 

verstek gaan. Vandaag dus weer een vogelaars-

reisdag.  

Trigradkloof op 
zijn smalst                               
 

Na verloop van 

tijd verlieten we 

de westelijke 

Rodopen, maar 

niet de bergen: 

erop aansluitend 

ligt in de 

Bulgaarse 

zuidwesthoek het 

Piringebergte. 

Een deel is 

Nationaal 

Park/UNESCO-

Werelderfgoed. 

De hoogte 

varieert tussen 

1008 en 2914 

meter, het is een kalkstenen Balkanlandschap met 

meren, watervallen, holen, pijnbomen, Pleistocene 

flora (veel endemische soorten), gevarieerde fauna. 

Helaas, geen tijd voor bezoek. Busvogelen leverde 

gauw een Vale Gierzwaluw op, dus: alert blijven! 
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Naarmate we vorderden, werd het landschap steeds 

kleinschaliger: vooral aardappelveldjes;  een paard 

voor de ploeg, plantwerk met de hand. Beide 

groepen hielden vlak na elkaar halt in een nogal 

open grasachtig landschap. Zowel Mladen als Pavel 

kamden hun haar erg luidruchtig met “crex-crex”- 

klanken en behaalden beiden auditief resultaat: de 

Kwartelkoning reageerde roepend; maar gezien?: 

nee dus! Verderop leverde een langduriger stop met  

wandeling allerlei “klein spul”:  Boomleeuwerik en - 

pieper, Vuurgoudhaan, Zwarte Mees, Sijs  en jawel,  
eindelijk Europese Kanarie voor bus 2! 

Dagelijks leven in Trigrad    
 
Groep 1 kwam o.a. Slangenarend, Kuifmees en later 

nog Wielewaal en Bijeneter tegen. Binnenrijdend in 

het Piringebergte een fraaie groet van een op een 

reclamebord poserende Steenuil.  Een klim tot bij het 

(14
e 

eeuwse) Rozenklooster bracht de  

Alpengierzwaluw  op de daglijst. De laatste stop 

gold de Rotsmus, maar langdurig speurwerk bleek 

jammer genoeg helemaal  vergeefs. Hier wel o.a. de 

Zwartkopgors. 

Ons onderkomen voor één diner (prima) plus één 

nacht met daarna ontbijt (b)leek in een voormalig 

(militair?) complex uit de tijd van IJzeren Gordijn te 

zijn. Het functioneert vaak als doorgangsverblijf op 

de route naar en vanaf Griekenland. Dit was aan de 

minder goed onderhouden kamers merkbaar. Het ligt 

in het dorpje Chuchuligovo (gemeente Petrič), niet 

ver van het drielandenpunt Bulgarije/ 

Griekenland/Macedonië. Alles bij elkaar kwamen we 

wat vogels aanging deze dag tot 79 soorten. 

 
Zondag 4 mei 
Nachtelijk feestgedruis hield sommigen tot in de 

kleine uurtjes wakker. “Vroege vogels” verkenden 

tussen ontwaken en ontbijt de naaste omgeving. 

Opmerkelijkst: zo’n 10 Grauwe Vliegenvangers, 

kennelijk op doortrek. Om negen uur vertrokken we, 

geen Rotsmus gelijst; deze daarom maar omgedoopt 

tot “roTmus”!   

 

Noordwaarts richting Sofia rijdend, spotten we o.a. 

Kalanderleeuwerik. Iets voorbij Blagoevgrad een 

koffie- en sanitaire stop. Wat verderop oostwaarts 

afgeslagen, het Rilagebergte in; hier is het grootste 

Bulgaarse Nationale Park met ±280 gletsjermeren en 

een rijke fauna van zoogdieren en vogels. 

 Ook het beroemde Rilaklooster (UNESCO-

Werelderfgoed) ligt er. Een vol uur aan bouwkunst, 

cultuur en historie besteden kon er gelukkig af. Het 

monument is een voorbeeld van Bulgaarse 

renaissance, symboliseert de Slavische culturele 

identiteit na eeuwenlange bezetting en 

onderdrukking. Gesticht rond 850, na een brand in 

1833 is het in 1870 opgebouwd/gerestaureerd. Dit 

bouwwerk had op het hoogtepunt cellen voor 500 

monniken en 1000 slaapkamers voor pelgrims. 

Behalve religieus centrum van de Bulgaars 

Orthodoxe Kerk is het  nationaal bedevaartsoord. 

Beslist een indrukwekkend bezoek. 

Intussen was er ook nog gevogeld, twee 

doordouwers kregen als beloning Witrugspecht dan 

wel Vale Gierzwaluw in de lenzen. Regen bij de 

lunch, weer onderweg richting Sofia liet Pluvius ons 

gelukkig in de steek en doemden de besneeuwde 

toppen van ons einddoel op:  Vitosha National Park ( 

2.290m), het oudste natuurpark in de Balkan. Als 

laatste stuk een lange, vaak steil klimmende weg, 

met mooie vogel soorten: Zwarte Specht, Beflijster, 

Notenkraker. Voor het uitladen vogelden we nog wat 

tot onder de top, met als “oogst”: Vuurgoudhaan, 

Kruisbek, Goudhaan en Waterpieper. 

