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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 van 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/Facebook 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 7 april 2015 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 5 mei 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 (weide)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: Bosuil 

©Henk van Harskamp (harskamphv@hotmail.com) 

 

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 
 

 

 

IVN afdeling Alphen aan den Rijn 

18 november 2014 was er opnieuw een contactavond 

met het bestuur van IVN Alphen a/d Rijn. Dit keer 

vergaderden we in Het Anker. Na onze eerste ken-

nismaking op 1 juli 2014 werd nu een aantal concre-

te afspraken gemaakt. 

Bij overheidszaken, vooral met betrekking tot de 

gemeente Alphen a/d Rijn, zullen we elkaar weder-

zijds informeren. Zo ontvingen we o.a. de zienswijze 

van het IVN op de plannen t.a.v. de verbinding van 

het ICT-terrein met de N11. 

Verder spraken we af verwijzingen te maken naar 

elkaars website, zodat onze leden ook kennis kunnen 

nemen van elkaars activiteiten en daaraan eventueel 

kunnen deelnemen. 

In onze activiteitenkalender vindt u voortaan een 

verwijzing naar de website van IVN afdeling Alphen 

aan den Rijn: ivn.nl/alphenaandenrijn. 

Op de website van IVN Alphen a/d Rijn staat al een 

fraaie verwijzing naar onze website. Kijkt u maar 

eens! 

We hebben afgesproken, dat we elkaar jaarlijks 

ontmoeten om bij te praten. De organisatie van deze 

vergadering nemen we beurtelings op ons. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2015 

De Nieuwjaarsreceptie werd door 48 leden en hun 

partners bezocht. Volgens Leo een recordaantal! We 

genoten van de geanimeerde toespraak van de voor-

zitter. De locatie, aan de bar in Het Anker, was 

prima gekozen. Het was een gezellige, ontspannen 

start van ons 35-jarig jubileum! 

 

Open Dag 30 mei 2015 

De commissie die de Open Dag organiseert, is goed 

bezig! Eén van de zichtbare activiteiten is de start 

van onze VWG op Facebook. We zullen op pagina 2 

het kopje van de website aanpassen. Het wordt nu 

Website/Facebook. Er is een werkgroep die de 

Facebook-pagina up to date houdt. Joost den Houd-

ijker, John van Blaricum, Johan Meijer, Ronald en 

Margot Klingers en onze webmaster Rob Eveleens 

zijn de leden van deze werkgroep.  

Rob heeft de volledige naam van onze vereniging 

gekozen voor de Facebook-pagina. 

Op onze website is alle informatie te vinden. 

 

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2015 

In deze Braakbal vindt u de agenda voor de ALV op 

donderdag 19 maart a.s. Als wij uw e-mailadres 

kennen, sturen we u de agenda ook nog toe. Ook het 

secretariaatsverslag 2014 en het verslag van de 

vorige ALV van 27 maart 2014 krijgt u toegestuurd! 

We lieten het secretariaatsverslag ook afdrukken om 

ter vergadering uit te delen. Dit doen we niet meer.  

Op de vergadering krijgt u beide verslagen via de 

beamer te zien. Alleen onze relaties, zoals SBB, De 

Groene Motor en de gemeenten Alphen a/d Rijn en 

Leiderdorp krijgen een papieren versie van het 

secretariaatsverslag opgestuurd. 

Wilt u de agenda en verslagen op papier voor u 

hebben, breng dan deze Braakbal mee en draai de 

documenten uit! We hopen weer op een recordaantal 

bezoekers!

 

Piet van Woerden,  

secretaris 
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Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2015-2016 
 

 

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 

andere locatie van toepassing is, dan staat dat achter 

de betreffende activiteit vermeld of men krijgt sepa-

raat 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 

uitsluitend 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 

Hazerswoude-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   Info bij: 

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 08.00 - 18.00 
Ledenexcursie: Wieringen (standvogels,steltlopers en 

weidevogels) 
Ton Renniers 

Do. 16/04 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond: kerkuilen en steenuilen: 

Michel Kuijpers van STONE 

Louis Westgeest 

 

Za. 18/04 08.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie: De Wijde Aa Louis Westgeest 

Zo. 26/04 07.00 - 18.00 
Ledenexcursie: Veluwe (eerste broedvogels + door-

trekkers) 
Ton Renniers 

Do. 14/05 t/m 

Zo. 17/05 
08.00 - Ledenweekend: Diever Ton Renniers 

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

“Open Dag” 

Za. 06/06 05.00 - 15.00 
Ledenexcursie: Voorne‟s duin (zangvogels met 

lunch). Met Han Meerman. 
Ton Renniers 

Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website: www.vogelsrijnwoude.nl. 

Ook op ivn.nl/alphenaandenrijn, de website van IVN afdeling Alphen aan den Rijn, kunt u activiteiten vin-

den, waaraan u kunt deelnemen. 

  

 

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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Beheeractiviteiten 

 

Wat Tijd Data en Waar Informatie en 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, enz. 

Tel-weekends 

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) 

Ko Katsman 

(071 – 3412234)  

Zaterdag 

08.30 uur 

 

Knotten: start bij De Zaagbek. 

21-02-2015, 07-03-2015, 

slotdag van het knotten: 14-03-2015. 

 

Zaterdag/ 

Zondag 
14/15-03-2015, 11/12-04-2015, 12/13- 09-2015. 

 

 
 

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK     
 

Tijdens de op 29 november 2014 georganiseerde Landelijke Dag van Sovon kwam traditiegetrouw de jaarlijkse 

Vogelbalans uit. Deze keer dus 2014, nu met  het hoofdthema Wetlands.  Elk jaar wordt een ander thema uitge-

breid behandeld, vanuit allerlei zienswijzen nader belicht en met veel grafieken enz. verduidelijkt. 

Daarnaast wordt ook de huidige staat aangaande de Nederlandse avifauna vanuit meerdere hoeken bekeken en 

beschreven. Zoals altijd doken er allerlei “minnen” op, maar gelukkig toch ook nog “plussen” ……. 

 

Het is intussen echt al wel een jaarlijkse door Sovon uit te geven “periodiek”, die het lezen en bewaren beslist 

waard is! De uitgave is op CD gezet, in onze bieb opgenomen en vanaf heden uitleen baar. 

Traditiegetrouw is het VWG-Broedvogelinventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2014 voor zowel Staats-

bosbeheer als Sovon half december jl. afgerond en naar beide organisaties verzonden. Zoals gewoonlijk bestaat het 

uit een tekstgedeelte met o.a. tabel, terugblik, feiten, overzichten, vergelijkingen, enkele aanbevelingen en allerlei 

conclusies.   E. e. a. is opgeleukt met foto‟s die in het gebied zijn gemaakt.   

 

De bijlagen bestaan uit een set met 59 digitale soortkaarten, vier sets van elk zeven bladzijden met weergaven van 

de soortenterritoria in vier verschillende habitat en een speciale pagina met informatie per 2014 aangaande de 

VWG als actieve vereniging in het Spookverlaat en op de Kruiskade, allerlei wetenswaardigheden  over het ge-

bied,  plus de samenwerking van de VWG met Staatsbosbeheer daar in meerdere opzichten.  

Helaas kwam de jaarlijkse “special” in de rapportage deze keer te vervallen. De in onze bibliotheek opgenomen 

CD met de bovengenoemde informatie is vanaf nu opvraagbaar.

.        Bert van Eijk, bibliothecaris. 
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Bericht van de voorzitter 
 

De Nieuwjaarsreceptie, dit jaar wederom gehouden 
in Het Anker, heeft ondanks het slechte weer toch een 
behoorlijke opkomst gehad. Maar zoals ieder jaar 
laten ook veel mensen, om diverse redenen, verstek 
gaan. Daarom heb ik gemeend de toespraak, 
enigszins aangepast en ingekort, in deze Braakbal te 
laten plaatsen. 
 
Beste mensen, ik heet jullie allen hartelijk welkom 
op de nieuwjaarsreceptie van de VWG 
Koudekerk/Hazerswoude e.o. Een nieuw jaar 2015 
ligt voor ons, met naar verwachting weer veel mooie 
genietmomenten. 
Het jaar 2014 ligt inmiddels achter ons en heeft naast 
veel goeds, ook weer droevige en pijnlijke momenten 
gebracht. We hebben misschien allemaal wel een 
goede bekende of een familielid verloren. 
Zo ook hebben we afscheid moeten nemen van onze 
voormalige ledenadministrateur Joop van der Zalm. 
Hij heeft gedurende 15 jaar de ledenadministratie 
van onze vereniging uitgevoerd. Joop is op 4 juni van 
het afgelopen jaar overleden en in besloten kring op 
11 juni gecremeerd. Zijn taak is overgenomen door 
Johan Hogendoorn. Hij zorgt voor een perfect 
overzicht van alle mutaties. Namens hem wil ik nog 
wel opmerken dat niet iedere wijziging in adres of e-
mailadres altijd wordt doorgegeven. 
Ook de gebeurtenis van ons zeer actieve lid Jan 
Hoogeveen heeft ons zeer geraakt. Jan kreeg in 
Nepal tijdens zijn vakantie een herseninfarct. 
Gelukkig gaat het nu redelijk goed met hem. Jan we 
wensen je veel sterkte en een goed herstel. 
Ook de taak van Jan is inmiddels weer ingevuld. Ton 
Renniers heeft de coördinerende rol van Jan 
waargenomen, ondersteund door Bert van Eijk en 
onze nieuwe activist John van Blaricum. John 
welkom als nieuw commissielid. 
Ook in de redactie van ons verenigingsblad De 
Braakbal heeft een aardverschuiving plaats 
gevonden. Frans Verburgt heeft na vele jaren 
fantastisch werk te hebben gedaan het bijltje, eh 
stokje, overgedragen aan Simon Alleman. Simon 
welkom ook als actief lid. Simon wordt ondersteund 
door Gerard Brouwers en samen vormen zij een goed 
team. 
In het afgelopen jaar ook een nieuwe voorzitter en 
dat is zoals u weet ondergetekende geworden. 
 
Door het samengaan van onze gemeenten 
Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn 
bestonden er plotseling twee vogelwerkgroepen in 1 
gemeente. De vogelwerkgroep van Alphen aan den 
Rijn maakte weliswaar deel uit van het IVN, maar 
twee vogelwerkgroepen in 1 gemeente geeft toch te 
denken. Dit is ook reden geweest om met het bestuur 

van IVN contact te leggen en afspraken te maken. 
Enkele besprekingen hebben het afgelopen jaar dan 
ook plaats gevonden. 
 
Naast deze veranderingen ga ik met u eerst een 
aantal gebeurtenissen van het afgelopen jaar 
doornemen om vervolgens stil te staan bij 
belangrijke ontwikkelingen die er voor het komende 
jaar op het programma staan. 
 
Een korte terugblik. 
Alle werkgroepen en commissies hebben invulling 
gegeven aan het doel van hun onderdeel. De 
activiteiten binnen deze onderdelen zorgen voor een 
nauwe relatie van de diverse betrokkenen. 
De VWG heeft in de voorbije jaren heel veel goede 
dingen gedaan, die hebben bijgedragen aan een 
prachtige natuur in onze omgeving. 
 
Onze vereniging is een nog altijd groeiende 
vereniging. Niet alleen de bevolkingsgroei maar ook 
de groeiende belangstelling voor de natuur en niet in 
het minst voor de vogels, zal hier mede debet aan 
zijn. We weten dat onze vereniging hoofdzakelijk 
bestaat uit niet al te jonge leden en dat wij net als 
vele andere verenigingen graag zouden zien dat er 
ook uit de jongere bevolking enige aanwas komt. Dit 
doel staat ons ook helder voor ogen en hieraan zullen 
we dit jaar en de komende jaren zeker meer aandacht 
besteden. 
 
In 2014 is er weer veel werk verzet binnen de 
landschapscommissie. Er is heel veel gezaagd en 
gekloofd, gebaggerd en getuinierd. Een aantal malen 
is dit gebeurd op de Natuurwerkdagen samen met 
geïnteresseerde niet-leden van de VWG. Ook de 
Lions hebben enkele malen de armen uit de mouwen 
gestoken. Al dit werk heeft de nodige inkomsten 
gegenereerd voor de VWG. 
Zoals bekend is de “knotploeg” gehuisvest op het 
terrein van Jan Kerkvliet. Het onderkomen daar heeft 
het afgelopen jaar al het hemelwater niet meer 
kunnen verwerken en moest daarom van een nieuw 
dak worden voorzien. Het nieuwe dak zorgde gelijk 
weer voor groei van het onderkomen. De Zaagbek en 
de Bonte Specht werden met een groot dak aan 
elkaar gekoppeld. Wat dit voor hybride moet geven 
vraag ik mij wel af. 
Ook het ooievaarsnest werd opnieuw op zijn poten 
gezet en bij Amalia kun  je niet meer met de deur in 
huis vallen. 
 
