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Bestuursmededelingen 
 

 
Algemene Ledenvergadering 

Donderdag 19 maart 2015 kon onze voorzitter Bas 

Bijl 36 leden welkom heten. 

Geen record, maar toch veel meer dan we tevoren 

verwacht hadden. Het werd opnieuw een geanimeer-

de avond. De beamer werd dit keer ook door onder-

getekende gebruikt om zowel het verslag van de 

vorige ALV als het secretariaatsverslag 2014 toe te 

lichten. 

Het geeft veel meer mogelijkheden om nog wat 

accenten te leggen en vragen te stellen. 

Het smaakt naar meer! 

Ook de penningmeester gebruikte opnieuw de bea-

mer om de gezondheid van onze vereniging aan de 

leden duidelijk te maken. 

Nieuw was ook,  

 

 dat meteen na de pauze de vergadering werd “ver-

stoord” door een reusachtige schaal met allerhande 

warme snacks, die Anjo pontificaal op de tafel van 

de voorzitter plantte. Hij liet zich dit graag smaken, 

terwijl ieder hongerig toekeek! 

Maar.. daar kwam Ans Looman! Zij maakte resoluut 

een einde aan dit Alpha-mannetjes gedrag! Ze ging 

vele malen met de schaal de zaal rond. Tenslotte 

kreeg zelfs Bas nog wat! 

Zo werd het toch weer een sociaal gebeuren! 

Om onze voorzitter niet al te zwart te maken, ver-

meld ik ook een zeer positieve reactie van Wijnand 

van den Bosch: Onze voorzitter kent ons allemaal bij 

naam!!  

Dit bleek bij de rondvraag. 

U weet nu wat u mogelijk gemist hebt. Tot ziens op 

de volgende ALV! 

 

Facebook 

Heeft u zich al aangemeld? Er staat al veel informa-

tie over onze Vogelwerkgroep op Facebook. Op de 

website www.vogelsrijnwoude staat een link om u 

aan te melden.  

Rob Eveleens vraagt u en ons voorstellen te doen 

voor een nieuwe, pakkende naam.  

In eerste instantie heeft hij de volledige naam van 

onze vereniging gekozen, maar die kan dus gewij- 

zigd worden. 

Als we ons niet vergissen, trok de Ganzenexcursie 

op zaterdag 7 februari 2015 al meer jonge mensen 

dan ooit. Reclame via Facebook werkt kennelijk!  

De grote klapper maken we hopelijk op de Open 

Dag 30 mei 2015. Aan de commissie Facebook zal 

het niet liggen. Wat een enthousiaste verhalen plaat-

sen zij! 

 

Klein succes met bezwaarschrift 

28 maart 2015 ontving ik van Gedeputeerde Staten 

Zuid-Holland de beschikking over ons ingediende 

bezwaarschrift betreffende de ontheffing die men 

aan de Faunabeheereenheid van de Omgevingsdienst 

Haaglanden wilde verlenen tot het bejagen en doden 

van de Grauwe gans, Brandgans en Kolgans. Hoewel 

onze bezwaren ongegrond worden verklaard, heeft 

men het oorspronkelijke plan toch aangepast, door 

het voorschrift toe te voegen: “Bestrijding van deze 

ganzen mag slechts plaatsvinden in de ruiperio-

de”. Dit was onze voornaamste wens, omdat we 

bang waren, dat door deze jacht de wintergasten in 

De Wilck verstoord zouden worden. 

 

Publiciteitscampagne “Weidoptie” 

01 april 2015 start Natuur en Milieu Zuid-Holland 

een publiciteitscampagne, genaamd “Weidoptie”. 

Men wil het publiek meer betrekken bij het be-

schermen van weidevogels. 

Men heeft 14 gebieden in Zuid-Holland uitgekozen, 

waarover men iets meer wil vertellen. Het gaat om 

gebieden, waar het publiek zelf een kijkje kan nemen 

en waar men ook nog een kans heeft om weidevo-

gels te zien. Het blijft moeilijk om publiek en vogels 

te combineren.  

Tijdens de broedperiode is er rust nodig, dus “verbo-

den toegang!” In ons gebied wil men de polder 

Achthoven tonen. Jan Kuijt heeft er een stukje 

informatie voor geleverd. 

 

           Piet van Woerden, 

            secretaris 
 

  

http://www.vogelsrijnwoude/
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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  
Aanmelden 

  Info bij: 

Do. 14/05 t/m 

Zo. 17/05 
08.00 - Ledenweekend: Diever John van Blaricum 

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

Zo. 07/06 05.30 - 15.00 
Ledenexcursie: Voorne’s duin, zangvogels (met 

lunch). Met Han Meerman. 
John van Blaricum 

Di. 08/09 20.00 - 22.15 
Ledenavond: Opening van het seizoen: Koos van Ee: 

Vangen en zenderen van Krabplevieren in Oman 
John van Blaricum 

Za. 12/09 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Steltlopertrek John van Blaricum 

Do. 17/09 20.00 - 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma volgt! Louis Westgeest 

Vr. 09/10 t/m 

Zo. 11/10 
08.00 - 

Ledenweekend: Zeeuws – Vlaanderen in Retranche-

ment 
John van Blaricum 

Do. 15/10 20.00 - 22.00 
Aanvang cursus natuurfotografie  

door Chris van Rijswijk 
Louis Westgeest 

Za. 24/10 20.00 - 21.30 
“Nacht van de Nacht”: Excursie Kruiskade. Verza-

melen Ooievaarsnest, nabij Spookverlaat 2 
Louis Westgeest 

Zo. 25/10 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Zangvogeltrek John van Blaricum 

Di. 27/10 20.00 - 22.30 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Piet van Woerden 

Do. 29/10 20.00 - 22.00 2
e
 cursusavond natuurfotografie Chris van Rijswijk Louis Westgeest 

Do. 12/11 20.00 - 22.00 3
e
 cursusavond natuurfotografie Chris van Rijswijk Louis Westgeest 

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
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Do. 19/11 20.00- 22.15 
Leden- en publieksavond: Vogels en klimaatverande-

ring. Sovon? 
John van Blaricum 

Za. 28/11 10.00- 17.00 Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst te Ede Sovon 

Za. 19/12 8.00 – 17.00 
Ledenexcursie: Delta en Hoekse Waard (wintergas-

ten: eenden/ganzen/zwanen) 
John van Blaricum 

Vr. 08/01 20.00 - Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Piet van Woerden 

Zo. 31/01 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Flevo John van Blaricum 

Do. 11/02 20.00 - 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” John van Blaricum 

Do. 03/03 20.00 - 21.30 Opening weidevogelseizoen (voor weidevogelaars) Jan Kuijt 

Za. 05/03 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Bosgebied John van Blaricum 

Do. 17/03 20.00 - 22.30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Di. 22/03 20.00 - 22.15 Leden- en publieksavond: Programma volgt! John van Blaricum 

Zo. 17/04 09.00 - 12.00 
Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat of  

De Wilck. 
Louis Westgeest 

Do. 21/04 20.00 - 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma volgt! Louis Westgeest 

Zo. 24/04 07.00 - 18.00  Ledenexcursie: De Biesbosch John van Blaricum 

Za. 07/05 t/m 

Zo. 15/05 
 1

e
 Buitenlandreis: Letland John van Blaricum 

Di. 17/05 t/m 

Wo. 25/05 
 2

e
 Buitenlandreis: Letland John van Blaricum 

Za. 11/06 05.00 - 15.00 Ledenexcursie: Locatie volgt! John van Blaricum 

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

Ook op www.ivn.nl/alphenaandenrijn kunt u activiteiten vinden, waaraan u kunt deelnemen. Klik op hun 

website “Doe mee!” aan en u ziet de vele mogelijkheden. Zelfs onze VWG staat er vermeld! 

 

 

 

 
 
  

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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Beheeractiviteiten 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuur-

tuin, 

Koudekerk 

a/d Rijn 

Zaterdag 

09.00 uur 

Van maart t/m september kan men er mogelijk 

elke zaterdag terecht via het Hofstedelaantje aan 

de Kerklaan of rechts langs De Ridderhof. 

Graag tevoren even informeren of er wel gewerkt 

kan worden! 

 

Tineke van Rijn 

(0172 - 518267) 

 

Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  

 

 

Vrijdagochtend 

vanaf 

08.30 uur 

Allerhande activiteiten: Knot-, plant-, maai-, 

bagger-, zaag-, kloof- en bezorgwerk en andere 

klussen 

Start bij De Zaagbek aan het Spookverlaat. 

Het gehele jaar rond. Geen afspraak nodig! 

Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 

Zagen, 

knotten, 

maaiwerk, 

enz. 

Zaterdag 08.30 

uur 

Maaiwerk bij vogelkijkhut Amalia en Kruiskade.  

In de maanden juni/juli/augustus op afspraak. 

              Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 

 

Margot & Ronald Klingers 

(071 - 5411198) 
Zaterdag 08.30 

uur 

Knotdata: 

Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude 

 

31-10-2015: Start van het knotseizoen,  

07-11-2015: Nationale Natuur Werkdag  

(deze dag wordt vrijdagmiddag 06-11-2015 

voorbereid) 

 

Knotdata vervolg:  

21-11-2015, 05-12-2015,  19-12-2015, 

woensdag! 30-12-2015 “Oliebollenknot”, 

09-01-2016, 16-01-2016, 30-01-2016,  

13-02-2016, 27-02-2016, 

12-03-2016: Slotdag knotseizoen 

 

Extra: Werkuitje knotploeg:  

Vr. 25/09 t/m Zo. 27/ 09- 2015: 

De Onlanden. Werken in het Brunnerveen 

 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 

12/13-09-2015, 17/18-10-2015, 14/15-11-2015, 

12/13-12-2015, 16/17-01-2016, 13/14-02-2016, 

12/13-03-2016, 16/17-04-2016, 17/18- 09-2016. 

Ko Katsman 

(071 – 3412234)  

WBW/ 

     EBW 
Zaterdag 

World- of European Bird Watch: 

03-10-2015 

Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 
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Zeeland  
Excursie van 7 februari 2015 

 
 

Na een laatste telling van Ans Looman, die de taak 

van Corrie van der Veer waarneemt, vertrekken we 

om 10 over 8 richting Zeeland. We zijn met 38 

deelnemers en worden ook dit keer vervoerd door 

onze vertrouwde chauffeur Aad. 

 

Louis voorspelt ons een zonnige dag! Als ik de 

verslagen van 2011 en 2013 eens doorlees, kan het 

weer dit keer geen spelbreker zijn. 

Zodra we Den Briel passeren start Louis met de 

geschiedenis van zijn geliefde provincie Zeeland. 

Voor de duidelijkheid laat hij even weten, dat we nu 

nog op de Zuid-Hollandse eilanden rijden. 

Knap, zoals hij natuur en politiek aaneen smeedt. 

Achter mij hoor ik fluisteren: “Wat voor vak heeft 

die man uitgeoefend? Leraar geschiedenis??” 

Via Hellevoetsluis, de thuishaven van Michiel de 

Ruyter rijden we via Stellendam naar Goedereede (= 

veilige haven). Hier slaan we een polderpad in. Na 

een kilometer verspert een tankwagen met mest ons 

pad. Aad wacht geduldig totdat de tank leeg is, zodat 

we verder kunnen rijden. Bij de Grevelingen is de 

eerste stop. We kijken met het zonnetje in de rug 

naar een enorme hoeveelheid vogels. 

Louis heeft ons verteld, dat we mogelijk een groep 

Flamingo’s zullen zien. Wat we zien, overtreft onze 

verwachtingen. Op een bordje poseert een IJsvogel! 

De Brandganzen zijn niet te tellen. Verder veel 

Rotganzen. Op de achtergrond grote groepen Rosse 

Grutto’s. Een Buizerd en een Slechtvalk. De Middel-

ste Zaagbek, de “punker”, die we nog heel vaak 

zullen zien. Verder nog veel Kieviten en andere meer 

alledaagse vogels. 