 

 
Het binnenplein van het Rilaklooster   
 
Onze laatste verblijfplaats was het Moreni Mountain 

Chalet;  “Moreni” verwijst naar “stenenrivier”, ofwel 

morenepuin. Het onderkomen had een ruime, 

gezellige eet- en recreatiezaal, met groot open 

haardvuur (buiten was het rond het vriespunt!). Een 

prima dinerbuffet, maar dit gold niet voor de kamers: 

oud, onverzorgd, viezig (bijv. sanitair!), incompleet 

(zoals douchekop). Nóg  een reactiepunt! 

 
Deze laatste avond was erg gezellig: iedereen zat 

door elkaar in opperbeste stemming. Onze 

voortreffelijke gidsen Pavel (bus 1) en Mladen (bus 

2) en vakkundige chauffeurs (Liubo en Todor) 

kregen elk zowel een verbale als stoffelijke blijk van 

waardering voor hun indrukwekkende bijdragen  aan 

het slagen van deze fraaie vogelreis. Dit gebeurde 

meertalig: Bulgaars (Barbara), Engels (George) en 

Spaans (Ludy).  Tot slot: de gecombineerde 

dagproductie (of dag”consumptie”?) bleek 81 

soorten. 
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Morenenrivier     
 
Maandag 5 mei 
Traditioneel “reveillevogelen” en na het ontbijt nog 

een “slotakkoord” leverden flink wat op voor de 

laatste daglijst: onder de top nabij onze verblijfplaats 

zagen/hoorden we o.a. Beflijster, Kruisbek en 

Goudvink. Natuurlijk werd op die hoogte gehoopt op 

Alpenheggenmus, maar mogelijk verbleef deze 

intussen al wat in hogere bergtopsferen. Een andere 

wenssoort, Sneeuwvink, kwam hier niet voor. 

Halverwege het hotel en de doorgaande weg naar 

Sofia wandelden we zowat een uur vogelend omlaag. 

Mladen kon geen Zwarte Specht tot reageren 

verleiden, wel troffen we Wielewaal, Matkop,  

Boomklever en Notenkraker.  Al met al : een 

waardig slot van deze schitterende vogelreis.  

 
Alpenheggenmus??? hogerop! 
 

Na een rit door Sofia (niet via de “oude stad”) namen 

we op het vliegveld afscheid onze vier Bulgaarse  

begeleiders. De daglijst bleef vanzelfsprekend kort: 

uiteindelijk 30 vogelsoorten. De terugreis verliep 

probleemloos en volgens schema, na een tussenstop 

in het Duitse Frankfurt/M.  landden we tegen 18 uur 

op Schiphol. 

Zoals altijd namen we bij de bagagebanden afscheid, 

we keken terug op een geweldige trip. Schitterende 

natuur met veel prachtige vogels, in de zuidelijke 

bergen vaak armoedige en zware 

leefomstandigheden. De verblijven waren in het 

algemeen naar  behoren, met soms uitschieters naar 

boven en beneden. Aan de sanitaire inrichting 

moesten we wat wennen, maar Bulgarije kent nu 

eenmaal ook andere gewoonten dan ons eigen land. 

Over de maaltijden werd soms wat dan verschillend  

gedacht, maar de lunchpakketten konden soms toch 

wel ietwat smakelijker. 
 

En eerlijk is eerlijk: het in de reisbeschrijving 

vermelde aantal  van meer dan 200 waargenomen 

vogelsoorten werd niet alleen gehaald, maar zelfs dik 

overtroffen: gezamenlijk kwamen we tot maar liefst 

244! Dit met de serieuze mededeling van de gidsen 

erbij dat het hoge vogelaargehalte in beide groepen                                    
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zeker had bijgedragen aan de hoge eindscore. 

Waarvan graag acte! Notenkraker  (TR) 

Geijkte vragen: de mooiste waarneming? de 

indrukwekkendste vogelsoort? de grootste 

verrassing? Objectiviteit is hierbij niet aan de orde, 

iedereen heeft haar/zijn eigen favorieten! Gelukkig 

maar …… 

Rest nog het toetje met slagroom: de reünie op 4 

oktober bij Rob en Elly in Alphen a/d. Rijn, tot dan!! 