Naast deze werkzaamheden werd er tevens nog een 
insectenhotel geplaatst. Hierin kunnen allerlei 
insecten hun huisvesting vinden. Maar bij het 
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beschouwen daarvan geven ze soms een stekelig 
visitekaartje af. 
 
Afgelopen jaar zijn we als knotploeg weer buiten 
onze grenzen getreden. We zijn dit keer actief 
geweest op het prachtige Waddeneiland 
Schiermonnikoog. Op uitnodiging van ons oud-lid 
Wilfred Alblas moest een groep vrijwilligers een heel 
weekend daar aantreden om een loodzware klus te 
klaren. Er moest een meidoornhaag worden geruimd. 
Met handzagen en kettingzagen werd de rust op het 
eiland verstoord, maar het resultaat was prachtig. 
's-Avonds was er genoeg medicijn om de pijnlijke en 
vermoeide spieren te herstellen. 
 
Met de vogelaars zijn er het afgelopen jaar meerdere 
uitstapjes gemaakt, onder andere een weekend naar 
Texel. Dit weekend was weer uitstekend 
georganiseerd en succesvol. We hebben het allemaal 
in De Braakbal kunnen lezen. 
 
In 2014 is er wederom veel geteld. 
Broedvogeltellingen, tellingen voor de Vogelatlas 
van Sovon, water- en weidevogeltellingen, 
huiszwaluwen, oeverzwaluwen, tuinvogels. Alles 
tellen we tegenwoordig. 
Bert v.d. Zwaan doet zijn naam eer aan en telt alleen 
vreemde vogels. 
 
Onze VWG is ook digitaal gegaan. Naast de al 
bestaande website kunnen we tegenwoordig via een 
Facebook pagina kennis nemen van allerlei 
gebeurtenissen binnen de VWG. Mocht er ooit een 
verkiezing komen van de langste Facebook 
paginanaam, vertelde Rob Eveleens, dan gooien we 
hoge ogen. De naam van onze Facebookpagina is 
namelijk: 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en 
omstreken. 
 
Naast voornoemde activiteiten is er ook binnen 
andere commissies en werkgroepen veel werk verzet. 
Als vereniging kunnen we blij zijn met zoveel inzet 
van onze vrijwilligers. 
 
Ontwikkelingen 2015 
Zoals u allen weet, is 2015 een bijzonder jaar voor 
onze VWG. We bestaan dan als vereniging 35 jaar. 
Dit lustrum willen we op gepaste wijze vieren. 
We hebben daarom ook ruim van tevoren een datum 
geprikt waarop wij uiting willen geven aan ons 
bestaan en dat is, zoals wellicht bekend is, 30 mei 
geworden. Op die dag willen we op het terrein van 
Jan Kerkvliet en de directe omgeving een aantal 
leuke activiteiten  laten plaatsvinden. Er is een 
commissie in het leven geroepen, die afspraken heeft 

gemaakt met diverse onderdelen van de VWG om 
voor die dag iets te organiseren waarmee ze een 
duidelijk beeld kunnen geven van de leuke, leerzame 
en ontspannende, soms ook inspannende activiteiten 
die binnen onze VWG worden gedaan. 
Ook zijn er voor die dag al wat afspraken gemaakt 
met enkele bijzondere gasten uit de vogelwereld en 
alles wat daarmee samenhangt. 
Het doel van de Open Dag is de aandacht te vestigen 
op alles wat onze vereniging doet en bindt met als 
hoofddoel de werving van enthousiaste, liefst jonge 
leden. Maar ook hebben wij als vereniging veel 
“slapende” leden. Zij zijn wel lid maar nemen geen 
deel aan enige activiteit. Daar is een ieder ook 
helemaal vrij in natuurlijk. Maar wellicht is er onder 
die slapende leden ook wel een aantal mensen, die 
het misschien best leuk vinden om ergens aan deel te 
nemen. 
De Open Dag is aangemeld bij de 
evenementencommissie van de gemeente Alphen aan 
den Rijn. Verdere afspraken zullen nog worden 
gemaakt om uiteindelijk vergunning te verkrijgen 
voor deze hopelijk prachtige dag. 
In de media zal tegen die tijd ruim aandacht worden 
besteed aan de Open Dag. 
 
Het bestuur is nog steeds in gesprek met de 
projectontwikkelaar van de Munnikenpolder, de heer 
Fred Wagenaar, om te bezien of het mogelijk is, 
binnen deze te ontwikkelen polder, een 
oeverzwaluwenwand te realiseren. Eerste gesprekken 
hierover hebben plaatsgevonden. En ook is er over 
en weer gemaild en gebeld waarin onze ideeën 
werden uitgedragen. De heer Wagenaar zou één en 
ander voorleggen aan de gemeente Leiderdorp. 
 
Ongetwijfeld zullen er nog veel meer gebeurtenissen 
plaatsvinden in het komende jaar. Dat hebben de 
voorbije jaren ons wel geleerd. 
 
Graag hef ik met u 
het glas en spreek ik 
de hoop uit dat al 
onze plannen 
verwezenlijkt mogen 
worden. Ik wens u 
allen een heel goed, 
een gezond en 
voorspoedig Nieuw-
jaar toe.    Proost.  
Voor hen die niet 
aanwezig waren op 
deze nieuwjaars-
receptie wens ik 
eveneens een gezond 
en gelukkig 2015!

 

 Bas Bijl 

        Voorzitter
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ZUID-HOLLANDSE en ZEEUWSE DELTA 
verslag excursie 13 december 2014 

 
 

Op zaterdag 13 december zijn we met 10 deelnemers 

in 3 auto's om 8.00 uur vanaf Boers vertrokken, 

richting Stellendam, om op excursie te gaan op 

diverse plaatsen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 

delta. 

 

De eerste stop was bij Stellendam, in de hoop een 

paar zeldzame ganzensoorten waar te nemen, maar 

dit heeft helaas niet het gehoopte resultaat opgele-

verd; echter wel een dodaars en een buizerd op een 

paal ( de eerste van een aantal); iets wat natuurlijk 

altijd een mooi gezicht is, alsook de "gewone" soor-

ten zoals de kievit, grauwe gans, kuif- en krakeend.  

 

Onze gidsen besloten toen om verder gaan, op zoek 

naar meer ganzen tussen Stellendam en Ouddorp, in 

de hoop alsnog een paar leuke soorten aan te treffen. 

Bij een plasje tegenover de haven van Stellendam 

hoorde ik over iemand die hier, (20 jaar geleden?) 

een ijsvogel gezien zou hebben. Waar, of een broodje 

aap verhaal? We zullen het waarschijnlijk nooit 

weten. Een koffie-stop verderop leverde ons een 

aantal rot-, brand- en kolganzen op, evenals wat 

wulpen. Op weg naar Ouddorp zagen we nog 2 

kleine zilverreigers en 2 ijsvogels. Om 11.00 uur 

bereikten we de Brouwersdam; altijd een goede plek 

voor vogels. Hier zagen we dan ook in ruim ander-

half uur mooie aantallen roodkeel- en kuifduikers. 

 

 

Op het strand zag Sjon een roodhalsgans en er zat, 

naar m'n voorzichtige schatting, een groep van 

ongeveer 50 brilduikers en bij de sluis zwom er 

natuurlijk een grijze zeehond. Er werd daarna beslo-

ten om naar de vluchthaven van Neeltje Jans te gaan 

in de hoop de ijsduiker, die daar zou zitten, te 

zien. In de vluchthaven van Neeltje Jans hebben we 

toch de ijsduiker aangetroffen en ook een groepje 

middelste zaagbekken, die wat dichterbij zaten, dan 

die bij de Brouwersdam. 

 

 

Daarna weer terug naar Schouwen  

Duiveland, omdat er op Noord Beveland weinig te 

beleven viel. Onderweg naar Neeltje Jans hebben we 

een afrit genomen, om achter een veld vol ganzen te 

komen. Toen we een doodlopende weg waren inge-

reden, zagen we een groep van 13 patrijzen. Iets wat 

40 jaar geleden nog een alledaagse waarneming was, 

maar vanwege verregaande verkavelingen is dit een 

zeldzaamheid geworden. 2014 is niet voor niets 

uitgeroepen tot het jaar van de patrijs! Terug op 

Schouwen Duiveland gekomen, hebben we kalm aan 

van Burghsluis naar Zierikzee gevogeld, via de 

diverse gebieden met de bekende inlagen en natuur-

ontwikkelingsgebieden. 

 

 

 

Hier hebben we nog een aantal leuke waarnemingen 

gedaan, zoals toendrarietgans, goudplevier en lepe-

laar. Net na Zierikzee hadden sommigen nog het 

geluk een groene specht te zien en kort daarna zelfs 

de derde ijsvogel van deze dag De ijsvogel bleef 

rustig op een tak zitten, zodat iedereen op het gemak 

kon genieten van deze prachtige vogel. Richting 

Ouderkerk konden we onze lijst met waarnemingen 

nog aanvullen met steltlopers zoals zwarte en groen-

pootruiters, benevens een handvol kluten. Kluten zijn 

schitterende vogels, een van de redenen, dat de Britse 

vogelbescherming, R.S.P.B. de kluut als logo uitge-

Middelste Zaagbekken 

Roodhalsgans 
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kozen heeft. Boze tongen beweren dat het drukken 

van het logo van deze zwart-witte vogels goedkoper 

zou zijn, vanwege het vele wit! Bij het watersnood- 

museum hebben de groepsleden afscheid van elkaar 

genomen en zijn de gemaakte kosten verrekend, en 

werden de gidsen bedankt voor de organisatie van 

deze mooie vogeldag. Op de terugweg zijn we met 

Sjon, Bert en Ton nog even op de Grevelingendam 

gestopt, waarbij we de bonte strandloper ook nog aan 

onze lijst konden toevoegen. Al met al een heerlijke 

excursie naar het Deltagebied 

   Stan Elliott. 
Waarnemingen  ledenexcursie 13/12/2015  Delta 
 

Aalscholver Heggenmus Meerkoet Steenloper 

Bergeend Holenduif Merel Stormmeeuw 

Blauwe reiger Houtduif Middelste zaagbek Tafeleend 

Bonte strandloper Huismus Nijlgans Toendrarietgans 

Brilduiker IJsduiker Ooievaar Torenvalk 

Brandgans IJsvogel Paarse strandloper Tureluur 

Buizerd Kauw Patrijs Turkse tortel 

Dodaars Kievit Pijlstaart Vink 

Drieteen strandloper Kleine zilverreiger Pimpelmees Waterhoen 

Eidereend Kleine mantelmeeuw Putter Watersnip 

Ekster Kluut Roodborst Wilde eend 

Fazant Knobbelzwaan Roodhalsgans Winterkoning 

Fuut Kokmeeuw Roodkeelduiker Wintertaling 

Gaai Kolgans Rosse grutto Wulp  

Goudplevier Koolmees Rotgans Zilvermeeuw 

Grauwe gans Koperwiek Scholekster Zilverplevier 

Groene specht Krakeend Slobeend Zwarte kraai 

Groenling Kuifduiker Smient Zwarte ruiter 

Groenpootruiter Kuifeend Sperwer Zwarte zee-eend 

Grote mantel meeuw Lepelaar Spreeuw  

 

Herinnering Contributie/donatie 
Gelukkig hebben de meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt, echter bij de registratie van de ont-

vangsten op onze bankrekening is gebleken dat een aantal leden de contributie / donatie aan de Vogelwerkgroep 

voor 2015 nog niet heeft overgemaakt.  

Dit is ongetwijfeld aan uw aandacht ontsnapt en wij willen u langs deze weg u vriendelijk verzoeken uw bijdrage 

zo spoedig mogelijk aan ons over te maken. 

 

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 

bedragen: 

             Contributie voor een lid is  € 18,50  Contributie voor een jeugdlid is € 9,50 

Bijdrage donateur is minimaal € 14,00  Contributie voor een gezinslid is € 9,50 

 

In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom.    Leo van Soldt,  

      Penningmeester 
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Open dag (2) 
 
Badend in het zweet word ik 
wakker. Ik heb gedroomd 
over de Open Dag op 30 mei 
a.s. Wat een nachtmerrie!  
Het regende gestaag; daar-
door lieten alle bezoekers 
het afweten. 
Daar stonden de kraampjes 
met daarachter de treurige 
vertegenwoordigers van de 
commissies van onze vogel-
werkgroep, helemaal alleen 
in de kou. De gratis folders 
verkleurden van schrik door 
de harde windvlagen. De 
verveelde vrijwilligers 
vouwden er papieren vlieg-
tuigjes van; die vlogen prima 
in de harde wind. 
 
