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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 Ria Heemskerk  071-3414927 heemskerkria1@gmail.com 

 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 10 november 2015 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 8 december 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.  
 

mailto:mbakling@planet.nl
mailto:eefenjohanhogendoorn@casema.nl
mailto:cm.kes@planet.nl
mailto:p.v.d.haas@kpnplanet.nl
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
mailto:braakbalvwg@yahoo.com
mailto:r.klingers@planet.nl
mailto:g.brouwers@casema.nl
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
file:///K:/AppData/AppData/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ko.katsman@ziggo.nl
mailto:bijl51@
mailto:j.n.kuijt@casema.nl
mailto:cm.kes@planet.nl
mailto:braakbalvwg@yahoo.com


  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  3 

   
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 (eindredactie)  

 

Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  

2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 

e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Roodborsttapuit 

©Ko Katsman  

 

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 
 

 

 
Open Dag 30 mei 2015 

Met heel veel genoegen kunnen we terugzien op een 

fantastisch geslaagd feest. 

Alles werkte mee. De meer dan 60 actieve leden, die 

alles uit de kast haalden om er een mooie dag van te 

maken! Het weer, dat niet al te best voorspeld was. 

Nee, hadden we de 31
e
 maar gekozen, dat zou een 

prachtige dag worden. Hoe anders pakte het uit. 

Vrijdagmiddag hadden we om 16:00 uur alles opge-

zet, zelfs de tent, die we eerst “binnenste buiten” 

probeerden. Maar waarom zitten de scheerlijnen nu 

aan de binnenkant? 

Uiteindelijk kwam alles goed! Om 16:00 uur begon 

het te regenen. Zelfs zo veel, dat we zaterdagmorgen 

vroeg de toiletten niet meer konden bereiken. Ze 

stonden in een zee van water! 

Om 10:00 uur was alles tot in de puntjes verzorgd 

om de eerste gasten te ontvangen. 

Doordat er veel activiteiten waren, leek het nooit 

druk. Vooral aan het timmeren van de nestkastjes 

was te horen, dat er een gestage stroom van bezoe-

kers was. 

Om 16:00 uur waren de meeste gasten vertrokken en 

begon het gezamenlijke opruimen. 

Het terrein leek “uitgestorven”. Toen de klus na een 

uurtje geklaard was, werd er nog even na geborreld 

in de stal. Daar telde ik toch nog ruim 60 helpers! 

Ongelooflijk! 

Wat de Open Dag ons uiteindelijk aan bekendheid en 

nieuwe leden heeft opgeleverd, verneemt u wel uit 

andere bronnen.  

 

E-mailadres voor De Braakbal 

Graag vestig ik even de aandacht op het e-mailadres 

voor het opsturen van kopij voor De Braakbal. Het is 

braakbalvwg@yahoo.com. Het mei-nummer 

plaatste de redactie soms voor moeilijke beslissin-

gen. Er moest namelijk ook een bijlage gemaakt 

worden voor de Open Dag. Moest het ingeleverde 

artikel nu in De Braakbal of in de bijlage? 

De bijlage zag er overigens geweldig mooi uit! 

Verschillende scribenten zagen helaas hun ingele-

verde stukje voor De Braakbal niet terug. 

 Zo miste u natuurlijk het bericht van de voorzitter. 

Ook de resultaten van nestkastenbeheer zag Gerard 

van der Haas niet in ons blad terug. We hebben met 

elkaar uitgezocht hoe dit mogelijk was. In elk geval 

hadden beide schrijvers hun kopij via een ander e-

mailadres verstuurd. 

Daarom het verzoek, gebruik a.u.b. het eerder ver-

melde e-mailadres.  

 

Datum contact bestuur ↔ coördinatoren 

In de activiteitenkalender is de vergaderdatum van 

het overleg tussen bestuur en coördinatoren gewij-

zigd. Oorspronkelijk hadden we 27 oktober gepland. 

We willen de coördinatoren nu uitnodigen voor 

dinsdag 3 november 2015. 

