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          Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.” 
                                Opgericht op 01-01-1980 

                                           Statutair op 18-06-1984 
 

 

BESTUUR  
• Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 basbijl51@gmail.com 
• Secretaris Piet van Woerden 071-3413400 p.van.woerden@hetnet.nl 

  Busken Huetstraat 59, 2394 TE, Hazerswoude/Rijndijk 
• Penningmeester Leo van Soldt 071-3412862  leovansoldt@kpnmail.nl 

• Bestuurslid Margot Klingers 071-5411198 mbakling@planet.nl 
• Bestuurslid Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 

 
LEDENADMINISTRATIE  

• Contactpersoon Johan Hogendoorn 071 5801038 eefenjohanhogendoorn@casema.nl 

  Vrouwenweg 46, 2322, LM Leiden 
• Contributie lid > 16 jaar €  18,50 
• Contributie gezinslid / huisgenoot / jeugdlid  €  9,50 
• Donateur €  14,00 minimaal 

Bankrekeningnummer: NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.  
 Opzeggen lidmaatschap of donatie voor 1 november 

 
COMMISSIES WERKGROEPEN en CONTACTPERSONEN 

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

○ De Wilck Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
○ Huiszwaluwnesten Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 

○ Nestkasten  Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 

○ Spookverlaat/Kruiskade  Bert van Eijk  071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 
• De Braakbal Gerard Brouwers/Simon Alleman 071-3416622 braakbalvwg@yahoo.com 
• Educatie & publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 
• Landschapsbeheer Cor Kes, 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
       (incl. Houtverkoop) b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 
• Ledenexcursies en avonden Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@hotmail.com 
• Natuurtuinbeheer Tineke van Rijn/Bert v.d. Zwaan 0172-518267  /  0172-588450 
• Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@ziggo.nl 
• Oeverzwaluwwand  “Elfenbaan” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
• Overheidszaken en PR  Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 
• Tellingen: 

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

• Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 basbijl51@gmail.com 
• Veldwaarnemingen vacant    waarnemingen@hotmail.com 
• Vogelobservatiehut Ann Brouwers  071-3416622 g.brouwers@casema.nl 
• Website Rob Eveleens 0172 -587561 eveleens@vogelsrijnwoude.nl 
• Weidevogelbeheer Jan Kuijt 071-3412597 j.n.kuijt@casema.nl 
• Wetlandwacht De Wilck  Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

  KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: 
 

Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 20 januari 2015 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  
Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 17 februari 2015 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 (opmaak) 
Fred Leenart 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra  
Gerard Brouwers (eind redactie)  
 
Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  
2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Kluut 
© 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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Bestuursmededelingen 
 
 
 
Taakverdeling redactie 
Bij het aantreden van ons nieuwe redactielid Simon 

Alleman is de verdeling van de taken van de redac-
tie ingrijpend veranderd. Frans Verburgt heeft de 
redactie 9 jaar verwend door zeer veel werk voor 
eigen rekening te nemen. Hij zocht een passende 
voorplaat, die hij verder voor een ieder geheim hield. 
Schreef zijn fraaie stukken “Van de redactie”. Deed 
al het knip en plakwerk en vulde vrijwel elke open-
staande alinea op. Kortom: Zo’n eindredacteur vind 
je nooit meer! 
Nu ziet u op pagina 3 onder Colofon: Gerard 
Brouwers (eindredactie) en Simon Alleman (op-

maak). Gerard is dus verantwoordelijk voor de in-
houd van De Braakbal, maar doet het “knip en plak-
werk” niet. Hij is ook niet van plan om als eindre-
dacteur een bijdrage te leveren, maar dat kan nog 
veranderen. Simon stelt met de ingeleverde kopij De 
Braakbal samen. Wat doen de overige redactieleden 
dan? Zij krijgen ieder een deel van De Braakbal 
toegestuurd ter correctie. Dit laatste blijft dus onge-
wijzigd. 
De totale redactie maakt jaarlijks wel een planning 
van de stukken die per kwartaal in De Braakbal aan 
de orde moeten komen. Aan u de taak om genoeg 
kopij te leveren. 
 
Vervanging Jan Hoogeveen 
Het zal nu wel algemeen bekend zijn dat Jan Hoo-

geveen door een herseninfarct zijn vele taken in de 
commissie “Ledenexcursies en avonden” voorlopig 
niet zal kunnen uitvoeren. 
Ton Renniers wil die coördinerende rol nu gaan 
vervullen. Gelukkig is John van Blaricum lid van 
deze commissie geworden. Welkom John! John zal 
als aanmeldpunt voor excursies gaan fungeren. De 
commissie zoekt versterking! 
We wensen Jan (en Marianne) sterkte en succes met 
het revalidatieproces!  
 

E-mail verzendlijst 
De laatste jaren verstuurde Jan Hoogeveen onze 
berichten die voor alle leden bestemd waren. Ook dit 
viel nu uit. Johan Hogendoorn, onze ledenadmini-
strateur, pakte deze taak over. Hij heeft een e-mail 
verzendlijst gemaakt van onze leden. Dus ieder die 
hiervan gebruik wil maken, kan haar/zijn bericht aan 
Johan sturen. Hij zal dan het rondzenden verzorgen. 
Johan bedankt, dat je ons zo snel uit de nood hielp! 
 
Bezwaarschrift 
De provincie verleende de Faunabeheereenheid 
Zuid-Holland ontheffing tot het vangen, vervoeren 
en doden van grauwe ganzen, kolganzen, brandgan-
zen en Canadese ganzen in heel Zuid-Holland. Wij 
stuurden een bezwaarschrift aan de Gedeputeerde 
Staten van Z.-H. 
De ontheffing zou jaarlijks gelden t/m 31 oktober. 
Op de hoorzitting waar Gerard Brouwers en onder-
getekende aanwezig waren, vertelde de ontheffing 
houder dat het vangen beperkt zou worden tot de 
ruiperiode. In onze reactie op hun verweerschrift 
dringen wij erop aan om dat dan ook in de onthef-
fing te vermelden en ook de periode te bekorten tot 
uiterlijk september. 

We wachten de definitieve besluitvorming af. 
 
Tuinvogeltelling 
In het weekend van 17/18 januari 2015 kunt u weer 
deelnemen aan de tuinvogeltelling. 
 
Weidevogelmanifest 

Woensdag 29 oktober heeft Alex Ouwehand de 
directeur van Natuur & Milieu Z.-H. het weidevo-
gelmanifest aangeboden aan gedeputeerde Han We-

ber. U kunt het document lezen via onze website, of 
via de website www.milieufederatie.nl  

 
 

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 
John van Blaricum; aanmelden is verplicht en kan tot 
uiterlijk de voorafgaande donderdagavond. Liefst per 
e-mail: johnvanblaricum@ziggo.nl, anders per tele-
foon: 071-5212665 (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: 

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

Ton Renniers 

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

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

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” Ton Renniers 

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

Ton Renniers 

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

Do 12/03  20.00-22.15 
Leden- en publieksavond: 
Vogelspecial: Dwaalgasten (Sovon) 

Ton Renniers 

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) 

Ton Renniers 

Do. 16/04 20.00- 22.15 Kerkuilen en steenuilen 
Michel Kuijpers 
Stone 

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) 

Ton Renniers 
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Wanneer  
Tijd Wat en Waar  

Aanmelden 

  Info bij: 
Do. 14/05 t/m 
Zo. 17/05 

8.00 - Ledenweekend: Diever Drenthe Ton Renniers 

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

Za. 06/06 5.00- 15.00 
Ledenexcursie: Voornes duin (zangvogels met 
lunch). Met Han Meerman. 

Ton Renniers 

 

 

Beheersactiviteiten 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuurtuin, 
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:  

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. 

Tel-weekends 
Zaterdag/ 
Zondag 

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)  
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Bericht van de voorzitter 
 

Dit is het jaar waarin ik als voorzitter ben gekozen. 
Een hele eer, maar je moet het wel waarmaken. 
Voorzitter worden van de VWG 
Koudekerk/Hazerswoude e.o. is natuurlijk een 
uitdaging. De VWG met al zijn werkgroepen en 
commissies is een prachtige vereniging. Het voelt 
soms ook als een grote familie. En dat is een warm 
gevoel. Vanaf het moment dat ik lid ben geworden, 
in 2002, heb ik mij prima thuis gevoeld bij deze club.  
Toen men mij al weer twee jaar geleden vroeg voor 
het voorzitterschap, hield ik de boot nog even af. Ik 
was toen nog werkzaam en zag geen ruimte om die 
functie te bekleden. Ik had immers naast mijn werk 
zoveel andere hobby’s en interesses. Bovendien 
woon ik in de prachtige Meije in Nieuwkoop, waar ik 
met mijn grote tuin, de moestuin en mijn kippen ook 
genoeg om handen heb. Ik ben inmiddels met 
prepensioen en dacht als semi-pensionado wel meer 
tijd te hebben, maar inmiddels lijken de dagen veel 
korter.  
 
Ik klaag niet hoor beste lezer, ik heb een fantastisch 
leven en eigenlijk kan ik weer zeggen dat ‘we’ een 
heerlijk leven hebben. Mijn nieuwe levenspartner, 
Mia, is bij mij ingetrokken en zoals het gaat in 
nieuwe relaties, wordt daar ook veel tijd in gestoken. 
Mede door Mia ben ik begonnen met het verbouwen 
van mijn blokhut, bij mijn woonark, waarin te zijner 
tijd familie/vrienden kunnen blijven slapen. 
Bovendien doet Mia allerlei massages, ja je kunt het 
slechter treffen, dus ook daarvoor moest ruimte 
gecreëerd worden. 
Tijd om te vogelen is er nu nog nauwelijks en tijd om 
een stukje te schrijven voor de Braakbal al evenmin. 
Maar nu heb ik mij toch, eindelijk, in allerlei bochten 
gewrongen om dit proza te schrijven.  
 
Het zal bij een ieder van de lezers van de Braakbal 
wel bekend zijn dat wij komend jaar ons lustrumjaar 
hebben. In 2015 bestaat de vereniging al weer 35 
jaar. In 1980 werd de vereniging door een paar 
enthousiaste vogelaars opgericht met als doel 
bescherming en bestudering van het landschap en in 
het bijzonder de vogels in de omgeving van 
Koudekerk en Hazerswoude.  Om dat doel te 
bereiken zouden allerlei activiteiten worden 
ontplooid die konden bijdragen om dit doel te 

verwezenlijken. Zo zouden er excursies worden 
gehouden, zou er aan landschapsbeheer worden 
gedaan, lezingen worden gegeven enz. enz.  
 
Die activiteiten hebben inderdaad plaats gevonden en 
worden nog steeds uitgevoerd. Zelfs het aantal 
werkgroepen en commissies is sinds de oprichting 
nog flink uitgebreid. Al die werkgroepen en 
commissies worden bemand door vrijwilligers die 
het leuk vinden om actief te zijn binnen deze mooie 
vereniging. Maar dit zou nog beter kunnen. Veelal 
zijn het dezelfde mensen die actief zijn binnen 
meerdere werkgroepen/commissies. Het is jammer 
dat er onder de leden van deze vereniging zoveel 
‘slapende’ leden zijn. Alle activiteiten binnen de 
vereniging kennen verschillende inspanningen. Er 
zijn bezigheden die maar hooguit een paar uurtjes per 
jaar inzet vereisen, andere bezigheden kunnen om de 
week enkele uren vereisen, zoals het knotten. Ook 
het tellen van vogels vraagt soms meer inspanning.  
 
Maar qua tijd liggen er voor iedereen mogelijkheden. 
Ook zou het prettig zijn als we wat meer jonge leden 
binnen de VWG zouden krijgen. Niet alleen prettig, 
maar op langere termijn ook noodzakelijk. Als 
vereniging willen wij ons dan ook de komende jaren 
gaan inzetten om meer jonge leden te werven. Een 
eerste aanzet daartoe geven we tijdens de open dag 
die we komendjaar op 30 mei 2015 gaan organiseren. 
 