Nils, die was ingeschakeld 
als parkeerwacht op het 
desolate en kletsnatte wei-
land dat we als parkeerter-
rein hadden afgehuurd, ging 
zijn Dafje maar weer eens 
op een ander plekje op het 
veld parkeren. Steeds 
sprong hij uit zijn auto om 
zichzelf parkeeraanwijzin-
gen te geven. 
 
Onze boswachter Jenny liep 
helemaal alleen over de 
Kruiskade, met tien overbo-
dige leen-verrekijkers, be-
doeld voor excursiegangers. 
Eindelijk stuitte ze op twee 
mensen. Opgelucht begon 
ze haar verhaal over Staats-
bosbeheer en over de kade. 
Helaas, het bleken twee 
andere excursieleiders, ook 
op zoek naar gasten. 

Onze voorzitter repeteerde voor de zestiende keer zijn 
welkomstwoordje: “Geachte aanwezigen, wat fijn dat u in 
zulke groten getale bent opgekomen....”. De hele speech 
werd door de vrijwilligers, die het verhaaltje inmiddels 
konden dromen, luidkeels meegebruld. 
 
De knotters gingen uit pure verveling alle hotels van de Las 
Vegas Strip op schaal nabouwen als insectenverblijven. 
Ook haalden zij herinneringen op aan de tijd dat er van de 
afgezaagde takken nog vuurtjes mochten worden gestookt 
op de kade. Eén oude knotter deed voor hoe zo'n vuurtje 
werd aangemaakt. Gelukkig was de Zaagbek goed verze-
kerd. 
 
Het was echt heel jammer 
dat er geen bezoekers wa-
ren, want Wim en Annemie-
ke van de ooievaarswerk-
groep, die hun kraampje 
tijdens onze Open Dag had-
den opgesteld tegenover de 
ooievaarspaal, deden een bijzondere waarneming: vader 
en moeder ooievaar hoosden met kleine plastic emmertjes 
hun nest leeg, om te voorkomen dat de jongen zouden 
verdrinken. Deze ontdekking zouden zij maar wat graag 
met anderen hebben gedeeld. 
     
Bert van der Zwaan, die niet goed tegen nietsdoen kan, 
herhaalde maar weer eens zijn Texel-act om de boel te 
vermaken. Bosse dacht dat hij een Bifi-worstje van Bert 
kreeg, en hapte gretig toe. Wat een pijnlijke vergissing! 
(voor mensen die geen chocola van deze insidersgrap 
kunnen maken: kom zeker naar de Open Dag. Daar leg ik 
alles uit). 
 
U begrijpt het, lieve lezer: laat deze nachtmerrie niet uit-
komen. Of het nou weer of geen weer is, kom een kijkje 
nemen tijdens de Open Dag. Er zijn wat voorzieningen 
getroffen voor slecht weer. De koffie staat klaar. Er is een 
interessant programma. U leert andere leden van de VWG 
kennen, waardoor mooie nieuwe vriendschappen kunnen 
ontstaan. U ontvangt tips over mooie vogelgebieden. 
Gelachen zal er zeker worden. Er zijn zelfs prijsjes te win-
nen, heb ik begrepen. Dus: 30 mei a.s. zie ik u, afgespro-
ken? 

 Ronald Klingers 
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Ik kan het plekje nog aanwijzen waar ik bewust mijn 

eerste Visdief zag. Ik sta bij de landbouwhaven in 

Wolphaartsdijk. Op een gegeven moment zie ik een 

lichte vogel met een donker petje en rode snavel 

bidden boven het 

water. Even later duikt 

hij in het water en komt 

met een zilverkleurig 

visje weer tevoorschijn. 

Op een meerpaal eet hij 

het visje op. Dat moet 

een Visdief zijn! Nog 

steeds kijk ik in april 

uit naar de eerste 

Visdieven en wanneer 

ik er dan een zie be-

kruipt me een voor-

jaarsgevoel. Maar ze 

hebben wel een ge-

schiedenis achter de rug. 

Deel 1 van het Rizla-album „Zo leer je vogels ken-

nen‟ dateert van 1960. De slotalinea van 24. Visdief-

je luidt als volgt: 

“Een jaar of wat geleden heeft Braaksma geprobeerd 

een schatting te maken van het aantal paren Visdie-

ven, dat in ons land broedt. Hij kwam toen tot de 

conclusie, dat het wel 35.000 – 40.000 paren waren, 

wat misschien wel een kwart of zelfs een derde is 

van alle Visdieven in Europa ten westen van het 

„IJzeren Gordijn‟. Ik ben bang, dat het aantal inmid-

dels aanzienlijk is gedaald. Vooral in 1959 waren op 

plaatsen, waar er vroeger veel broedden, opvallend 

weinig Visdiefjes. Sommigen wijten dit vooral aan 

de Kokmeeuwen. Maar ik vrees, dat er nog allerlei 

andere oorzaken voor die achteruitgang zijn en 

zolang wij die niet, of onvoldoende kennen, zal het 

moeilijk zijn om de Visdieven te helpen.” 

De schrijver, Ko Zweeres, 

had dus al in de gaten dat 

het niet goed ging met de 

Visdieven, zonder dat hij 

direct zijn vinger op de 

zere plek kon leggen. Later 

onderzoek wees uit dat 

gechloreerde koolwater-

stoffen, giftig spul, de 

boosdoeners waren. Een 

paar cijfers uit de verschil-

lende broedvogelatlassen: 

In het begin van de jaren 

zestig enkele duizenden 

paren. In 1971 8000 paar 

en in 1978 meer dan 10.000 paar volgens de Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels, 1979. In de Atlas 

van de Nederlandse Vogels, SOVON 1987 wordt 

gesproken over 15.000 – 19.000 paar en in de Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels 1998 – 2000 wor-

den 18.000 – 19.500 broedparen genoemd. 

Inmiddels zijn de gechloreerde koolwaterstoffen 

verboden en de aantallen toegenomen zonder het 

niveau van begin vijftiger-jaren te bereiken. 

Ga in april eens naar de Kruiskade en bekijk dan het 

baltsgedrag van een paartje Visdieven. Je weet dan 

weer precies waarom je lid bent van een vogelwerk-

groep die zich inspant voor het behoud van zoveel 

moois. 

 
Ko  Katsman 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                 

Visdief 
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NESTKASTENBEHEER SECTIE: PARK “DE 
HOUTKAMP” LEIDERDORP 

 

Op 24 november 2014 zijn in de bovenvermelde 
Leiderdorpse sectie 72 nestkast-hangplekken gecon-
troleerd op hun bezetting/materieel welzijn en 
schoongemaakt.  Vergeleken met 2013 waren er vijf 
kasten verdwenen of tijdelijk onbruikbaar. 
Uiteindelijk bleven er dus 67 controleer-
bare “kraamkamers” om af te werken, 
vier werden er vervangen of weer be-
woonbaar gemaakt. Los daarvan is nog 
een aantal gerepareerd. Een totaal van 
slechts vijf verdwenen of onbruikbare 
kasten is erg laag (nog geen 7%); oorza-
ken waren vandalisme (Homo sapiens), 
hakwerk (Dendrocopos major), verder 
onklaar geraakte ophanglatten bij toch 
benutte kasten. Het totaal voor het vol-
gende broedseizoen 2015 staat nu op 71 
kasten. Ook is er een aantal meegenomen 
voor t.z.t. reparatie/herplaatsing.  

Van deze 67 bewoonbare kasten werden er in dit 
voortplantingsjaar 56 benut, wat uitkwam op een 
reële bezettingsgraad van 83,6% (2013: 70,1%, 
2012: 82,1%, 2011: 71,4% en 2010: 80%). De laatste 
vijf jaren zit er telkens jaarlijks een verschil van 
ongeveer 10% tussen. Qua aantal bezette kasten in 
nu precies 30 controlejaren hadden we dit seizoen 
zelfs de op een na hoogste score, maar ook nog de 
hoogste reële bezettingsgraad in dit 6

e
 lustrumjaar! 

Twee soorten (Pimpelmees, Koolmees) hebben de 
mogelijkheden die we als VWG boden tijdens het 
afgelopen broedseizoen benut. De Pimpelmees steeg 
4 treetjes: van 18 naar 22 (= + 22,2%) en de Kool-
mees nam met 5 toe van 29 naar 34 (= + 17,2%) 
kraamkamers. Het totaalgebeuren in vergelijking met 
2013 laat een toename van 47 naar 56 (+ 9 = + 19,1 
%) zien. Sinds 1988 is het aantal hangende kasten 
jaarlijks ongeveer gelijk en variëren de bezette 
aantallen op enkele uitzonderingen tussen ruim 40 en 
ruim 50. Bij de Koolmees komt het jaargemiddelde 
over de periode 1985/2014 uit op (766:30 =) 25,5 
met nu als topjaar 2014 (34). De Pimpelmees zit nu 

op gemiddeld (500:30 =) 16,7 Het topjaar was 2005 
(24). Er was dus sprake van een prima broedseizoen, 
het lijkt ons toe dat er sprake is geweest van een 
behoorlijk aantal tweede nesten door de vroege start 

ervan. 

Weinig opmerkelijkheden deze keer. Drie-
maal (1 tot 4) dode jongen in een nest, zo‟n 
vier keer één tot enkele niet uitgekomen 
eitjes en een ook twijfelachtig nest dat we 
afkeurden. De weergoden waren ons deze 
keer gelukkig weer eens prima gezind: we 
startten volgens plan om 08.30 uur en 
hadden de complete klus om precies 16.00 
uur geklaard. Tot 14.15 uur verliep alles erg 
vlot, maar het laatste stuk kostte onverwacht 
veel meer tijd dan we verwachtten (veel 
vervang- en reparatiewerk). In totaal hadden 
we 6½ zuivere werkuren nodig om 72 
hangplekken te behandelen, d.w.z. 5 minu-

ten en 42 seconden per kast (inclusief loop-, sjouw- 
en klimwerk, laden en lossen; al met al veel variatie 
aan handen- en voetenarbeid plus de administratie 
bijhouden).  

Na deze controleronde staat de totaalteller op alweer 
30 seizoenen, daarin werden 1354 kasten bezet 
geconstateerd. Dit is een jaarlijks gemiddelde van 45, 
wat ietwat wordt gedrukt door het flink lagere aantal 
kasten in het startjaar 1985. De hoogste bezetting 
was 58 (2005), de laagste (exclusief het startjaar 
1985) 34 (1987). Elf vogelsoorten gebruikten tijdens 
deze nu precies drie decennia de aangeboden nestel-
gelegenheid. En daar doen we het uiteindelijk alle-
maal voor, toch?! Als beheerders zijn in deze sectie 
intussen al jarenlang gezamenlijk werkzaam: Bert 
van Eijk, Sjon van Santen en Geert-Jan van Beek.  
Tot slot onze dank aan alle parkbeheerders voor het 
vervoermateriaal en verschaffen van een warme, 
droge, gezellige lunchplek inclusief koffie/thee. 
 