De Flamingo’s zijn er niet, maar desondanks raken 

we niet uitgekeken! 

Ann Brouwers mist slechts een bankje. Dan zou het 

helemaal een paradijsje zijn! 

 

De tweede stop is bij de Brouwersdam. We zien daar 

Roodkeelduikers 

 

Waarom rood? Dat hebben ze bij hun zomerkleed! Je 

moet het maar weten! Zo leer ik ook, waarom deze 

”punkers” beslist Middelste Zaagbekken zijn. Ze 

zwemmen in zout water. En waarom zijn dat alle-

maal Rosse Grutto’s. De andere Grutto’s zijn in 

warmere landen! Zo krijg ik ook uitleg over de 

Zilverplevier. Eigenlijk is “vogelen” nog best te 

leren! 

Roodkeelduiker  
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Bij de derde stop (nog steeds Brouwersdam) zien we 

Eidereenden en de IJseend. Overigens waren we 

overtuigd een IJseend te zien, totdat “de eend” zich 

“en profiel” liet zien. Het bleek een Meeuw! Toch 

hebben we de IJseenden allemaal gezien, dankzij de 

vele opgestelde telescopen, die geheel belangeloos 

ter beschikking werden gesteld! 

De vierde stop is bij Brouwerssluis. Daar zien we 

verschillende Roodkeelduikers. Mooie slanke vogels 

met een witte hals! (winterkleed). Ook de Zwarte 

Zeekoet wordt gesignaleerd. Ik behoef het eigenlijk 

al niet meer te zeggen. Die was natuurlijk “wit” 

(winterkleed). 

Wel bijzonder dat we hem/haar zagen. Louis had 

contact met “waarneming.nl”, die hadden doorgege-

ven waar de Zwarte Zeekoet die morgen was waar-

genomen. 

 

Daarna rijden we door “Duinzoom”, een nieuw 

natuurgebied bij Haamstede. Vervolgens rijden we 

langs de Oosterschelde. Doordat de Oosterscheldeke-

ring ook zout water inlaat, is het water hier brak. We 

zien Wulpen, Kluten en Rotganzen. Op het land veel 

Brandganzen. 

We passeren Plompetoren. Daar zien we veel Holen-

duiven. 

We lunchen in “De Heerenkeet”. Daarna rijden we 

langs een plassengebied, waar we Pijlstaarten en 

Slobeenden zien. 

 

Tegen 2 uur verdwijnt de zon en wordt het zicht snel 

minder door mist en motregen. 

Als we opnieuw bij de Brouwersdam komen, stappen 

we toch uit om de Grijze Zeehond te zien. Sommigen 

zien “haar”. Ja, Louis ziet aan het kopje, dat het een 

vrouwtje is! Dat is spitser dan bij het mannetje. 

We zoeken opnieuw naar de Zwarte Zeekoet. Wel 

gezien, maar het weer is beslist niet aangenaam 

meer!  

 

We gaan richting huis. Louis heeft een bericht ont-

vangen, dat er boven Ouddorp aan de kust een Bril-

zee-eend is waargenomen. Toch maar even kijken! 

Het lijkt even helder te worden, als we uitstappen, 

maar als we na een korte wandeling bij het strand 

aankomen, trekt alles weer dicht. Geen enkele vogel 

op zee te zien. Vlug terug naar de warme bus! 

 

Onder Ouddorp zien we massa’s Brandganzen en 

Goudplevieren. 

Louis vertelt, dat de Plevieren leverbotslakjes eten, 

zodat ze een belangrijke rol spelen bij het voorkomen 

van leverbot bij schapen. 

Terloops meldt hij nog, dat hij er niet verbaasd over 

is, dat de boeren in Friesland zoveel last hebben van 

muizen! Hadden ze hun geriefbosjes maar niet moe-

ten opruimen. Dan hadden de roofvogels gezorgd 

voor een natuurlijk evenwicht! 

 

Tegen vijven zijn we weer terug op de carpoolplaats 

bij de Gemeneweg. 

Het einde van een schitterende Zeelandexcursie! 

 

 

Louis en Aad bedankt! 

 
 

  

Zwarte zeekoet  
Goudplevier 
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Waarnemingen ledenexcursie Zeeland 
 

 

Aalscholver Grote zilverreiger (o) Lepelaar Steenloper  

Bergeend Holenduif Meerkoet Tafeleend 

Blauwe reiger Houtduif Merel Toendrarietgans 

Bontbekplevier Huismus Middelste zaagbek Torenvalk 

Brandgans IJseend Nijlgans Tureluur 

Brilduiker IJsvogel Ooievaar (o) Turkse tortel 

Bruine kiekendief Kauw Paarse strandloper Vink 

Buizerd Kievit Pijlstaart Waterhoen 

Canadese gans Kleine zilverreiger Pimpelmees Watersnip 

Dodaars Kluut Roodborst Wilde eend 

Drieteenstrandloper Kneu Roodborsttapuit Wintertaling 

Eidereend Knobbelzwaan Roodkeelduiker Wulp 

Ekster Kokmeeuw Rosse grutto Zeekoet 

Fazant Kolgans Rotgans Zilvermeeuw 

Fuut Koolmees Scholekster Zilverplevier 

Goudplevier Koperwiek Slechtvalk Zwarte kraai 

Graspieper Krakeend Slobeend Zwarte zwaan 

Grauwe gans Kramsvogel Smient Zwarte zeekoet 

Grote mantelmeeuw Kuifduiker Sperwer 
 

Grote zaagbek Kuifeend Spreeuw 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Wat heet oud II.  
 

In april 2014 wees ik 
op het overzicht van 
de penningmeester 
tijdens de ledenver-
gadering. Daaruit 
bleek dat de gemid-
delde leeftijd van de 
leden van de vogel-
werkgroep 63,5 jaar 
is. In 2012 bedroeg de 
gemiddelde leeftijd 
62.1. In 2014 is de 
gemiddelde leeftijd 
weer een jaar geste-
gen. Rudi Westen-

dorp,tegenwoordig 
Professor of Medicine 
at Old age van de 
University of Copen-

hagen en het LUMC in Leiden, noemt 120 jaar als 
reële leeftijd voor kinderen die nu geboren worden. 
Het advies van de hoogleraar ouderengeneeskunde is 
te investeren in familie, vrienden en sociale contac-
ten. Hij benadrukt dat vitaliteit een belangrijke 
eigenschap is om je gelukkig te voelen. Vitaliteit is 
het vermogen om je ten volle te ontplooien, om uit 
het leven te halen wat erin zit. Je moet je ambities 
kunnen aanpassen aan de situatie en dan je zelfgeko-
zen doelen realiseren. De vogelwerkgroep is voor het 
actieve lid een uitstekende plek om oud te worden en 
de gemiddelde leeftijd flink te laten stijgen. Het 
bestuur doet er met de open dag in mei alles aan om 
die stijgende lijn om te buigen door het werven van 
jonge(re) leden. Maar ook met die nieuwe aanwas 
blijft het advies hetzelfde: zorg dat je gezond oud 
wordt.  
 
Over dat thema las ik het boek “Hoe word je 100?” 
van William Cortvriendt. In het licht van het onder-
werp een wat merkwaardige naam overigens. Maar 
dat terzijde. Cordvriendt (1956) is arts met een 
uitgebreide ervaring in onderzoek. Hij heeft onder 
meer functies vervuld als medisch directeur en vice- 
president bij drie verschillende medische bedrijven 
en heeft gewerkt als consultant bij McKinsey & 
Company. Zijn boek 'Hoe word je 100?' is eerder  
uitgebracht in de VS met de titel 'Living a Century or 
More' en is aldaar een bestseller.  

 

 
Hij noemt op basis van zeer veel wetenschappelijke 
onderzoeken 4 thema’s: toxische stoffen, voeding, 
drank en supplementen, stress en ten vierde lichame-
lijke en geestelijke activiteit. Voor wat betreft dat 
laatste komt zijn advies overeen met dat van Wes-
tendorp. Cortvriendt noemt een goede test of men 
geestelijk voldoende actief is of niet, of we ’s och-
tends voldoende inspiratie hebben om ons bed uit te 
komen met plannen voor de dag. De agenda van de 
Vogelwerkgroep kan daarbij helpen. Pensionering 
levert wat betreft geestelijke inactiviteit een risico 
op. Het gevaar bestaat dat we langzaam wegzakken. 
Naast lichaamsbeweging (minimaal 3 uur per week) 
is het belangrijk dat we ons gehele leven sociaal en 
geestelijk actief blijven. Uiteraard met dingen die we 
leuk vinden.  
 

Het binnen de perken houden van de hoeveelheid 
stress en daarmee adequaat omgaan zijn belangrijke 
factoren die onze gezondheid bepalen. Voor de een 
helpt een hecht netwerk van familie, vrienden en 
andere sociale contacten. Voor de ander lange wan-
delingen of een fietstocht in de natuur. 
 
Qua voeding, drank en supplementen wijst 
Cortvriendt op het belang van het gebruik van verse 
ingrediënten zowel thuis als in restaurants. Het 
beperken van de consumptie van koolhydraten en 
van rood vlees. En deze gedeeltelijk te vervangen 
door groente, fruit, noten en gevogelte. Vermijden 
van grote maaltijden om tussendoor een gezonde 
snack te nemen. Frisdranken kunnen het best worden 
gemeden en vervangen door gezondere alternatieven 
zoals water, koffie en thee. Hij noemt visolie, vita-
mine D en vitamine B-12 in bepaalde situaties aanra-
ders. 
 
Qua toxische stoffen moet het duidelijk zijn dat we 
volledig afscheid moeten nemen van het roken. 
Alcohol is te beperken tot 2 tot 3 consumpties per 
dag voor mannen en 1 tot 2 voor vrouwen. En dat is 
niet een gemiddelde per dag maar een dagmaximum.  
Hij besluit met een tabel waarin de samenhang tussen 
levensstijlen, voedings- en genotsmiddelen de gevol-
gen daarvan voor onze gezondheid. Ik heb echter 
geen toestemming van de uitgever om die openbaar 
te maken.  
(Dit ter inleiding van de ledenmutaties) 

 

 

Nieuw lid is Theo Schiere uit Alphen aan den Rijn.  

 

De stand per 1 mei 2015 komt daarmee op: 

200 leden, 25 gezinsleden, 12 donateurs en 15 overigen. 

          Johan Hogedoorn 

          Uw ledenadministrateur 
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Utrechtse Heuvelrug  
Excursie van 15 februari 2015 

 

 

Vandaag bezochten we, om 8.00u vertrokken vanuit 

Boers,  4 gebiedjes op de Utrechtse Heuvelrug. 

Globaal het afwisselende, vaak bossige gebied, dat 

oostelijk van Utrecht begint en doorloopt tot de 

Grebbeberg bij Rhenen/Wageningen. Tussen de A12 

en de Nederrijn.  

Een schitterende en heel gezellige dag, 's morgens 

nog wat vrieskoud, maar later op de dag snel war-

mer. Goed voelbaar, dat de zon al veel kracht had. 

We waren met z'n 18-en (er waren op het laatst 

helaas nogal wat afzeggingen, vanwege de nog 

steeds heersende griep in Nederland), waardoor we 

niet hoefden te splitsen. Bert was excursieleider.  

 

Bij het wachten op Johan en Yolanda uit Heemskerk, 

stond ik een beetje afzijdig mijn 1ste boterham te 

eten, waarop al snel een roodborst, bijna tot aan mijn 

voeten, kwam bedelen. Wat zijn dit aparte vogeltjes! 