Mocht u als lezer 
suggesties hebben 
om dit doel te verwe-
zenlijken of jonge 
mensen kennen die 
wellicht lid willen 
worden van deze 
actieve club, dan 
kunt u ons altijd be-
naderen. Dat geldt 
natuurlijk ook als 
uzelf op één of ande-
re manier wilt deel-
nemen aan een acti-
viteit binnen de ver-
eniging 

 Bas Bijl 
 Voorzitter 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Het juiste adres 

Vogelwerkgroep doet ook aan beheersactiviteiten 
zoals de natuurtuin in Koudekerk aan den Rijn, en 
zagen, knotten en maaiwerk door de knotploeg. Tus-
sen eind oktober en half maart wordt in de omgeving 
van het Spookverlaat elke 2 weken op zaterdag ste-
vig gewerkt door de “knotploeg”. Zie de activiteiten-
kalender in  de Braakbal. Jaarlijks heeft deze groep 
een uitje in de natuur, waarbij ook  de handen uit de 
mouwen worden gestoken. Dit jaar betrof dit 
Schiermonnikoog en vorig jaar Gaasterland.  Knot-
weekend in Friesland 

Bij een uitstap van de knotploeg is het altijd de vraag 
of het gaat om een culinaire invalshoek, een cultuur-
historische, ornithologische of teambuilding. Het 
antwoord is dat het in feite gaat om al die aspecten.  
Vorig jaar werd gewerkt aan een tuunwal bij het 
Mirnser klif. Dit is een met plaggen afgewerkte af-
scheiding. De groep heeft vele meters aangelegd. In 
het weekend werd ook de omgeving verkend inclu-
sief een wandeling langs het IJsselmeer. Bij Bert van 
der Zwaan kom je goed aan je trekken. Hij zorgt er 
voor dat er het hele weekend ontbijt, lunch en diner 
mogelijk is. En dat op prima niveau. Vrijdagavond 
Chinees uit Balk, zaterdagmiddag  erwtensoep en 

 

‘s avonds stamppotmenu bij het strandpaviljoen. De 
erwtensoep was verrijkt met spekjes, rookworst en 
verse worst vergezeld met roggebrood en spek.  

 

Hiervoor had Bert de schuur van huisje De Klif ge-
vorderd. Hij had zich enigszins vergist en had te snel 
een eigen plek gevonden in plaats van de iets verder 
op gelegen schuur van Natuurmonumenten. De eige-
naar had er geen enkel probleem mee en we waren 
van harte welkom.    

E-mailadressen 

Zo’n foutief adres brengt mij op de e-mailadressen 
van de Vogelwerkgroep leden. Veel  leden krijgen 
via de e-mail informatie over lezingen  en excursies. 
Van veel  leden heb ik geen e-mailadres of is het e-
mailadres gewijzigd. Mocht u (de laatste tijd) geen 
berichten ontvangen en dit wel willen dan verzoek ik 
u mij het adres te mailen. Dit kan naar: eefenjohan-
hogendoorn@casema.nl 

Nieuw lid is Johan van der Haven uit Alphen aan den 
Rijn.   
De stand per 11 november 2014 komt daarmee op: 
209 leden, 24 gezinsleden, 11 donateurs en  
18 overigen.  
 

 

Johan Hogendoorn,  
Uw ledenadministrateur 
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 Alle leden in actie op de Open Dag in 2015
 

 

Op 1 januari 2015 is het 35 jaar geleden dat de Vo-
gelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e/o is opge-
richt. En dat is een feestje waard.  
 
Op zaterdag 30 mei 2015 zal het groots gevierd wor-
den tijdens een Open Dag voor publiek en eigen le-
den op het erf van de familie Kerkvliet, Spookverlaat 
4 in Hazerswoude. Komt allen!!!!  
 
Zoals u weet is de Vogelwerkgroep ook echt bedoeld 
als werkgroep. Daarom zijn er diverse commissies 
die zich onder andere bezig houden met landschaps-
beheer, nestkastenbeheer, weidevogelbeheer, natuur-
tuin, educatie, ledenactiviteiten en De Braakbal*.  
Tijdens de Open Dag  geven verschillende commis-
sies in hun kraam uitleg over hun activiteiten. Zij 
koppelen daar een leuke activiteit aan, bijvoorbeeld: 
nestkasten maken, mini vogel-fotocursus, een quiz, 
een lezing en nog veel meer.  
Er zullen tijdens de Open Dag ook excursies over de 
Kruiskade georganiseerd worden: door de deskundi-
ge begeleiding krijgt u een goed beeld van dit mooie 
onderdeel van ons werkgebied. Ook de instanties 
waar onze Vogelwerkgroep mee samenwerkt, zoals 
Staatsbosbeheer, Stork (de landelijke ooievaarsbe-
schermingsclub) en waarneming.nl zullen op deze 
Open Dag aanwezig zijn.  
Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een lekker 
hapje en drankje. 
Het zal een actieve dag worden, waarop we aan ie-
dereen willen laten weten wat de Vogelwerkgroep 
nou eigenlijk doet in dienst van de vogelstand. We 
zullen er de komende periode nog veel publiciteit aan 
geven. Dit zal zowel in de lokale bladen als op de 

website en in de nieuwe vorm te geven facebookpa-
gina komen.  
We hopen dat veel van onze eigen leden op deze 
Open Dag aanwezig zullen zijn. Misschien kunnen 
we u zelfs wel verleiden om een actieve(re) bijdrage 
aan onze vogelwerkgroep te gaan leveren. Er zijn 
echt heel veel klussen van erg verschillende aard te 
doen, en daar is vast wat van uw gading bij!  Verder 
hopen we natuurlijk ook dat er nieuwe mensen en-
thousiast worden en zich willen aansluiten bij onze 
bruisende vereniging. 
 
Er is een commissie in het leven geroepen die de 
organisatie op zich neemt. Deze commissie wil een  
beroep doen op alle leden om hun steentje bij te dra-
gen. Heeft u zin en tijd om ook op de Open Dag een 
paar uurtjes te helpen meldt u zich dan aan bij com-
missielid Corrie van de Veer, 0172-440940 of cvan-
derveer1953@kpnmail.nl 
U gaat er zeker meer van horen en we rekenen op 
enthousiaste medewerking.  
Met elkaar maken we er een mooie dag van.

 
*Kijk voor een compleet overzicht van de werkgroepen voorin De Braakbal. 
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Mijn vader en ik lopen op de schorren in de Zand-
kreek, het huidige Veerse Meer. We moeten op-
passen dat we niet in de nesten van Kokmeeuwen 
trappen. Overal om ons heen vliegen meeuwen en 
horen we hun gekrijs. Als we aan de rand van de 
kolonie komen, zien 
we behalve Kok-
meeuwen ook Visdie-
ven. En tussen die 
vele tinten grijs van 
meeuwen en sterns 
valt opeens het zwart-
wit van Kluutjes op. 
Ze laten zich ook luid 
en duidelijk horen. 
Hun klu – klu is niet 
van de lucht en valt 
op tussen het geroep 
van de meeuwen. We 
zien aan de rand van 
het schor een Kluten-
nest liggen en tellen 
de eieren. Het zijn er 
vier. Dit beeld komt niet helemaal overeen met het 
plaatje uit mijn album. Daar zie je een Kluut bezig 
met het verzorgen van zijn eieren in een 
geel/bruine entourage. Hier op de schorren ligt het 
nest op een heel klein stukje grijs en kaal slik om-
geven door schorrenplanten. Het stelt niet veel 
voor; een paar sprietjes in een kuiltje. We schui-
ven nog een paar meter op en wachten tot de rust 
is weergekeerd. We houden ons doodstil, de vo-
gels strijken neer.  
 

Aarzelend komt een Kluut zijn nest opzoeken. We 
zeggen geen woord en wachten tot de vogel op 
zijn eieren gaat zitten, misschien maar tien meter 
van ons vandaan. Zoveel schoonheid en gratie in 
enkel zwart/wit had ik nog nooit gezien. We blij-

ven een kwartier-
tje bij het nest en 
gaan dan verder. 
Alles vliegt weer 
op. We voelen ons 
bijna schuldig en 
daarom lopen we 
zo snel mogelijk 
naar de dijk. 
 
Afgelopen voor-
jaar ga ik met mijn 
zoon en schoon-
dochter een verre-
kijker kopen bij 

Vogelbescher-
ming. Ze moeten 
weer op tijd terug 

zijn in Den Haag, maar we vinden dat de kijker 
wel ingewijd moet worden. Op de route naar huis 
ligt het Zaanse Rietveld en wat ligt dan meer voor 
de hand om daar even een kijkstop te maken? We 
lopen naar het scherm en zien dat er redelijk wat 
water staat. Op een eilandje links van het scherm 
zit een paartje Kluten te broeden. Ik zie hoe lang 
ze door hun nieuwe aanwinst naar het paartje kij-
ken. Ik voel een warm gevoel van herinnering en 
herkenning in me opkomen. 
 

 

Ko Katsman 
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Weekend Texel 
10 oktober t/m zondag 12 oktober 

 
 

Wat hebben de organisatoren Bert, John en Ton veel 
aan hun hoofd gehad om voor dit weekend naar 
Texel Jan te vervangen. Maar wat werd het toch weer 
een geweldig weekend nadat alles tot in de puntjes 
door hen  geregeld was! En verder: iedereen hielp 
mee en de weergoden waren ons ook zeer gunstig 
gezind.  
 
Vrijdag 10 oktober: groep A en B reizen deze dag 
gezamenlijk met negen auto's. 
We verzamelden na Hazerswoude bij de  Marina van 
de IJmuider Zuidpier, waar de hele groep rond 09.00 
uur compleet was op 2 auto’s met dwaalgasten na, 
die eerst de hete vuren bij de Hoogovens  en sluizen 
bezochten alvorens zich bij ons te voegen. Ondertus-
sen had Jikke al een fuikhorentje gevonden, werd een 
franjepoot en een slechtvalk gezien. Helaas was we-
gens de harde wind de pier afgesloten en wurmden 
we ons weer om het tweede hek terug. Voor sommi-
gen was dat een heel gedoe met rugzak om en kof-
fiebeker in de hand. Wegrijdend van de Marina za-
gen we nog een tapuit. Hierna gingen we met ge-
zwinde vaart naar de boot die ons overzette via het 
Marsdiep naar Texel.  
Het is heerlijk weer en de boot vaart snel. We moe-
ten afslag 1 naar de Mokbaai nemen. Bert, zwaaiend 
vóór het kruispunt en Ludy in blauwe outfit maken 

dat iedereen de juiste afslag neemt. Op weg naar de 
Mokbaai doen we eerst de Petten aan, alwaar een 
goudplevier, wintertaling en een snip in één kijker-
beeld. In de verte staat een eenzame rotgans met een 
voorbij rennende witte kwikstaart. Aan de andere 
kant zitten drie puttertjes uit een uitgebloeide distel 
de zaadjes te peuteren. 

Fred verwondert zich over de iriserende kleuren van 
een watersnip, waarop een woordensteekspel volgt. 
'Nee Fred, het zijn geen irriterende kleuren maar 
irotiserende kleuren'. Fred antwoord dat hij daar geen 
verstand van heeft, waarop een luid honend gelach 
volgt. We rijden door naar de Mokbaai. Aan het eind 

De Scholeksters wachten ons al op ! 

Putters in een Distel  
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van de weg is het moeilijk parkeren, zoveel voge-
laars hebben zich daar verzameld. In de Mokbaai 
miegelt het van de rotganzen met hun witte stuit, 
bergeenden, smienten en steltlopertjes als bontbek-
pleviertjes en bonte strandlopertjes, wulpen en een 
grote zilverreiger. Een groep aalscholvers staat op 
een rij te vissen, de één duikt onder en de aalscholver 

ernaast vangt de vis, een boeiend gezicht!  
 
Rond 15.45 uur gaan we richting Breemhoeve, waar 
we door de eigenaren welkom worden geheten. Als 
we geïnstalleerd zijn, is er nog tijd om even te aperi-
tieven en daarna gaan we richting WOK waarvoor 
we maximaal twee uur de tijd hebben. Er wordt ge-
smuld van de sushi's, salades en wok-gerechten. 
Vooral de toetjes met vruchten en torentjes slagroom 
hebben, onder veel wederzijds commentaar, veel 
aftrek. We sluiten de dag af in het groepsonderko-
men, waarbij de in de wijk Poelgeest waargenomen 
witkruintapuit onderwerp van gesprek wordt. Er 
worden nog wat spelletjes gespeeld maar velen van 
ons gaan naar bed.  
 