 Bert van Eijk 
 

 
Vogelsoort   Jr: 85 90 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Kauw   0   1   2   2   2   2   2    2   2   2   1   2   0   0   0   0   0   0 

Huismus   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Spreeuw   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Winterkoning   1   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 

Gekr. Roodst.   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Roodborst   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

BonteVl.v.(‘84:1)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Holenduif   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Pimpelmees   6 15 15 17 13 15 17 17 24 20 22  17 18 20 19 22 18 22 

Koolmees 10 23 22 27 25 28 23 27 32 29 25 24 27 30 26 33 29 34 

Gr.B.Specht   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

totaal bezet 17 40 39 48 40 46 42 46 58 51 48 44 45 50 45 55 47 56 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN 
LEIDERDORP 2014 

 

01.Aalscholver (j) 24.Kleine Mantelmeeuw  (z) 47.Zwartkop   (b/z) 

02.Blauwe Reiger (j) 25.Zilvermeeuw   (j) 48.Fitis  (b/z) 

03.Ooievaar (d/z) 26.Visdief  (RL)  (z) 49.Tjiftjaf   (b/z) 

04.Knobbelzwaan (b/j) 27.Houtduif   (b/j) 50.Iberische Tjiftjaf   (dw) 

05.Grauwe Gans (ov) 28.Stadsduif   (ov) 51.Goudhaan   (w) 

06.Kolgans (ov) 29.Turkse Tortel   (b/j) 52.Vuurgoudhaan   (d/w) 

07.Toendrarietgans (ov) 30.Halsbandparkiet   (b/j) 53.Staartmees   (b/j) 

08.Nijlgans (ov) 31.Gierzwaluw   (z) 54.Pimpelmees   (b/j) 

09.Smient (w) 32.IJsvogel   (d/w) 55.Koolmees   (b/j) 

10.Krakeend (d) 33.Groene Specht (RL) (b/j) 56.Boomkruiper   (b/j) 

11.Wilde Eend  (b/j) 34. Grote Bonte Specht  (b/j) 57.Notenkraker(dunsnavel)(dw) 

12.Soepeend  (b/j) 35.Boerenzwaluw  (RL)  (z) 58.Gaai   (b/j) 

13.Kuifeend  (d/w) 36.Huiszwaluw  (RL)  (z) 59.Ekster   (b/j) 

14.Buizerd  (d/w) 37.Grote Gele Kwikstaart (d/w) 60.Kauw   (b/j) 

15.Sperwer  (b/w) 38.Winterkoning   (b/j) 61.Zwarte Kraai   (b/j) 

16.Fazant  (d/z) 39.Heggenmus   (b/j) 62.Spreeuw   (z) 

17.Waterhoen  (b/j) 40.Roodborst   (b/j) 63.Huismus  (RL)  (z) 

18.Meerkoet  (b/j) 41.Nachtegaal  (RL)  (d/z) 64.Vink   (b/j) 

19.Kraanvogel  (ov) 42.Zanglijster   (b/j) 65.Keep   (d/w) 

20.Scholekster  (ov) 43.Merel   (b/j) 66.Groenling   (b/j) 

21.Houtsnip  (d/w) 44.Koperwiek   (d/w) 67.Putter   (j) 

22.Kokmeeuw  (j) 45.Kleine Karekiet   (b/z) 68.Sijs   (d/w) 

23.Stormmeeuw  (d/w) 46.Tuinfluiter   (b/z) 69.Kneu  (RL)  (d) 

Totaal:  69 soorten Niet-zangvogels:  34 soorten Zangvogels:   35 soorten 

Overvliegend:  6 soorten Ter plaatse:  63 soorten Nestkastbroeders:   2 soorten 

Dwaalgasten:  2 soorten Rode Lijst 2004:   7 soorten Nieuwe parksoort:   1 soorten 

 

(j)=jaarvogel    (d)=doortrekker (d/z)=doortrekker (zomerhalfjaar) 

(ov)=overvliegend   (z)=zomervogel 

(d/w)=doortrekker/wintergast·   (b/z)=broedvogel/zomergast    

(bw)=broedvogel/wintergast  (d)=doortrekker zomer- en winterhalfjaar) 

(dw)=dwaalgast (w)=wintergast  (b/j)=broedvogel/jaarvogel  

(RL) (vet) = Rode Lijst 2004-soort 

Soortnaam (vet) = nestkastbroeder Soortnaam (vet cursief) = nieuwe parkvogelsoort 

 

Alles bij elkaar bekeken 

blijkt 2014 een ongeveer 

normaal jaar wat de soorten-

samenstelling en soortenaan-

tallen betreft. Erg verrassend 

was de eerste (on-

der)soortwaarneming van de 

Dunsnavel - Notenkraker, de 

oostelijke ondersoort van de 

(Diksnavel-)Notenkraker. 

Willem Kanbier, voormalige 

Heemtuinbeheerder en 

grondlegger ervan, seinde me 

op 25 maart rond 10.30 uur in; 

ik was binnen een kwartier in 

de Heemtuin en kon de op een 

struikje zittende, buigende en 

roepende vogel nog net beves-

tigen; geen tien tellen later ging 

hij/zij op de wieken, dus helaas 

geen foto kunnen maken 

………. In ieder geval was 

hiermee de 138
e
 gebiedssoort 

(vanaf 1980) een feit! 

      

                

Bert van Eijk 

Aalscholver (parkjaarvogel) ©BvE 
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Amsterdamse Waterleiding Duinen 
Verslag excursie op zaterdag 17 januari 

 

Na een toeristische route door Leiderdorp, Warmond, 

etc. komen we om kwart voor negen bij de Oase aan. 

We zijn met zeventien mensen. Na het gebruikelijke 

gehannes bij de parkeer/kaartjesautomaat mogen we 

gelijk al genieten van een aantal roffels van de grote 

bonte specht. Ik blijf iets langer staan en zie hem de 

bovenste takken van een grote boom invliegen.  

 

Hij laat zich prima zien. De rest van de groep bestu-

deert de drijfsijsjes op de grote vijver. Een grote 

zaagbek laat zich aan alle kanten zien, een blauwe 

schicht op een verder gelegen zijvijver moet een 

overvliegende ijsvogel zijn. Wat later horen we een 

boomklever die een helder piuuu, piuuu, piuu laat 

horen en we zien hem in de gaffel van een grote 

boom op en neer kruipen. We doen alles op het 

gemak in het begin en ik hoor al iemand zeggen: Zo 

halen we de 8 km. niet.  

We weten dan nog niet dat het er 13 gaan worden. 

Het is prachtig weer, wel wat koud natuurlijk, maar 

veel vogelleven is er niet. Bij de dennenbossen horen 

en zien we heen en weer huppende goudhaantjes. 

Waarom zitten die beestjes nou nooit eens stil? Een 

gezellig stelletje groenlingen dat bovenin de boom 

van de zon zit te genieten, gedraagt zich heel wat 

beter. Dan is er plotseling de klapekster. Hij laat zich 

nog een aantal keren zien. Is het elke keer dezelfde? 

Dat zal toch niet? Maar we kunnen hem wel van alle 

kanten bekijken. Zijn klauwieruiterlijk valt goed te 

zien. Even later, langs een van de kanalen, krijgen 

we een ijsvogel te zien die zich kennelijk net tegoed 

heeft gedaan aan een visje en lekker een kwartiertje 

blijft zitten in een struik in het zonnetje. Zijn kleuren 

zijn echt over de top! 

 Aangekomen bij het zwanenwater worden we ver-

gast op een groot aantal krooneenden. Prachtige 

beestjes versierd met een oranje pluizenbolletje. 

Intussen blijk ik een mooie waarneming gemist te 

hebben. Twee (voor mij knobbelzwanen) waar we 

vlak bij staan, blijken wilde zwanen geweest te zijn. 

Jammer, misschien iets meer vooraan lopen. Natuur-

lijk was er nog veel meer te zien (zie de lijst met 

waarnemingen), maar niet alles hoeft genoemd te 

worden. Zo tegen kwart over één komt de ingang van 

de oase weer in zicht. We hebben een mooie zonnige 

morgen in de duinen doorgebracht. De weg naar huis 

gaat via Bennebroek en Hillegom. Iets sneller dan de 

heenreis, dat wel. Rest mij nog John en Ton hartelijk 

te bedanken voor de organisatie van deze mooie dag. 

 Johan Jansen van Rosendaal 

Knobbelzwaan 

Grote Zaagbek 

Krooneenden 
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Waarnemingen ledenexcursie AWD 
 

Aalscholver Goudhaantje Koolmees Tafeleend 

Baardmannetje Grauwe gans Koperwiek Torenvalk 

Blauwe reiger Groenling Krakeend Turkse tortel 

Brilduiker Grote zaagbek Kramsvogel Vink 

Buizerd Grote bonte specht (h) Krooneend Waterral (h) 

Boomklever Groene specht (h) Kuifeend Wilde eend 

Boomkruiper Houtduif Meerkoet Wilde zwaan 

Dodaars IJsvogel Merel Winterkoning 

Ekster Kauw Pimpelmees Wintertaling 

Fuut Klapekster Roodborst Zilvermeeuw 

Gaai Knobbelzwaan Slobeend Zwarte Kraai 

Glanskop Kokmeeuw Spreeuw  

 

Tellingen december 2014 
 

Beste mensen, 

De weersomstandighe-

den zaten in het tel-

weekend niet mee. Veel 

regen en grijze luchten. 

Dat heeft velen van 

jullie er niet van weer-

houden om er toch op 

uit te trekken en de 

tellingen te verrichten. 

Hulde! Helaas was de 

Bonte Tapuit al een paar 

dagen vertrokken, dus 

konden we die niet meer 

op ons lijstje zetten. 

Maar zo gaat dat in de 

vogelwereld. Ze komen 

en ze gaan. In ons telgebied hadden we heel veel 

vinken. Voor ons een recordaantal van 65 in de 

Riethoornse Polder. 

 

Verder zat daar nog een Casarca, naar wij vermoeden 

een escape, maar dat was aan de buitenkant niet te 

zien. Deze maand werden er meer Blauwe dan Grote 

Zilverreigers geteld. De teller stond stil op 62 Blau-

we en 45 Grote Zilvers. Het grootste aantal Grote 

Zilvers zat in de Wilck. Daar verbleven 8 exempla-

ren. In de Riethoornse Polder verbleven 10 Blauwe 

Reigers. Het lijkt erop dat er in het westelijk deel van 

onze telgebieden meer Grote Zilverreigers verblijven 

dan aan de andere kant van de Gemeneweg. In de 

Wilck werd een Ruigpootbuizerd geteld en ook nog 2 

Slechtvalken. Geen wonder, want daar waren ook  

6140 Smienten, 4 

Pijlstaarten, 40 Goud-

plevieren en een late 

Scholekster. Genoeg 

prooien dus voor echte 

rovers. Een andere late 

Scholekster werd 

gesignaleerd in de 

Polder Groenendijk en 

de Gemenewegse 

Polder. In de Geerpol-

der wachtten 2 Witte 

Kwikstaarten blijkbaar 

nog op een invallende 

winter. 4 Kleine Zwa-

nen werden geteld in 

de Hondsdijkse Polder. 

Ook daar verbleef een Slechtvalk. Een andere 

Slechtvalk werd nog gezien in ‟t Westeinde. Daar 

zaten ook nog 3 Pijlstaarten en 24 Wintertalingen. 42 

Wintertalingen verbleven in de Kerkwegpolder. 

 

Wat viel er verder nog op? In de Doespolder 260 

Stormmeeuwen en 49 Turkse Tortels. In de Vlietpol-

der een Sperwer en in de Achthovenerpolder 6 

Goudhaantjes. Tot slot nog 470 Kieviten in de Polder 

Groenendijk. 

We moeten eerst nog door een storm heen, maar 

daarna zijn de weersvooruitzichten voor komend 

weekend gunstig. Ik wens jullie weer een heel plezie-

rige telling en misschien brengt de zuidwesterstorm 

wel weer verrassingen met zich mee.

           Met een hartelijke groet, 

Ko 
 

Vink 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  17 

 

Tellingen januari 2015 
 

 

Beste mensen, 

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 

2015.  

Dat we met z‟n allen in goede gezondheid 

maar veel vogels mogen tellen. Ik heb eens 

gekeken of iedereen ook de soepgans en – 

eend als aparte soort noteert. Bijna iedereen 

doet dat, maar de paar mensen die geen 

onderscheid maken of ze misschien niet 

noteren, wil ik vragen om dat toch te doen. 

Als „wilde vogels‟ maken zij ook deel uit 

van onze avifauna en tellen als zodanig dan 

ook mee. Als iedereen ze noteert, hebben 

we een completer beeld. 

 

Het is maar zo‟n eenvoudig eendje met een 

heel bescheiden, maar o zo fraai geluidje. In de 

Riethoornse Polder telden we er 120, voornamelijk 

op het plasje bij de hut. Let maar eens op zijn 50 

tinten grijs… 

 

De competitie tussen de Grote Zilverreiger en de 

Blauwe Reiger eindigde in december in het voordeel 

van de Blauwe. Er werden er 83 geteld. Grote Zilvers 

waren met 57 exemplaren aanwezig, met als uitschie-

ter de Barrepolder met 16 individuen. Daar zaten ook 

4 Kleine Zwanen, waarvan er ook 57 aanwezig 

waren in de Lagenwaardse Polder en 400 Kolganzen. 

Als je Kolganzen wilde zien in december moest je in 

De Wilck zijn met maar liefst 5405 vogels. Ook 

Smienten waren in groten getale aanwezig: 6600.  

 

Daarnaast nog 125 Wintertalingen en een Slechtvalk. 