We begonnen met een wandeling van 6 km in het 

Leersumse Veld. Mooi oud bos, met door elkaar 

staande vliegdennen en loofbomen, met op een 

bepaald moment rechts van ons een groot ven. Op 

het laatst liepen we door een heideveld. Bert vertelde 

me, dat je 's winters meer vogelsoorten kunt ver-

wachten in bossen met ook naalddragende bomen 

(dennen en sparren), dan in uitsluitend loofhout. “Als 

loofbomen in mei weer alle volgroeid blad hebben, 

biedt zo'n loofbos weer voldoende zichtbescherming 

en voedsel voor allerlei andere soorten”.  

Hoe spot de ervaren vogelaar (m/v) in een bos, 

merkte ik vandaag op? In eerste instantie via zijn 

oren. Eerst wordt de soort gehoord, dan de verrekij-

ker gericht en komt de glanskop, boomklever en -

kruiper, groep sijzen, kuif- en zwarte mees ('fiets-

pompje') en goudhaantje in beeld. De grote bonte 

specht was talrijk aanwezig, elke 100 meter wel, zo 

leek het. Op de kleine bonte specht was wel gehoopt, 

maar die liet verstek gaan. De grote lijster werd 

gehoord.  

Wat op mij veel indruk maakte was een paartje (?) 

zwarte spechten. Pas 2x gezien in mijn leven. Niet zo 

verwonderlijk, want het zijn schuwe beesten. Luid 

weergalmend vlogen ze na elkaar boven de bomen 

van ons weg. Hij hakt elk jaar een nieuw nest in 

dikke loofbomen, waar in de jaren daarna boommar-

ters, bosuilen en andere soorten gebruik van maken. 

 

Vervolgens reden we naar Kasteel Broekhuizen, daar 

vlakbij. Google op Kasteel Broekhuizen afbeeldin-

gen, en er verschijnen tientallen foto's van gebouw 

en directe omgeving. Wij liepen eerst door loofbos, 

waardoorheen een stilstaand ondiep water slingerde. 

Op een bepaald moment voor in de groep opwinding: 

een ijsvogel op een tak, verderop in een ronding van 

dit water! Shhhhttt!  

Het duurt dan altijd even, voordat de hele groep zo'n 

pareltje in de kijker heeft gekregen.  

Daarna, doorlopend, in de vijver achter het kasteel: 

brandganzen, kuif- en krakeenden, en na een tijdje 

een paartje – 'hé, een roombuik' – een paartje grote 

zaagbekken. Bert, op mijn vraag: “Brandganzen 

hebben een bijna volledig witte kop, Canadese een 

half witte, half zwarte. Diagonaal, van oor naar kin, 

loopt de afscheiding tussen wit en zwart”. Ter afslui-

ting, de handschoenen konden inmiddels uit, een 

afwisselend gebied door - met weilanden, slootjes, 

heggen en bomenrijen. In het luchtruim een paartje 

rondcirkelende buizerds. 

Daarna reden we verder oostwaarts, over de N225, 

de provinciale weg, die voert van Doorn, over Leer-

sum, Amerongen, Elst, Rhenen, door de Nude (ker-

sen!) tot aan Wageningen. Vlak voor Elst stopten we 

en liepen naar een platform op hoge palen aan de 

Pijlstaart 

Waterhoen 
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andere kant van de weg. Met uitzicht over water, 

eilandjes en wat drooggevallen gebied. Strangen 

worden ze genoemd, afgesneden waterpartijen van 

een rivier, in dit geval de Nederrijn. Jammer, dat de 

al laagstaande zon, recht tegenover ons, alle vogels 

hun kleuren ontnam. Veel bergeenden, kieviten, wat 

wintertalingen en een eenzame tureluur. En steeds 

ontdekt de geconcentreerde spotter, die eerst en 

vooral voor de vogels komt, in een andere hoek van 

het terrein een nog niet geziene soort: de groene 

specht hangend aan een boom. 

 

Als 4
e
 en laatste gebied de uiterwaarden aan de 

westkant van Amerongen - een prachtig plaatsje - 

met ook aan die kant kasteel Amerongen. Voor 

enkelen, waaronder ikzelf, was het toen wel genoeg. 

Wij liepen nog wel een stuk de uiterwaard in mee, 

maar zouden geen bezwaar gehad hebben, als de 

groep daarvoor besloten had om een terras op te 

zoeken.  

Verderop stond deze uiterwaard gedeeltelijk onder 

water. Daar gingen 5 reeën achter elkaar te water, 

opgedreven door …, ja misschien wel door ons. Even 

later weer terug het gras op, omdat ze eigenlijk geen 

kant op konden. Daar dan uiterst gespannen afwach-

ten en uitkijkend of er mensen, hun enige vijand, 

dichterbij zouden komen. 

De subgroep, die verder het gebied inliep, zag nog 

dodaars, pijlstaart en een grote zilverreiger. 

 

Daarna ter afsluiting toch dat terras. Keurig op een rij 

naast elkaar, alsof het restaurant (een verbouwde 

vroegere paardenstal van het Kasteel) gerekend had 

op exact ons aantal. 

 

Teruglopend naar de auto's, begreep ik – mij ver-

wonderde dit in het geheel niet na zo'n dag, met dit 

weer – dat een ieder het een geslaagde, relaxte en 

gezellige dag had gevonden. Totaal 13 km gestruind. 

Om 17.15u terug bij Boers. 

 

Bert, Ton en John, en - waarom ook niet - 

de anderen: dank voor deze dag!

 

 

Waarnemingen ledenexcursie  

Utrechtse Heuvelrug 
 

Aalscholver Grote bonte specht Koolmees Spreeuw 

Bergeend Grote Canadese gans Krakeend Staartmees 

Blauwe reiger Grote lijster Kramsvogel Stormmeeuw 

Boomklever Grote zaagbek Kuifeend Torenvalk 

Boomkruiper Grote zilverreiger Kuifmees Tureluur 

Brandgans Havik Lepelaar Turkse tortel 

Buizerd Heggenmus Meerkoet Vink 

Dodaars Holenduif Merel Waterhoen 

Ekster Houtduif Nijlgans Wilde eend 

Fazant Huismus Pijlstaart Winterkoning 

Fuut IJsvogel Pimpelmees Wintertaling 

Gaai Kauw Raaf Zanglijster 

Glanskop Kievit Roodborst Zilvermeeuw 

Goudhaantje Knobbelzwaan Scholekster Zwarte kraai 

Grauwe gans Kokmeeuw Sijs Zwarte mees 

Groene specht Kolgans Smient Zwarte specht 

Groenling 
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Aankondiging Telling Februari 2015 
 

Beste mensen, 

 

De februaritelling staat voor de deur. Hopelijk zien 

we net zo veel als in januari, want toen zijn er veel 

vogels geteld. Ook wel uitzonderlijke aantallen zoals 

1487 Wulpen en 167 Kramsvogels in de Groenen-

dijkse Polder. In de 

Geerpolder zaten 80 

Kramsvogels. Landelijk 

worden er ook meer 

Kramsvogels gezien. 

Het houdt waarschijnlijk 

verband met de weers-

omstandigheden in 

noordelijker streken. 

 

Een aanraking van het 

voorjaar was al in De 

Wilck te vinden met 8 

Kemphanen en een 

Tureluur. Daarnaast 

waren daar nog echte 

wintergasten zoals 1040 

Kolganzen, 6348 Smien-

ten en 2 Kleine Zwanen. 

Nog andere ‘leuke’ soorten die daar gezien werden. 

34 Wintertalingen, 4 Pijlstaarten, 1200 Kieviten, 

6000 Spreeuwen, 8 Buizerds en een Slechtvalk. 

Toendrarietganzen troffen we aan met 585 exempla-

ren bij de Wijde Aa, , 560 in de Gnephoek en 465 in 

de Lagenwaardse Polder. Daar zaten ook 23 Kleine 

Zwanen en 1050 Kolganzen. 264 Kleine Zwanen 

verbleven in de Hondsdijkse Polder naast 1500 

Goudplevieren, 1150 Kieviten en 1540 Storm-

 

 

meeuwen. 7 Kleine Zwanen foerageerden in de Grote 

Polder Noord. Verder werden nog 706 Kolganzen in 

de Oostbroekpolder en 500 Kolganzen in de Barre-

polder geteld. In de Oostbroekpolder zat ook nog een 

Grote Gele Kwikstaart 

en een Kleine Zilver-

reiger. Grauwe Ganzen 

waren met 212 exem-

plaren vertegenwoor-

digd in de Geerpolder 

en 685 in de Grote 

Polder Zuid. In de 

Doespolder verbleven 

109 Grote Canadese 

Ganzen. 

De restantjes: 5 Dod-

aars in de Zegerplas, 

146 Wulpen in de 

Vlietpolder, 10 Gras-

piepers in de Gnep-

hoek, 1 Sperwer in de 

Achthovenerpolder, 

181 Krakeenden en 

een Waterral in de Riethoornse polder, 1 Slechtvalk 

en 4 Nonnetjes in het Westeinde. 

Tot slot: in de competitie tussen Grote Zilverreiger 

en Blauwe Reiger was de stand in januari 59 – 82 in 

het voordeel van de Blauwe. 

Ik wens jullie allemaal veel plezier met de telling van 

het komende weekend. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ko 

 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen - januari 2015 (IVN/KNNV regio Leiden) 

2. Broedvogelinventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2014 

3. De Strandloper 47.1 – maart 2015 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  

4. Limosa 87.4 – 2014 (NOU/Sovon) 

5. Vogels 01/2015 (voorjaar) (Vogelbescherming Ned.) 

6. Vogels + 2
e
 jaargang- maart 2015 (Vogelbescherming Ned.)  

 

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

Piet van Woerden  

 Secretaris 

Kramsvogel 

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Open dag (3) 
 
Die arme oprich-
ters van onze ver-
eniging: ze zijn al 
35 jaar in de weer 
voor onze vereni-
ging en nog steeds 
moeten ze regel-
matig het voor-
touw nemen als er 
wat moet gebeu-
ren. Wanneer mogen ze eindelijk van hun welver-
diende rust gaan genieten? En wat ik laatst ook 
dacht: een vereniging is pas echt volwassen indien 
de eerste lichting pioniers is opgevolgd door an-
deren. Onze vogelwerkgroep staat dus nog steeds 
in de kinderschoenen. 
Om dat te veranderen is er vers bloed nodig, het 
liefst van mensen die nog heel wat jaartjes mee 
kunnen. Maar hoe lok je die? Hoe zorgen we voor 
jongeren in onze vereniging? Mede om die reden 
is de Open Dag bedacht. We willen laten zien hoe 
leuk het is bij de VWG, wat voor nuttige dingen 
we doen en hoe men daaraan een bijdrage kan 
leveren.  
 
Omdat de cursus “Omgaan met teleurstellingen” 
weer niet doorging, had ik wat tijd over. Ik besloot 
om deel te nemen aan de opleiding “Hoe jongeren 
te verleiden”. Nadat een antecedentenonderzoek 
had uitgewezen dat ik geen pedofiel was, op zoek 
naar tips en trucs om zijn jachtmethodiek te ver-
fijnen, werd ik toegelaten.  
De opleiding duurde 7 weken, maar valt goed 
samen te vatten met de volgende handvatten: 

- Gebruik veel Engelse woorden en 
turbotaal, daar houden jongeren van; 

- Sex sells: prikkel de jeugd met pikante 
plaatjes of praatjes; 

- Spreek jeugdigen nooit met “u” aan; het 
gaat om “jij en jou”; 

- Gebruik nooit te lange zinnen; de jeugd 
raakt snel verveeld en zapt dan door; 

- De jeugd wil het liefst veel feesten en lol 
trappen; 

- Voorkom dat jongeren te veel moeten 
nadenken; gebruik dwingende zinnen en 
pakkende leuzen;  

- Hou alles vrijblijvend; de jeugd houdt niet 
zo van regeltjes en harde afspraken. 