 

Bert van Eijk,   
foto’s Ton Renniers (=TR) en Bert van Eijk 

 

 

 

 

 

 

 
 

Waargenomen zoogdieren 
 

 

Bruinvis    Steenmarter  *      

Haas Boommarter 

Oostelijke Egel  *   Bunzing  *     

Otter Bruine Beer   **   

Siesel Balkan Gems 

Vos Eekhoorn 

Wild Zwijn Grootoorvleermuis 

Ree 

  

*  verkeersslachtoffer,  ** vers spoor juv.. 
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Waargenomen vogels 

 

Knobbelzwaan Buizerd Kleine Mantelmeeuw Witte Kwikstaart Bonte Vliegenvanger 

Grauwe Gans Sperwer Dwergmeeuw Gele Kwikstaart Balkanvliegenvanger 

Bergeend Havik Dwergstern Balkan Kwikstaart Withalsvliegenvanger 

Wilde Eend Balkansperwer Grote Stern Roemeense Kwik. Koolmees 

Krakeend Torenvalk Lachstern Noordse Kwikstaart Zwarte Mees 

Slobeend Kleine Torenvalk Visdief Russische Kwikstaart Pimpelmees 

Smient Roodpootvalk Reuzenstern Citroenkwikstaart Kuifmees 

Wintertaling Boomvalk Zwarte Stern Grote Gele Kwikstaart Glanskop 

Zomertaling Slechtvalk Witvleugelstern Waterspreeuw Matkop 

Tafeleend Waterral Witwangstern Heggenmus Rouwmees 

Witoogeend Waterhoen Houtduif Roodborst Staartmees 

Aziatische  Steenpatrijs Meerkoet Turkse Tortel Nachtegaal Buidelmees 

Kwartel   Scholekster Zomertortel Noordse Nachtegaal  (h) Boomklever 

Kwartelkoning  (h) Kluut Koekoek Gekr. Roodstaart Rotsklever 

Fazant  (h) Steltkluut Oehoe Zwarte Roodstaart Rotskruiper 

Parelduiker Griel Bosuil Tapuit Boomkruiper 

Geoorde Fuut Vorkstaartplevier Steenuil Izabeltapuit Kleine Klapekster 

Dodaars Kleine Plevier Dwergooruil Oost. Blonde Tapuit Grauwe Klauwier 

Fuut Bontbekplevier Gierzwaluw Bonte Tapuit Roodkopklauwier 

Yelkouan Pijlstormvogel Strandplevier Vale Gierzwaluw Paapje Maskerklauwier 

Roze Pelikaan Zilverplevier Alpengierzwaluw Roodborsttapuit Ekster 

Aalscholver Kievit Hop Zanglijster Gaai 

Kuifaalscholver Kanoetstrandloper IJsvogel Grote Lijster Notenkraker 

Dwergaalscholver Drieteenstrandloper Bijeneter Merel Russische Kauw 

Woudaapje Steenloper Scharrelaar Beflijster Roek 

Kwak Bonte Strandloper Zwarte Specht Blauwe Rotslijster Bonte Kraai 

Ralreiger Krombekstrandloper Groene Specht Rode Rotslijster Raaf 

Kleine Zilverreiger Breedbekstrandloper Grijskopspecht Sperwergrasmus Spreeuw 

Grote Zilverreiger Temm. Strandloper Grote B. Specht Zwartkop Wielewaal 

Blauwe Reiger Kleine Strandloper Syrische B. Specht Grasmus Huismus 

Purperreiger Bosruiter Middelste Bonte Braamsluiper Spaanse Mus 

Ooievaar Witgatje Witrugspecht  Oost. Orpheusgrasmus Ringmus 

Zwarte Ooievaar Oeverloper Kleine Bonte Specht Kleine Zwartkop Vink 

Zwarte Ibis Tureluur Draaihals Baardgrasmus Kneu 

Lepelaar Zwarte Ruiter Veldleeuwerik Rietzanger Putter 

Vale Gier Groenpootruiter Kuifleeuwerik Snor Groenling 

Aasgier Poelruiter Boomleeuwerik Cetti’s Zanger  (h) Sijs 

Zeearend Grutto Kortteenleeuwerik Kleine Karekiet Europese Kanarie 

Steenarend Wulp Kalanderleeuwerik Grote Karekiet Goudvink 

Keizerarend Regenwulp Oeverzwaluw Griekse Spotvogel  (h) Appelvink 

Schreeuwarend Houtsnip Rotszwaluw Fitis Kruisbek 

Slangenarend Watersnip Boerenzwaluw Balkanbergfluiter  (h) Rietgors 

Dwergarend Kemphaan Roodstuitzwaluw Tjiftjaf Ortolaan 

Zwarte Wouw Kleine jager Huiszwaluw Siberische tjiftjaf Geelgors 

Bruine Kiekendief Kokmeeuw Duinpieper Goudhaan Cirlgors 

Grauwe Kiekendief Dunbekmeeuw Waterpieper Vuurgoudhaan Zwartkopgors 

Steppenkiekendief Zwartkopmeeuw Graspieper Winterkoning Grauwe Gors 

Arendbuizerd Geelpootmeeuw Boompieper Gr. Vliegenvanger Grijze Gors 

Steppebuizerd Pontische Meeuw Roodkeelpieper Kleine vliegenvanger totaal 244 stuks 
   

(h)- gehoord 

 

 
 
 
 
 
Yelkouan shearwater 
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WWaaaarrnneemmiinnggoovveerrzziicchhtt  

SSppooookkvveerrllaaaatt//KKrruuiisskkaaddee  22001133  
 

De lijst hieronder is voornamelijk samengesteld uit waarnemingen die zijn gedaan tijdens de door ons VWG- 

broedvogelinventarisatieteam aldaar gemaakte rondes. Betrouwbare aanvullingen zijn opgenomen via raadpleging 

van onze eigen VWG-website, wat mededelingen van VWG-leden, enkele afleveringen van ons kwartaalblad “De 

Braakbal” en de site “Waarneming.nl”.  
 