Nog een Slechtvalk in de Gemenwegse Polder en 

Westeinde SBB. Een Slechtvalk was ook aanwezig 

in de Hondsdijkse Polder. Geen wonder want daar 

was veel spek voor hem te vinden in de vorm van 

2100 Goudplevieren, 2340 Kieviten en 270 

Wulpen. 300 Wulpen waren ook te vinden in 

de Groenendijkse Polder. Sperwers werden 

gemeld uit de Gnephoek, de Vlietpolder, de 

Grote Polder Zuid en de Grote Polder Noord. 

Wat is verder nog vermeldenswaard? In de 

Zegerplas 6 Dodaarsjes en een IJsvogel, in de 

Vlietpolder 4 overwinterende Witte Kwik-

staarten, in de Gnephoek 2 Haviken en 10 

Watersnippen in de Boterpolder. 

Hopelijk brengt de telling van volgende week 

ons veel moois. 

 

                         Met een hartelijke groet, 

                         Ko 

 

 

Krakeend 

Smient 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Cronesteyn: What’s in a name? 

Tussen A4, Vrouwenvaart, Rijn- en Schiekanaal en 

de spoorlijn Alphen aan den Rijn/Leiden ligt sinds 

1982 het polderpark Cronesteyn. Het park ligt in de 

Kleine Cronesteynse polder/ Knotterpolder. Door 4 

natuurgidsen van de IVN is in maart 2013 het park 

beschreven. Zie de volgende link.  

http://www.polderparkcronesteyn.nl/Cronesteijn%20

werkstuk%202013.pdf 

Waar komt de naam vandaan? 

De Cronesteynse polder is een polder die in 1626 is 

samengesteld uit vier (vijf?) kleine middeleeuwse 

poldertjes (het Knotterpoldertje, het poldertje van 

Panhuysen, het Wesenpoldertje en het Hooipoldertje 

–Hoypoldertje-). In het gebied ligt de plek die van 

circa 1300 tot 1794 bebouwd is geweest. In het begin 

met een versterkte boerderij (Die Brouck en ook 

Heer Wouterswerf) en later Alckemade en Crone-

steyn. Vanaf 1510 wordt voor het eerst in documen-

ten de naam Cronesteyn vermeld. De naam is ont-

leend aan het geslacht Van Cronenburg.  

De naam Knotterpolder is ontleend aan de familie 

Knottert die naast de Vrouwenwetering grond in 

bezit had. Op 24 augustus 1645 kregen vier Leidse 

burgers en lakenreders vergunning om op het land 

van Garbrant en Jacob Knottert een la-

ken(vol)windmolen te mogen zetten. Vanaf 1676 

wordt wit schrijfpapier gefabriceerd. In 1846 werd de 

molenromp gesloopt. In de natuurgids staat een 

andere verklaring van de naam Knotterpolder: “On-

getwijfeld verwijst het echter naar de gewoonte om 

wilgen en andere bomen te knotten teneinde zo het 

materiaal te verkrijgen voor het maken van erfaf-

scheidingen, manden en werktuigen als bezems.” Ik 

denk dat dit geen juiste aanname is. 

  

 

 

Ledenmutaties: 

Recent zijn lid geworden: S. van de Wal (Leiderdorp) en Len de Vries (Delft). 

 

9 leden hebben het lidmaatschap per 1 januari opgezegd: 

Peter Broere, Cocky de Bruijn, P.E. Bijvoet, Nico Kranenburg, Tristan de Roode, Jan Stuwe, D. Verkleij, M.P.G 

van Tol, Lies van de Wege. 

 

Overleden in 2014: Joop van der Zalm.  

 

Per 1 januari 2015 zijn er 200 leden, 24 gezinsleden, 12 donateurs en 15 overigen. 

 

Johan Hogendoorn,  

Uw ledenadministrateur 
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Kijk, daar…., 

            mus!, mus!‟ 

 
HAZERSWOUDE RIJNDIJK 

Een recordaantal van 46.347 Nederlanders zat dit 

weekend klaar, om vogels in de tuin te spotten. De 

absolute „winnaar‟ van de nationale vogeltelling? 

De huismus. Gerard en Ann Brouwers zagen in 

hun vogelvriendelijke tuin maar liefst 14 exem-

plaren in de ligusterhaag neerstrijken. De huis-

mus was dit jaar opnieuw de onbetwiste nummer 

één tijdens de nationale tuinvogeltelling.  

 

 
 

Toch draaide het eigenlijk om een heel ander geve-

derd vriendje: de spreeuw. Dat vogeltje leek even uit 

de top tien te gaan verdwijnen, maar hield dit jaar op 

het nippertje stand, na steeds stuivertje te wisselen 

met de ekster, op de laatste plek.  

Het was spannend dus. De spreeuw heeft veel last 

van zowel minder broedplaatsen in de bebouwde 

kom, waar hij zijn nestjes heeft, als het afnemen van 

voedsel op het platteland, waar de deze vogel uit 

jagen gaat Er is te weinig voedsel, waardoor jongen 

zwak zijn als ze uitvliegen.

 

 

 

 

 

“Veel overleven hun eerste winter niet‟‟ zegt een 

woordvoerster van de vogeltelling. 
Desondanks probeerden talloze Nederlanders het 

vogeltje te spotten tijdens de telling, die er ook voor 

is bedoeld om ons land warm te laten lopen voor het 

wel en wee van vogels.  Dat laatste is overigens niet 

nodig in huize Brouwers, genesteld in het dorpje 

Hazerswoude-Rijndijk, onder de rook van Leiden. 

Moeten andere tellers nog snel de katten wegjagen en 

de vetbollen hijsen, bij vogelfans Gerard en Ann 

staat het eten altijd klaar. Het schrikdraad bij de 

volière helpt de plaatselijke poezen uit de buurt te 

houden. Net als de dichte ligusterhaag, ook nog eens 

een perfecte stoeiplek voor de mussen.  

Als het stel over vogels en de telling begint te praten, 

kan het haast niet meer ophouden. Ann: “Kijk, daar 

zijn de tortelduiven.  De sufferds van de tuin. Het 

nesten bouwen lukt maar niet. Eén jaar heb ik nog 

een netje gespannen, om te voorkomen dat het ei stuk 

zou vallen. Maar wat je ook doet, die beesten preste-

ren het elke keer weer hun eigen broedsel te sabote-

ren. 

Nee, dan hebben de kauwen - nummer zes op de 

ranglijst - het beter voor elkaar. Gerard: “Kijk, 

meneer Kauw‟‟ Ann: ,,Zo brutaal, zo slim zijn ze, 

Als ik naar buiten kom met de broodkorsten, worden 

de anderen gewaarschuwd.‟‟   

 

Het gedrag, dat maakt vogels leuk. Sommigen zijn 

gewiekst, anderen koddig.  

Spreeuw 
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Ook is er het pareltje, wat Ann betreft tenminste: het 

Roodborstje. Elk jaar hebben we er eentje in de tuin. 

Ik zou hem het liefst vangen en ringen, om te weten 

of het dezelfde is. Maar ja, dat doe je niet. Ook al 

zou het gemakkelijk kunnen. Wat eten, een kooitje… 

 

Waarom vogels zo belangrijk zijn? Gerard: “Als 

koolmezen een nestje met jongen hebben, eten ze 

meer dan 250 insecten per dag. Als ze er niet meer 

zijn, hebben we continue Deet nodig‟‟  

 

 
 

 

Carla van der Wal 
ALGEMEEN DAGBLAD 

 
 

 
 

 

 
 

         Bron: Site Vogelbescherming 
 

Roodborst 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE  

SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2014 
 

Op het moment van het gaan schrijven aan deze 

bijdrage voor ons onvolprezen verenigingsblad is 

het ongeveer drie weken geleden dat de rapportages 

2014 in tekst en meerdere kaartensets naar onze 

relaties Staatsbosbeheer en Sovon werden verstuurd. 

SBB heeft intussen in dank de ontvangst ervan 

bevestigd en sluist de gegevens vanuit Amsterdam 

door naar Den Haag, de sectie waaronder ons 

“onderzoeksgebied” valt. Men waardeert onze 

uitgebreide jaarlijkse rapportage altijd erg, en ook 

SOVON is blij met de nu al TWINTIG jaar onafge-

broken voortdurende BMP-reeks. Tja, we draaiden 

intussen vorig jaar inderdaad de TWINTIGSTE 

AFLEVERING van onze jaarlijks telkens anders 

lijkende circusrondjes! Zoiets zet je toch wel even 

aan het terugdenken, wat later sla je ook aan het 

mijmeren en zelfs in dromenland slaat het vogelaar 

virus uiteindelijk nog steeds toe  

 

In 1995 startte ik met het werk in mijn uppie, vanaf 

1983 was ik ook al bezig met broedvogelinventarisa-

tie in het Leiderdorpse park De Houtkamp (eerst 

alleen, later met Ferdinand Vlieland) en in 2000 

kwam De Wilck erbij (samen met Wilfred Alblas en 

Cor Kes). Drie totaal verschillende gebieden, met 

eigen habitatdiversiteit en dus ook veel variatie in 

vogelsoorten; geweldig leuk, veelzijdig, interessant, 

leerzaam en een kick gevend! Maar alles bij elkaar 

tijdrovend: daarnaast was ik voor de VWG op nog 

aardig wat andere fronten actief. 

Uiteindelijk moesten er daarom keuzes worden 

gemaakt: in 2002 rondde ik het Houtkamp-project af 

met de twintigste achtereenvolgende rapportage aan 

de gemeente Leiderdorp. Voor mij persoonlijk is dit 

park gevoelsmatig echt “mijn territorium”; ik heb er 

de basis kunnen leggen aangaande vooral mijn 

zangvogel- en geluidenkennis (uiteindelijk traceerde 

ik er in totaal 49 broedvogelsoorten), alsook de start 

van educatie en excursiebegeleiding namens en voor 

de VWG. Met andere woorden: mijn “vogelaar- 

bakermat”! 

Enkele jaren later stopte ik met De Wilck; ook erg 

leuk en reuze interessant, plus in een fijn draaiend 

team met meerdere VWG-leden. Toch vond ik 

uiteindelijk wat meer bevrediging in een gebied als 

het Spookverlaat, met een duidelijk grotere ver-

scheidenheid in biotopen en dus ook in vogelsoorten. 

Wat napluiswerk wees uit dat ik in De Wilck zes jaar 

actief was geweest: vanaf 2000 t/m. 2005.  

Afijn, intussen leven we alweer in 2015 en nog 

steeds maak ik mijn rondjes door het Spookverlaat 

en over de Kruiskade: zo rond half maart starten 

Sjon van Santen, Ingeborg Blommers, Leo van 

Soldt, Geert-Jan van Beek en Gerard Brouwers 

weer met mij aan de dan 21
e
 editie! Je maakt in zo‟n 

lange periode van alles mee: glibber- en valpartijen 

over ijslaagjes of in modderplasjes (tot nu toe nog 

geen ijs- of modderwaterbaden zoals soms tijdens 

het knotten), hinderlijke obstakels als bramenveldjes, 

brandnetelbosjes, kniehoog nat gras, zaden-

regenende buien waardoor je veldkleding van een 

extra laag werd voorzien, enz. Gelukkig bleven echte 

blessures uit, de Arbowet wordt nagevolgd (!?). 
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Maar er figureren ook andere tegenstanders: fikse 

windruis van bladeren als je vooral afhankelijk van 

gehoorwaarnemingen bent, regen die het wel of niet 

inventariseren twijfelachtig maakt zodat we soms 

besluiten om dan toch maar vanuit de auto te kijken 

en luisteren. Snerpend koude noordoostelijke winden 

belemmeren soms het karteren van de waarnemin-

gen, net als nattigheid op de papieren. Weggewaaide 

aantekeningen op een dun ijslaagje vereisen (zelden, 

dat wel) halsbrekende hangtoeren om ze op te pik-

ken. Daarentegen geven nachtelijke visites voor o.a. 

Ransuil toch altijd een bijzonder gevoel, zo in de 

duisternis. 

 

Sommige gebeurtenissen kunnen tot onverwachte 

verstoring van onze vogelaarsaandacht leiden, maar 

compenseren dit helemaal door hun opmerkelijk- 

heden. 

 

Twee voorbeelden: Denkelijk verstoord door onze 

verbale aanwezigheid verrijzen soms schaars of 

zelfs(deels) ontklede vertegenwoordig(st)ers van 

Homo sapiens uit twee-kontjeshoog gras om al 

rennend te trachten hun belemmerende kleding 

omhoog te hijsen. Of (laatste weergave): een auto 

staat achter een Spookverlaatbosje (via een bijna 

onzichtbaar graspad geparkeerd); weliswaar met 

ietwat geblindeerde ruiten, maar wat zich daarbinnen 

afspeelt is natuurlijk de (ervaren) passant helemaal 

duidelijk. Na een roffeltje op een van de ruiten blijft 

het - logisch - doodstil, dus is bij voorbaat een veili-

ge aftocht met het nodige plaagplezier gegarandeerd! 