 
Gewapend met deze kennis heb ik een tekst opge-
steld voor in de plaatselijke bladen, om jongeren 
te attenderen op onze Open Dag op 30 mei a.s. Hij 
luidt als volgt. 
 

“Hé you! Zin een feestje? Kom dan op 
30 mei a.s. naar onze Open Day. 
Kicken, joh! Er valt van alles te bele-
ven. Heb je zin in chickies? Die lopen 
er genoeg op het erf van Jan. Of wil je 
Tieten zien? Ga dan mee op excursie 
naar de Wilck, daar zijn twee hele 
grote. Je kan er zelfs op staan. Lekker 
gluren naar seksende vogels. Doen! 
En op het erf lachen om van die 
mannetjes die met oude gereed-
schappen zich een beetje druk lopen 
te maken op een bos hout voor de 
deur. En d’r draait een Power Point-
presentatie met lekker veel plaatjes. 
Zin om de hele boel in elkaar te 
slaan? Daarvoor hebben we een berg 
bouwpakketjes voor nestkastjes. En 
wie wil er nou niet met Jenny de 
bosjes in? Duh. Girls: de zonen van 
Jan zijn trouwens echte hunks, die 
moet je gezien hebben! Als je wil 
chillen, ga je de tent in: daar staan 
mensen wat te roepen over birds. 
Kun je mooi ff bijslapen als je brak 
bent. Er gebeurt nog veel meer: te 
veel om op te noemen.  
Het begint zodra je zin hebt om uit je 
bed te komen, dus zie maar hoe laat 
je komt. Je vrienden komen ook! 
Gratis koffietje er bij, wie doet je 
wat? 
Dus: be there! Of niet natuurlijk, zie 
maar.“     
 
Overigens: die naam van onze ver-
eniging... Dat kan dus echt niet meer. 
Beide naamgevende gemeenten zijn 
inmiddels opgeheven en opgegaan in 
Alphen aan den Rijn. Jongeren hou-
den niet zo van historische namen. 
Vogelwerkgroep Alphen kan ook niet, 
want die bestaat al. Bovendien ver-
vreemden we dan de Leiderdorpers -
naar ik heb begrepen zeer belangrij-
ke leden binnen onze vereniging- van 
ons. Waarom zouden we ons niet 
omdopen in “vogelwerkgroep Het 
Groene Hart”? Dan hebben we er 
meteen weer een mooi stukje werk-
gebied bij. Voor degenen die niet zo 
groot durven denken: “vogelwerk-
groep Het Groene Hart West” mag 
wat mij betreft eventueel ook.  
 

     
 Ronald Klingers 
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Tellingen Maart 2015 
Beste mensen, 

Nee, het is geen aanval van deze Knobbelzwaan, 

maar een badderbeurt na een paring. Het voorjaar 

komt eraan! In de februaritelling was daar nog niet 

veel van te merken. Een paar verspreide Scholek-

sters, maar nog geen Grutto’s. Hopelijk is dat a.s. 

weekend anders en kunnen we ze in onze weilanden 

begroeten. In De Wilck zijn ze in ieder geval al 

volop gesignaleerd. 

  

In februari telden we 73 Blauwe Reigers tegenover 

55 Grote Zilvers. Hofleverancier van Grote Zilver-

reigers was de Oostbroekpolder met 13 exemplaren. 

Dichtbij aan de Noord Aa is een slaapplaats en 

gezien het vroege uur waarop onze teller aan de slag 

ging en dit grote aantal zag, is het goed mogelijk dat 

deze exemplaren eerst even bijeten na een koude 

nacht, alvorens zich verder in de omgeving te ver-

spreiden. In dezelfde polder werd nog een Witte 

Kwikstaart gezien, evenals in de Grote Polder Noord. 

Ook een teken dat het voorjaar er weer aankomt. In 

de Grote Polder Zuid vielen 6 Kleine Mantelmeeu-

wen op, naast 1500 Stormmeeuwen en 18 Kleine 

Zwanen. Verder waren er nog 2 Kleine Zwanen in de 

Doespolder en 36 in de Lagenwaardse Polder. De 

Wilck telde 4255 Smienten, 850 Wulpen, 64 Winter-

talingen, 5 Pijlstaarten en een Slechtvalk, die ook in 

Westeinde SBB werd gezien. In de Gemenewegse 

Polder zat een IJsvogel net als in de Achthovener 

Polder. Daar zaten ook 1262 Smienten, 50 Winterta-

lingen en 65 Turkse Tortels. In de Barrepolder wer-

den 1000 Spreeuwen gezien en 300 Kolganzen. 540 

Kolganzen zaten in de Gnephoek samen met 490 

Toendrarietganzen. In een polder verderop, de 

Kerkweg, verbleven 250 Toendrarietganzen. Langs 

de Wijde Aa zaten 60 Graspiepers en in de Zegerplas 

zwommen 6 Dodaarsjes. Tot slot een vaste waarde in 

de Boterpolder n.l. 13 Watersnippen. 

Ik wens jullie heel veel plezier met de maarttelling, 

hopelijk veel voorjaarswaarnemingen.

Met een hartelijke groet, 

Ko 

Knobbelzwaan 
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Hoe trekken jonge Grauwe klauwieren? 

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen op vrijdag 24 april 2015 
 

 
Het trekgedrag van volwassen Grauwe klauwie-

ren is al behoorlijk goed onderzocht, maar van 

jonge klauwieren weten we nog heel weinig. Afge-

lopen jaar is een select gezelschap van 20 jonge 

klauwieren in goede conditie voorzien van een 

logger die de trekroute vastlegt. Nemen deze 

onervaren dieren meteen dezelfde route of moeten 

ze nog bijleren? 

Terwijl veel broedvogels al op het nest zitten of zelfs 

al jongen hebben, is de Grauwe klauwier nog in 

aantocht. Vanaf deze week druppelen ze binnen, 

maar de meeste arriveren pas in de eerste twee we-

ken van mei. Komend seizoen hopen onderzoekers 

veel te weten te komen over het trekgedrag van jonge 

Grauwe klauwieren. 

 

Lichtgewicht 
Grauwe klauwieren zijn te licht om een gps-zender te 

dragen. Het trekgedrag wordt daarom met behulp van 

lichtgewicht geolocators in kaart gebracht die het 

hele jaar plaatsbepalingen maken op basis van het 

verloop in daglicht. Vogels met locators moeten 

echter worden teruggevangen om de gegevens te 

verzamelen. Voor volwassen Grauwe klauwieren is 

dit redelijk te doen: jaarlijks keert ruim de helft terug 

uit Afrika, vaak naar dezelfde plek om te broeden. 

Van jonge dieren is het terugkeerpercentage met 10 

tot 20% veel lager en bovendien verspreiden deze 

dieren zich eerder naar andere gebieden. Op die 

manier wordt een onderzoek waarin terugvangsten 

vereist zijn wel erg lastig. 

Hogere overleving 
De afgelopen jaren bleek dat de kans op terugkeer 

van de zwaarste jonge klauwieren in het nest bijna 

net zo groot is als voor volwassen klauwieren, zeker 

wanneer deze jongen na het uitvliegen nog een paar 

weken in de omgeving van het nest worden waarge-

nomen. In 2014 hebben dan ook 20 van deze ‘super-

fitte’ jongen een geolocator gekregen. Door deze 

dieren in het komende seizoen op te sporen en terug 

te vangen, zal voor het eerst duidelijk worden hoe 

jonge onervaren klauwieren trekken ten opzichte van 

hun ervaren volwassen soortgenoten.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Biosphere Science Productions  (BSP) en Stichting Bargerveen in nauwe 

samenwerking met de Universiteit van Kopenhagen.  

 

Tekst: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen 

Jonge Grauwe klauwier (foto: Marten Geer) 

Jonge Grauwe klauwieren in nest (foto: 
Marten Geertsma 

Grauwe klauwier man  
(foto: Marijn Nijssen) 
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Wieringen  
Excursie van 28 februari 2015 

 

 
Zaterdag 28 februari was de excursie naar Wierin-

gen. Om 8 uur werd er verzameld en na enig opont-

houd over de verdeling van het aantal mensen over 

de auto's werd koers gezet naar Noord-Holland. Er 

stond een flinke wind maar het was droog. Als 

beginnend vogelaar moeten we nog veel leren. Bij de 

eerste stop was er al verwarring. We gingen toch 

naar 't Twiske? Niet dus, de reis ging naar Twisk 

vlakbij Medemblik. We parkeerden aan het Marepad 

en gewapend met camera's en telescopen liepen we 

naar het plasje. Dat zat bordenvol met leuke soorten. 

O.a. slobeend, kluut, wintertaling, kievit, kuifeend, 

smient, scholekster, grutto, bergeend en iets verder 

zaten ook nog 3 watersnippen. Dit was een goed 

begin van de dag!  

 

We vervolgden onze weg via Medemblik langs het 

IJsselmeer. De volgende stop was een haventje. Daar 

zagen we de grote en middelste zaagbek. Ondertus-

sen was het weer er niet beter op geworden. Het 

begon nu ook te regenen. Via de Noorddijkseweg 

gingen we naar het Dijkgatbosch. In de beide wielen 

zat een ongelooflijk aantal kuifeenden.  

Daartussen zaten ook toppereenden.  

Voor ons beginners een prachtige gelegenheid om de 

verschillen goed te kunnen zien. Helaas door onze 

karavaan met auto's en klikkende camera's ging een 

groot gedeelte van de groep op de vlucht. Jammer dat 

ze onrustig van ons werden, maar toch ook wel een 

spectaculair gezicht om te zien. Daarna nog verschil-

lende stops op het fietspad gemaakt om van alles te 

zien. Hier ook weer vele wintertalingen en bergeen-

den. Maar ook lepelaars. Daarna hebben we aan de 

Sluitgatweg geparkeerd, en was het tijd om even de 

benen te strekken. Een korte wandeling door het bos, 

op weg naar de uitkijktoren. Daar werd een ree 

gezien, die er toch maar vandoor ging. Ook werd de 

roep van een waterral gehoord. Op ons gemak weer 

terug naar de auto hoorden we nog het gezang van de 

groenling, winterkoning, zanglijster en de roffel van 

een specht. Bij de auto hoorden we dan ook de roep 

van de grote bonte specht. Op weg naar Den Oever, 

even vanuit de auto bij de Zuiderhaven en Voorha-

ven gekeken. Hier maken ze een vispassage zodat de 

vissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kun-

nen. Hier werd niet veel gezien, behalve een grote 

groep kuifeenden in de hoek van de Zuiderhaven. Bij 

de Noorderhaven zagen we vanuit de auto nog een 

kuifduiker. De volgende stop was bij Den Oever 

waar we via een trap over de dijk een blik konden 

werpen op de Waddenzee. Behalve de striemende 

regen werd er niet veel gezien. Hierna een rondje 

Stroe gedaan, waar heel veel rotganzen zaten en 

wulpen. Nu op zoek naar de witbuikrotgans. Wij 

hebben hem niet gezien. 90 % zat met hun achterste 

naar ons toe, en dat was het enige wit wat wij zagen. 

Hierna verlieten we Wieringen en na een laatste blik 

op de Waddenzee ( vanachter een muurtje waar je uit 

de wind en regen kon staan) vertrokken we naar 

Julianadorp. Volgens waarnemingen.nl  zaten daar al 

enige dagen een aantal pestvogels. Dus op zoek! In 

een van de plantsoentjes stond een els waarin een 

gezellig groepje puttertjes zat te keuvelen. Na het 

halve Doorzwin te hebben doorkruist vonden we dan 

toch de pestvogels. Wat een prachtige vogel is dat 

toch. Ze lieten zich goed fotograferen, terwijl ze zich 

tegoed deden aan de sierappeltjes. Na een klein 

kwartiertje vonden ze het genoeg en lieten zich nog 

even horen voordat ze alle 8 weg vlogen. Toen langs 

de duinen naar Callantoog gereden voor een wel heel 

aparte melding. Een roze Pelikaan! Daar aangeko-

men zat midden in de woonwijk, achter een hekje 

inderdaad een roze pelikaan.  