Zaterdag 11 oktober 
Vroeg in de ochtend is er al veel (mannen!)activiteit 
in de ontbijtzaal. Iedereen die binnenkomt springt in 
en helpt mee. Alles loopt gesmeerd. (goed geregeld, 
Corrie!) Tegen 08.00 uur is alles neergezet, de eieren 
voor het ontbijt staan klaar en er is ook een hardge-
kookt eitje voor onderweg. Werkelijk een heerlijk 
ontbijt met broodjes en krentenbollen, allerlei beleg-
soorten, jus d`orange, yoghurt en muesli, koffie en 
thee. Tijdens het ontbijt zet Bas (hij zingt in een Ko-
zakkenkoor) met zijn bariton het Russische 'Salawie 
salawie' (Nachtegaaltje)  in en Pierre (ook Kozak) 
valt nog een zinnetje bij (nje tre wos tje saldat, maak 
de soldaat niet wakker) hetgeen door de aanwezigen 
met enige be/verwondering wordt aangehoord... 
 

 
 
(groep A)  Educatie - Observaties – Dwaalgasten 
 
Groep A start op zaterdag met de zeekant en B met 
de Waddenkant. Vanwege de melding (John) over de 
hoogwaterstand (11.30 uur hoogste stand) wordt in 
ieder geval voortijdig een wandeling in de Slufter 
gepland. Het weer is prachtig en onderweg naar het 
noorden zien we om te beginnen brandganzen en 
patrijzen (aan de rand van laag aardappelgroen).  
Op zitplaats 2, naast de gids, geniet ik van een extra 
educatiecursus observeren en registreren, als hersen-
training. Tevens vervang ik de Tom Tom, met kaart-
lezen en controleren van de te volgen nummers van 
de verkeersborden. Onze gids legt namelijk op de 
automatische piloot de vogels die hij waarneemt, op 
naam en omgevingskenmerken én in volgorde van de 
vogellijst, hardop in zijn hersencellen vast!  Zodoen-
de kan hij al op de terugweg de complete lijst op 
volgorde opnoemen en bij thuiskomst direct uittypen 
en rondmailen! 
Zo krijg ik deze dagen een aardig inkijkje in de vele 
taken en kwaliteiten van onze organisator en gids én 
in zijn enthousiasme  en spontane reacties (bij elk 
geslaagd onderdeel een high five!)  
Bij het eerste uitkijkpunt over het noordelijk deel van 
de Slufter (Oorsprongweg) met de uitlopers van de 
geul, krijgen we een mooi overzicht over de vele 
vogelsoorten die daar nog zijn komen uitrusten en 
fourageren, deels voor de vogeltrek, die nog gaande 
is, mede vanwege het aanhoudende zomerweer. 
Kluut, tureluur, grutto, wulp, drieteen- en bonte- 
strandloper, kievit, kok- , mantel- en stormmeeuwen 
en nog veel meer zien we. 
Bij het uitkijkpunt over de Slufter (Slufterweg) aan-
gekomen zagen we al meteen dat het moeras al aar-
dig volgelopen was (aan de “nietsvermoedende”? 
wandelaars).  Daarom werd onze wandeling een ont-
dekkingstocht van rondzwervende subgroepjes langs, 
op en achter de dijk (véél putters en groenlingen in 
de bosjes). Op ons paadje zagen we op een plek met 
rode bessen en duindoornstruiken een komen en gaan 
van kneuen, zanglijster, zwartkop.  Daar hebben we 
lang staan kijken, met het volle zicht op al die be-
drijvigheid! Ondertussen kregen we nog informatie 
over hoe je aan de contouren al kon zien welke vogel 
het beslist wel of niet zou kunnen zijn, van de opfris-
cursus van Dineke (IVN), in Noordwijk, van Char-
lotte, als nieuw lid. 
Bij de volgende biotoop (naaldbos, strand, zee) bo-
ven De Koog kregen we in het bos langdurig zicht op 
een bonte specht, op een tapuit in de duinen en bij en 
op zee drieteenstrandlopers en zee-eenden. 

Bergeenden  
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Na het ritje door het bos, na De Koog, komen we bij 
de Ayeslag met aan beide kanten van de weg een 
waterplas met nog aardig wat te zien. Wintertaling, 
krak-, tafel- kuif- en slobeend, dodaars, fuut, pijl-
staart, bruine kiekendief. 
Het wordt al killer en grijzer bewolkt. Op weg naar 
onze laatste “slag” krijgen we de melding van de 

Birdwatchers dat op de Ayeslag, waar we net nog 
stonden, even verderop een bijzondere dwaalgast te 
zien is, de Turkestaanse of Daurische klauwier (de 
discussie daarover loopt nog). Dit bracht iedereen in 
volle actie, door adrenaline  aangedreven! (Ook mel-
den we dit aan groep B.) Wat dan plaats vindt, is een 
soort onwijs gebeuren! Je ziet de auto’s al langs de 
duinweg geparkeerd staan. Vervolgens is het een 
gedreven komen en gaan van gasten, omhangen met 
de benodigde apparatuur. Wij schuiven aan bij de 
lange rij die zich al opgesteld heeft en de dwaalgast 
in beeld heeft. Zelfs met je verrekijker zie je op zo’n 
7 meter afstand de dwaalgast in een kale boom, per-
fect in het weer opkomende zonlicht, fourageren. 
Eerst zit hij/zij op het rechter uitstekende takje in het 
midden, duikt naar de grond, verschijnt even later en 
gaat ongestoord  uitgebreid zitten in het bovenste 
kale takje en herhaalt dit verschillende malen. Met 
het boek erbij, de geschubde buik van de Turkestaan-
se klauwier (vroeger een ondersoort van de Izabel-
klauwier) en z’n donkere oogstreep en  lichtbruine 
kruin. Dan zou deze vogel in Kazachstan of NW 
China thuishoren en nu op weg zijn om te overwinte-
ren in Tropisch Afrika  (of ZW Azië, maar dat ligt 
minder op de route) en hier zich nu nog koesteren in 
onze nazomer? Toch leuk om bij stil te staan. Zeer 
tevreden rijden we naar onze verblijfsplaats, nadat 
we Fred en Mia nog zien aankomen en enthousiast  
wegwijs kunnen maken. 
  
(groep B) 
Precies om 09.00 uur rijden we weg van de Breem-
hoeve. Helaas miezert het. Wij zijn groep B met Ro-
nald/Margot als voorrijders en John als leider. We 
gaan eerst naar het oostelijk deel van het eiland. We 
rijden onder de dijk naar de Molenkolk. Ver op zee 

zwemmen eidereenden. Vooraan op het plasje schar-
relen steltlopertjes. Zwarte ruiters? 'Nee, ik zie een 
geheel oranje snavel met zwarte punt en zwarte rui-
ters hebben alleen een oranje ondersnavel', zegt John. 
Handig om te weten als deze vogels in winterkleed 
zijn! Even later, grote opwinding in onze groep. Er 
vliegt een grote groep lepelaars op rij voorbij. Prach- 

 

tig gezicht. We rijden langs de Schansen, dan via 
Oudeschild met zijn haventje naar de Ottersaat, een 
binnendijks plasje. Het is een verzamelplek voor 
smienten die al prachtig op kleur geraken en er staan 
zeker twintig kluten. We rijden stapvoets verder. Bij 
een klein watertje zitten vier watersnippen, even later 
zien we grote groep rotganzen. Voor we naar de hut 
van de Dijkmanshuizen lopen, bekijken we een to-
renvalk op een hek. Pierre wil zijn kop zien voor een 
foto, maar dit is een recalcitrante torenvalk.  
Bij de hut zien we een gevecht van een torenvalk met 
een kraai.  

Grote wolken goudplevieren zwermen heen en weer, 
wat een prachtig gezicht! Er staat veel wind op het 
voorscherm van de hut. We gaan op een rij buiten 
staan, we krijgen het koud. Len krijgt de handschoe-
nen van Els te leen. We zien nog wat bontbekplevie-
ren en bonte strandlopers. Het gaat steeds harder 
miezeren. Het weer is teleurstellend. In het weiland 
zitten kolganzen en rotganzen.  

Turkestaanse Klauwier ? 
Lepelaars  

Kraai en torenvalk  
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We nemen de afslag Oosterend waar we worden 
verwezen naar een café waar we 'koffie met' nemen. 
Het excuus was dat de dames een aangenaam toilet 
behoeven. Hoe dan ook, het was zeer gezellig en 
aangenaam nu het buiten zo regent! 
Als we Oosterend verlaten is het weer droog. Op een 
weiland ontdekt Carol een zwarte rotgans, net even 
anders dan de gewone rotgans, het zwart loopt verder 
door en de flanken zijn witter. Wat ìk ook tuur door 
de telescoop: ik zie het verschil niet.... Aardig van 
Carol dat hij ook nog kanoeten met roze buikjes in 
mijn telescoop zet. Het miegelt er ook weer van de 
bonte strandlopertjes.  
We rijden langs de dijk naar Utopia. Wat een uitzon-
derlijk rijk vogelgebiedje! We krijgen een uur en een 
kwartier de tijd om te kijken. Maar doordat we zo-
veel zien met prachtig licht, hebben we eigenlijk tijd 
tekort. Els L. spot nog een pijlstaart en later blijken 
er nog meer te zitten. Len is helemaal in de gloria. 
We lopen de dijk op naar zee waar het letterlijk barst 
van de wulpen, tureluurs, bonte strandlopers, smien-
ten en kluten. Helaas, we moeten op een holletje 
terug omdat we ons aan de door John opgegeven tijd 
willen houden. We rijden vervolgens richting De 
Cocksdorp via de Stengweg naar 'de tuintjes' waar 
vaak dwaalgasten zitten. Een aldaar aanwezige foto-
graaf meent er net een bladkoninkje te hebben ge-
zien, maar wacht tevergeefs voor dè shot, ondanks 
het opwekkend geluid vanuit zijn mobieltje.  
 
Een paar fazanten rennen door het dalletje, in wat 
struiken ziet Margot naast gewone mussen ook ring-
mussen. Verderop  zitten nog een winterkoninkje en 
een roodborstje. Aan de overkant wordt nog een 
roodborsttapuit gespot. Ons gezelschap wordt zicht-

baar vermoeid. Er wordt door deze en gene ongege-
neerd gegaapt.  
We rijden nog even naar de Slufter waar we een 
voorproefje voor morgen nemen bovenaan de trap. 
En dan wordt er gebeld....: er zit een Daurische 
klauwier bij paal 12. Even wordt er gedaan of ons dat 
niet interesseert. Maar dan breekt er iets, we gaan 
haastig naar de auto's. Pierre kan als tweede auto de 
eerste haast niet bijhouden, maar ook wij willen wel 

eens een Daurische klauwier bij paal 12 zien zitten! 
Dus we houden ons als passagiers vast in de bochten 
en bij de rotondes. Pierre weigert de snelheidslimiet 
te overschrijden dus rijdt hij heel scherp om auto 1 
bij te houden. Bij paal 12 worden we al door de an-
dere groep opgewacht. Ze zijn helemaal voldaan. 
'We hebben hem zo prachtig gezien! 'Çor en Ans zijn 
er nog'. We renlopen met telescopen door het heide-
gebied waarvan we het schoons pas op de terugweg 
beter bekijken. De Daurische klauwier heeft inmid-
dels meer benamingen gekregen, Turkestaanse klau-
wier en Isabel klauwier. Andere heel goede vogelaars 
hebben een foto weten te maken van zijn staartje, 
met een duidelijk zwarte middelste staartpen. Op 
grond daarvan zal de juiste benaming gegeven gaan 
worden.  
 
We zijn tegen 18.15 in de Breemhoeve en om 18.50 
vertrekken we naar de Italiaan om tegen 22.15 moe 
en voldaan weer op de Breemhoeve terug te keren. 
Er wordt nog met Bert en John afgerekend Ook 
wordt er een speechje gehouden door Johan M. om 
Bert en John met iets stoffelijks te bedanken namens 
de groep voor leiding en organisatie in ingewikkelde 
omstandigheden, nu Jan is uitgevallen. 
 
Zondag 12 oktober 
Na het weer met vele handen perfect geregelde ont-
bijt, komt al het afscheid nemen want de groepen 
zien elkaar waarschijnlijk niet meer. De restanten 
worden verdeeld of aan de hoeve-eigenaren ge-
schonken.  
 