Tot slot van dit rijtje: inventariseren is voor een deel 

wel routinewerk, maar je moet toch doorlopend 

“scherp” blijven. Er wordt regelmatig stevig gedis-

cussieerd, alle vrijwilligers worden/blijven  zo bij de 

les.  

 

Gelukkig zijn er ook allerlei vogel-gerelateerde 

mijmeringen in de bewustzijnsafgronden voorradig. 

Uw recensent verzwijmt langzamerhand diep in zijn 

memoires. In zijn droombeeld verschijnt langzaam 

de laatste rapportagetabel vanaf 1995 t/m. 2014 

aangaande de Spookverlaat-broedvogels en zo 

borrelen er allerlei herinneringen op: Na de start van 

het broedvogelproject in 1995 staat een totaalaantal 

territoria vermeld van 243. Via 384 (2002) loopt dit 

flink op naar uiteindelijk een top van 510 in 2007, 

daarna via een dieptepuntje van 425 in 2011 naar 

434 in het afgelopen jaar 2014. Sinds 2010 is een 

aantal tussen 420 en 440 een gewoon en acceptabel 

resultaat. 

“Dreaming on,  uw  reminder” verzinkt steeds dieper 

in dromenland. Hij memoreert 39 geregistreerde 

broedvogelsoorten bij de start in 1995, in 1999 (5e 

jaar) was dit in totaliteit opgelopen naar 52, in 2004 

(10e jaar) toegenomen tot 62, in het 15e jaar (2009) 

bleek dit naar 70 gegroeid. En ietwat ontwakend, 

komt nog net de herinnering boven dat in 2014 het 

aantal van 76 territoriale broedvogelsoorten kon 

worden bijgeschreven. Een waarlijk verkwikkend 

wakker worden.  

Maar niet voor lang, het droomschema blijkt nog 

niet voorbij, hij zakt weer weg en allerlei andere 

indrukken passeren uw informant; nu kan hij de 

lezers gelukkig zelfs per vogelsoort ook nog wat 

bijspijkeren! 

Al gauw passeert de Blauwe Reiger zijn droomgren-

zen: in 2006 werd er door een vogel nestbouw ge-

pleegd in een boskavel direct naast de Oostvaart, 

maar na er een op het nest zittende vogel te hebben 

gezien kwam er toch geen vervolg. 

De Grauwe Gans startte in 2005 met 1 broedpaar en 

kwam in 2014 uit op niet minder dan 20 ouderparen 

met donsjongen. 

 

Over de Nijlgans hebben voor- en tegenstanders de 

mond vol, in het onderzoeksgebied is de opmars 

intussen wel gestopt: over de hele periode 1995/2014 

(= twintig presentiejaren) variërend van 1 t/m. 6 

broedparen, in de laatste jaren een stabiliteit van 4. 

Aangaande de Wilde Eend vertonen zich enorme 

presentieverschillen: van 42 territoria in 1998 tot 109 

in 2008, met in de laatste drie jaren 63 tot 65 Voort-

bordurend op de eenden, laat de Krakeend een 

positief overtuigend stijgende reeks zien, van 1 

territorium in 2011 in sneltreinvaart naar 10 in 2014. 

Familielid Kuifeend vertoont een ongeveer gelijk 

patroon: vanaf 3 zekere broedgevallen in 2008 naar 

15 territoria in 2014! De volgende prachtige droom-

Blauwe Reiger 
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beelden verkommeren helaas al vlug even het vogel-

beeld van onze berichtgever: de Bruine Kiekendief 

meldt zich in 2014 met een direct hoge broedcode: 

9! Nestbouw vanuit het zicht in de Amaliahut man 

en vrouw man verheugen zich duidelijk in nestmate-

riaal zoeken en overdragen, wat in de luchtsferen 

overduidelijk wordt getoond! Toch kwam er helaas 

(nog?) geen voortbestaan van deze gebiedsidylle, 

want het bleef vooralsnog bij deze ene waarneming. 

Maar wel een broedvogelsoort erbij! …. Een vreug-

desprong in ‟s mans dromen kreeg in 2014 geen 

voortzetting: de vestiging van de Patrijs in 2013, die 

met een aantal donsjongen werd bevestigd, vond 

jammer genoeg geen vervolg! Daarentegen was de 

Waterral in 2014 verbaal helemaal zelfstandig en 

luid present, eerst met territoriale aanwezigheid en 

daarna met luid alarm. Dus nu eens geen cd-

verlokkingen nodig!  

 

Het Waterhoen bleek eindelijk weer eens met stij-

ging van 5 (2013) naar 9 aardig aanwezig … Daar-

entegen zakte de Meerkoet ineens van 29 naar 16 

territoria.  

Ook de Houtduif deelde in deze malaise: daling van 

17 (2013) naar 9 in 2014. 

Vervolgens toveren Ransuil droombeelden een 

gelukzalige glimlach op het “roestende” vogelaarge-

zicht: tijdens een van de rondes kwamen plotsklaps 

drie op/bij het nest zittende takkelingen in beeld, 

grotendeels nog in donspakjes. Een of twee rondes 

later waren ze duidelijk vliegvlug en half bevederd, 

vanaf een half open takzitplaats vlogen ze langzaam 

en geluidloos de dichtere begroeiing in. Het gaat 

slecht met deze soort, ook landelijk. Daarom zijn 

zulke ontmoetingen de echte krenten in de voge-

laarspap! Dan schiet er plotsklaps een “Blauwe 

Schicht” door dromenland: IJsvogel! Gelukkig 

worden ze weer meer gezien/gehoord dan de afgelo-

pen jaren: meerdere strenge en/of langdurige winters 

decimeerden de landelijke stand. Drie jaren achter 

elkaar (2007/2009) waren we echt “happy” met de 

aanwezigheid van deze letterlijk en figuurlijk schitte-

rende soort als broedvogel. Dat lonkt toch zeker naar 

meer?! 

 

Ons “Klein Jantje” (Winterkoning ) staat ook bekend 

om diens wintergevoeligheid. De jaarreeks van 

twintig getallen telt twee echte dieptepunten: 1996 

en 1997 met respectievelijk 9 en 8 territoria. Maar 

gelukkig herstelt Trochlodytes troglodytes (= “hol-

bewoner”) zich relatief snel en zijn er wat later 

meerdere echte hoogtepunten in de presentie: 33 

(2005), 39 (record, 2007), 32 (2008), 30 (2009) en in 

2014 (31). Het blijkt maar weinig te gebeuren dat de 

stand onder 20 territoria zakt. In de broedvogelstand 

blijkt het ook een komen en gaan van soorten te zijn. 

Zo waren we in 2005 verguld met de komst van de 

Blauwborst, van 2008 t/m. 2011 kwam deze bevalli-

ge soort “op herhaling”. Maar daarna lieten hij/zij 

weer verstek gaan. Het is een geweldige ervaring om 

jongen zelfstandig naar voedsel te zien scharrelen. 

En ook: een vogel van zowel de Europese Vogellijst 

1979 als de Nederlandse Rode Lijst 2004! Uit de 

diepste diepten van dromenland welt een volgende 

bijzondere herinnering op: 1997 was een meer dan 

uitstekend jaar voor de Nachtegaal in ons land, op 

ongelofelijk veel plekken kon je de concerten van de 

”koning der zangvogels” beluisteren. Zo ook in het 

Spookverlaat, waar we in een van de vele boskavels 

op de (tot nu toe) enige vestiging werden getrak-

teerd. Maar er blijkt nog meer op te rakelen: mei 

2005, het Spookverlaat is een dag of tien een van de 

weinige middelpunten in de wijde regio die een 

groot aantal vogelaars aantrekken. Geen wonder, 

want uit het riet nabij de Amaliahut klinkt de luide 

krakende zang van een Grote Karekiet! De vogel is 

precies lang genoeg present om hem als territorium 

houdend te mogen opvoeren op grond van de BMP-

regels. We zullen nooit weten of de grote belang-

stelling de reden van zijn spoedige vertrek was of het 

niet kunnen strikken van een partner. Ook hier was 

sprake van een Rode Lijst 2004-soort plus van de 

Europese Vogellijst 1979! 

 

Vogelzang is eigenlijk dé vogelaarsliefde van uw 

droomlustige auteur. Geen wonder dat dit ook slui-

mert in de diepe gronden van zijn onderbewustzijn 

en dan vooral als het om imitatoren gaat. Het 

Spookverlaat huisvest jaarlijks twee meester-

zangers, die dit beiden weergaloos beheersen, dus: 

genieten geblazen! Als je de klankkleuren in je 

muzikale grijze cellen hebt ingebed en ook hebt 

geleerd dat de één bepaalde “rollers” beheerst en de 

ander helemaal niet, dan wordt de herkenning toch 

veel makkelijker. Welke soorten? Welnu, het gaat 

om Bosrietzanger en Spotvogel. Jammer genoeg 

Waterhoen 
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vergaat het de eerstgenoemde soort de laatste jaren 

hier minder goed, de trend is structureel behoorlijk 

dalend. Daarentegen gaat het de Spotvogel (= Rode 

Lijst 2004-soort) bij ons de laatste jaren prima: sinds 

2008 jaarlijks gemiddeld 7,5 territoria. 

 

Een ander pareltje kan het de inventariseerders echt 

moeilijk maken: je hoort het vogeltje bepaald niet 

gemakkelijk! En ook je ogen moet je geconcentreerd 

benutten! Alweer een Rode Lijst 2004-soort, deze 

keer de Grauwe Vliegenvanger. Sinds 2011 een 

jaarlijkse broedvogel met telkens 1 vestiging, alleen 

in 2012 bleken waren het er onverwacht 2. Als het je 

in dromenland steeds niet lukt om de zang op te 

pikken en dan nog te lokaliseren, kun je badend in je 

eigen transpiratievocht vertwijfeld wakker worden. 

Eenzelfde verschijnsel kan de Matkop veroorzaken, 

maar deze in ons land flink achteruit gaande soort 

stierf in “ons” gebied uit na een zesjarig verblijf als 

standvogel met viermaal 1 en twee keer 2 territoria 

(2003/2008). 

 

Ook de Spreeuw heeft het hier - net als in De Hout-

kamp - uiteindelijk niet weten te redden, ondanks het 

ruime aanbod nestkasten. In de jaren 1995/2001 

jaarlijks (behalve in 2000) aanwezig met 1 kastbe-

zetting. Na een absentie van nu al 13 achtereenvol-

gende jaren mogen we stellen dat de soort hier is 

uitgestorven. Dit dreigde ook voor de Ringmus, deze 

nestkastenbroeder deed het prima gedurende 

1995/1998 (9 of 10 kasten bezet) (en ook in de 

daaraan voorafgaande jaren). Daarna kwam de klad 

er steeds meer in: in 2009 leek de laatste vestiging (1 

geval) een feit. Drie jaren van ontbreken duidden op 

een mogelijk uitsterven, maar deze veronderstelling 

verraste het BVI-team positief: in 2013 1 voedsel 

verzamelend exemplaar en in 2014 2 nestkasten 

bezet nadat er in het voorjaar al soortvaststelling was 

Hopelijk is dit blijvend. Sommige soorten vertonen 

de laatste jaren enkele ongeveer identieke beelden: 

jaarlijks ongeveer 20 territoria, een redelijk op elkaar 

lijkende habitat en de conclusie dat ze in het gebied 

op ongeveer hun maximum zitten. Dit zijn Zwart-

kop, Tjiftjaf en Vink. 

Dromenland verandert intussen in een schemertoe-

stand, maar er doemen nog twee leuke verrassingen 

op: Vaak weet je bij een waarneming al bijna zeker 

dat het om een doortrekgeval gaat, maar ben je door 

de BMP-regels verplicht toch bij een eenmalige 

waarneming soms een territorium te registreren.  

 

Tweemaal was dit het geval bij een zingend pleiste-

rende Wielewaal, namelijk in 1996 en 2006. Hoewel 

er precies tien jaren tussen zitten, verbleef de vogel 

op precies dezelfde plek! Dat betekent dus dat we in 

mei 2016 (weer 10 jaar later) rondom het toegangs-

pad bij boerderij “Koot” beslist extra op onze hoede 

zullen zijn. Nee, nu nog niet helemaal wakker wor-

den!!! Er schemert nog wat en weer doemt het 

toegangswegje naar “Koot” op. Het is 3 juni 2008 

geen zang, of wat daarop lijkt te horen, maar wel een 

bijzonder en kleurrijk vogeltje Verrassing: we krij-

gen een mannetje Grauwe Klauwier mooi in beeld! 