Samen met muskuseenden en ganzen. Er werd harte-

lijk gelachen en de nodige foto's gemaakt. Met deze 

"zeer zeldzame waarneming" kwam er een eind aan 

een gezellige, vogelrijke dag. Iedereen hartelijk 

bedankt en tot een volgende keer,

 

Tjitske en Jolanda 

 

Toppereend 
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Het is een lawaai van jewelste. De vogelwerkgroep 

bestaat nog geen jaar en we zijn druk in de weer. Er 

moeten nestkasten gemaakt worden! Bij Vogelbe-

scherming hebben we een brochure aangeschaft 

waarin alle typen nestkasten 

staan. En op een timmer-

avond in CBS De Rank 

worden de kasten in elkaar 

gezet. Nog voor de winter 

moeten ze opgehangen wor-

den. Misschien dat ze het 

komende voorjaar al bezet 

zijn. 

We maken ook een paar 

torenvalkenkasten. Langs de 

Kruiskade, de Lagewaard en 

op nog een paar andere 

plekjes hebben we geschikte locaties gevonden. 

Spannend. Zouden de Torenvalken de kasten weten 

te vinden? Groot is onze vreugde als in het voorjaar 

in  een paar kasten al jongen te zien zijn. We doen 

onze eerste ervaringen op. Bij late broeders zien we 

de chocoladebruine eieren. In andere kasten zitten al 

jongen. En bij die jongen stinkt het heel erg. Ze 

poepen in de kast, er liggen braakballen en halfver-

gane prooiresten. Delen van spreeuwen en muizen 

geuren je tegemoet. Een paar weken later komen we 

er nog een keer. De jongen worden geringd, want we 

willen graag weten wat er van hen terecht komt. We 

krijgen terugmeldingen van dode vogels uit o.a. het 

Lauwersmeergebied en Engeland. 

Jammer dat ze niet volwassen 

zijn geworden, maar het hoort 

erbij. 

Ruim 30 jaar later kom ik op een 

locatie om te kijken of die plek 

geschikt is voor een steenuilen-

kast. Ik word gastvrij ontvangen 

en zonder problemen mag er een 

kast opgehangen worden. Ik loop 

naar het weiland omzoomd door 

bomen en zie daar een valkenkast 

van het eerste uur hangen. De 

tand des tijds heeft toegeslagen. Het voorplankje ligt 

eruit en het hout is verrot. Als we daar dan toch een 

steenuilenkast ophangen, kunnen we net zo goed ook 

meteen die valkenkast vervangen. In de magazijnen 

van de vogelwerkgroep is vast nog een kast voorra-

dig. We doen het graag, want het gaat niet goed met 

de Torenvalken. Sluipenderwijs neemt hun aantal af. 

En zeg nou eerlijk: Wat is een polder of wegberm 

zonder een biddend torenvalkje? 
 

            Ko Katsman 

  

Torenvalk met pullen 
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Wetenschappers EU slaan alarm 

 

Dinsdag 14 april 2015 

 

Neonicotinoïde is schadelijker dan gedacht 
Het is al langer bekend dat neonicotinoïden, een veel gebruikte groep landbouwgif, ernstige schade 

toebrengen. De relatie met de achteruitgang van vogels is in een eerder onderzoek door de Rad-

boud Universiteit aangetoond. Nu trekt ook EASAC, de Academies van Wetenschappen in de 

lidstaten van de EU aan de bel en waarschuwt de Europese Commissie. EASAC stelt dat de huidi-

ge toelatingseisen en het gebruik van neonicotinoïden haaks staat op de biodiversiteitsdoelstellin-

gen van de Europese Commissie. Voor Vogelbescherming Nederland is dit wederom een bevesti-

ging dat de toelatingsprocedure en het gebruik van insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen in 

de landbouw drastisch aan herziening toe is. 

 

 

De Academies van Wetenschappen in de lidstaten 

van de EU concluderen in een gezamenlijk rapport 

aan de Europese Commissie dat er snel toenemend 

wetenschappelijk bewijs is dat neonicotinoïden 

belangrijke negatieve effecten hebben op de natuur. 

Ze bestudeerden daarvoor meer dan honderd recente 

publicaties. De wetenschappers concluderen dat zelfs 

zeer lage concentraties van neonicotinoïden belang-

rijke effecten kunnen hebben, wanneer deze gedu-

rende langere periodes in het milieu aanwezig zijn. 

Het gaat dan met name om soorten als bijen, kevers, 

vliegen en hommels. Ook vogelsoorten die leven in 

gebieden waar veel neonicotinoïden worden ge-

bruikt, gaan harder in aantal achteruit. Het gaat dan 

om vogelsoorten als ringmus, spreeuw en boeren-

zwaluw. 

Schot hagel op een mug 

Vogelbescherming Nederland roept opnieuw op dat 

voor toelating van gewasbestrijdingsmiddelen on-

derzoek naar langere termijngevolgen worden mee-

genomen. Directeur Fred Wouters: “Dit is heel erg 

slecht, slechter dan aangenomen. In het geval van 

neonicotinoïde wordt er met een schot hagel op een 

mug gejaagd. De mug wordt vast geraakt, maar je 

vernietigt ook alles in de omgeving. Ook vele nuttige 

insecten als bestuivers en natuurlijke predatoren.” 

 

Beter, minder en alleen bij één op één relatie 

Vogelbescherming daagt de industrie uit om op zoek 

te gaan naar betere alternatieven. Daarnaast moet er 

ruimte zijn voor natuurlijke plaagbestrijding. Fred 

Wouters: “Betere middelen, minder gebruik en 

alleen bij een één op één relatie met de schade.” 

 

 

Bron: Nieuwsbericht Vogelbescherming Nederland 
 

http://www.vogelbescherming.nl/ringmus
http://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
http://www.vogelbescherming.nl/boerenzwaluw
http://www.vogelbescherming.nl/boerenzwaluw
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Weidevogels dupe van afschaffing melkquota 

Dinsdag 31 maart 2015 

Op 1 april verdwijnen de melkquota. Vogelbescherming vreest dat weidevogels en andere natuur 

in de Nederlandse weides hierdoor nog sneller zullen verdwijnen. Overheid, boerenorganisaties en 

zuivelcoöperaties moeten maatregelen nemen om een drama te voorkomen en te werken aan een 

snelle overgang naar een natuurvriendelijke melkveehouderij.  
 

Alle remmen gaan los op de melkproductie, als op 1 

april 2015 na 31 jaar de melkquota in Europa ver-

dwijnen. Voor Nederland betekent dit een verwachte 

stijging van 20% in de toch al fors gegroeide melk-

productie. De keerzijde is buitengewoon schadelijk: 

een nog snellere achteruitgang van ons weideland-

schap met wilde bloemen, vlinders en weidevogels. 

  

Natuur de dupe 

Staatssecretaris Dijksma had dit kunnen voorkomen 

met goede regels, maar zij heeft zich beperkt tot het 

vervangen van het melkquotum door een te ruimhar-

tig mestquotum. Zeker, de melkveehouderij blijft 

hiermee enigszins grondgebonden. Wie meer mest 

produceert, moet meer grond hebben. Maar de 

kansen voor natuur op en in die grond is op geen 

enkele manier gewaarborgd. De natuur wordt de 

dupe van de nieuwe regels. Met een verdere achter-

uitgang van weidevogels als de grutto, tast Neder-

land ook de wereldwijde biodiversiteit aan. 

 

Race naar grond 

Vogelbescherming Nederland maakt zich grote 

zorgen over dit gebrek aan beleid. Er ontbreekt echte 

zorg voor de natuur van het landelijk gebied. Daar-

door gaat het nog moelijker worden voor veel boeren 

om de natuur op hun bedrijf te beschermen, waaron-

der de weidevogels. Om maar meer productie te 

halen, zal er nog meer druk ontstaan op grond. Het 

huidige beleid geeft natuurboeren weinig meer keuze 

dan stoppen of doorgroeien. Daarom zal per saldo de 

Nederlandse melkveehouderij met het huidige beleid 

weinig opschieten. Er ontstaat een race naar grond. 

De verwachting is een versnelde halvering van het 

aantal bedrijven. Over tien jaar hebben we nog 

slechts een paar duizend megabedrijven over, zonder 

veel illusies over weidegang, rijke weiden en weide-

vogels. 

 
Eerlijke prijzen en respect voor natuur 

Vogelbescherming pleit voor beleid dat de boeren 

begeleidt in een transitie naar een natuur-inclusieve 

melkveehouderij.  Boeren met gesloten regionale 

kringlopen, eerlijke prijzen en respect voor dier en 

landschap. In plaats van de toekomst van gezinsbe-

drijven over te leveren aan de grillen van de we-

reldmarkt, moeten boeren worden beloond voor de 

productie van voedsel én voor behoud van natuur en 

landschap.  Het huidige beleid beschouwt boeren als 

industriële producenten, waarvan de vervuiling 

begrensd moet worden met een fosfaatplafond en 

mestquotum. Overheid en bedrijven in de zuivelsec-

tor dragen een grote verantwoordelijkheid voor het 

in stand houden van de rijke weide. Er moet een 

prijssysteem voor zuivel komen, waarin de kosten 

van landschap en natuur meegenomen zijn. Alleen 

op die manier kunnen we ons wereldwijd unieke 

weidelandschap een toekomst bieden. 

 

 

      Bron: Nieuwsbericht Vogelbescherming Nederland 
  



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

22 

JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER  
SEIZOEN 2014-2015 

 

Over vandalen, vastgoed en 

vallende bomen 

 

Ook dit keer wil ik proberen om het afgelopen knot-

jaar maar eens in thema's samen te vatten, in de hoop 

dat dat de overzichtelijkheid en leesbaarheid van dit 

jaarverslag vergroot. Want er gebeurt zo veel, dat een 

chronologische beschrijving al snel ontaardt in een 

dorre opsomming van feiten.  

 

Vastgoed 
We zagen het al aan het eind van het vorige seizoen: het 

dak van de Zaagbek begon door te lekken. Een bruine 

plek in het plafond was het eerste bewijs. Carol sprak hier 

over met Andries Kerkvliet, inmiddels onze huisaan-

nemer. Andries stelde voor om zowel de Zaagbek als de 

daarachter gelegen Specht bovenop de daken nog eens 

extra te overkappen met een nieuw, onderhoudsvrij platen 

dak. Dat had meteen als voordeel dat de kleine ruimte 

tussen beide bouwwerken overkapt zou worden, zodat we 

regenvrije ruimte zouden krijgen voor het opbergen van 

onze grotere spullen. Andries was bereid om een flink 

deel van deze klus voor zijn rekening te nemen en maakte 

op ons verzoek een offerte.  

Tijdens de barbecue voor actieve leden van onze VWG in 

mei opperde Andries een nog veel verdergaand plan. 

“Waarom schuiven we de Specht niet een stuk verder naar 

achteren, zodat een nog veel grotere overdekte ruimte 

tussen beide bouwsels ontstaat?” We legden dit plan voor 

aan het bestuur van de VWG. Gelukkig zag men de 

noodzaak van de reparatie meteen in, het plafond van de 

Zaagbek begon namelijk al behoorlijk door te zadelen. 