(groep A)    Educatie – observaties –dwaalgasten 
 
De zon schijnt volop! We rijden weer noordwaarts 
om van daaruit te starten, maar we zien links een rij 
auto’s staan  en op de Ommeweg nog meer, waarop  
de gids besluit dat er wat te zien is en mogelijk inte-
ressant genoeg ook voor ons is. Er wordt een Steppe-

kiekendief  (dwaalgast) gezien, nu op de hooiberg! 
Dit keer wordt het een educatief gebeuren, omdat de 
gast zich blijft verplaatsen en uit zicht verdwijnt en 
weer opduikt tegen de einder en ons nog passeert 
ook. Elke roofvogel en zittende buizerd wordt nauw-

Fazanten hennen  

Steppekiekendief  
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gezet bekeken. Helaas. (Alleen Cor en Ans blijken de 
gelukkigen die hem echt gezien hebben!) 
Verder naar De Cocksdorp. Bij de tuintjes zien we op 
het weitje, aan de rand, kramsvogels heen en weer 
vliegen. Zeker weer bessen etend? Een witte kwik 
scharrelt bij het plasje, roodborstjes zijn hoorbaar.  
Met An zit ik op een boomstam alles af te turen in 
het lekkere zonnetje. 
Door naar Utopia wordt het volop genieten! De dijk 
op en uitzicht op de Waddenzee (hoogwater, dus 
geen wadlopende steltlopers, alleen noordwaarts in 
de verte, bij de schorren ziet het er druk uit met vele 
vogels!) en benedendijks zien we de plasjes, met heel 
veel klein en groot grut. 
Royaal krijgen we de tijd om uitgebreid onze obser-
vaties te doen. In kleine groepjes wordt er intensief 
geobserveerd en uitgewisseld. En het boek geleend 
ter controle van de ogen (gele? Nee, dan toch bont-
bekje).  Drieteen-, bonte strandlopertjes en bontbek-
plevieren lopen scharrelend op het eilandje in de 
plas, vlak voor ons. Grauwe ganzen en rotganzen in 
de wei. Bergeenden, geoorde fuut, rosse grutto in het 
volgende waterdeel. Daarna de dijk weer op om het 
zacht kabbelende water van de Waddenzee te horen 
door de vele vogelgeluiden heen. Groepen aalschol-
vers, zilverreigers, rotganzen, zwarte zee-eenden een 
eidereend en ga zo maar door. 
Tenslotte gaan we via de Krassekeet, Oosterendse 
plas en het uitkijkpunt bij Dijkmanshuizen en  
Oudeschild naar de boot, ee blijft een groepje noch 
achter voor een eigen uitstapje. 
In de laatste twee rijen krijgen we nog een plek toe-
gewezen voor de boot en kunnen weldra mee, wat 
ook anders had gekund zo druk was het. 
Tot Leiderdorp bleven we nog uitkijken, speciaal ook 
naar het waterhoentje, dat hadden we nog niet ge-
scoord! Zo blijft ook de meest dagelijks zichtbare 
watervogel, onmisbaar en de moeite waard om te 
zien! 
 
 
(groep B) 
Om 09.30 uur vertrekken we van de Breemhoeve 
richting de Muy. Het is mooi najaarsweer. Op het 
parkeerterrein wordt al gelijk een paapje gezien bo-
venop een hoop aarde. Als we wandelend de Muy 
intrekken wordt een roodborstje gezien en over het 
bladkoninkje heb ik geen bevestiging gekregen, maar 
Margot weet zeker dat zij hem gezien heeft. Als we 
doorlopen en over een dijkje kijken, spotten we een 
reuze 'witgatje' die zich ongezien meende. Uiteraard 
grote hilariteit toen ze al die fototoeters en telescopen 
in de smiezen kreeg... Verderop zien we vrouwtje 
rietgors, maar volgens Bas en Ronald zou het ook 
zomaar een dwerggors kunnen zijn. Het specimen 

laat zich nog eenmaal vaag zien en blijft verder on-
benoemd. Als we bij een waterplas komen, gakken 
de grauwe ganzen luid.  
Zìj merkten ons eerder op dan wij hen. Ineens klinkt 
het geschreeuw van een waterral. Aan de overkant 
van de plas merkt Els L. nesten van een aalscholver-
kolonie op. Langs de kruidenrand bloeit nog de wilde 
kamperfoelie weelderig. Onderweg zagen we nog de 
bloeiende duinroosjes die zo heerlijk ruiken! Op een 
hoog uitzichtpunt valt de vogeloogst wat tegen. Be-
halve de grauwe ganzen zien we bergeenden, dod-
aarsjes en wat witte kwikken. Een zaagbek wordt 
genoemd maar ik vind hem nergens.  

 
Een roodborstje wipt wat tussen de bosjes. We gaan 
met gezwinde pas terug richting de vochtige duinval-
leien. Onderweg zien we grote parasolzwammen in 
alle ontwikkelingsstadia, van trommelstok tot geheel 
ontvouwde exemplaren. In de duinvallei zien we ook 
nog talrijk bloeiend duizendguldenkruid. Verderop 
begint het naaldbos weer en daar hebben we een leuk 
schouwspel van goudhaantjes, die hangend aan tak-
jes en heen en weer vliegend zich van voedsel voor-
zien. Bij de auto's aangekomen zijgt Els L. neer op 
haar zitlapje en ik op de achterkant van de geopende 
auto. Wat is de koffie met koek heerlijk vandaag! 
Bas en Mia nemen afscheid want zij hebben samen 
iets feestelijks te vieren. Mia kust een verbaasde man 

Roodborst  

Grauwe Ganzen  
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gedag die net is komen aanrijden. Ze heeft kennelijk 
een nieuwe bril van de 'Pearl' nodig. Hilariteit alom! 
We doen nog even de Slufter aan maar een vogel-
wandeling heeft daar geen zin met mooi weer en met 
de drukte op zondag. Het blijft dus bij een korte 
wandeling vlak onder de duinrand, in de andere rich-
ting van de mensendrukte. De lucht trilt bovendien 
erg zodat er in de verte moeilijk iets op naam te 
brengen valt. Opvallend waren wel de grote groepen 
spreeuwen die hun danspatronen in de vlucht maak-
ten. 

  
Als we weer bij de auto’s komen, besluiten we langs 
de oostkant van Texel al vogelend richting boot te 
gaan zodat we rond vier uur kunnen overvaren.  
Het slot van een zeer geslaagd weekend. En nog-
maals: alle organisatoren, heel veel dank! 
 
Ludy van Popta (groep A)  
Mieke Bernard (groep B) 
 
 

 

Waargenomen vogels 
 

Knobbelzwaan Brilduiker Waterral Watersnip Tapuit 

Kolgans Grote zaagbek Waterhoen Rosse franjepoot Roodborsttapuit 

Grauwe gans Fazant Meerkoet Kemphaan Zanglijster 

Grote Canadese gans Geoorde fuut Scholekster Kokmeeuw Koperwiek 

Brandgans Dodaars Kluut Stormmeeuw Kramsvogel 

Rotgans Fuut Bontbekplevier Zilvermeeuw Merel 

Zwarte rotgans Aalscholver Zilverplevier Grote mantelmeeuw Zwartkop 

Bergeend Kleine zilverreiger Goudplevier Kleine mantelmeeuw Tjiftjaf 

Nijlgans Grote zilverreiger Kievit Grote stern Bladkoning 

Wilde eend Blauwe reiger Kanoet Holenduif Goudhaan 

Krakeend Lepelaar Drieteenstrandloper Houtduif Winterkoning 

Pijlstaart Bruine kiekendief Steenloper Turkse tortel Koolmees 

Slobeend Blauwe kiekendief Bonte strandloper Grote bonte specht Pimpelmees 

Smient Steppekiekendief Witgat Veldleeuwerik Glanskop 

Wintertaling Buizerd Oeverloper Boerenzwaluw Staartmees 

Tafeleend Sperwer Tureluur Oeverpieper Baardman 

Kuifeend Havik Zwarte ruiter Graspieper Turkestaanse klauwier 

Rosse stekelstaart Torenvalk Grutto Witte kwikstaart Gaai 

Eidereend Slechtvalk Rosse grutto Heggenmus Ekster 

Zwarte zee-eend Smelleken Wulp Roodborst Kauw 

Zwarte kraai Spreeuw Huismus Ringmus Vink 

Kneu Barmsijs spec Putter Groenling Rietgors 

 
 
 
 
 
 
 
  

Buizerd  
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          OPROEP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de onderzijde van de voorpagina van onze on-
volprezen Braakbal staan vier kleine foto’s van onze 
pareltjes in ons werkgebied. 
Helaas broedt de Zwarte Stern al een aantal jaren niet 
meer in ons werkgebied. 
De bedoeling is om deze foto te vervangen door een 
andere parel, te weten, de Ooievaar. 
 
Hierbij roepen wij alle fotografen binnen onze VWG 
op  om één of enkele foto’s in te sturen van het be-
zette nest aan de Spookverlaat. 

De redactie zal uit de aangeleverde foto’s een keus 
maken. 
De eigenaar van de uitverkoren foto verwerft (eeu-
wige) roem. 
Het is de bedoeling dat het bovenstaande zijn beslag 
krijgt voor de uitgave van Braakbal nummer 1 van 
ons komend jubileumjaar, dus inzenden kan tot uiter-
lijk 20 januari 2015.  
 
    Gerard Brouwers 
 

 

Contributie/donatie 
De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten 
dezelfde werkwijze te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een envelop 
aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het 
jaar 2015. 
 
Vanaf 1 augustus 2014 dient het bankrekeningnummer aangepast te zijn aan de z.g. IBAN (International Bank 
Account Number)-voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons aangepaste  ING-
rekeningnummer: NL61 INGB 0000 520103, t.n.v.: 
 

Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.  
Van Beethovenlaan 97  
2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 

 
en graag voor 28 februari 2015. 

Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende be-
dragen: 
             Contributie voor een lid is  € 18,50  

Bijdrage donateur is minimaal € 14,00  
 

In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom.    Leo van Soldt,  
      Penningmeester 
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KATWIJK AAN ZEE 

DE BULT-NAJAARSTREK 2014 

 

 
 
 

Om 8.00 vertrekken we uit Hazerswoude naar De 
Bult in Katwijk, een voormalige vuilnishoop, waar-
van een stuk natuur gemaakt is. Bij de grote parkeer-
plaats rechts van het Oude Rijnkanaal, dat in zee 
uitmondt, gaan we het kronkelpad op naast en achter-
langs de manege en lopen tussen bottelrozenstruiken. 
Puttertjes, groenlingen en heggenmussen zien we af- 
en aanvliegen om van dat lekkers te smullen. Waar-
schijnlijk trekvogels, die nog even komen bijtanken. 
Het weer is zonnig én heiig en het is haast windstil, 
zuidenwind. Niet ideaal weer om trekvogels te kun-
nen zien, laagvliegend over en langs de Bult, legt de 
Katwijkse vogeldeskundige uit, die al vroeger aan-
wezig was op de Bult en juist weer naar huis gaat. 
Ook Frans Verburgt, onze oud-redacteur van de 
Braakbal kijkt wat meewarig naar ons. Er staat te 
weinig wind, de windrichting is niet gunstig en wat 
er vliegt, vliegt te hoog om goed te kunnen herken-

nen en beluisteren. 
Drie velduilen zijn op de grond waargenomen, dus  
die kunnen nog in de buurt zijn. Met een kopje zwar-
te koffie kunnen we deze informatie afkopen, tja, 
voor koffie met melk lopen ze weg. 
Ondertussen vliegen er nog kleine exemplaren over, 
echter van zuid naar noord. Misschien blijven die 
ook nog even in dit bessenrijke gebiedje ter voorbe-
reiding op de grote trek zuidwaarts. Tom hoort op-
eens het geluid van een overvliegende leeuwerik, 
knap werk! 
We dalen af naar het eerste veld, omringd door dui-
nen. Tegelijkertijd verschijnt er een fris en fruitig 
gekleurd clubje lopers, dat midden op het veldje stil-
houdt en start met de eerste ochtendrek- en strekoe-
feningen. De velduilen zullen we voorlopig wel niet 
zien….. Maar het leuke is, dat de ware duinvogel 
zich geen bes  laat ontnemen door 2 groepen duintoe-
risten!  
 