Het Resultaat 

Het betreft een totaal van 104 soorten waarvan 41 zangvogels en 63 niet-zangvogels. Hiervan is een nieuwe ge-  

biedssoort, en 47 broedende soorten waarvan één nieuwe broedvogelsoort , 5 staan op de Rode lijst 2004 en geen 

op de Europese Vogelrichtlijn.  
 

Toelichting 

De  Rouwkwikstaart  is een voor het gebied nieuwe soort; in 2013 werden binnen of vanaf het gebied 104 soor-

ten gezien/gehoord. Het aantal sinds 1980 waargenomen vogelsoorten in, naast en boven het gebied staat per 31-

12-2013 op 192. Verrassend was een onverwachte nieuwkomer als broedvogel, namelijk de Patrijs,  en dat in het 

“Jaar van de Patrijs”! Er zijn minstens 5 nog niet vliegvlugge kuikens waargenomen, waarvan 2 tijdens een 

broedvogelinventarisatieronde. Eerder in het voorjaar werd een baltsend paar vlakbij gezien. 

Het totale aantal broedvogelsoorten in dit onderzoeksgebied van Staatsbosbeheer, met tevens rapportage aan  

SOVON Vogelonderzoek Nederland (plotnr. 4716), dat gedurende het tijdvak 1995 t/m. 2013 is vastgesteld,  

bedraagt 74.  

Bert van Eijk  
 

Fuut 
1
 Gierzwaluw Kievit Watersnip 

Bruine Kiekendief Grauwe Vliegenvanger
 1, 4

   Waterpieper Zanglijster 
1
 

Holenduif 
1
 Wilde Zwaan Ekster

 1
 Krooneend 

Spotvogel 
1, 4

       Patrijs
 1, 2, 4

 Bergeend Kokmeeuw 

Aalscholver IJsvogel Wulp Merel 
1
 

Blauwe Kiekendief Baardman Witte Kwikstaart 
1
 Ringmus

 1, 4
       

Stadsduif Kleine Zwaan Kauw Tafeleend 

Grasmus
 1
 Waterral Smient Zwartkopmeeuw 

Roerdomp Grote Bonte Specht 
1
 Regenwulp Koperwiek 

Buizerd 
1
 Staartmees

 1
 Rouwkwikstaart 

3
  Vink

 1
 

Houtduif 
1
 Grauwe Gans 

1
 Zwarte Kraai

 1
 Kuifeend 

1
 

Tuinfluiter
 1
 Waterhoen 

1
 Krakeend 

1
 Stormmeeuw 

Blauwe Reiger Pimpelmees
 1
 Grutto Kramsvogel 

Havik 
1
 Soepgans Winterkoning 

1
 Groenling

 1
 

Turkse Tortel Meerkoet 
1
 Spreeuw Brilduiker 

Zwartkop
 1
 Oeverzwaluw Slobeend Kleine Mantelmeeuw 

Grote Zilverreiger Koolmees 
 1
 Tureluur Rietzanger 

1
 

Sperwer  
1
 Grote Canadese Gans 

1
 Heggenmus 

1
 Putter

 1
 

Koekoek Scholekster 
1
 Huismus Nonnetje 

Fitis
 1
 Huiszwaluw Wilde Eend 

1
 Zilvermeeuw 

(Witte) Ooievaar 
1
 Boomkruiper

 1
 Witgat Bosrietzanger 

1
 

Torenvalk Brandgans Roodborst Sijs 

Ransuil 
1, 4

          Zilverplevier Soepeend 
1
 Rode Wouw 

Tjiftjaf Boerenzwaluw Oeverloper Visdief 

Knobbelzwaan 
1
 Gaai

 1
 Paapje Kleine Karekiet 

1
 

Fazant 
1
 Nijlgans 

1
 Wintertaling Rietgors

 1
 

 

1= broedvogel 2013 in het onderzoeksgebied SBB/SOVON, 2=nieuwe broedvogelsoort , 3= nieuwe gebiedssoort, 
4= Rode Lijst 2004 – soort.  
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Nieuws uit de bibliotheek 
 

NIEUW OPGENOMEN TITELS 

 

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

a. Watervogels in Nederland 2010/2011 (SOVON, rapport 2013/02) 

b. Algemene en schaarse vogels van Nederland (2001) (R.G. Bijlsma, F. Hustings, C.J. Camphuysen) 

c. Zeldzame vogels van Nederland (1999 en 2001) (A.B. van den Berg, C.A.W. Bosman) 

d. Stadsvogels in hun domein (2014) (Jip Louwe Kooijmans, illustraties Elwin van der Kolk): 

 

Het onder a vermelde werk is geschonken door ons lid Geert-Jan van Beek, de achter b en c vermelde titels zijn 

afkomstig van ons lid Henk Vervoort. Heren, hartelijk dank! 