Ter voorkoming van nog meer schade moest snel gehan-

deld worden. En ook zag het bestuur de voordelen van 

meer ruimte voor onze spullen meteen in. De opdracht 

werd verstrekt. Heel snel daarna -het leek wel of het dak 

er op gewacht had- kwam een deel van het plafond van de 

Zaagbek na een flinke regenbui naar beneden. Gelukkig 

was er op dat moment niemand aanwezig. Andries ging 

meteen aan de slag, geholpen door wat maten en door een 

aantal van onze knotters. Met een tweetal telescoopkranen 

van vrienden van Andries werd de Specht, met inhoud en 

al, naar achteren verplaatst. Het extra dak zat er ook al 

snel op. Daarna betegelden Carol en Sjon de nieuwe, 

overdekte binnenplaats. Vervolgens moest de elektriciteit 

naar de Specht opnieuw worden aangelegd en stellages 

voor de opslag van balken en andere materialen worden 

gebouwd. Ook moest de binnenkant van de Zaagbek 

worden gerenoveerd. Joop en Carol leverden prima werk 

af, want half juli 2014 was ook de Zaagbek weer zo goed 

als nieuw. Als je niet beter wist, zou je denken dat er nooit 

een lekkage was geweest. 

 

En alsof dat nog niet genoeg was, maakten een paar 

knotters ook nog eens een mooi en groot insectenhotel, 

dat in in het bosperceel ten westen van de toegangsweg 

naar Miech Kompier werd opgesteld.  
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Dat perceel hadden we vorig seizoen flink onder handen 

genomen, waarbij ook een open plek was gecreëerd. Erg 

zonnig, dus een ideale plek voor dit hotel. In die buurt 

werd ook nog een aantal vleermuiskasten opgehangen. 

 

Vóór de Zaagbek was het na een flinke bui in het verleden 

regelmatig erg nat. Hoewel er al eens een afvoerputje en 

een pijp naar de sloot waren aangelegd, bleek dit niet 

afdoende, omdat deze pijp regelmatig verstopt zat. Er 

moest iets beters komen. Een echte straatkolk bleek de 

oplossing. Die kan veel meer water aan, en door het 

bezinkputje verstopt de afvoer lang niet zo snel. Zeker 

niet indien deze zo nu en dan leeggeschept wordt. De 

knotters worden ook putjesscheppers! In de zomer werd 

de nieuwe hemelwaterafvoer aangelegd, met behulp van 

een kraantje, want de grond waardoor de nieuwe buis 

moest worden gelegd richting de sloot, was met de hand 

bijna niet te vergraven door de grote hoeveelheden puin 

die in het verleden onder het erf waren gestort. 

 

Oh ja, er is een nieuwe functie ontstaan binnen de knot-

ploeg. Zonder echt overleg bleken we plotseling een 

“werfbaas” te hebben, in de persoon van Carol. Deze 

zelfbenoemde leidinggevende zorgt op een prima wijze 

voor het onderhoud van de omgeving van de Zaagbek. 

Hou vol!  

 

Afvalkevers en andere hufters 
Een collega van het Broedvogelinventarisatieteam Kruis-

kade van de VWG waarschuwde ons in het voorjaar 2014 

dat er bij de paalkampeeerplaats illegaal een enorme hut 

was neergezet, groot genoeg voor meer dan tien volwas-

senen en uit grote, zware triplexdelen in elkaar gezet met 

veel spijkers. Ook was er een soort schommelbank ge-

maakt. Er was al vuur gestookt. Geen kinderwerk! Die hut 

moest weg, dat was duidelijk. We lichtten Jenny van 

Leeuwen, de boswachter, in. Zij antwoordde dat zij er wel 

een clubje vrijwilligers, dat toevallig toch in de omgeving 

aan het werk was, op af zou sturen, om de zaak uit elkaar 

te halen en af te voeren. Ho ho, andere vrijwilligers die 

ons werk zouden doen in “ons”gebied? Dat ging een 

aantal knotters te ver. Zij antwoordden Jenny dat we het 

zelf wel zouden regelen. En zo gezegd zo gedaan. Korte 

tijd later was de illegale bouw verdwenen en alles keurig 

netjes afgevoerd. Een deel van het plaatmateriaal is 

hergebruikt bij de verbouw van de Zaagbek.  

 

Dit was helaas niet de enige verstoring in dit deelgebied.  

Het was al één keer eerder gebeurd, maar nu in veel 

ergere mate: de illegale aanleg van een aantal struinpaden 

inclusief bruggetjes van pallets en dergelijke, dwars door 

de bospercelen aan weerszijden van het fietspad naar de 

Oostvaart. Met groot materieel (o.a. een motormaaibalk) 

aangelegd, waarschijnlijk in één dag tijd, door een flinke 

groep vandalen. Bert van der Zwaan, op een middag in 

augustus terugkerend van zijn werk, had weliswaar een 

groot aantal auto's en zelfs een vrachtwagentje zien staan 

op de hoek van het Spookverlaat en het fietspad, maar 

zich pas later gerealiseerd dat hij een kijkje had moeten 

nemen. In die ene dag waren diverse slingerpaden aange-

legd, dwars door de onderbegroeiing in de bospercelen. 

Die onderbegroeiing bestaat weliswaar voornamelijk uit 

de -op zich niet zeldzame- braam, maar de paden blijven 

na het evenement waarvoor ze waren aangelegd, goed 

begaanbaar. Het ging daarbij om zo'n anderhalve kilome-

ter illegale bospaden!! Verder was er een soort kraal voor 

paarden aangelegd met stro en vlechtwerk van bamboe en 

slieten, en had er tijdelijk een uitzicht- of klimtoren in het 

bos gestaan. Ook was er een aantal inhammen gemaakt, 

waar waarschijnlijk tentjes gestaan hebben. Her en der lag 

nog wat zwerfvuil. Bij de grootste toegang (er waren er 

meerdere aangelegd) waren duidelijk tractorsporen 

zichtbaar. Met stro was een diep spoor, waarin waar-

schijnlijk een trekker was weggezakt, opgevuld. Schande-

lijk, om het bos zo te vernielen! 

Begin januari 2015 hebben we een begin gemaakt met het 

herstel van de schade, door het bos op enkele plaatsen 

weer ontoegankelijk te maken door het omtrekken van 

bomen met de Tirfor. Ook besloten we om een droge 

greppel, aan de zuidzijde van de elzenbospercelen, uit te 

diepen. Op die manier wordt het terrein een stuk ontoe-

gankelijker, omdat men dan eerst een bruggetje of dam-

metje moet maken voordat de bospercelen van die zijde 

betreden kunnen worden. Omdat we hadden gehoord dat 

daar enige tijd geleden een persrioolleiding langs het 

fietspad was gelegd, moest deze eerst gevonden worden, 

voordat we veilig een kraantje konden laten graven. Met 

de hand werden daarom wat proefsleuven gegraven. We 

vonden de buis, gelukkig buiten de beoogde te verbreden 

en te verdiepen bedding van het toekomstige slootje. 

 

Op 18 februari jl. kwam een rupskraantje, ingehuurd door 

Staatsbosbeheer, de greppel open graven. Dat ging erg 

voorspoedig. Omdat we dit kraantje de gehele dag moch-

ten gebruiken, was er nog ruimte over voor wat andere 

klussen. We haalden met de kraan zware boomstammen 

uit het populierenperceel bij Koot. Verder groeven we een 

tweetal poelen in de buurt van de ooievaarspaal, die stevig 

aan het verlanden waren, weer gedeeltelijk open. En bij 

het eilandje daar in de buurt werd flink gebaggerd. De 

inzet van zo'n kraantje scheelt een heleboel mankracht! 

 

Ook de Amalia-vogelhut bleef niet van ongewenste 

aandacht verschoond. Om het aantal hangjongeren en 

sexverslaafden in de hut te verminderen, hadden we in de 

zomer van 2014 de toegangsdeur -bij wijze van proef- al 
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verwijderd. Helaas voorkwam dat niet alles. Regelmatig 

betrappen we nog kwaadwillenden, of vinden hun achter-

gelaten rotzooi.  

Wel heel lief vonden we de illegale schilderactie aan de 

binnenkant van de hut. Eerst werd het grootste gedeelte 

van de binnenkant wit geverfd (en volgens onze vastgoed-

specialist Carol beslist niet onverdienstelijk!); de dag er- 

op werden de binnenzijden van de luiken met goudverf 

gedaan. Later vertelden fotografen ons dat dit door twee 

pubermeisjes uit Oegstgeest was gedaan. Ze wilden er 

waarschijnlijk een droompaleisje van maken. Nou, dat 

soort vandalisme kunnen we nog wel hebben. Door zo'n 

extra verflaagje wordt de hut alleen maar beter be-

schermd. Jammer genoeg werden er snel daarna alweer 

allerlei graffiti in gekrast. Daardoor ziet het er nu toch 

weer verwaarloosd uit. Ook werden er kleine fikkies 

gestookt. Dat gebeurt al vele jaren. Gelukkig heeft dit nog 

steeds niet geleid tot het volledig afbranden van de vogel-

kijkhut.  

 

Diverse malen hebben wij de vernielingen aan Staatsbos-

beheer en aan de gemeente Alphen gemeld. Beide instan-

ties beloofden om hun buitengewoon opsporingsambtena-

ren (BOA's) wat vaker te laten patrouilleren. Of dat gaat 

helpen, weten we nog niet. Maar een Alphense BOA 

wilde wel meteen laten zien dat hij aanwezig is. Op 

klaarlichte dag werden onze knotters door hem aange-

sproken. Of ze wel toestemming van Staatsbosbeheer 

hadden om hout te zagen en te vervoeren. Ze waren nota 

bene in SBB-kleding aan het werk! Gelukkig begreep de 

man al snel dat hij met goede mensen van doen had, en 

trok hij zich ijlings terug.  

 

Er werd, met name door Bert v.d. Zwaan en door Margot, 

weer heel veel afval uit ons gebied verwijderd. Wat een 

rotzooi laten mensen toch achter!  

 

Werkzaamheden 
Dit jaar pakten we op veel gedeelten van de kade de 

knotwilgen aan, daarbij flink geholpen door de deelne-

mers aan de Natuurwerkdag en door de Lions. Enkele 

tientallen knotwilgen werden zorgvuldig van hun pruik 

ontdaan. De meeste takken werden gebruikt om een 

afgekalfde oevers van de vogelplas (in de buurt van de 

boerderij van boer De Frankrijker) te herstellen. Ook 

elders op de kade werden oevers weer aangevuld met 

afgesnoeide takken.  

Als eerste grote klus van het nieuwe seizoen werd een 

essenbosperceel aan de oostzijde van de toegangsweg 

naar de boerderij van Miech Compier gedund en van een 

inkeping aan de zuidzijde voorzien. Dat leverde weer heel 

wat goed haardhout op. Daarnaast hebben we dunningen 

uitgevoerd in het elzenbosperceel tegen de dijk aan de 

Oostvaart en in drie bospercelen aan de oostkant van het 

Spookverlaat.  

Ook maakten we de 3 jaar geleden gemaakte kerf in het 

bosperceel ten oosten van de plas bij Menken wat breder, 

waarbij we een deel van de inmiddels weer opkomende 

begroeiing opnieuw verwijderden. Zo ontstaat een fase-

gewijze vernieuwing van dit perceel.  

Her en der heeft Sjon ook dit seizoen weer in de bosperce-

len wat streekeigen struiken aangeplant, om de ondergroei 

in de bossen een handje te helpen. Ook werden er op de 

kade soms wat extra vogelaantrekkende struiken door 

Sjon aangeplant. Bovendien werden er weer de nodige 

populieren uit het perceel in de buurt van boer Koot 

gezaagd. Grote bomen, die door Jan Kerkvliet met de 

oude tractor naar zijn erf werden afgesleept, om daar 

verder verwerkt te worden.  

 

Een stekelige klus op Schiermonnikoog  
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd er een 

knotweekend georganiseerd. Dit keer ging de reis naar het 

prachtige eiland Schiermonnikoog. Op 26 september 2014 

vertrokken maar liefst 25 gezellige knotters met elkaar 

naar dit mooie gebied, om daar mee te helpen met het 

verwijderen van stekelige opslag (vooral meidoorns, 

bramen, rozen en brandnetels; hoe stekelig wil je het 

hebben?) om het oorspronkelijke landschap, de grijze 

duinen, weer een beetje in ere te herstellen. Prachtig weer, 

bijna te warm om te werken! En toch hebben we heel veel 

gedaan. De rest van het weekend werd besteed aan vogels 

kijken, en aan team building... nou, dan weet u  het wel!  