 

Bont Allerlei digitaal 

Onder “Ingekomen lectuur” ziet u achter “Bont 

Allerlei” digitaal staan. Het blad van IVN Alphen 

aan den Rijn krijgen we sinds januari 2015 alleen 

nog digitaal. U kunt het blad dus niet meer ter inzage 

verkrijgen bij Bert van Eijk. Op onze website staat 

een link naar IVN Alphen. Daar kunt u dus ook hun 

blad bekijken. Voorlopig blijf ik Bont Allerlei wel 

vermelden onder “Ingekomen lectuur”. In nummer 

36.1 staat een mooi artikel over “onze” Bert van der 

Zwaan. Ook Stef Strik van de inmiddels 10-jarige 

Vogelwerkgroep schrijft, dat hij 10 jaar geleden niet 

had kunnen bedenken, dat ze nu de eerste stappen 

zouden zetten tot samenwerking met VWG Koude-

kerk/Hazerswoude. Het wordt zelfs als één van hun 

speerpunten genoemd voor de komende 10 jaar. 

 

           Piet van Woerden, 

            secretaris 
 

  

mailto:braakbalvwg@yahoo.com
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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: 

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: Gerard van der Haas: 

Archiveren van alle vogels van de wereld 
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 

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

Di. 03/11 20.00 - 22.30 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Piet van Woerden 

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

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 08.00 - 17.00 
Ledenexcursie: Delta en Hoekse Waard (wintergas-

ten: eenden/ganzen/zwanen) 
John van Blaricum 

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
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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)  

 

Allerhande 

activiteiten 

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) 

Knotwerk 
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 

 

              Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 

 

Margot & Ronald Klingers 

(071 - 5411198) 

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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 Bericht van de voorzitter
 

Moriaantje 

Wie kent niet dit oude kinderliedje “ Moriaantje zo 

zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed”. 

Aan dit liedje moest ik -een tijdje terug- denken, toen 

een bewoner van de Meije mij belde en vertelde dat 

hij twee steenuiltjes had gevonden bij hem in de 

schoorsteen. De schoorsteen bleek niets meer te zijn 

dan een ijzeren pijp aan de buitenkant van zijn zo-

merverblijf. Tijdens een wandeling rondom zijn 

woning, bemerkte hij toen hij in de buurt van de 

schoorsteenpijp kwam, een hoop kabaal in de pijp. 

Nieuwsgierig geworden welk „beest‟ dit geluid nou 

veroorzaakte, besloot hij de pijp los te maken en te 

bekijken wat dat nou was. Hij ontdekte toen twee 

steenuiltjes in de pijp, zwart geworden van al het 

roet, en kennelijk getrouwd, want ze droegen allebei 

een ring. Of waren het toch andere ringen? Ja natuur-

lijk en zij verraadden de herkomst van deze nog 

jonge steenuiltjes. Beiden waren vorig jaar geringd, 

respectievelijk op de Noordzijde in Bodegraven en 

de Dammekant in Zwammerdam (Bodegraven). 

  

 

Dit mannetje en vrouwtje steenuil had elkaar kenne-

lijk gevonden en vormden een stelletje dat een mooie 

nestlocatie had ontdekt, dachten zij. Terwijl op zo‟n 

dertig meter een prachtige nestkast door ons (uilen-

werkgroep Meije, onderdeel van de vogelwerk-

groep/IVN Nieuwkoop) een jaar eerder was opge-

hangen. Gelukkig werd het nog jonge stel gehoord 

door de eigenaar van de schoorsteenpijp. Zij konden 

zelf niet meer uit de pijp komen en waren een tragi-

sche dood gestorven als zij niet waren ontdekt en 

bevrijd.  

 

Op advies werd het jonge stel in de uilenkast ge-

plaatst. In de liefde waren zij gelukkig wat minder 

onhandig. Het kwam tot paren en eieren leggen. Dit 

resulteerde in een(1) jong, dat gezond opgroeide en 

ruimschoots te eten kreeg. Bij een eerste controle van 

de kast werd dit ene jong ontdekt en bleek de kast 

vol te liggen met allerlei prooidieren.  

Dit jong is later, toen het bijna volgroeid was, ge-

ringd en heeft hopelijk nog een lang en gezond leven. 

 

Door de uilenwerkgroep Meije zijn er veel kasten 

voor kerk- en steenuil opgehangen in de hoop dat de 

aantallen van deze uilensoorten weer zullen toene-

men. Eerder waren er ook door de agrarische vereni-

ging Parmeij kasten voor de steenuil uitgedeeld aan 

enkele boeren in de Meije. 