 

Het boekwerkje onder d lijkt voor onze vereniging van belang te kunnen zijn/worden in verband met de vele en 

veelzijdige contacten die we hebben aangaande de vogelvriendelijkheid van de huidige en toekomstige openbare 

ruimten. Het boek telt 96 pagina’s, is met een formaat van 21x23 cm simpel mee te nemen en biedt veel cijfers en 

weetjes. Maar het geeft ook aan waar de verschillende soorten het meest voorkomen. De auteur onderscheidt 

negen verschillende typen wijken binnen de stad en dat ook nog eens in  “hoog” en “laag” Nederland. Er komen 

dus in wezen 18 verschillende habitats aan bod. 

 

De soortenindeling wijkt af van de gebruikelijke 

systematiek: deze is gebaseerd op de nestplaatskeuze en 

broedbiotoop. De 63 soorten die geregeld in de stad 

voorkomen zijn in “stadsvogelgildes” naar wijktypen 

gegroepeerd en in een overzichtelijke tabel geplaatst. Het 

uiteindelijke doel betreft bescherming.  

Het voorkomen van bepaalde vogelgemeenschappen (de 

gildes) is te verklaren met de kenmerken van de 

verschillende stadswijken. Hierdoor kan bijvoorbeeld met 

bepaalde maatregelen de biotoop worden verbeterd. De 

beschermingsactiviteiten  gebeuren niet zomaar, maar via 

een standaardprocedure (vanaf inventarisatie tot en met 

het blijven monitoren). 

Een sterk punt van de schrijver is de duidelijke 

uiteenzetting van de materie. 

Het werk kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij allerlei 

contacten met gemeentefunctionarissen, 

stedenbouwkundige ontwerpers, mogelijk ook uitvoerders 

en stadsbiologen, alsook m.b.t.  plannen aangaande ruimtelijke ordening/openbare werken. 

 

 

Het is overigens voor elk lid leuk en kennis vermeerderend om door te lezen. 

Het titeloverzicht op onze verenigingswebsite is aangaande de vier bovenstaande werken bijgewerkt. 

    

Bert van Eijk,  
bibliothecaris. 

 

e-mail: Bert van Eijk@hetnet.nl, tel. (071-) 5893006. 
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• Het laatste Neder-

landse broedgeval 

van de ROOD-

KOPKLAUWIER 

dateert uit 1956 

(Eijsden – Li.), uit de periode 1957/2013 zijn 

uiteindelijk 208 individuele waarnemingsgeval-

len gefilterd. 

• Over de periode 1984/2012 is de Nederlandse 

broedpopulatie  van  de SPREEUW jaarlijks 

gemiddeld 4% afgenomen; hierdoor resteert er 

nu geen 40% meer van de populatie van medio 

jaren ’80; gegevens uit het Meetnet Urbane soor-

ten suggereren dat de recente afname het sterkst 

is in oude en vooroorlogse wijken en dat de af-

name minder groot is in na de oorlog gebouwde 

stadsdelen en in nieuwbouwwijken. 

• Ook bij de winterpopulatie van de SPREEUW in 

ons land is de trend negatief: de laatste 10 sei-

zoenen is de afname jaarlijks gemiddeld bijna 

5%. Op Europees niveau nam de soort in het 

tijdvak 1980/2011 met 52% af, ten opzichte van 

1990 met 6%. 

• De vrouwelijke LAYSANALBATROS “Wis-

dom” heeft als 61-jarige nog een kuiken op de 

wereld gezet; de vogel heeft 35 kuikens grootge-

bracht, waarvan 5 sinds 2006; gemiddeld leeft de 

soort 30 jaar. 

• In België en Nederland gaat het slecht met de 

MATKOP: zachtere en nattere winters veroorza-

ken wegrotten van gehamsterde voorraden, hitte 

en droogte in de broedtijd afnemende reproduc-

tie. 

• Uit de WEIDEVOGELBALANS 2013: enorm 

in de lift zitten GELE KWIKSTAAT, KUIF- en 

KRAKEEND; een duidelijk negatieve trend is te 

onderkennen bij VELDLEEUWERIK, PA-

TRIJS, SCHOLEKSTER, WINTER- en ZO-

MERTALING; licht positief is de korte-termijn-

trend bij o.a. GRUTTO en WATERSNIP. 

• Nog steeds uitermate slecht nieuws aangaande 

de TAPUIT als Nederlandse broedvogel: sinds 

1990 is het aantal broedparen met maar liefst 

bijna 90% afgenomen; recent onderzoek heeft 

uitgemaakt dat dioxines, die in lage gehaltes in 

bodems van Nederlandse natuurterreinen voor-

komen, zich ophopen in insecten die door de vo-

gels worden gegeten. 