 
Tapuit 

Velduil  
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Tot ons geluk kunnen wij met onze verrekijkers en 
dankbaar meekijkend met de dappere sjouwers van 
de betere kijkapparatuur, een tapuit bestuderen. Van-
af zijn uitkijkpost boven in een struikje,  links onder 
de gele brem op de duinheuvel, duikt hij in het 
struikgewas, daar volgen we hem, zien hem fanatiek 
aan de struik trekken en even later weer opduiken op 
een volgende uitkijkpost. Hij negeert ons straal. Ver-
derop zijn ook weer een heggenmus en puttertje ac-
tief in de weer in de lage struiken.  
We lopen door naar het strand, waar we verrast wor-
den door een poëtisch  plaatje, 3 zwanen liggen ge-
noeglijk dicht aaneen te drijven  op het licht kabbe-
lende water, tegen de achtergrond van een nog heiige 
lucht op zee, alsof ze hier thuis horen! 
Op het strand passeren we weer zo’n fris en fruitig 
groepje, dat op dat moment doodstil, als een groepje 
krabben, op de rug bij elkaar in het zand liggen. Pier-
re wijst enthousiast, als een ervaren “natuurvorser”  
 

en bewust bewegende oudere,  op de kramphouding 
waarin ze liggen, benoemt deskundig het bijzonder 
technisch rugstandje.  De gidskrab kan niets anders 
dan met zijn ogen rollen. Wij buigen ons over dit 
tafereeltje heen, om de details van deze strandvondst 
nader te bekijken. Zijn ogen blijven rollen.. Zo zie je 
nog eens wat, tussen de scheermessen, roze schelpjes 
en rennende drieteenstrandlopers (uit”hoog-
arctische” gebieden), nu genietend  van ons na zome-
rende weer en Katwijks strand!  Ook een kluitje jon-
ge meeuwen houdt ons bezig, het stormmeeuwjong, 
wat groter dan de mantelmeeuw..etc. 
Ondertussen nemen al verschillende autogroepjes 
afscheid en kiezen hun eigen pad  of strandtent. En 
dat levert uiteindelijk toch nog een mooie soortenlijst 
op, inclusief de Velduil-observatie van Loes! 
 
     
 

Ludy van Popta 
 

 

Waargenomen vogels 

 
 
o = onderweg,  tp = ter plaatse,  z = zeetrek, l = landtrek 
  

totaal: 44 soorten 
 
 

  

aalscholver z holenduif l putter tp 

blauwe reiger o houtduif tp roodborst tp 

boerenzwaluw tp huismus tp roodborsttapuit tp 

boomleeuwerik l huiszwaluw tp rotgans (zwartbuik) z 

boompieper tp kauw tp sperwer o 

canadese gans z kievit o spreeuw l 

ekster tp kleine mantelmeeuw tp staartmees o 

goudplevier l kneu tp tjiftjaf tp 

graspieper l knobbelzwaan tp turkse tortel o 

grauwe gans o kokmeeuw tp velduil tp 

groenling tp koolmees t vink tp 

grote mantelmeeuw tp  meerkoet ow wilde eend o 

grote zilverreiger o paapje tp witte kwikstaart tp 

halsbandparkiet l pimpelmees tp zilvermeeuw tp 

heggenmus tp zwarte kraai tp 

Heggenmus  
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VOGELATLASPROJECT: 
TERUGBLIK 2013/2014 EN (ON?)MOGELIJKHEDEN 2014/2015 

Twee van de drie teljaren voor het Sovon-
Vogelatlasproject zitten er intussen op.  
In het voorjaar 2014 hebben we het aantal schattin-
gen van de wintervogels in de atlasblokken 31-31 en 
31-41 (dec. 2013/febr. 2014) naar aanleiding van 
vooral input van onze VWG-tellers gemaakt en  in-
gestuurd. Deze zijn door Sovon beoordeeld en na 
overleg met ons definitief vastgelegd. Het broedvo-
gelgebeuren 2014 in dezelfde twee atlasblokken is in 
september/oktober op dezelfde manier afgewerkt en 
vastgesteld. 

Zonder nu uitgebreid  op de telresultaten in te gaan 
blijkt dat in atlasblok 31-31 (dit is grofweg het ge-
bied vanaf Hazerswoude-Rijndijk-Oost noordwaarts 
via Koudekerk en de Lagenwaardse Polder) in de 
telperiode december 2013/februari 2014  86 soorten 
als wintervogel zijn vastgesteld. Het aantal broedvo-
gelsoorten in 2014 bedroeg in dit blok 84. 

Nemen we atlasblok 31-41 even onder de loep [= het 
gebied oostwaarts vanaf de Gemeneweg tot in het 
ICT-terrein tegen Boskoop aan en vanaf de N11 
zuidwaarts tot bijna de Hoogeveenseweg], dan wer-
den daar 89 wintervogelsoorten geteld. De broedvo-
gelstand hier bedroeg in 2014 86 soorten. 

Vergelijkingen tussen jaargangen gaan altijd mank 
(zoals door verschillende weersomstandigheden in de 
wintermaanden en/of de broedtijd, biotoopvariaties, 
zomer- en winterkwartieren, omstandigheden trek-
routes). Toch is het interessant om de aantallen 
broedvogel- en wintervogelsoorten in alle vier atlas-
blokken even naast elkaar te zetten. Het eerste getal 
is aantal waargenomen soorten tijdens atlasrondes; 
het tweede getal is aantal soorten met aantal schat-
tingen (incl. waarnemingen via andere bronnen). 
Deze kunnen door meerdere oorzaken per categorie 
verschillen . 

ATLASBLOKKEN 

CATEGORIE 
30-38 Leiderdorp  

e.o. (2012/2013) 

30-48 De Wilck e.o. 

(2012/2013) 

31-31 Koudekerk 

e.o. (2013/2014) 

31-41 Haz.D-oost 

e.o. (2013/2014) 

wintervogels  80 / 94 76 / 85 75 / 86 74 / 89 

broedvogels 82 / 81 81 / 82 84 / 80 83 /86 

 

Deze schattingen zijn nog niet definitief: na het derde 
(laatste) teljaar 2014/2015 krijgen alle atlasblok-
hoofdtellers nog een keer de gelegenheid om het 
aantal schattingen bij te stellen. Deze worden na 
controle door Sovon opgenomen in de nieuw samen 
te stellen Atlas Nederlandse Vogels 2012/2015. Wel-
licht kan er na het verschijnen ervan gelegenheid 

worden gevonden om in ons aller kwartaalblad aan-
dacht te geven aan de uitkomsten, vergelijkingen, 
enz. in de in totaal honderd km² aan gebieden (= 
viermaal 25 km² atlasblok) die we als VWG dan voor 
de tweede maal hebben geadopteerd (de vorige keer 
in 1998/2000). 

 

EN DAN NU: HET LAATSTE ATLASPROJECTJAAR 2014/2015!                                                                                          

De vier intussen getelde atlasblokken mogen niet 
meer via de “gouden grid methode” (= de 8 per blok 
afzonderlijk en systematisch getelde km-hokken) 
worden geteld. Wel zijn gedurende de hele periode 
van september 2014 t/m. augustus 2015 zogenaamde 
aanvullende tellingen mogelijk en zelfs zeer welkom. 
Dus zowel van wintervogels als broedvogels. Ook 
oudere jaren (2012/2014) mogen alsnog worden in-
gevoerd. Als men een eigen account heeft op Waar-
neming.nl  kan ook dit voor de input worden gebruikt 
(dus buiten de invoering via je eventuele vogelatlas-
account om).Als VWG-“Atlas- Coördinatie-Team” 
hebben we nog niet uitgebreid gesproken over de  

manier waarop het derde projectjaar het beste zou 
kunnen worden benut. Het gaat hierbij wel om alle 
vier  altlasblokken, die we al hebben doorgewerkt. In 
ieder geval waren we het er al wel over eens dat spe-
ciale aandacht voor “wintervogels” niet nodig is. 
Maar natuurlijk staat het elke teller vrij om  winter-
vogel-gegevens in te voeren, graag zelfs (indien via 
je vogelatlas-account: gebruik de knop “atlasblok-
invoer”). 

Anders ligt het bij het onderdeel “broedvogels”, hier-
aan willen we wel speciale attentie geven. Door al-
lerlei oorzaken zijn er meerdere groepen en soorten 
wat ondergesneeuwd.  
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Hierbij valt te denken aan stadsvogels, (Gierzwaluw, 

Zwarte Roodstaart, ook dakbroeders als meeuwen, 

Visdieven, maar soms ook Scholeksters en plevieren),  
verder pioniervogels als  Oeverzwaluw, Kluut  en 

Kleine Plevier. Nachtvogels als uilen, rallen en 
sommige zangvogels willen we ook aan bod laten 
komen. Moerasvogels?: Roerdomp, Snor, Sprink-
haan- en Bosrietzanger! Open-veld-vogels blijken 
zelfs in De Wilck ongeveer uitgestorven …….. Veld-

leeuwerik en Graspieper, elders ook echt? En valt er 
nu nergens in onze regio nog een Roodborsttapuit of 

Paapje meer te ontdekken?!   Bosvogels in onze pol-

ders? Jazeker!: Groene Spechten en in 1998 broedde 
in atlasblok 30-38 zelfs nog een Gekraagde Rood-

staart …….                                                                                                                                                                                                                                            

 Als coördinatoren moeten we deze ietwat willekeu-
rige opsomming nog doorpraten en de aanpak nog 
bestuderen. Maar uit informele contacten met Sovon 

blijkt dat men daar laaiend enthousiast over onze 
bedoelingen en ideeën is!   Voor de VWG-tellers van 
de jaren 2012/2013 en 2013/2014 is het belangrijk 
om te weten dat dit laatste atlasjaar 2014/2015 veel 
leuker veldwerk is en je jezelf niet meer in een keurs-
lijf hoeft te draaien zoals de vorige twee teljaren. 
Bijna alles wordt aan je eigen mogelijkheden, inzich-
ten, voorkeuren en tijd overgelaten!!  Dus je kunt 
jezelf anders en prettiger  opladen dan voorheen…..                    
Uiterlijk rondom einde februari 2015 krijgen de 
VWG-Atlastellers via de e-mail nadere informatie en 
de vraag, of ze ook het laatste atlasjaar willen bijdra-
gen, voorgelegd. In ”de Braakbal” van februari a.s. 
kunnen alle VWG-leden lezen hoe de vogelatlasvlag 
er dan bij hangt  en wordt ook hun gelegenheid ge-
boden om in het afsluitende vogelatlasprojectjaar een 
bijdrage te leveren aan het welslagen ervan. Dus: 

WE  GÁÁN  ER VOLLEDIG VOOR!!!

  

         Het VWG-Atlas Coӧrdinatie team: Cor Kes, Sjon van Santen, Bert van Eijk. 
 
 
 

 

Nieuws uit de bibliotheek 
 

In het voorjaar 2014 maakten 31 VWG-leden een fantastische vogelreis door oostelijk en zui-
delijk  Bulgarije. Op 4 oktober werd tijdens de reünie aan de deelnemers een DVD/CD uitge-
reikt met een groot aantal foto’s en enkele films.  In de bibliotheek zijn hiervan opgenomen: 
een bewaarexemplaar en eentje voor uitlening.                                                                                                                     
Ondergetekende heeft de inhoud aangevuld met een complete dag- en busgroep- waarne-
mingslijst , tevens een totaaloverzicht aangaande de niet minder dan 244 gespotte en/of ge-
hoorde soorten. Verder ook de per busgroep 1 en 2 gebundelde dagverslagen en eveneens het 
samenvattende reisverslag dat in “De Braakbal” 35-3 (september 2014) is geplaatst.                              
De CD/DVD VOGELREIS BULGARIJE VOORJAAR 2014 is vanaf nu uitleenbaar voor geïnte-
resseerden.  
Het hier vermelde werkje  JAAROVERZICHT NATUUR 2012  is het eerste in zijn soort en uit-
gegeven door het CBS, Naturalis Biodiversity Center en de Stichting Veld Onderzoek Flora en 
Fauna (= VOFF). Doelstelling is het jaarlijks presenteren van een selectie van belangrijke ge-
beurtenissen in de Nederlandse natuur, te beginnen met 2012.  Het boekje geeft betrouwbare 
informatie aangaande ontwikkelingen bij dieren, planten en paddenstoelen. Belangrijk is het 
presenteren van een telkens zo volledig mogelijke lijst van nieuw voor ons land vastgestelde 
soorten. Ook worden bijvoorbeeld de eerste broedgevallen van een vogelsoort vermeld.  
De uitgave telt 47 bladzijden, waaronder enkele artikelen aangaande vogels. Vanaf heden uit-
leenbaar voor geïnteresseerden. 