 

Ronald Klingers 
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WAARNEMINGSOVERZICHT  
SPOOKVERLAAT-KRUISKADE 2014 

 

001.Fuut 035.Kievit 069.Zanglijster 

002.Dodaars 036.Wulp 070.Koperwiek 

003.Aalscholver 037.Regenwulp 071.Kramsvogel 

004.Roerdomp 038.Grutto 072.Snor 

005.Kwak  039.Tureluur 073.Rietzanger 

006.Blauwe Reiger 040.Oeverloper 074.Kleine Karekiet 

007.Purperreiger 041.Watersnip 075.Bosrietzanger 

008.Grote Zilverreiger 042.Kokmeeuw 076.Spotvogel 

009.(Witte) Ooievaar 043.Stormmeeuw 077.Grasmus 

010.Knobbelzwaan 044.Kleine Mantelmeeuw 078.Tuinfluiter 

011.Grauwe Gans 045.Zilvermeeuw 079.Zwartkop 

012.Soepgans 046.Grote Mantelmeeuw 080.Tjiftjaf 

013.Grote Canadese Gans 047.Visdief 081.Fitis 

014.Nijlgans 048.Holenduif 082.Grauwe Vliegenvanger 

015.Bergeend 049.Stadsduif 083.Staartmees 

016.Smient 050.Houtduif 084.Pimpelmees 

017.Krakeend 051.Turkse Tortel 085.Koolmees 

018.Slobeend 052.Koekoek 086.Boomklever 

019.Wilde Eend 053.Halsbandparkiet 087.Boomkruiper 

020.Soepeend 054.Ransuil 088.Spreeuw 

021.Wintertaling 055.Gierzwaluw 089.Huismus 

022.Kuifeend 056.IJsvogel 090.Ringmus 

023.Bruine Kiekendief 057.Grote Bonte Specht 091.Gaai 

024.Buizerd 058.Veldleeuwerik 092.Ekster 

025.Havik 059.Oeverzwaluw 093.Kauw 

026.Sperwer 060.Boerenzwaluw 094.Zwarte Kraai 

027.Torenvalk 061.Huiszwaluw 095.Vink 

028.Boomvalk 062.Witte Kwikstaart 096.Keep 

029.Slechtvalk 063.Gele Kwikstaart 097.Groenling 

030.Fazant 064.Grote Gele Kwikstaart 098.Putter 

031.Waterral 065.Winterkoning 099.Sijs 

032.Waterhoen 066.Heggenmus 100.Kneu 

033.Meerkoet 067.Roodborst 101.Rietgors 

034.Scholekster 068.Merel Totaal: 101 soorten 

Broedvogels (vet): 55 soorten Niet-zangvogels: 57 soorten Zangvogels: 44 soorten 

Soorten Eur.Vogelrichtlijn’79:0 Soorten Ned.Rode Lijst 2014: 5 Nieuwe gebiedssoorten: 2 

 

De lijst hierboven telt 101 soorten en is samengesteld uit verschillende bronnen: 

1) VWG-broedvogel-inventarisatieteam;  3)   Waarneming.nl; 

2) Waarnemingen via www.vogelsrijnwoude.nl; 4)   Aanvullingen van andere VWG-leden. 

Soorten die in 2014 in het gebied territoriaal waren of er daadwerkelijk hebben gebroed zijn vet vermeld, 55 in 

totaal. Soorten die op de gebieds-broedvogellijst staan, wel  in 2014 werden waargenomen maar toen niet 

territoriaal waren of broedden, staan cursief  weergegeven, dit waren er 10. De totale broedvogellijst van het 

onderzoeksgebied staat sinds 2014 op 76 soorten (periode 1995/2014). De totale waarnemingslijst van soorten 

die in/boven/naast het gebied zijn gezien en/of gehoord bevat nu 194 soorten (periode 1980/2014). In 2014 

werden 2 voor het gebied nieuwe soorten (onderstreept) gezien: Grote Mantelmeeuw (Bert van Eijk) en Boom-

klever (Joop de Groot). 

Bert van Eijk 

  

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 
 

Over WEIDEVOGELS is al jarenlang van alles en vooral veel gepubliceerd. Voor veel van onze leden zijn deze 

publicaties vaak gewild leesvoer: het weidevogelbeheer is een van de pijlers waarop onze vereniging vanaf haar 

ontstaan steunt. Helaas werden de resultaten door de jaren heen steeds minder. 

 

Inzichten over het beter en vooral effectiever organiseren van deze beschermingsvorm veranderden langzamer-

hand meer en meer. Vooral doordat de effecten in het “gewone” boerenland geen verbetering van de weidevogel-

stand brachten, integendeel. Regelmatig werden nieuwe regels en plannen opgesteld en uitgevoerd. De hieronder 

vermelde uitgave completeert de lijst tot nu toe. 

Het in 2013 gevormde Weidevogelberaad Zuid-Holland bracht het WEIDEVOGELMANIFEST 2014 uit. Dit 

behelst een vernieuwd agrarisch natuurbeheer in de provincie via een nieuwe en betere aanpak. Er is een aantal 

randvoorwaarden voor succes opgesteld en het overlegorgaan is zodanig samengesteld (o.a. Provincie, Natuur- en 

Milieufederatie Zuid-Holland, natuurorganisaties, agrarische collectieven e.d.) dat er zowel in de diepte als breed-

te kan worden ingezet. Het manifest is door 55 organisaties ondertekend en telt 16 pagina’s.  

 

Nog meer aangaande WEIDEVOGELS: in 2014 kwam via Sovon het rapport WEIDEVOGELS IN NEDER-

LAND uit, geschreven door Wolf Teunissen. 

Het werk telt 66 bladzijden en geeft eerst allerlei informatie aangaande Sovon Vogelonderzoek Nederland, ver-

volgens over de weidevogels en hun achteruitgang. Daarna volgt de inhoudelijke hoofdmoot: predatie. Tot slot 

allerlei aanbevelingen met betrekking tot vernieuwing in de aanpak van het weidevogelbeheer.  

Kortom, veel in een uitvoerige notendop aangaande predatie en grote veranderingen in het hele weidevogel-

beheergebeuren.  

Met fotowerk, grafieken, enz.  

Het geheel is op CD geplaatst, beide uitleenbaar vanaf heden. 

                  Bert van Eijk, bibliothecaris 

 
 
 

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): 

Positief voor de vogels, maar wat teleurstellend voor deze rubriekinhoud: de afgelopen maanden zijn er geen 
meldingen van bij “Naturalis” afgeleverde kadavers binnengekomen. 

IJsmeester 
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Tellingen April 2015 
 

Beste mensen, 

 

De apriltelling komt eraan. Niet iedereen doet daar-

aan mee, maar ik vind het altijd wel leuk om deze 

telling ook mee te pikken. Zie je in september de 

laatste Boerenzwaluwen bij je eerste telling, dan zie 

je in april tijdens de laatste telling wellicht weer de 

eerste, misschien wel dezelfde.  

Tijdens de maarttelling werden al de eerste Grutto’s 

gespot. In veel polders met kleinere aantallen, maar 

de 98 in de Wilck, 116 in de Achthovener Polder en 

117 in de Doespolder sprongen eruit. Nog meer 

voorjaarsgasten: 4 Rietgorzen in de Riethoornse 

Polder en vele kwikstaarten in lagere aantallen 

verdeeld over vele telgebieden. Doortrekkers waren 

er ook, waarvan de opvallendste 12 Kemphanen 

waren in ’t Westeinde en eentje in de Grote Polder 

Zuid. Waren de echte wintergasten dan al ver-

trokken? Sommige wel zoals de Kleine Zwaan en 

veel Grote Zilvers werden er ook niet meer gezien, 

maar er waren toch wel een paar opvallende grote 

groepen Kolganzen: 850 in ’t Westeinde, 2860 in De 

Wilck en 2186 in de Oostbroekpolder. In De Wilck 

verbleven nog 3670 Smienten en een Slechtvalk, die 

ook in de Hondsdijkse Polder werd gezien. Goud-

plevieren zaten met 20 exemplaren in de Grote 

Polder Noord en met 10 in de Hondsdijkse Polder. In 

de Lagenwaardse Polder werd een IJsvogel gezien 

en op de Zegerplas nog 6 Dodaarsjes. 

Tot slot wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor 

alle uren die jullie weer in de wintertellingen gestopt 

hebben. Het is weer mooi geweest en ik hoop dat 

iedereen in september de draad in goede gezondheid 

weer kan oppakken

. 

Met een hartelijke groet, 

Ko 

 
  

Grutto 1 
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Waarnemingen en broedvogels  
De Wilck 2014 

 

01.Fuut    6 29.Rode Wouw 57.Kokmeeuw 

02.Dodaars 30.Zwarte Wouw 58.Stormmeeuw 

03.Geoorde Fuut 31.Bruine Kiekendief 59.Zilvermeeuw 

04.Roodhalsfuut 32.Buizerd 60.Kleine Mantelmeeuw 

05.Aalscholver 33. Ruigpootbuizerd 61.Visdief 

06.Blauwe Reiger 34.Havik 62.Holenduif 

07.Purperreiger 35.Sperwer 63.Houtduif 

08.Grote Zilverreiger 36.Torenvalk 64.Turkse Tortel 

09. Kleine Zilverreiger 37.Boomvalk 65.Gierzwaluw 

10.Koereiger 38.Slechtvalk 66.Veldleeuwerik  4 

11.(Witte) Ooievaar 39.Meerkoet 46 67.Boerenzwaluw 

12.Lepelaar 40.Scholekster  34 68.Huiszwaluw 

13.Knobbelzwaan 6 41.Steltkluut 69.Graspieper 

14.Kleine Zwaan 42.Kleine Plevier 70.Gele Kwikstaart 2 

15.Kolgans 43.Goudplevier 71.Grote Gele Kwikstaart 

16.Grauwe Gans  13 44.Zilverplevier 72.Witte Kwikstaart 

17.Canadese Gans  14 45.Kievit 104 73.Tapuit 

18.Brandgans 6 46.Wulp 74.Beflijster 

19.Nijlgans 2 47.Regenwulp 75.Rietzanger 1 

20.Bergeend 4 48.Grutto  91 76.Kleine Karekiet 2 

21.Smient 1 49.Groenpootruiter 77.Spreeuw 

22.Krakeend  25 50.Zwarte Ruiter 78.Huismus 

23.Slobeend 14 51.Tureluur 36 79.Kauw 

24.Wilde Eend 52 52.Witgat 80.Zwarte Kraai 1 

25.Pijlstaart 53.Oeverloper 81.Kneu 

26.Wintertaling 3 54.Kemphaan 82.Putter 

 
In de vorige aflevering van “De Braakbal” (nummer 36-1) kon men kennisnemen van een overzicht aangaande de 

broedvogelinventarisatie 2014 van het SBB-weidevogelreservaat De Wilck . 

Min of meer als vervolg daarop geven we nu aandacht aan alle in het gebied waargenomen soorten gedurende het 

hele kalenderjaar 2014. In vergelijking met het vorig jaar aangaande 2013 gepubliceerde jaaroverzicht is het totale 

aantal met 2 gestegen: nieuwe gebiedssoorten in 2014 waren Rode Wouw en Roodhalsfuut (vet cursief weerge-

geven in de tabel). 

Alles bij elkaar zijn er uiteindelijk 83 vogelsoorten waargenomen. Hiervan waren er 25 broedvogel (= op zijn 

minst territoriaal). Deze 25 broedvogelsoorten waren present met in totaal 489 territoria. Alle broedvogelsoorten 

met het bijbehorende aantal territoria zijn in het overzicht vet weergegeven.  