Gelukkig zien we dit jaar een groeiend aantal broed-

paren en jongen van de steenuil in de Meije.  

 

Helaas is dit nog niet het geval in het gebied van 

onze eigen vogelwerkgroep Koudekerk / Hazers-

woude e.o. We hebben dit jaar slechts 1 broedgeval 

van de steenuil gehad, maar gelukkig konden hiervan 

drie jongen worden geringd. Ooit hebben we drie 

broedparen gehad binnen ons gebied (Rijnwoude) en 

we hopen nu maar dat de populatie steenuilen in de 

(nabije) toekomst ook hier zal toenemen. Er wordt in 

ieder geval veel aan gedaan om de steenuil een 

warm, droog en vooral 

schoon onderkomen te geven. 

 

 

Bas Bijl 

Voorzitter

Moriaantje 

Gebleekte moeder met jong  
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Wandeling langs de Wijde AA 
 

Op zaterdagmorgen 18 april vertrok een groep van 

15 mensen om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 

Ofwegen (Woubrugge) voor een wandeling over de 

Plasdijk, langs de Wijde Aa.  

 

Het weer werkte fantastisch mee; er stond een fris 

windje en het ochtendzonnetje warmde de natuur 

snel op na een koude nacht. We werden getrakteerd 

op mooie waarnemingen en Louis vertelde er weer 

boeiend over. 

 

 De vink en de ringmus hadden we al gezien voor we 

het bruggetje over waren en daarna waren het al 

gauw de koolmees, pimpelmees, fitis, grote bonte 

specht, heggemus en de merel.  

Voorbij de hoge bomen scheerde een bruine kieken-

dief over het weiland, waar we de hazen zagen 

springen en de grutto, kievit, scholekster, tureluur en 

de nijlgans van zich lieten horen. In het riet was het 

ook niet stil: de karekiet, rietzanger en de rietgors 

zongen een deuntje mee. Wat verder in een hoge-

boom zagen we de kneu, groenlingen en later ook 

nog puttertjes. 

 

En dan nog het water, daar zwom ook van alles; een 

mantelmeeuw, 21 zwanen, meerkoeten en futen.  

De torenvalk stond even biddend stil en vloog toen 

weer door. 

 

Het was een feest om op zo‟n mooie, vroege zater-

dagochtend door het landschap te lopen. Tegen 11.00 

uur waren we weer terug bij de auto‟s en sloten de 

excursie af met een heerlijk kopje koffie. 

 

Corrie van der Veer 
 

  

Rietzanger 

Fitis  Torenvalk                                  ©Ko Katsman 
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Lezing: Uilen in Nederland 
 

Op 16 april luisterden 48 mensen ademloos naar de 

lezing van Michel Kuijpers. Hij is lid van STONE 

(STeenuilen Overleg Nederland) en had een heel 

boeiend verhaal over steenuilen, kerkuilen en over 

uilen in Nederland in het algemeen. Michel presen-

teerde de lezing zoals ik het eigenlijk altijd wel zou 

willen horen: uit de losse pols, met humor en met 

mooie beelden. 

Iedereen luisterde dan ook aandachtig en geconcen-

treerd. Enkele weetjes die ik me nog kan herinneren 

zijn dat holenbroeders meestal witte eieren hebben, 

omdat die in het donker het beste te zien zijn. Een 

takkeling is een jonge steenuil van ongeveer drieën-

halve week. Het is de kwetsbare periode van onge-

veer een week dat ze wel uit het nest zijn en nog niet 

kunnen vliegen. Tijdens de broedtijd hebben de 

vrouwtjes een kale plek onder hun borst zodat hun 

lichaamswarmte de eieren beter kunnen verwarmen.  

 

Dat is bij steenuilen de enige manier om te zien wie 

de man of de vrouw is. Klauwen van de steenuil (en 

andere roofvogels) houden vast als ze zich ontspan-

nen, zo kunnen ze veilig slapen als ze op een tak 

zitten. Het meren- deel van de steenuilen broedt in 

nestkasten, daarom  is het werk van uilenwerkgroe-

pen ook zo belangrijk. De steenuil kan ongeveer 12 – 

14 jaar oud worden en ze zijn erg honkvast wat de 

broedplaats betreft, dat gaat zelfs van generatie op 

generatie. Een rommelig boerenerf heeft hun voor-

keur. Een uil vangt zijn/haar prooi met de klauwen 

en knijpt dan goed door om de vangst te doden. En 

dan de ogen van de uilen wie in de nacht jaagt heeft 

zwarte ogen (kerkuil en bosuil), wie in de schemer 

opereert heeft oranje ogen (ransuil en oehoe) en wie 

ook wel bij daglicht actief is heeft gele ogen (steenuil 

en velduil). 