        Bert van Eijk, bibliothecaris 
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De huis- zwaluw-

tellingen 2014 
 

 

 
 
 
 

 
Met dank aan de tellers/beheerders, 

 
Gerard van der Haas 
 
  

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Koudekekerk a/d Rijn J.Bal & C.Kes 5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 28 49 47 

Ofwegen J.Bal & C.Kes 22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 8 20 30 

Woubrugge (Kerkweg) J.Bal & C.Kes 3 4 3 2 6 3 3 13 2 2 2 0 0 

Rijndijk - Spookverlaat - S.v.d.Haas & 

 Kruiskade (Hazerswoude-Rd) C.Kes & J.Kuijt 16 10 17 21 18 19 34 28 29 16 44 50 61 

Zoeterwoude S.v.d.Haas & C.Kes 0 0 0 0 29 33 68 98 130 133 133 123 140 

Hazerswoude-Dorp-Benthuizen   

 (Hoogeveenseweg) H.Vervoort 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 30 16 14 

Leiderdorp-Oost B.v.Eijk&I.Blommers  32 38 36 34 23 32 53 97 119 105 94 27 27 

TOTAAL   93 92 102 109 130 138 229 300 376 341 339 285 319 
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Succesvol weidevogeljaar voor kerngebieden 
Groene Hart 

 
 

In de weidevogelgebieden die Staatsbosbeheer in 

het Groene Hart beheert, blijft het aantal weide-

vogels ook dit jaar stabiel of nemen de aantallen 

toe. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, 

waar de weidevogelpopulatie juist afneemt. De 

boswachters van het Groene Hart luiden de 

noodklok en laten zien dat met zorgvuldig beheer 

het tij voor de weidevogels in Nederland gekeerd 

kan worden.  

 

 
Maatwerk 
De Donkse Laagten, de Reeuwijkse Plassen en De 
Wilck zijn natuurgebieden in het Groene Hart die 
speciaal voor weidevogels zijn ingericht, de zoge-
naamde kerngebieden. Boswachter Harm Blom: ‘’In 
deze polders is het beheer zo afgestemd dat weide-
vogels voldoende jongen kunnen grootbrengen. Zo 
wordt er in onze gebieden pas na 15 juni gemaaid of 
zelfs na 1 of 15 juli, zorgt een hoog waterpeil voor 
betere weidevogelcondities en tellen we de jongen. 
Speciaal kuikenland, bestaande uit een korte, open en 
kruidenrijke grasvegetatie, brengt duizenden insecten 
waar de jongen groot op worden. Met dit werk op 
maat vliegen de kuikens bij ons in grote aantallen uit 
en daar zijn wij trots op!”  
 
Broedvogeltellingen 

Een belangrijk onderdeel van het beheer zijn de 
alarmtellingen. “Samen met vrijwilligers tellen we 
hoeveel weidevogels daadwerkelijk jongen hebben 
gekregen’’, vertelt boswachter Jenny van Leeuwen. 
“Dit jaar zijn de aantallen weer licht gestegen of 
nagenoeg hetzelfde gebleven. Zo broeden in De 
Donkse Laagten de laatste jaren rond de tachtig grut-

to’s en in De Wilck maar liefst 91 op ruim 110 hecta-
re.  Ook zijn er in De Wilck  opvallend veel kieviten 
gaan broeden, 104 broedparen. Opvallend is dat an-
dere broedvogels ook profiteren van de optimale 
broedomstandigheden. Er zijn nesten gesignaleerd 
van de zomertaling, visdief en smient, de laatstge-
noemde is eigenlijk een wintergast. Ook de veld-
leeuwerik doet het in onze gebieden nog redelijk 
goed, terwijl deze in Nederland  op het randje van 
uitsterven staat”  

 
Kennis delen 

Goed werkende kerngebieden met een schil van pol-
ders waar ingezet wordt op kuikenoverleving kan de 
populatie gezond houden. “Wij roepen daarom op 
om buiten de kerngebieden van Staatsbosbeheer ook 
in te zetten op kuikenoverleving. Graag delen wij 
onze kennis over het beheer van de gebieden om zo 
het tij te keren voor de weidevogels”, aldus Jenny en 
Harm van Staatbosbeheer. 

Jonge Grutto  

Grutto  
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 Knotploeg steekt handen uit de mouwen
op Schiermonnikoog 

 

Wie op zaterdag 27 september de Bergweg afliep 
kon het moeilijk ontgaan: hier werd de gebruikelijke 
rust wreed verstoord. Gierende motorzagen, brullen-
de bosmaaiers en luid zingende randstedelingen joe-
gen menig naderende wandelaar de stuipen op het 
lijf. 
Dichtbij gekomen bleken nog meer wonderlijke za-
ken: een bestelbusje op het fietspad vol gereedschap 
en verschillende dranken en een groep van 25 men-
sen gehuld in jassen met de opvallende tekst ‘vrijwil-
liger Staatsbosbeheer’. Had deze beheersorganisatie 
een coup gepleegd en het natuurbeheer overgenomen 
van Natuurmonumenten? 
Zo erg was het gelukkig niet. Dit bleek de knotgroep 
van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude 
e.o. te zijn. Achttien mannen en zeven vrouwen in de 
leeftijd van 34 tot 76 jaar waren op hun jaarlijkse 
uitje vanuit de omgeving van Leiden en Alphen aan 
den Rijn afgereisd naar het eiland. 
 
Geheel voor niks bieden zij jaarlijks hun diensten bij 
Natuurmonumenten aan. 
Oud-VWG-lid Wilfred Alblas wist hen deze keer 
naar het mooie Schiermonnikoog te lokken. Hij kent 
de talenten van deze enthousiaste knotploeg, die al 
sinds 1980 landschapselementen voor Staatsbosbe-

heer onderhoudt in het Groene Hart. Het is een groep 
die je om een boodschap kunt sturen. 
Boswachter Cees Soepboer had dan ook een stevige 
uitdaging in petto: tussen de Bergweg en het water-
leidinggebouw stond nog een strook houtopslag van 
stevig in elkaar vervlochten meidoorns, bramen, 
rozen met hier en daar een brandnetel. 
Dit stekelige zooitje verwijderen is een pijnlijke klus 
die je een gestrafte misdadiger nog niet zou durven 
opdragen. Vandaar dus dat de VWG gewapend met 
zagen, kniptangen en dozen pleisters in actie kwam. 
Geholpen door een stralend zonnetje wisten ze de 
klus in een handomdraai te klaren.  
 
Boswachter Erik Jansen, op excursie met een groep 
enthousiaste dames, passeerde en zag dat het goed 
was. Een prachtige overgang van duinvallei naar 
duin was tevoorschijn gekomen. De verwijderde 
opslag lag keurig klaar voor de versnipperaar van 
aannemer Van der Lee. De knotgroep had het haard-
hout in stammetjes netjes apart gelegd en het afge-
harkte maaisel creatief op traditionele hooioppers 
opgestoken. 
Je kunt zeggen wat je wilt over die Koudekerkers - 
bijvoorbeeld dat ze behoorlijk veel lawaai maken 
met zijn allen - maar werken kunnen ze! 

 

        Overgenomen uit: 

De Dorpsbode van 1 november 2014  
Schiermonnikoog 
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Excursie naar Zeeland op 19 oktober 2014. 
 

 

Rond 7.00uur, dus nog in het donker, vertrokken we 
met maar 11 mensen in 3 auto’s.  
Ons doel was de vogeltrek aan de Zeeuwse kust. Dat 
zou zo’n 2 uur rijden zijn maar gelukkig konden we 

halverwege, op de Brouwersdam, even de benen 
strekken. Er was niet zo veel te zien, wel een aantal 
zeehonden, en snel een bakkie natuurlijk. 
Via Domburg kwamen we bij Westkapelle uit. Snel 
plassen voor een duppie, patat en viskramen gene-
geerd en toen via de dijk naar een opslag van bouw-
materialen. Daar hebben we ‘illegaal’ rondgelopen. 
Het was aan een kant afgesloten met een groot hek 
maar via een paadje kon je het terrein op. Het was 
typisch een plek voor klein spul maar dat wisten ze 

blijkbaar zelf niet. 
Via Domburg, kwamen we op Westkapelle. Er stond 
een soort open gebouwtje, bestemd voor de vogel-
trektellers en daar hebben we een hele tijd gezeten, 
lekker uit de wind. Het was lekker weer, meestal 
scheen de zon maar er stond wel een harde wind. 

Er kwamen veel Grote Sterns langs. En zangvogel-
tjes zoals Vinken en Graspiepers. Coasters voeren 
vlak langs de kust; je kon de motoren horen. En aan 
andere kant van de weg waren wat plasjes. Daar zat 
ook wel het een en ander maar dat was lastiger te 
bekijken omdat je tegen de zon in keek. Er bleek een 
weggetje doorheen te lopen dus konden we er wat 
dichter bij komen.  
 
Hierna reden we nog een aantal plekken af in de 
hoop wat moois te zien. Dat ging af en toe gepaard 
met een ‘ererondje’. Na Domburg, Westkapelle, Dis-
hoek, langs Vlissingen gereden, in de buurt van El-
lewoudsdijk. We hebben ergens op een pad door de 
duinen gelopen en daar kon je beneden de zee zien. 
De vaargeul waar net een schip langs voer, liep vlak 
langs het strand. We hebben ook nog in de buurt van 
Wolvaartsdijk bij een plas gestaan en daar stapten 
meerdere Kleine Zilverreigers rond. Hierna was het 
uit met de pret.

 
  

Torenvalk  

Zilvermeeuw 1e jaar  

Pimpelmees  
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Waargenomen vogels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tellingen oktober 
 
Beste mensen, 
Het nieuwe telseizoen 
staat voor de deur. Aan-
staand weekend is het 
weer zo ver en kunnen 
we weer met de kuif in de 
wind. Ik heb zo maar het 
gevoel dat dit voor een 
aantal tellers onverwachts 
komt. Want ook het vo-
gelweekend op Texel 
vindt komend weekend 
plaats. Helaas, het is niet 
anders. 
 
Tot onze spijt kan Jan 
Hoogeveen de komende 
tijd geen bijdrage leveren aan de tellingen. We wen-
sen hem van harte beterschap en veel sterkte bij de 
revalidatie. Hopelijk zien we hem weer snel terug in 
de Barrepolder. Dit gebied wordt nu door Casper 
Bottemanne alleen geteld. Wie wil/kan hem gezel-
schap houden?  
 

Zijn telefoonnummers 
zijn: 0172 426326 en 06 
27478384. Als je met 
Casper gaat tellen, wil 
je dat dan ook aan mij 
opgeven? 
In september zijn twee 
gebieden geteld n.l. de 
Wilck en ’t Westeinde. 
Hoogtepunten in de 
Wilck waren 7 Grote 
Zilvers, 4 Ooievaars, 
385 Grauwe Ganzen 
(ondertussen zijn de 
Kolganzen ook al gear-
riveerd), 128 Nijlgan-
zen, 28 Wintertalingen, 

2 Pijlstaarten  en de eerste 220 Smienten. Ook ’t 
Westeinde was interessant: 12 Grote Zilverreigers, 3 
Lepelaars, 75 Wintertalingen en 9 Tapuiten. 
Ik wens jullie allemaal een heel plezierige telling 

     
Met een hartelijke groet,  
Ko

  

Knobbelzwaan Roodkeelduiker Goudplevier Alk Tjiftjaf 

Kolgans Dodaars Kievit Holenduif Winterkoning 

Grauwe gans Fuut Drieteenstrandloper Houtduif Koolmees 

Grote Canadese gans Jan-van-Gent Steenloper Turkse tortel Pimpelmees 

Brandgans Aalscholver Bonte strandloper IJsvogel Baardman 

Rotgans Kleine zilverreiger Tureluur Grote bonte specht Boomkruiper 

Bergeend Grote zilverreiger Groenpootruiter Groene specht Ekster 

Nijlgans Blauwe reiger Grutto Veldleeuwerik Kauw 

Wilde eend Ooievaar Rosse grutto Boomleeuwerik Zwarte kraai 

Krakeend Bruine kiekendief Wulp Waterpieper Spreeuw 

Pijlstaart Blauwe kiekendief Watersnip Oeverpieper Huismus 

Slobeend Buizerd Kemphaan Graspieper Vink 

Smient Sperwer Kleine jager Witte kwikstaart Keep 

Wintertaling Torenvalk Kokmeeuw Heggenmus Kneu 

Tafeleend Waterhoen Stormmeeuw Roodborst Barmsijs (spec) 

Kuifeend Meerkoet Zilvermeeuw Tapuit Putter 

Grote zee-eend Scholekster Grote mantelmeeuw Zanglijster Sijs 

Zwarte zee-eend Kluut Kleine mantelmeeuw Koperwiek Halsbandparkiet 

Middelste zaagbek Bontbekplevier Dwergmeeuw Kramsvogel 

Fazant Zilverplevier Grote stern Merel 
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Tellingen november 
 
Beste mensen, 
 
Vorige maand deed ik een oproep om Casper te as-
sisteren bij het tellen van de Barrepolder. Ton Ren-
niers heeft zich hiervoor aangemeld. Ik ben heel blij 
dat de tellingen in de Barrepolder nu gewoon door 
kunnen gaan en verwelkom Ton in de club van win-
tertellers. Hopelijk beleef je veel plezier aan je tel-
lingen en als de Bonte Tapuit nog een paar dagen wil 
blijven heb je wel een heel bijzondere soort in je 

telgebied. Een andere, niet voor iedereen onbekende, 
teller kunnen we verwelkomen als collega voor Cor 
in de Wilck, Hondsdijkse polder en Lagenwaardse 
polder. Het is Johan van der Haven, die ooit in een 
grijs verleden al zijn bijdrage aan de vogelwerkgroep 
leverde. Hopelijk beleef jij ook veel plezier aan de 
tellingen.  
 