• Zoals ook binnen onze VWG bekend is, blijkt de 

RANSUIL in meerdere opzichten een erg lastig 

te inventariseren broedvogelsoort: de roep is 

zacht en wordt onregelmatig voortgebracht, de 

soort reageert nauwelijks (minder dan 50%) op 

het gebruik van geluidopnames, daarnaast mis-

lukt zeker een derde van de broedgevallen en 

leidt het tellen van voedselroepende jongen vaak 

tot een onderschatting van het aantal broedparen.  

• Meer dan 10% van onze landelijke STRAND-

PLEVIER-populatie broedt op Schouwen-

Duiveland. 

• Het jaar 2013 staat intussen te boek als een groot 

invasiejaar van de GROTE KRUISBEK, voor-

laatste was in 1990 en in 2007 vond er een klei-

ne invasie plaats. 

• Vervolg GROTE KRUISBEK: de soort is erg 

afhankelijk van het zaad van de Grove Den (sta-

pelvoedsel), Denemarken behoort nog wel tot 

het reguliere overwinteringsgebied; de vogel 

weegt gemiddeld 53,5 gram (dit is ruim 30% 

zwaarder dan het gewicht van de “gewone” 

Kruisbek) en benadert hiermee de Appelvink (± 

57,5 gram). 

• In een VOGELEI is EIWIT in meerdere opzich-

ten erg belangrijk: het fungeert als stootkussen 

en waterbron, waaruit het jong vooral kort voor 

het uitkomen veel water opneemt; er ontstaat een 

luchtkamer doordat er steeds minder eiwit is, 

 

         Interessante  

        NNiieeuuwwttjjeess !! 
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waarvan het jonge dier kort voor het uitkomen 

door omschakeling op longademhaling gebruik 

maakt.     

• PLAN TURELUUR – compensatie voor natuur-

verlies door de aanleg van de Oosterscheldeke-

ring en ontwatering voor de landbouw – is na 15 

jaar voltooid; het aaneengesloten gebied van 

1200 ha op Schouwen-Duiveland wordt beheerd 

door Natuurmonumenten (750 ha) en Staatsbos-

beheer (450). 

• Op zoek naar een braakbal van een BOSUIL?  

Moeilijk te vinden, want ze gooien die tijdens 

het vliegen eruit …….. Omdat het dier niet de 

bouw heeft om lange afstanden te vliegen is de 

soort een specifieke standvogel en is het 

huwelijk monogaam, jonge vogels 

vestigen zich het liefst zo 

dicht mogelijk bij de 

geboorte-

plek. 

• De (vier) 

KROON’S POL-

DERS op Vlieland zijn bezocht door vogeltel-

lers, ze signaleerden er 128 verschillende soor-

ten. 

• ’s Winters eten RIETGORZEN meer dierlijk 

voedsel dan Geelgorzen en Grauwe Gorzen, wat 

tot uiting komt in een kortere darm. 

• Ons land is in toenemende mate naast overwinte-

ringsgebied (tot ruim 2.000.000 vogels) ook 

broed- en overzomerregio voor GANZEN ge-

worden: inclusief Nijl- en Canadese Gans wor-

den de laatstgenoemde categorieën op in totaal 

bijna 600.000 vogels geschat, waarvan driekwart 

uit Grauwe Ganzen bestaat.  

• Gemiddeld verbleven er de laatste winters  

851.000 Kolganzen en 721.000 Brandganzen in 

ons land, het aantal “GANSDAGEN”  (= aantal 

ganzen vermenigvuldigd met hun verblijfsduur) 

steeg sterk tot  een niveau van rond 300 miljoen; 

hiervan is de Kolgans verantwoordelijk voor ± 

33%, Grauwe Gans en Brandgans gezamenlijk 

voor 53%.  

• Sinds 2009/2010 zijn de seizoenmaxima van de 

KLEINE RIETGANS bij ons gehalveerd omdat 

de grootste aantallen tegenwoordig in Denemar-

ken blijven hangen, het percentage jonge vogels 

blijft over de jaren ongeveer gelijk. 

• Van de vijf soorten OVERWINTERENDE 

GANZEN komen er vier met steeds minder jon-

gen terug uit de broedgebieden: Toendrariet-, 

Kol-, Brand- en Zwartbuikrotgans; bij de KOL-

GANS daalde het percentage jonge vogels van 

gemiddeld 32 in de jaren 1980/1990 via 28 

in1990/2000 naar 17 na het jaar 2000. 

• 0. Nog even wat  aandacht voor de bij ons 

OVERZOMERENDE GANZEN (inclusief de 

broedvogels): Grauwe Gans 440.000 ex., Brand-

gans 52.000, Nijlgans 44.000 en Grote Canadese 

Gans 31.000. Bij de broedende Grauwe Ganzen 

neemt het 

aantal 

jongen sinds 

1997 af (van gemid-

deld 40% in een ganzen-

groep tot gemiddeld 18% na 2005). 

• Wetenschappers confron-

teerden EKSTERS met metalen schroeven, 

een stukje aluminiumfolie en een metalen ringe-

tjes. Wat blijkt, ze stelen ze helemaal niet, ze zijn 

er zelfs bang van. 