Maar deze eenmalige waarneming (geen territoriaal 

gedrag) voldoet niet aan de BMP-eisen voor een 

territorium, dus het moet bij een “veldwaarneming” 

blijven. 

 

Langzaam loopt de slaapkamer vol met helder dag-

licht en wrijf ik mijn ogen open. Naast me wordt 

vragend opgemerkt: “Je had zeker vannacht buiten 

mij genoeg ander moois voorhanden?!” Mijn reactie 

hierop is tactisch, dus gematigd positief, maar niet al 

te lang. Want, nog eventjes doormijmeren over het 

mooie broedvogeljaar 2014 in het Spookverlaat en 

op de Kruiskade: Tijdens de veertien looprondes 

kwamen we uit op 434 territoria, verdeeld over 55 

vogelsoorten (= record). Gemiddeld per broedvogel-

soort zijn dit 7,9 territoria. De totaallijst broedvogels 

1995/2014 staat nu op 76 broedvogelsoorten. In 

2014 produceerden 26 niet-zangvogelsoorten 196 

territoria, ofwel per soort 7,5 vestigingen. Zangvo-

gels waren present met 29 soorten, die 238 “eigen 

erfjes” bezet hielden, wat neerkomt op 8,2 per soort.  

 

In 2014 waren er geen vestigingen van vogels, die op 

de Europese Vogelrichtlijn 1979 staan. Wel 5 soor-

ten van de Nederlandse Rode Lijst 2014, die geza-

menlijk goed waren voor 15 territoria. Dit waren: 

Slobeend (1), Ransuil (1), Spotvogel (10), Grauwe 

Vliegenvanger (1), Ringmus (2). Waarvan acte!

 

Bert van Eijk 

(♂) Vink 
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OVERZICHT BROEDVOGELINVENTARISATIE 
SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2014 

 
(ijkpunten: het startjaar 1995, 2004 als het 10e jaar, 2012 en 2013 als voorgaande jaren) 

SOORTNAAM 1995 2004 2012 2013 2014      SOORTNAAM 1995 2004 2012 2013          2014 

01.Fuut      2   10     6     6     5 40. Witte Kwikst.     1     0     1     1     1 

02.Blauwe Reiger     0     0     0     0     0  41.Winterkoning   19   23   27   26   31 

03. Ooievaar     1     1     1     1     2 42.Heggenmus     1     7     7     8     7 

04.Knobbelzwaan     2     5     7     6      6 43.Blauwborst     0     0     0     0     0  

05.Grauwe Gans     0     0   11     9   20 44.Roodborst     0     0     1     0     1 

06.Kolgans     0     0     0     0     0 45.Nachtegaal     0     0     0     0     0 

07.Soepgans     0     2     3     1     4 46.Zanglijster     0     0     1     3     4   

08.Canadese Gans  0     1     3     3     2 47.Merel      19   25   24   21   21 

09.Brandgans     0     0     0     0     0 48.Rietzanger     1     2     5     4     2 

10.Nijlgans     1     3     4     4     4 49.Bosrietzanger     9     3     3     2     1   

11.Bergeend     0     0     1     0     0 50.Kleine Karekiet   14   24   24   24   23 

12.Wilde Eend     +   70   65   63   63 51.Grote Karekiet     0     0     0     0     0 

13.Soepeend     ?   10     8     4     6 52. Spotvogel     8     2     5     9    10 

14.Smient     0     0     0     0     0 53.Braamsluiper     0     0     0     0     0 

15.Slobeend     1     0     0     0     1 54.Grasmus     1     0     0     1     1 

16.Krakeend     0     0     8     8   10 55.Tuinfluiter   18   19   11   11     8 

17.Kuifeend     0     0     6   13   15 56.Zwartkop     5   18   22   22   25 

18.Br. Kiekendief      0     0     0     0     1 57.Tjiftjaf      5   14   22   20   23 

19.Buizerd     0     3     2     3     3 58.Fitis    15     5     4  10     2 

20.Sperwer     0     4     2     1     2 59.Grauwe Vliegenv0     0     2     1     1 

21.Havik      0     0     1     1     1 60.Staartmees     0     2     4     2     3 

22.Torenvalk     2     1     0     0     0 61.Koolmees     6   11   16   12   13 

23.Boomvalk     2     1     0     0     0 62.Pimpelmees     2     8     9     9     7 

24.Fazant     4     8     5     6     6 63.Matkop     0     1     0     0     0 

25.Patrijs     0     0     0     1     0 64.Boomkruiper     0     1     1     4     5 

26.Huishoen     0     1     1     0     0 65.Gaai          3     5     6     3     5 

27. Waterral     1     1     0     0     1 66.Ekster     5     9     6     4     3 

28. Waterhoen     8   12     8     5     9 67.Zwarte Kraai     8   12   15     9     9 

29. Meerkoet   21   38   26   29   16 68.Spreeuw     1     0     0     0     0 

30.Scholekster    0     0     1     1     1 69.Wielewaal     0     0     0     0     0 

31.Houtduif   21   18   15   17     9 70.Huismus     0     0     0     0     1 

32.Holenduif     6     8     4     3     4 71.Ringmus     9     2     0     1     2 

33. Turkse Tortel     0     0     0     0     0 72.Vink      3     7   20   19   19 

34.Halsbandparkiet  0     0     1     0     1 73.Groenling     2     0     1     1     2 

35.Koekoek     1     3     1     0     0 74.Putter      0     1     2     2     1 

36.Ransuil     0     5     1     1      1  75.Kneu       1         0     0     0     0 

37.IJsvogel     0     0     0     0     0 76.Rietgors     5     8     7     6     7 

38. Gr. B. Specht     0     4     4     5     3  

39. Groene Specht   0     0     0     0     0 

________________________________________________________________________________________ 

Namens het broedvogel-inventarisatieteam Spookverlaat/Kruiskade, Bert van Eijk (teamleider). 
 
 
 
 
 
 

Rietgors Rietzanger 
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Euro Birdwatch 2014  
 

 

Deze Euro Birdwatch gaat de boeken in als een bijzondere telling. 

 

Allereerst door het bijzonder fraaie weer, een heerlijk zonnetje, een goede temperatuur en een klein beetje wind 

uit het zuidoosten. Dit zijn meestal voor de vogeltrek niet de meest ideale omstandigheden maar deze keer had de 

natuur het met ons toch anders voor. De telling aan de Burmadeweg begon om 7.15 uur en duurde tot 11.45 uur. 

Met 10 enthousiaste leden werd er geteld. De spectaculaire aantallen die elders in het land werden geteld, gingen 

aan ons voorbij, maar toch werden er best wel een paar interessante soorten gezien. Wat dacht u van: 69 Veld-

leeuweriken een soort die bij ons de omgeving maar zelden meer voorkomt. Ze zijn er dus gelukkig nog wel! 

 

Verder telden we: 

350 Kolganzen,10 Grote Zilverreigers,110 Brandganzen,10 Watersnippen,145 Graspiepers,22 Kneuen en nog 3 

late Boerenzwaluwen. Dit zijn een dergelijk beetje de “krenten uit de pap” want het is misschien een beetje te veel 

om alle eenlingen en gewone soorten op te noemen. In totaal telden we 33 soorten. 

Landelijk gezien werden er 218 soorten geteld met een totaal van 1.073.120 vogels. Ongekend zoveel! Op 150 

plekken in ons land werd er geteld. Deze 

internationale vogeltelling is een initiatief 

Birdlife International. Er deden aan dit 

evenement 37 Europese landen mee. 

Dit jaar werd de spreeuw het meest gezien, 

gevolgd door de vink. Vreemd eigenlijk, bij 

ons waren de vinken niet aanwezig, ook de 

zanglijster werd bij ons (bijna) niet gezien 

namelijk maar 1 exemplaar. Voor de rest 

deden we wat soorten betreft aardig mee. 

 

 

 

 

De TOP 10-2014 ziet er als volgt uit: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals elk jaar zijn er van die bijzonderheden die worden geteld,dit jaar waren dat o.a. een steppekiekendief,twee 

roodkeelpiepers,klapeksters, een ortolaan en een middelste bonte specht. Bij ons dus niets van dat bijzondere, al is 

natuurlijk de slechtvalk ook een niet - alledaags soort. 

Wij hebben een fijne ochtend gehad, met een redelijk aantal vogels (1494) Diegene die hier niet bij aanwezig was, 

heeft zeker wat gemist, maar volgend jaar hopen we weer een dergelijke telling mee te maken en dan is er dus 

weer een herkansing! 

 

 

Mede tellers bedankt! 

Wijnand van de Bosch 

 

01. Spreeuw 390.732 
02. Vink  278.420 
03. Zanglijster 100.554 
04. Graspieper 68.116 
05. Kolgans 40.381 
06. Veldleeuwerik   31.414 
07. Grauwe Gans   20.794 
08. Kievit 19.644 
09. Kokmeeuw 14.737 
10. Kneu 14.181   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vnmw.nl/vogels.html&ei=Cs3TVMH3CNOWarO4ggg&bvm=bv.85464276,d.d2s&psig=AFQjCNGdS9pbZ_vdRX6RHjs_i3Gd9TqaGg&ust=1423253081618332
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Ingekomen lectuur 
1. Bladgroen - oktober 2014 (IVN/KNNV regio Leiden) 

2. Bont Allerlei 35.3 – 2014 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) 

3. Bont Allerlei 35.4 – 2014 (IVN afd. Alphen a/d Rijn)  

4. De Strandloper 46.3 – september 2014 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  

5. De Strandloper 46.4 – december 2014 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  

6. Limosa 87.1 – 2014 (NOU/Sovon) 

7. Limosa 87.2/3 – 2014  Themanummer “Bird Tracking” (NOU/Sovon) 

8. Sovon-Nieuws 27.2 – juni 2014 (Sovon) 

9. Sovon-Nieuws 27.3 – september 2014 (Sovon) 

10. Sovon-Nieuws 27.4 –december 2014 (Sovon) 

11. Sovon Vogelbalans 2014  Thema “Wetlands” (Sovon) 

12. Vogels 03/2014 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 

13. Vogels 04/2014 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 

14. Vogels 05/2014 (winter) (Vogelbescherming Ned.) 

15. Vogels + 02/2014 (zomer) (Vogelbescherming Ned.)  

16. Vogels + 03/2014 (najaar) (Vogelbescherming Ned.)  

17. Vogels + 04/2014 (winter) (Vogelbescherming Ned.)  

18. Weidevogelmanifest 2014 (Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland) 
 

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

Piet van Woerden     

 secretaris 
 
 
 

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): 
Ietwat positief voor de vogels, maar wat teleurstellend voor deze rubriekinhoud:  als enige leverancier meldde 

Wiel Arets een op 16-11-2014 afgeleverde Watersnip. 

IJsmeester 

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Broedvogelinventarisatie De Wilck 2014 
  

In het voorjaar van 2014 is door de vogelwerkgroep 

Koudekerk/Hazerswoude het SBB-reservaat De 

Wilck voor de vijftiende achtereenvolgende keer op 

broedvogels onderzocht. 

Deze inventarisatie vond plaats in het kader van het 

Meetnet weidevogels Zuid-Holland. Het Meetnet 

omvat 111 proefvlakken (plots) ,die verspreid liggen 

door de hele provincie Zuid-Holland. De Wilck is op 

een na de grootste plot (116ha)  

De coördinatie is uitbesteed aan: Van der Goes en 

Groot ecologisch onderzoek- en adviesbureau. 

Bij de uitvoering van de inventarisatie is zoveel 

mogelijk de methodiek van het meetnet gevolgd. Dat 

houdt in dat het gebied in vier inventarisatieronden 

vanaf  zeven uur in de ochtend werd onderzocht. 

Ronde 1 was op 12 april, ronde 2 op 6 mei, ronde 3 

op 21 mei en ronde 4 op 18 juni. 

De inventarisatie is uitgevoerd door Cor Kes. Op 

ronde 2 en 3 was Carol Honsbeek ook van de partij. 

Ook voor het beheer is het interessant te weten op 

welke percelen de nesten liggen. Tijdens de vele 

extra bezoeken heb ik zoveel mogelijk vanaf het 

beheerpad de meeste nesten in kaart kunnen brengen. 