De winter gaat er echt aankomen, want overal zie en 
hoor ik Roodborstjes in tuinen en bosjes. Maar ook 
in de polders kondigt de winter zich aan. In de Wilck 
werden al 1220 Smienten geteld.  
 
Een aantal dat in november ongetwijfeld hoger zal 
zijn. In de Wilck was het trouwens weer goed toeven 
met 8 Grote Zilverreigers, 630 Kolganzen, 8 Pijl-
staarten, 4 Buizerds, 2 Slechtvalken, 420 Goudple 
 
 

 
 
vieren, 1 Bokje (!),1 Witgat, 24 Graspiepers, 1 
Roodborsttapuit, 5 Putters en 3 Tapuiten. Van de 
laatsten werden er ook 4 in de Oostbroekpolder en 5 
in de Westbroekpolder gezien. De Grote Zilverrei-
gers waren ook weer prominent aanwezig: 1 in de 
Kerkwegpolder, 3 in de Gnephoek, 2 in de Honds-
dijksepolder, 8 in de Lagenwaardsepolder, 5 in de 
Westbroekpolder, 3 in de Grote Polder Zuid, 1 in de 
Grote Polder Noord, 9 in de Oostbroekpolder, 4 in 
het Westeinde en 1 in de polder Westgeer. In totaal 
dus 45 Grote Zilvers!  
 
 

 
Bokje  

De Blauwe Reiger was met 23 exemplaren aanwezig 
in de Gnephoek, waar ook een voor ons niet-
algemene soort als de Gekraagde Roodstaart werd 
gezien evenals 4 Buizerds. Met 6 exemplaren was de 
Buizerd ook goed vertegenwoordigd in de Grote 
Polder Noord. 
 
Wat viel me verder op? 
2 Dodaarsjes in de Zegerplas. 5 Watersnippen en 2 
Wintertalingen de polder Kerkweg. 1 Slechtvalk en 
475 kieviten in de Hondsdijkse polder. Een late Pur-
perreiger in de Grote Polder Noord. En tot slot in de 
Boterpolder 16 Wintertalingen, 13 Watersnippen en 
11 Putters. 
 
Hopelijk inspireert deze opsomming jullie weer om 
komend weekend je telgebied in te trekken en met 
veel plezier de aantallen te noteren.

 
Met een hartelijke groet, 
Ko 

 
  

Roodborst  
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Vogelweekend Najaar 2015 

Zeeuws Vlaanderen - Retranchement 

9 t/m 11 oktober 2015 
 
 

Voor het vogelweekend in het najaar van 2015  is de keuze gevallen op Zeeuws Vlaanderen. Na een aantrekkelijke 
vogelroute door Zuid Holland en Zeeland zullen we overnachten in De Breydelhoeve (www.breydelhoeve.nl) in 
Retranchement. ‘s-Zaterdags doorkruisen we Zeeuws Vlaanderen voor mooie waarnemingen. Zondag zullen we 
uiteraard via een andere route dan de heenreis op huis aan gaan. 
 
De uiteindelijke kosten voor het weekend zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal deelnemers en gereden kilome-
ters. Voorlopig schatten we de totale kosten op € 175 p.p. voor logies, vervoer en catering.  
 
Je kunt je vanaf nu aanmelden bij John 
(johnvanblaricum@ziggo.nl) of Ton 
(tonrenniers@hotmail.com). 
 
Bij inschrijving vragen we je uiterlijk eind februari € 100 als 
aanbetaling over te maken op bankrekeningnummer NL61 
INGB 0000 5201 03 van de VWG o.v.v. Zeeland 2015 
 
Groeten, 
Ton Renniers, 
Bert van Eijck 
John van Blaricum 
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Vogelweekend Hemelvaart 2015 

Liever naar Diever 

14 mei t/m 17 mei 2015 

Het vogelweekend met Hemelvaart gaat in 2015 naar Drenthe. We hebben accommodatie kunnen 
boeken in de Hubertushoeve in Diever waar we met 23 deelnemers terecht kunnen van 14 t/m 17 
mei. 
Als je mee wilt, kun je dat vanaf nu melden.  
Bij inschrijving vragen we je gelijk € 100 als aanbetaling over te maken op bankrekeningnummer 
NL61 INGB 0000 5201 03 van de VWG. 
Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. 
 

We hebben een afwisselend programma 
met kijkhutten en wandelingen bedacht.  
Denk aan: Rottige Meente, Berkenheu-
vel, Boswachterij Appelscha, Fochtelo-
erveen, Diependal, De Onlanden, Zuid-
laardermeer en Dwingelderveld.  
 
Verwachte soorten: Snor, Blauwborst, 
Fluiter, Goudhaan, Tapuit, Zwarte 
specht, Appelvink, Kruisbek. 
 
Helemaal mooi wordt het als er soorten 
bijkomen als Kraanvogel, Slangenarend, 
Roodhalsfuut, Kwartel en Kwartelko-
ning. Wie weet. 
 
 
 

 

De uiteindelijke kosten voor het weekend 
zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 
en gereden kilometers. Voorlopig gaan 
we uit van een bedrag tussen € 175 en € 
210 p.p. voor logies, vervoer en catering.  
 
 
Je kunt je aanmelden bij John 
(johnvanblaricum@ziggo.nl) of Ton 
(tonrenniers@hotmail.com).  

 
 
 
Groeten,  
Ton Renniers 
Bert van Eijck 
John van Blaricum 
  
 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  

 

  31 

Open dag 
 
Ik bezorg de Braakbal in Lei-
derdorp. Van sommige van 
de huizen waarin ik de bal 
deponeer, ken ik de bewo-
ners. Dat zijn actieve leden, 
die ik soms of regelmatig 
tijdens een evenement van 
de Vogelwerkgroep tegen 
kom. Veel vaker bezorg ik 
ballen bij voor mij volstrekt 
onbekenden. Ik vraag me dan 
steeds af wie achter die 
voordeuren wonen, wat voor 
soort mensen het zijn en 
waarom ze lid zijn van de 
VWG. Aanbellen durf ik niet, 
stel dat ze me herkennen als 
de schrijver van die gekke 
stukkies in ons clubblad….. 
 
Ik hoop dat dit alles voor mij 
gaat veranderen op zaterdag 
30 mei 2015. Dan verwacht ik 
onze “slapende“ leden in 
groten getale bij de Open 
Dag ter gelegenheid van ons 
35-jarig bestaan. Wij, de ac-
tieve leden, gaan jullie daar 
vermaken met allerlei leuke 
activiteiten en leerzame din-
gen. Zal ik een geheimpje 
verklappen? Dat doen we 
vooral om jullie te verleiden 
om ook actief voor de ver-
eniging te worden. Want het 
is ons opgevallen dat de le-
den die zich dat tot nu toe 
lieten overkomen, vrolijkere 
en gezondere mensen zijn 
geworden. Daarom is het zo 
vreemd dat we nog steeds zo 
veel moeite moeten doen om 
openvallende vacatures voor 
allerlei verenigingsklussen in 
te vullen. 

Zo heeft het heel wat hoofdbrekens gekost om een 
nieuwe voorzitter te vinden. Heel veel leden die werden 
benaderd, durfden het niet aan. Het is uiteindelijk zelfs 
zo ver gekomen dat we de politie hebben moeten in-
schakelen.  
Van het enige vrouwelijke be-
stuurslid is bekend dat ze 
slechts tot het bestuur wilde 
toetreden indien ze haar eigen 
chauffeur mocht meenemen 
naar de vergaderingen.  
Ook zijn er leden die zo veel 
dubbelfuncties moeten vervul-
len bij gebrek aan animo van anderen, dat zij om dit te 
verbergen allerlei pseudoniemen moeten aannemen. Zo 
ken ik iemand die tegelijkertijd ijsmeester, Snuffelaer, 
bibliothecaris, hoofd broedvogeltellingen sectie Kruiska-
de, gelegenheidsknotter, adviseur van de commissie 
Landschapsbeheer, hoofd distributie Braakbal, Sovon-
broedvogeldignitaris en voorzitter van de club van oud-
voorzitters van de VWG is. En dan vergeet ik vast nog 5 à 
6 taken uit zijn pakket. Ik zeg: dat gaat zo niet langer!         
 
Bij die verenigingsklussen waarvoor actieve leden wor-
den gezocht, gaat het lang niet altijd om zware klussen, 
zoals voorzitter van onze vereniging of columnist. Er zijn 
ook veel kleinere klusjes, zoals het één keer per jaar con-
troleren en schoonmaken van nestkastjes in een beperkt 
gebied. Of wintervogels tellen, ook heel leuk en dat kost 
maar 6 tot 8 keer per jaar een paar uurtjes. Je kunt eerst 
nog rustig ingewerkt worden door een ervaren teller. 
Niemand wordt trouwens in het diepe gegooid, dus geen 
zorgen.  
 
En zelfs als je niet van plan bent  om wat te gaan doen 
voor de vereniging, die trouwens niet voor niets Vogel-
WERKgroep heet, heeft het toch zin om langs komen 
tijdens de Open Dag. Je betaalt per slot van rekening 
contributie, dus je zult ook wel eens willen weten wat 
daar allemaal voor gebeurt ten behoeve van de vogels. 
 
Dus: zet de Open Dag nu al vast met hoofdletters in de 
agenda. En denk al vast eens na over activiteiten die jij 
graag zou willen doen voor onze mooie club. Even voor 
de goede orde: er is nog geen vacature voor de post co-
lumnist. Veel te leuk. 

 
 Ronald Klingers 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE 

SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2014 

 MEDEDELING
 

De definitieve stippenkaarten van de bovenvermelde broedvogelinventarisatie zijn door onder-
getekende op 22 oktober jl. naar SOVON doorgestuurd. Staatsbosbeheer in Amsterdam was 
de volgende “gelukkige”.  

Het tekstuele verslag (op CD-R) is meestal tegen medio december gereed, hopelijk lukt dit ook 
nu weer. Deze weergaven gaan naar SBB, SOVON, de VWG als zodanig, de VWG-BVI-
teamleden en een aantal belanghebbende VWG-functionarissen. 

Het is mijn bedoeling om in de februari-editie 2015 (nummer 36-1) van ons verenigingskwar-
taalblad traditiegetrouw een uitgewerkt artikel te plaatsen. 
Voor de meest nieuwsgierigen volgt hier alvast een summiere opsomming van de kerngege-
vens: 

Jubileumjaar: de twintigste achtereenvolgende jaarlijkse inventarisatie 
Inventarisatieperiode:  
11 maart t/m. 19 augustus (14 rondes, 3 zomer-nachtrondes afgelast wegens ineffectiviteit) 
Aantal broedvogelsoorten: 55 
Voor het gebied nieuwe broedvogelsoorten: 2 
Totaal aantal broedvogelsoorten periode 1995/2014: 76 
Aantal broedparen/territoria: 429 (clustermethode compleet) (443 bij turfmethode Wilde 
Eend) 
Aantal in/naast/boven het onderzoeksgebied waargenomen vogelsoorten: 89 

 

   `        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert van Eijk, teamleider 
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• Wat nieuws 
aangaande de MID-

WINTERTELLING 
WATERVOGELS JA-
NUARI 2013:  5,2 mil-

joen getelde vogels, dit was 0,4 miljoen minder 
dan een jaar eerder,maar desondanks het op twee 
na beste resultaat ooit; grootste winnaars waren 
Kleine Canadese Gans (+ 166%), Pijlstaart (+ 
110%) en Kievit (+ 89%); grote verliezers: Klei-
ne Rietgans (-81%), Grote Mantelmeeuw (-62%) 
en Tureluur (-39%). 