Twee keer drie kwartier heeft Michel zijn publiek 

geboeid en om 10.00 uur kreeg hij een enthousiast 

applaus en een boekenbon. Het was fantastisch! 
 

           Corrie van der Veer 

 

 

 

Ingekomen lectuur 
 

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

2. Bont Allerlei 36.1 – 2015 (IVN afd. Alphen a/d Rijn)  

3. Bont Allerlei 36.2 – 2015 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) Alleen digitaal! 

4. De Strandloper 47.2 – juni 2015 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  

5. Sovon-Nieuws 28.1 –maart 2015 (Sovon) 

6. Sovon-Nieuws 28.2 – juni 2015 (Sovon) 

7. Vogels 02/2015 (lente) (Vogelbescherming Ned.) 

8. Vogels 03/2015 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 

9. Vogels + 2
e
 jaargang- zomer 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 

Steenuil  

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Zwanenzang 
Het begrip “zwanenzang” kent een aantal betekenis-

sen. Meestal gaat het om het laatste werk dat een 

kunstenaar voor zijn dood gemaakt heeft. Dit berust 

op de overlevering dat de zwaan als hij zijn levens-

einde ziet aankomen nog eenmaal prachtig zou 

zingen. Een andere uitleg betreft een ceremonie die 

plaatsvindt in de aanloop van of vlak na het beëindi-

gen van de studie.  

Dat laatste is een mooie omschrijving van het hart-

verscheurende proces waarin de jonge zwanen door 

hun ooit liefhebbende ouders worden verstoten. Zij 

blijven een heel jaar lang bij hun ouders tot ze het 

verenkleed van een volwassen zwaan krijgen. De 

ouders verjagen dan hun jongen om een eigen leef-

gebied te vinden. Zorgzaamheid verandert in totale 

afwijzing.  

In de herfstvakantie kon ik de afgelopen jaren aan de 

oever van de Semois in België dit proces menigmaal 

volgen. Van een vredig groepje verandert het in het 

wegsturen van de jonge zwanen. Op enige afstand 

volgt het jong de ouders en komt langzaam dichter-

bij. Tot het te dichtbij is gekomen. De ouderzwaan 

komt dreigend dichterbij met de vleugels slaand op 

het water. Een imposant gezicht dat met veel lawaai 

gepaard gaat. Het jong vlucht weg waarna het proces 

opnieuw begint. Dit wordt vele keren herhaald tot dat 

het jong duidelijk is dat het gaat om een verloren 

zaak. Het onthechten is begonnen. Het familiever-

band wordt losgelaten. 

Een groot aantal belangstellenden heeft het afgelopen 

kwartaal de weg naar het warme nest van de vogel-

werkgroep gevonden. De jubileum - dag zorgde voor 

een flinke aanwas. Ik wens hen een mooie tijd toe bij 

de vele activiteiten die de vogelwerkgroep biedt. 

 

 
 
Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: 

Diana Baak, Hazerswoude Rijndijk 

Albert Bisschop, Hazerswoude-Dorp,  

Ans v.d. Broek, Hazerswoude Dorp,  

Kees v d Enden, Uitgeest,  

Hans van Gorkum, Koudekerk aan den Rijn, 

Anneke Habermehl, Vlaardingen,  

Dirk Jansen, Hazerswoude-Rijndijk,  

Kees Oppelaar, Alphen aan den Rijn,  

Saskia Thoen, Hazerswoude-Rijndijk,  

Femke Versseput, Hazerswoude-Dorp,  

Ank Vugs, Zoetermeer.  

Ellie Baaijens uit Alphen aan den Rijn heeft zich aangemeld als gezinslid.  

 

Per 1 augustus 2015 zijn er: 211 leden, 26 gezinsleden, 12 donateurs en 15 

overige leden.  