•  Bij de totale groep van Nederlandse BROED-

VOGELS is het aantal soorten dat toe- en af-

neemt sinds ongeveer de eeuwwisseling in even-

wicht. Bij de WINTERVOGELS gaat bijna twee-

derde van de soorten (zowel stand- als trekvo-

gels) het laatste decennium in aantal achteruit . 

• Globale trendverschillen bij broedvogelgroepen 

n.a.v. publicaties in de VOGELBALANS 2013: 

slecht gaat het bij specialisten van boerenland en 

heide, net als bij duin- en kustvogels; weidevo-

gels blijven in aantal afnemen, bosvogels blijven 

ongeveer stabiel en moerasvogels doen het goed. 

• RODE LIJST- EN VOGELRICHTLIJNSOOR-

TEN: precair is de situatie voor soorten als 

KEMPHAAN, GRAUWE GORS, WATERSNIP, 

KUIFLEEUWERIK,  KORHOEN; goed gaat het 

o.a. de GRAUWE KLAUWIER en “NIEUW-

KOMERS” (die op de Rode Lijst staan zolang ze 

minder dan 125 broedparen hebben); OOK 

Woudaap, Purperreiger en Grauwe Kiekendief 

verbeterden zich. 

 

 

 Anonymus Snuffelaer 
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MMiijjdd  rrooooffvvooggeellsshhoowwss    
Dit is een gezamenlijk persbericht van Werkgroep Slechtvalk Nederland,  

Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland,  
Oehoewerkgroep Nederland, Vogelbescherming Nederland en STONE, Steenuilen Overleg Nederland 

 

Zes bovengenoemde vogelorganisaties* zijn tegen 

het gebruik van roofvogels en uilen voor 

commerciële doeleinden, zoals roofvogel- en 

uilenshows en roepen het publiek op om geen shows 

meer te bezoeken. Roofvogel- en uilenshows kennen 

vele nadelen: ze bevorderen de wens van 

particulieren zelf een roofvogel of uil te bezitten, ze 

leiden tot illegale handel, tot het houden van vogels 

onder zeer dieronvriendelijke 

omstandigheden, tot fokken met 

hybridisatie en tot 

faunavervalsing. 

Het aantal roofvogel- en 

uilenshows in Nederland neemt 

schrikbarend toe, blijkt uit 

onderzoek van Bureau Ulucus in 

opdracht van Vogelbescherming 

Nederland. De shows worden 

meestal gehouden onder het mom 

van educatie, onderzoek toont 

echter aan dat de voorlichting 

meestal van bedroevend niveau is 

en dat toeschouwers niets te 

weten komen over de leefwijze 

van de vogels in het wild. Zowel 

bij het grote publiek als bij de 

instanties die dit vermaak inhuren 

bestaat veel onwetendheid over 

de nadelige effecten van 

roofvogel- en uilenshows. In de 

flyer "Roofvogels en uilen zijn 

niet voor de show" staan deze 

nadelen kort en bondig 

beschreven. 

 

Problemen van roofvogels- en uilenshows op 

een rij: 

Welzijnsproblemen 

In gevangenschap kunnen vogels hun natuurlijke 

gedrag niet vertonen. Ze krijgen nauwelijks de kans 

om te vliegen, mogen niet op eigen prooien jagen (en 

opeten), hebben niet de vrijheid een partner te kiezen 

en een nest te bouwen om jongen groot te brengen. 

Voor het grootste deel van de tijd zitten ze in een te 

klein hok of zitten ze met een kort touw vast aan een 

blok. Nachtvogels, zoals uilen, moeten overdag in 

het volle zonlicht optreden. 

Slechte voorlichting 

In de meeste shows wordt nauwelijks voorlichting 

gegeven. Waar dit wel gebeurt, is de verschafte 

informatie soms zelfs onjuist. Daarbij past het 

karakter van de shows niet bij de voorlichting over 

deze dieren. Tijdens de shows moeten ze kunstjes 

doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van 

een mensenmassa die de vogels kan aanraken en 

aaien. Volstrekt in tegenstelling tot het gedrag van 

de vogels in het wild. 

 

Shows creëren vraag 
De shows bevorderen de wens 

van mensen om een roofvogel 

of uil als huisdier te hebben. 

En waar vraag is, ontstaat 

aanbod. Dat aanbod bestaat 

deels uit in gevangenschap 

gefokte vogels, maar voor een 

deel ook uit eieren en 

nestjongen die uit nesten in 

het wild zijn geroofd. 

 

Faunavervalsing 

Tijdens shows komt het 

geregeld voor dat een in 

gevangenschap gefokte vogel 

de vrijheid kiest en ontsnapt. 

Bij particulieren ontsnappen 

nog veel meer roofvogels en 

uilen. Een deel van de 

ontsnapte vogels wordt niet 

teruggevangen en vormt een 

bedreiging voor de 

Nederlandse natuur. Deze vogels kunnen 

bijvoorbeeld wild broedende vogels verstoren en ze 

brengen vreemd DNA en vreemde ziektes in onze 

natuur. 