• Vervolg MIDWINTERTELLING 2013: er wer-
den 60.000 (Zwartbuik)Rotganzen geteld, dit 
aantal werd alleen in 1994 overtroffen; de Wit-
buikrotgans deed het opmerkelijk goed met 71 in 
ons land; de Bergeend kwam tot ruim 73.000 
vogels en de Pijstaart haalde de 33.000, voor 
beide soorten een record; ook de Tafeleend deed 
het met bijna 30.000 geweldig (sinds 2008 niet 
meer gehaald);  de Meerkoet bleef stabiel, het 
Waterhoen heeft na 2009 flinke tikken gehad. 

• Mogelijk zijn het lagere broedsucces en overle-
vingspercentage van de jongen in het eerste le-
vensjaar (mede) van invloed op de achteruitgang 
van de SPREEUW. 

• Wetenswaardigheden aangaande een aantal 
ZELDZAME BROEDVOGELS in 2013: Wilde 
Zwaan (2 broedpogingen in Drenthe, beiden 
mislukt), Nonnetje (2 paren kwamen tot broeden 
in Friesland), Pijlstaart (nestvondst op De Kreu-
pel NH), Brilduiker (♀ met 4 jongen, Vaassen 
Geld., Smient (♀ + 6 jongen, Wekerom Geld.), 
Kuifaalscholver (1e broedgeval nabij Neeltje 
Jans Zld., nest na 3 weken verlaten), Grote Aal-
scholver (6e jaar, nu 2 paren, nabij Neeltje Jans 
Zld.). 

• Vervolg ZELDZAME BROEDVOGELS 2013: 
Zwarte Wouw (Zd-Limburg, 2 uitgevlogen jon-
gen en oostelijk Nrd.-Brabant, 1 jong uitge-
vlgen), Rode Wouw (Twente, broedgeval mis-
lukt en Achterhoek , territorium), Zeearend 
(broedgevallen Lauwersmeer, Oostvaardersplas-
sen, Roggebotbos, Biesbosch; jaarlijks vanaf 
2006 t/m 2013 nu resp. 1,1,2,1,1,3,5 en 7 uit-
vliegende jongen). 

• Tweede VERVOLG: Klein Waterhoen (5 roe-
pende vogels op diverse locaties), Kleinst Wa-
terhoen (16 roepende vogels in vier gebieden 
waaronder de Onlanden Dr. met zelfs 9), Kraan-
vogel (5 paren, waarvan 4 succesvol, Fochte-
loérveen 4 en Dwingelderveld 1),  Oeverloper (3 
paartjes met jongen, Markelo Ov. - Waarden-
burg en Lent Gld), Witwangstern (11 broedge-
vallen, Zuidlaardermeer Gr./Dr.). 

• Derde VERVOLG 2013 aangaande deze interes-
sante vogelgroep: Oehoe (16 territoria in Over-
ijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, 
waarvan er op 9 nestlocaties 21 jongen werden 
geteld, Bijeneter (2 zekere broedgevallen, Dren-
the en Ameland), Hop (waarnemingen in de 
Achterhoek en Limburg, maar geen aanwijzin-
gen voor broedgevallen), Middelste Bonte 
Specht (zet opmars voort: minstens 367 getel-
de/gepubliceerde territoria in Twente, Gelder-
land, Limburg, Noord-Brabant en Het Gooi NH, 
ook elders in Overijssel nam de populatie toe). 

• ZELDZAME ZANGVOGELS 2013: Huiskraai 
(Hoek van Holland + Den Haag, 9 territoria met 
2 geslaagde broedgevallen waaruit 2 tot 3 jongen 
uitvlogen), Raaf (buiten de bekende “histori-
sche” regio’s waren er vele meldingen van terri-
toria/broedparen o.a. Wassenaar ) met minstens 
29 uitgevlogen jongen, Kuifleeuwerik (2 territo-
ria, Venlo en ’s-Hertogenbosch), Grote Karekiet 
(aanzienlijk lagere vestigingen dan de laatste ja-
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ren), Cetti’s Zanger (vestigingsareaal uitgebreid 
naar omgeving ’s-Hertogenbosch NB en weste-
lijk Utrecht), Graszanger (na enkele koudere 
winters als broedvogel teruggedrongen naar het 
Verdronken Land van Saeftinghe Zl., minstens 5 
broedp.). 

• BIRD ATLAS 2007-2011 is ons lopende Sovon-
Vogelatlasproject 2012-2015 toch echt vóór: de-
ze nieuwe landelijke uitgave aangaande de win-
ter- en broedvogelverspreiding van alle voorko-
mende soorten in het hele Verenigd Koninkrijk 
en Ierland laat o.a. de vaak grote verschillen zien 
met de eerste broedvogelatlas (bijna 40 jaar ge-
leden) en eerste wintervogelatlas (30 jaar gele-
den).                                                                                  
Zo blijken o.a.: indrukwekkende areaaluitbrei-
ding van Buizerd, Havik, Slechtvalk en Raaf, 
sterk toenemende overwintering van Bruine 
Kiekendief, Tjiftjaf en Zwartkop, slechte uit-
komsten aangaande Kleine Bonte Specht en 
Kleine Barmsijs, inkrimping areaal Zomertortel 
naar Zuidoost, duidelijke afname van de winter-
populatie bij Velduil, Ringmus en Geelgors.                                                                                                                                                             
Het is een enorm boekwerk van 720 pagina’s, 
met beschrijving van bijna 300 soorten en meer 
dan 1300 kaarten. Voor onze UK - birding 
freaks: het kost ongeveer € 84, nummering 
ISBN- 13: 978190858 1280, uitgeverij BTO (zie 
http//www.bto.org.shop/bird-atlas). Het is maar 
da je het weet. 

• In 2013 moet het voedselaanbod van naald-
boomzaden in noordelijk Europa zeker drama-
tisch zijn geweest, want waarom anders de 
enorme invasie van tienduizenden KRUISBEK-
KEN, met in hun kielzog ook GROTE KRUIS-
BEKKEN en zelfs WITBANDKRUISBEKKEN 
in de (na)zomer van dat jaar??!! 

• De in ons land broedende aantallen PURPER-
REIGERS hebben een sterke relatie met de in-
vloeden van de Sahel als hun overwinteringsge-
bied: een relatief droge zomer/herfst 2011 aldaar 
had een negatieve weerslag op de vestigingsaan-
tallen hier in 2012: in vergelijking met 2011 een 
terugval met bijna 10% naar 700-750 paren; het 
regenseizoen 2012 bracht in de Sahel relatief 
veel neerslag en de aantallen gevestigde broed-
paren liepen  landelijk op met ± 5% naar 750-
775. 

• ZWARTE IBISSEN “overstroomden” ons land 
in 2012 en 2013: dit leverde een status van bijna-
broedvogel in de periode 27 mei – 10 sept. 2012 
op in Groningen (paarvorming/begin van geza-
menlijke nestbouw/balts/geen vervolg); het na-
jaar 2013 leverde zoiets als een invasie op, met 
minstens 35 vogels in totaal; op 21 oktober vlo-
gen er 11 vogels zuidwaarts over Leidschendam, 
denkelijk hebben zich er kort hierop 6 hiervan 
gevestigd in/nabij de Vogelplas Starrevaart 
waarvan er later 4 overbleven in elk geval heb-
ben overwinterd, mogelijk is er in 2014 (een be-
gin van niet doorgezette) paarvorming geweest; 
de snelle en hoge mate wisselende mobiliteit van 
deze soort  maakt het vrijwel onmogelijk om het 
aantal exemplaren in het recordjaar 2013 te 
schatten. 

• VERVOLG ZWARTE IBIS: de influx 2013 
bleek internationaal in Noordwest-Europa, in 
Groot-Brittannië vond men er relatief veel, in 
Duitland (Niedersachsen) doken er 23 op, een 
groep van 10 bij Cuxhaven  was mogelijk af-
komstig uit een groep van 11 uit Nederland 
(Lauwersmeer), ook in Noordwest-België ver-
bleef een groep van 6 vogels, in Zwitserland trok 
eind september 2013 een trekgroep van 20 ex. de 
aandacht, de groep van 5 op de Faröer-eilanden 
(06-01-2014) was aldaar pas de derde soort-
waarneming en zes waarnemingen van 7 vogels 
in Denemarken werd aldaar een record. 

• RESUMÉ ZWARTE IBIS, voor ons in concreto: 
toenemende aantallen in Nederland gedurende 
de laatste jaren, overwintering rondom Starre-
vaartplas 2013/2014, mogelijke paarvorming 
enz. aldaar, zachte winters, grote migratie 
naar/door NW-Europa in 2013, de soort heeft het 
broedareaal (sterke populatiegroei in Span-
je/Zuid-Frankrijk) intussen NW-waarts  uitge-
breid tot in West-Frankrijk. Klimaatopwar-
mingsinvloeden: het lijkt aannemelijk dat vesti-
ging van deze mooie vogelsoort in de nabije toe-
komst te verwachten is, dit in relatie met bij-
voorbeeld destijds de twee zilverreigersoorten. 

• Uit het niet lang geleden verschenen werk 
Broedvogels Nordrhein-Westfalen(2005-2009) 
blijkt, dat de sterke achteruitgang/mogelijk ver-
dwijnen van bij ons broedende soorten als 
KRAMSVOGEL, EUROPESE KANARIE en 
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GRAUWE GORS binnen een veel grotere con-
text plaatsvindt. 

• Zoals bekend is, gaat het de GROTE KARE-
KIET in ons land niet goed (2010: 150-180 
broedparen); in vooral het oosten van Europa 

staat de soort er beter voor, de hele Europese 
populatie werd in 2009 geschat op 1,5 tot 2,9 
broedparen; het Nederlandse bolwerk is tegen-
woordig het Zwarte Meer (tussen 2004 en 2011 
tussen 24 en 38 broedparen, in 2012 28). 

 

    Anonymus Snuffelaer   

 

 
 

Dode vogels in en uit de vrieskist 
 

 

 
Museum “Naturalis” heet gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten welkom.  
Ook aan die van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, Nachtegaal enz. is gebrek.  
Mocht u een dode muis, wezel, e.d. vinden, dan kunt u ook bij hen terecht. 
 

Afhandelingstips: 
Stop het (GAVE!) kadaver meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam van de 
vondst plus de datum en  vindplaats erop, bewaar het zolang nodig is in de vriezer. 
Als u tijd hebt, kunt u uw vondst(en) afleveren aan de informatiebalie van Naturalis, Darwinweg 2 in Leiden. 
Telefoon: 071-5687600. Hier wordt u verder geholpen. 
Mail tot slot de gegevens van deze afgeleverde dode wezens even aan Bert van Eijk, die dit rubriekje verzorgt en 
ons allemaal zo op de hoogte houdt. Zijn e-mailadres is te vinden op bladzijde 2 van elke “Braakbal”. 
 
Recent nieuws (helaas niet geplaatst in editie 35-3 van september 2014, dus nogmaals geprobeerd): 
Margreet van de Krogt (Zoeterwoude-Rijndijk) leverde op 12 mei jl. een jonge Koolmees bij “Naturalis”af, 
denkelijk betrof het een raamslachtoffer.  
Bert van Eijk (Leiderdorp) was in meerdere opzichten duidelijk minder “gelukkig”: naast zijn appartementenge-
bouw vond hij een onvolwassen Merel, maar dan zonder kop (hoogstwaarschijnlijk een Sperwerslachtoffer, in het 
redelijk nabijgelegen park De Houtkamp bijvoorbeeld is door deze roofvogelsoort met succes gebroed, er zijn 
voedselvluchten van honderden meters afstand geconstateerd). Een tijdens het wegjagen van een rivaal tegen zijn 
kamerraam geknalde Turkse Tortel werd meteen stervend op de straattegels door een auto overreden. Wat later 
was precies dezelfde plek doodsoorzaak van een denkelijk te enthousiast en onvoorzichtig baltsende Houtduif, 
maar deze werd meteen na zijn/haar val door een alerte lijvige kat uit de tuin eronder naar elders weggesleept.  
Dus in geen enkel geval zat er een fietstochtje naar “Naturalis” voor Bert in, laat staan weer eens een vrijkaartje.  
Moed houden dus maar! 

IJsmeester 
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de Vogelwerkgroep fotografeert… 

Op Texel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Van boven naar beneden: 

Grauwe Ganzen door Pierre Bernard 

Roodborsttapuit door Cor Martijn 

Steenloper door Pierre Bernard 

Torenvalk door Pierre Bernard 

Kleine watersalamader door Cor Martijn 