In totaal (1982/2014) bedraagt het aantal waargenomen vogelsoorten 154. Intussen is de totaallijst in 2015 alweer 

gegroeid ! 

                                          Cor Kes / Bert van Eijk 

 
Bronnen:    
1)Meetnet Weidevogels (waarnemer: Cor Kes); 2)www.vogelsrijnwoude.nl; 
30)Waarneming.nl; 4)Diverse VWG-waarnemers.       

 
 
© Bert van Eijk 

  

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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Persbericht 
30 maart 2015 
   

Kruip in de huid van de boswachter! 
Vier een kinderfeestje in het bos en word Hulpboswachter!  
 
Een boswachter spreekt tot de verbeelding van ieder kind. Tijdens een speciale Hulpboswachter- 

excursie is het nu voor kinderen mogelijk om in de huid te kruipen van de boswachter. De excursie 

wordt aangeboden in vijf gebieden van Staatsbosbeheer in en rondom Den Haag. 

 

De gids neemt de kinderen mee de natuur in en samen helpen ze de boswachter met allerlei klus-

jes. Bomen meten en water testen, de hulpboswachters-in-opleiding mogen allerlei taken doen die 

de echte boswachter ook doet. “Dat is heel spannend!”, vertelt boswachter Linda Groeneveld, 

”Misschien komen de hulpboswachters wel onder de modder terug van hun eerste werkdag, of 

komen we in het bos eekhoorns, hazen  en misschien zelfs wel een vos tegen.”  Na afloop krijgen 

alle geslaagde hulpboswachters een Hulpboswachtersdiploma. Echt iets om trots op te zijn! 

 

De excursie is bedoeld voor kinderen van 7 tot 11 jaar en kan geboekt worden in het Haagse Bos, 

Bentwoud, Bieslandse Bos, De Balij en het Zaanse Rietveld. Zowel voor een kinderfeestjes als voor 

een uitje met een schoolklas. Kosten zijn €5,- per kind voor een kinderfeestje en €50,- voor een 

schoolklas. Boeken kan door een mail te sturen naar excursieshaaglanden@staatsbosbeheer.nl.  

 

Het Hulpboswachterprogramma is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het project 

Groen doet Goed. De gemeenten Den Haag, Zoetermeer, en Alpen aan de Rijn zijn hierbij betrok-

ken.  
         
           Linda Groeneveld 
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 Natuurlijk 

kennen we “ons eigen” 

De Wilck (Staatsbosbe-

heer) als weidevogelpa-

radijs, maar er zijn er 

gelukkig meer: zo 

bestaat de weidevogel-

bevolking in de EEM-

POLDER (Natuurmonu-

menten) uit zo’n 325 Gruttoparen,  200 Kievit-

koppels, 170 Tureluur ouderpaartjes, 8 tot 10 paar 

Veldleeuweriken en idem Graspiepers, 15 Water-

snippen en 6 Kemphaan; verder natuurlijk Slob-

eenden, Gele Kwikken. 

 Genieten van KALE-GRONDBROEDERS 

geblazen? Ga dan naar de Zuidkust van 

Schouwen! Voor onze VWG een bekend ex-

cursiegebied, maar weten de niet-

excursiegangers dit ook: Grote Stern, Vis-

dief, Kokmeeuw, Dwergstern, Scholekster, 

Kluut, Bontbekplevier en dat allemaal als 

broedvogel! Maar ook zogenaamde door-

trekkers in voorjaar (snel doorvliegend) en 

nazomer/najaar (langer verblijvend) als 

Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, 

Kemphaan en nog veel meer. Vergeet ook de 

wintergasten en jaarvogels niet, met high-

lights als: Zilverplevier, Kanoet, Rosse Grut-

to, Bonte Strandloper (allen vaak met dui-

zenden tegelijk op de hoogwatervluchtplaat-

sen), Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, 

Velduil…. Dus: blijf niet thuis zitten! 

 In Schotland broedende GRAUWE FRAN-

JEPOTEN blijken wereldreizigers in plaats 

van middellange afstandvliegers: niet met de 

Scandinavische populatie te overwinterend 

in het Midden-Oosten bleek van herfst 2012 

tot in voorjaar 2013 het volgende: een 

spreeuwgrote gedateerde vogel vloog de 

route Schotland – IJsland – Groenland - 

oostkust VS – Caribisch gebied – Mexico – 

Ecuador – Peru – vervolgens in het voorjaar 

bijkans dezelfde weg terug, in totaal maar 

liefst 25.750 kilometers. 

 Vanaf de jaren zeventig van de twintigste 

eeuw tot op heden is de broedvogelstand van 

de BLAUWBORST minstens verachtvou-

digd, als voornaamste vaderlandse kraam-

kamers fungeerden de Biesbosch en Zuid-

Flevoland. 

 POLDER OP DE SCHOP voor nieuwbouw, 

vaarwel weidevogels / akkervogels (moeras-

vogels?) onze eigen vereniging maakt zich al 

vanaf de oprichting sterk voor deze groepen 

en in andere regio’s gaat het al net eender; 

maar als het dan toch zover komt staan er 

andere gevleugelden in de rij om zich een 

plek te verwerven: eerst Visdief, Kneu, Oe-

verzwaluw, Ganzen later Putter en Zwarte 

Roodstaart, vervolgens Groenling en Huis-

zwaluw, daarna o.a. Merel, Koolmees, enz. 

Specialisten verdwijnen meer en meer, pio-

niers nemen het over, met de habitatleeftijd 

verandert langzamerhand ook de avifauna. 

 Even de schijnwerper op een opmerkelijke 

immigrant, de TURKSE TORTEL: wat geen 

veldheer lukte kreeg dit aardige duifje wel 

voor elkaar, vanuit Azië verspreidde de soort 

zich als een olievlek over heel Europa met 

zelfs op IJsland dwaalgasten! In ons land 

wekte de eerste waarneming in Harderwijk 

(ongeveer 60 jaar geleden) evenveel beroe-

ring onder de vogelaars als de Sperweruil 

niet zo heel erg lang geleden… 

 Lang niet iedereen kent de luide “bubbelen-

de” trillerroep van het KOEKOEKSvrouw-

tje, ze produceert deze om mannetjes aan te 

trekken en als ze een ei heeft gelegd in het 

nest van een waardvogel.  

 Het sociale systeem van de KOEKOEK als 

soort is complex, flexibel, interessant en nog 

lang niet goed in kaart gebracht: ze vormen 

geen paren – vrouwtjes paren met meerdere 

mannetjes en andersom – beide geslachten 

bezetten meestal geen territorium, maar be-

strijken allebei breed overlappende activitei-

tengebieden. 

 De voorjaars-vetopslag van de ROTGANS 

veroorzaakt in korte tijd een gewichtstoena-

me van 33%. 

 

         Interessante  

 !!     Nieuwtjes
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 Het kan verkeren in de Nederlandse KARE-

KIETENwereld: indertijd was de GROTE in 

ons land een heel algemene vogel en de 

KLEINE niet meer dan een tamelijke zeld-

zaamheid; in zowat een halve eeuw later is 

de broedbevolking van de GROTE met liefst 

90% uitgedund en de broedpopulatie van de 

KLEINE verveelvoudigd. 

 Een plek op onze landelijke Rode Lijst bezet 

de STRANDPLEVIER als vaste prik, mid-

den jaren zeventig waren er nog 900 broed-

paren, daarna nam het aantal gestaag af naar 

180 tot 210 in de laatste jaren; het Deltage-

bied huisvest 90%, de belangrijkste oorzaak 

van de terugloop is een chronisch rustge-

brek. 

 LESBOS - vogeleiland bij uitstek - onze 

VWG was er in het voorjaar 2008: doortrek-

kers vanuit Afrika, brugfunctie vanuit Azia-

tisch Turkije, eigen bijzondere broedvogels, 

toevallige avifauna-ontmoetingen, speciali-

teiten als TURKSE BOOMKLEVER (rond 

600 broedparen in de zuidoostelijke dennen-

bossen), SMYRNAGORS (115 tot 305 pa-

ren broedvogel), RÜPPELLS GRASMUS 

(o.a. langs de westkust), BALKANSPER-

WER, ELEONORA’S VALK, YELKOU-

ANPIJLSTORMVOGEL, ADOUINS 

MEEUW, ROSSE WAAIERSTAART; dus 

als je individueel de kans hebt,… doen!!!! 

 Eventjes de kijker gericht op de NIJLGANS, 

samen met de Halsbandparkiet onze bekend-

ste exoot: is  zowel stads- als buitengebieds-

vogel, lang broedseizoen, groot voortplan-

tingsvermogen (tot wel 48 grootgebrachte 

jongen in zeven jaar), gezinnen met wel 10 

grootgebrachte kuikens zijn niet uitzonder-

lijk, nestelt tot hoog in bomen en op bouw-

werken, ruziet om Ooievaarsnesten, pikt 

grote nestkasten in (zoals voor Toren-

valk/Bosuil). 

 Al dertig jaar lag het enorme fossiel van 

PELAGORNIS SANDERSI, uit een ge-

slacht van reuzenvogels dat tientallen mil-

joenen jaren op aarde voorkwam en drie mil-

joen jaar geleden uitstierf, in het museum 

van de Amerikaanse stad Carleston (South 

Carolina); recent nader onderzoek wees uit 

dat het een gigant was van 20 tot 40 kilo, 

met een spanwijdte van zes à zeven meter 

tweemaal zo groot als de Reuzenalbatros; 

groter ook dan het theoretische maximum 

van 5,1 meter om nog van de grond te ko-

men. Computerberekeningen wezen uit dat 

deze Pelagornis de perfecte vleugels had om 

vele uren aan één stuk zonder klapwieken te 

zweven; voldoende opwaartse startkracht 

werd mogelijk opgewekt door van een heu-

veltje te rennen. 

 EKSTER en ZWARTE KRAAI nemen sinds 

het jaar 2000 toe in stedelijke gebieden, 

maar in het boerenland verminderden de 

aantallen; als geheel blijft de landelijke po-

pulatie van laatstgenoemde ongeveer gelijk, 

met de EKSTER is dit ook het geval tijdens 

de laatste ongeveer 10 jaar maar in de perio-

de 1990/2000 kelderde de landelijke index 

van 100 naar 60. 

 In 2013 werden naar schatting 8.900 jonge 

GRUTTO’S vliegvlug, dit is te weinig om 

de sterfte te compenseren en de populatie op 

peil te houden; in 2012 was het uiteindelijke 

broedsucces + vervolg zo’n 12% hoger. 

 Naast de Grote Zilverreiger is de MIDDEL-

STE BONTE SPECHT (kortweg “MiBo ge-

noemd”) een van de grootste verrassingen 

van de laatste decennia; de belangrijkste 

broedgebieden zijn Twente (ca. 175 paren in 

2013), de Achterhoek (85) en Limburg 

(150), maar areaaluitbreiding vindt ook el-

ders op de hoge gronden van Oost- en Zuid-

Nederland plaats (o.a. Noord-Brabant en de 

Veluwe). 

 De KRAANVOGELpopulatie in het Fochte-

loërveen deed het geweldig in 2014: 7 

broedparen met (waarschijnlijk) 8 jongen, 

daarnaast 2 territoriale paren en 1 solitaire 

man; einde juni 2014 waren er in totaal zo’n 

44 vogels present. 

 

         Anonymus Snuffelaer   
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______________________________________________ 

 

 

Jan Tijsma (oud-redacteur) fotografeert in Gaasterland…. 
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Van boven naar beneden: 

Goudhaantje  ©Jan Tijsma 
Appelvink  ©Jan Tijsma 

Grote bonte specht  ©Jan Tijsma 

Groenling  ©Jan Tijsma 

Terkaplesterpoele ©Jan Tijsma 

  