De weilanden in De Wilck zijn in het voorjaar nog 

vrij kaal, zodat vooral kieviten en grutto‟s op het 

nest vanuit de “autoschuilhut” zonder te verstoren 

goed zijn waar te nemen. 

In De Wilck wordt in het voorjaar 30% van het 

gebied beweid en 70% wordt gemaaid na 1 juli. 

Tijdens ronde 2 op 6 mei telden we op 8 percelen al 

68 koeien en 61 schapen en op ronde 3, 21 mei op 11 

percelen 84 koeien en 102 schapen. 

Ondanks de lage veebezetting is geconstateerd dat er 

weidevogelnesten worden vertrapt door vee. Op 

enkele percelen was meer vee ingeschaard dan in de 

pachtovereenkomst is toegestaan. 

In de tabel 2e kolom staan de gemiddelde aantallen 

territoria van de laatste 10 jaar aangegeven en de in 

3e kolom die van 2014. 

Opmerkingen enkele soorten: 

Het aantal broedende ganzen neemt in De Wilck 

licht toe. Er verblijven in het gebied soms meer dan 

100 overzomerende grauwe ganzen die niet broeden. 

Zomer - en wintertalingen blijven constant met 2 tot 

3 territoria. 

De patrijs wordt de laatste jaren niet meer waarge-

nomen. 

De scholekster blijft ondanks de landelijke afname 

hier vrij constant. 

In tegenstelling tot  alle slechte berichten nemen de 

aantallen kieviten en  grutto‟s in De Wilck nog toe. 

Ook met de tureluur gaat het vrij goed. 

De veldleeuwerik is ook in De Wilck sterk vermin-

derd, maar blijft de laatste jaren constant op 4 territo-

ria. 

Hopelijk geeft voorjaar 2015 ook weer goede resul-

taten. 

      Cor Kes 

Torenvalk 
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Waarnemingen De Wilck 2014 
 

 

Broedvogels in De Wilck 
Gemiddelde  

2004 t/m 2013  Aantallen 2014 Hoogste broedcode 

Fuut 2 1 16 

Knobbelzwaan 8 6 16 

Canadese gans 5 14 16 

Grauwe gans 11 13 16 

Brandgans 3 6 16 

Nijlgans 4 2 16 

Bergeend 3 4 16 

Wilde eend 57 52 16 

Krakeend 20 25 16 

Slobeend 16 14 16 

Wintertaling 3 3 15 

Zomertaling 2 2 3 

Kuifeend 18 23 16 

Meerkoet 55 46 16 

Patrijs 1 0 - 

Scholekster 34 34 16 

Kievit 76 104 16 

Grutto 78 91 16 

Tureluur 33 36 16 

Veldleeuwerik 9 4 15 

Graspieper 3 0 - 

Gele kwikstaart 3 2 4 

Rietzanger 0 1  2 

Kleine karekiet 0 2 2 

Rietgors 1 3 2 

Zwarte kraai 1 1 12 

Visdief 2 0 - 

Smient 1 1 3 

Aantal soorten                   26 25  

Aantal territoria 450 490  
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 Medicijn bedreigt 

EUROPESE GIE-

REN Diclofenac-

bestandhoudende 

diergeneesmiddelen 

zijn sinds kort vrij 

beschikbaar in lan-

den als Spanje en Italië; in Zuid-Azië werd dit 

middel enorm toegepast om wrak vee op de been 

te houden, maar met erg negatief resultaat we-

gens de gevaarlijke bijwerkingen → dood ach-

tergelaten vee veroorzaken op bijna 100% nier-

falen bij de Vale Gier, soorten die in Europa 

dankzij kostbare herintroducties juist uit een 

diep dal komen Vale Gier, Monniksgier en 

Lammergier worden door dit fenomeen nu nota 

bene weer zwaar bedreigd. 

 De vogelkijk-telescoop nu eens gericht op de 

TURELUUR: in onze graslanden deed de soort 

het nog lang goed vergeleken met de Grutto; 

toch neemt nu het aantal broedparen af: 

1950/1990 ± 50.000 tot 70.000 – 1990/2000 zo‟n 

24.000 tot 36.000 – 2011 ongeveer 16.000 tot 

20.000; cruciale factor is het broed- en overle-

vingssucces aangaande de jongen. 

 Tegelijkertijd met de Vogelbalans 2013 is een 

nieuw fenomeen door SOVON en Vogelbe-

scherming Nederland ingevoerd: de ORANJE-

LIJST, deftig genaamd EARLY WARNING 

AND ALERT PROTOCOL; hierop staan enkele 

tientallen vogelsoorten die wat hun voortbestaan 

in Nederland betreft in de (toekomstige) geva-

renzone zitten: zoiets als een mogelijke anticipa-

tie op de eerstvolgende Rode Lijst; bijvoorbeeld 

onder het motto “er schijnt iets aan de hand te 

zijn” met onze naaldbossen: het gaat daar  niet 

goed met Zwarte Mees, Kuifmees en Goudhaan.  

 Goed nieuws over ‟s werelds grootste HERE-

MIETIBIS-kolonie in Marokko: een geweldig 

broedseizoen 2013 met maar liefst 148 vlieg-

vlugge jongen, de populatie kwam op 443 (was 

ooit minder dan 200).  

 Na de komst van de mens op de EILANDEN IN 

DE GROTE OCEAAN zijn in de afgelopen paar 

honderd jaar ongeveer 1300 VOGELSOORTEN 

UITGESTORVEN, met name door jacht en bo-

menkap. 

 De dalende trend van broedvogelsoorten, die 

afhankelijk zijn van riet, ruigte en struikgewas in 

de RANDZONE VAN DE OOSTVAARDERS-

PLASSEN heeft zich in 2013 voortgezet, een 

aanzienlijk deelnam zelfs sterker af dan landelijk 

het geval is; e. e. a. hangt nauw samen met be-

grazing in de randzone. 

 Genetische verarming en ongunstige kwaliteit 

van het leefgebied, waardoor er onvoldoende ge-

schikt voedsel beschikbaar komt, veroorzaken de 

ondergang van het KORHOEN in Salland. 

 Aantal verschillen tussen waargenomen 

KRUISBEKKEN in de periode 1 oktober/31 de-

cember 2012 en in hetzelfde tijdvak van het in-

vasiejaar 2013: 1.027 exemplaren in 229 atlas-

blokken met een maximum van  30 in 2012 te-

gen in 2013 15.307 vogels in 680 atlasblokken 

met een maximum van 589; zoals bekend is, 

werden ook veel GROTE KRUISBEKKEN en 

WITBANDKRUISBEKKEN waargenomen. 

 Een greep uit wat UITERSTEN: de KNOB-

BELZWAAN is met 12 kg de zwaarste vliegen-

de vogel – de horizontaal snelst vliegende is de 

STEKELSTAARTZWAULW met 170 km/u – 

de STRUISVOGEL (155 kg zwaar) sprint tot 70 

km/u, kan 30 minuten achtereen 50 km/u halen, 

maakt stappen van 3½ m – PINGUÏNS zwem-

men “vliegend” onder water gemiddeld 10 km 

en maximaal 25 km/u – JAN-VAN-GENTEN 

stootduiken vanaf grote hoogte met  100 km/u en 

tot 4 m diep – de SLECHTVALK komt in verti-

cale duikvlucht en met ingetrokken vleugels sto-

tend in valsnelheden tot 300 km/u. 

 

         Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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 Vervolg UITERSTEN: de talrijkste vogel is de 

AFRIKAANSE ROODBEKWEVER (vele hon-

derden miljoenen) – KEIZERPINGUÏNS bren-

gen hun jongen groot bij een temperatuur van 

min 70°C – ALBATROSSEN en GIERZWA-

LUWEN kunnen wel tien jaar onafgebroken in 

de lucht blijven – ROSSE GRUTTO‟S vliegen 

tijdens de trek non-stop tot 20.000 km – 

NOORDSE STERNS halen jaarlijks met hun  

pool-tot-pool vluchten plus bijbehorende om-

zwervingen  ± 90.000 km. 

 In het tropische bos van het kleine GAMBIA 

leven meer dan zeshonderd vogelsoorten, in dat 

van NICARAGUA zevenhonderd, in NEDER-

LAND (gematigde zone) zijn (“maar”) ± 250 

soorten algemeen. 

 In 1890 werden in het New Yorkse Central Park 

60 introductie-SPREEUWEN losgelaten, tegen-

woordig is de populatie in de USA meer dan 

200.000.000 (= tweehonderd miljoen) vogels 

groot. 

 In 1975 broedden en ongeveer 200 vogelsoorten 

in ons land, medio 2012 waren het er ruim 230. 

 Door de langdurige koudeperiode in 2013 kwa-

men er veel ZEEVOGELS om en begonnen op 

de Orkney- en Shetlandeilanden de vogels sterk 

vermagerd aan het broedseizoen; er wordt ge-

schat dat sinds de telling van het jaar 2000 mede 

daardoor de DRIETEENMEEUW met 70% zal 

afnemen. 

 Het nog jonge natuurgebied UTOPIA op Texel 

doet de gegeven naam in ieder geval voor 

STERNS eer aan: op de binnendijkse eilandjes 

broeden vier verschillende soorten, namelijk 

Visdief, Noordse, Dwerg- en Grote Stern, alsook 

Kluut en Bontbekplevier. 

 Op de Rode Lijst 2004 prijkt ook de GRASPIE-

PER, het aantal broedparen is de laatste halve 

eeuw gehalveerd tot ongeveer 70.000; uit gerich-

te tellingen in 2013 bleek dat het aantal met tien-

tallen procenten is gekelderd, in Flevoland zelfs 

met 60%. 

 De twee bekende Nederlandse OEHOE-

broedplaatsen zijn de Winterswijkse steengroeve 

en de ENCI-groeve bij Maastricht, de andere 

plekken (sinds begin 2014 liefst veertien), zijn 

geheim omwille van de kwetsbaarheid van de 

broedvogels (behalve verstoring ook met name 

handel in roofvogeljongen). 

 Het kan verkeren: in 2013 werd door veel 

KOOLMEZEN pas met nestbouw gestart tegen 

eind april, in 2014 daarentegen al vanaf half 

maart. 

 Wetenswaardigheden over de GRAUWE 

VLIEGENVANGER: staat als “gevoelig” op de 

Nederlandse Rode Lijst 2004, aantal broedparen 

ongeveer 25.000 (een halve eeuw geleden meer 

dan 50.000); overwintert in Afrika zuidelijk van 

de Sahara, legt jaarlijks op trekreis tweemaal 

minstens 6000 km af. 

 Op de recente WERELDWIJDE RODE LIJST 

VAN BEDREIGDE VOGELSOORTEN staan 

bijna 200 soorten in de zwaarste categorie: “Cri-

tically Endangered”; dit is ± 2% van het totale 

aantal vogelsoorten. 

 In JORDANIË kwam de uitgave “State of Jor-

dan‟s Birds” uit, het beschrijft alle 430 vogel-

soorten die in het land voorkomen: 20% is 

broedvogel en 80% doortrekvogel (flywaygebied 

tussen Afrika en Azië). 

 In het Boliviaanse reservaat Barba Azul Nuture 

Reserve leven bijna honderd BLAUW-

KEELARA‟S, wat meer dan de helft is van de 

totale wereldpopulatie van deze ernstig bedreig-

de soort. 

 Wat weetjes over VOGELEIEREN: dat van de 

Winterkoning meet maar 16,1 mm en weegt 

slechts 2,5 gram – relatief grotere eieren zie je 

vaker bij nestvlieders omdat de kuikens goed 

ontwikkeld ter wereld komen, dat van de 19 cm 

lange Bontbekplevier meet 35,7 mm – ter verge-

lijking: de Zanglijster is 21 cm lang en het ei 

27,3 mm, de Spreeuw is even groot met een ei 

van 29,6 mm (deze  jongen zijn nestblijvers en 

komen zwak ontwikkeld uit het ei) – de Eider 

daarentegen produceert eieren van 77,6 mm 

groot en een gewicht van 110,3 gram – tot slot 

de Zeekoet: het ene ei van 81,5 mm en 98-140 

gram zwaar is priktolvormig, het rolt dan niet 

van de richel af waardoor het in zee zou ver-

dwijnen.

Anonymus Snuffelaer   
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De Vogewerkgroep fotografeert…. 

op de Delta en in de AWD 
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Van boven naar beneden: 

Bontbekplevier  ©Louis Westgeest 

Waterral  ©Louis Westgeest 
Houtsnip  ©Louis Westgeest 

Reebok  ©Cor Martijn 

Krooneenden  ©Cor Martijn 

  