De bovengenoemde organisaties vinden dat 

roofvogels en uilen in de vrije natuur moeten leven. 

Daar kunnen ze hun eigen keuzes maken en hebben 

ze de gelegenheid hun natuurlijke gedrag te 

vertonen. Vandaag de dag kun je in ons land 

roofvogels en uilen overal tegenkomen en 

bewonderen: van het stadscentrum tot het platteland. 

Om al deze redenen zijn we de actie "Roofvogels en 

uilen zijn niet voor de show" gestart. 

Met een aantal vogel werkgroepen heeft zich ook 

onze vogelwerkgroep bij dit initiatief aangesloten. 

 

Vogelbescherming 
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DDooddee  vvooggeellss  iinn  eenn  uuiitt  ddee  vvrriieesskkiisstt  
Museum “Naturalis” laat weten dat gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten er welkom zijn. Speciaal aan die 

van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, Nachtegaal enz. is gebrek.   

Mocht u een dode muis, wezel, otter, e.d. vinden, u kunt ook bij hen terecht. Maar ook voor grotere zoogdieren! 

Geen huisdieren.  
 

Afhandelingstips 

Stop het (gave) kadaver meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam van de vondst 

plus de datum en vindplaats erop, bewaar het zolang nodig is in de vriezer. Als u tijd hebt, kunt u uw vondst(en) 

afleveren aan de informatiebalie van Naturalis, Darwinweg 2 in Leiden. Hier wordt u verder geholpen.  
 

Mail tot slot de gegevens van deze afgeleverde dode wezens even aan Bert van Eijk, die deze rubriek verzorgt en 

ons allemaal zo op de hoogte houdt. 
 

• In  2013 vond Elly van Zonneveld een dood juveniel Scholekstertje die op het dak van de bibliotheek uit 

het ei was gekropen. De doodsoorzaak is niet duidelijk, de vogel is inmiddels in de collectie opgenomen. 

• Margot Klingers bracht in mei 2014 twee mussen en een vink naar Naturalis, allen raamslachtoffers.  

• Op 10-10-2013 vond Frans Verburgt op zijn vakantie/werkadres een Winterkoninkje, vermoedelijk zich 

doodgevlogen tegen de ruit.  
 

 

De IJsmeester 

Duiven slecht in regenbuien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport: 'Vogels handelen volkomen onbekwaam bij neerslag' 
 

Duiven zijn bijzonder slecht in het 

omgaan met regen, hagel en 

andere vormen van neerslag. Dat 

is de conclusie van een rapport 

van meteo-ornitholoog Bert 

Bokhoven, in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. 

“Het is tragisch. Vrijwel alle 

duiven die we tijdens slecht weer 

observeerden bleven gewoon 

zitten, zelfs tijdens de meest 

heftige buien. Vaak keken ze erg 

ongemakkelijk om zich heen, 

maar wisten dat dan zelden om te 

zetten in gepast gedrag: Het 

zoeken van tijdelijk onderdak”, 

aldus de hoogleraar. Bokhoven 

sluit niet uit dat jaarlijkse vele 

tienduizenden duiven omkomen 

door zware verkoudheden, 

longontstekingen en aanverwante 

kwalen’. 

Aan mogelijke oplossingen van 

het probleem wordt gewerkt. 

“Soms zitten ze naast een afdakje 

midden in een plensbui. Het lijkt 

wel alsof ze niet beter weten. In 

eerste instantie zou een stukje 

voorlichting kunnen helpen: Dat 

je door middel van gebaren aan de 

duiven duidelijk maakt dat ze ook 

onder een afdakje kunnen gaan 

zitten.”  

Bokhoven geeft toe dat de aanpak 

arbeidsintensief is, maar  volgens de 

hoogleraar is de methode ‘te 

verkiezen boven op individueel 

niveau ingrijpen door iedere duif 

tijdens een regenbui naar een 

veilige, droge plek te vervoeren’ 

Opmerkelijk genoeg gelden de 

conclusies van het rapport vrijwel 

uitsluitend voor duiven. “Veel 

andere vogels zijn een stuk minder 

onbeholpen. Mussen, merels, 

eksters, zelfs reigers: Stuk voor 

stuk zoeken ze bij de eerste 

druppels onderdak. Duiven niet. 

Dat is de keiharde werkelijkheid.”  

Marianne Thieme is blij met het 

rapport en hoopt dat 

staatssecretaris Wilma Mansveld 

‘direct ingrijpt’. “Het is 

hartverscheurend om zo’n beestje 

te zien zitten, doordrenkt en koud. 

We leven in 2012, niet in de 

middeleeuwen. 

                            De SpDe Speld t 
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Van boven naar beneden: 

Alpengierzwaluw door Jan Hoogeveen 

Middelste Bonte Specht door Jan Hoogeveen  

Notenkraker door Aat Bender 

Ralreiger door Jan Hoogeveen 

Vuursalamander door Elly van Zonneveld 