 

 

 

 

 

          Johan Hogedoorn 

          Uw ledenadministrateur 
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Weekend Diever  
Excursie van 14 - 17 mei 2015 

 

Donderdag 14 mei 
Als we met 21 man willen gaan vertrekken blijkt 

Rob Eveleens te ontbreken. Door alle veranderingen 

was er een misverstand. Alles komt uiteindelijk 

goed: Johan JvR snelt naar Rob's huis en kan dan 

gelijk zijn vergeten oordoppen, brood en telefoon 

ophalen, geluk bij een ongeluk. Na enige omzwer-

vingen zijn deze dwaalgasten toch bijna op tijd bij de 

eerste stop, het parkeerterrein van kijkhut 'de Zilver-

reiger' van SBB in de Oostvaardersplassen. Onder-

weg oefenen we de vogelgeluiden van Mieke's 

nieuwe app. op de telefoon met de doelsoorten van 

de te bezoeken gebieden. We mogen kort koffie 

drinken, aan de ene kant vliegt de Grote Zilverreiger 

langs, aan de andere kant een Lepelaar. Als we het 

gebied inlopen horen we een Rietzanger en een 

Koekoek. Ik ben net te laat voor de Sprinkhaanzan-

ger. Met Johan JvR luister ik naar de Snor. Lastig 

met al die Fitissen die hun snavel maar niet willen 

houden! Els L. wijst me weer op de Cetti's Zanger, 

mijn traumavogeltje want ik kan zijn zang maar niet 

onthouden.... Ik oefen het geluid met de vogel-

zangapp. en denk het cetti's geluid vanaf nu te her-

kennen. Als we terugkomen op het parkeerterrein 

zien we parende Nachtpauwogen. We leggen het 

koppeltje in het zachte gras voor een betere overle-

vingskans.  

Onze tweede stop is tussen Ossenzijl en Scherpen-

zeel bij kijkhut 'de Rottige Meent' van SBB. We 

blijven er tot 13.30 uur. De bermen zijn overal prach-

tig met het witbloeiend fluitenkruid en het geel 

bloeiend raapzaad. Op een kanaal varen veel plezier-

jachten. Op de weg moeten we afwisselend in de 

insteekhaventjes om een tegenligger te laten passe-

ren. Als we bij de Rottige Meent komen zien we een 

schroevende Ooievaar, steeds in cirkels verder om-

hoog tot hij verder glijdt. We kunnen met een be-

perkt aantal mensen in de hut. De ene groep gaat 

lunchen en de andere groep gaat naar de hut. Vanuit 

de hut zie ik een mooi moerasgebied met petgaten en 

legakkers. Als ik terugkom uit de hut sluit ik me aan 

bij een groepje dat net de Blauwborst in volle glorie 

heeft gezien en ook nog een langs vliegende Koe-

koek. Verdikkeme, ik zat weer op de verkeerde plek! 

Bert geeft steeds, voor we vertrekken, een briefing 

aan de chauffeurs zodat iedereen gemakkelijk het 

volgende gebied kan vinden. Daarnaast maakte Bert 

een prachtig overzicht met postcodes, km afstanden 

en afslagen die we niet moeten missen. Dat is handig 

en overzichtelijk, ook als je later nog eens naar een 

van de bezochte gebieden zou willen. Bij elk gebied 

staat naast het hoofddoel ook nog de doelsoorten 

zodat we ons beter kunnen voorbereiden op vóórko-

men en zang van de vogels in dat specifieke gebied. 

Voor mij is dat heel fijn. Na de Rottige Meent gaan 

we via een steeds bosrijker wordend landschap naar 

Berkenheuvel in het Drents-Friese Wold, noordelijk 

van Diever, bij het infocentrum van Natuurmonu-

menten. Voor de dames wordt hier even een zeer 

gewaardeerde sanitaire stop ingelast. Vlak voor de 

wandelroute horen en zien we een Bonte Vliegen-

vanger. Het geluid lijkt voor mij op dat van een 

koolmees met alleen de eerste twee strofen. Halver-

wege het eerste pad wordt er 'weer wat gezien', maar 

wat is niet duidelijk. Bert laat een teleurgesteld 

geluid horen, maar wordt met een ' zo is het leven, 

Bert ' getroost door Johan Meijer.... Het is erg stil in 

het bos, beetje roodborst, beetje fitis. Er wordt ook 

een beetje fluiter gehoord, voor mij niet overtuigend. 

Ton hoort een Gekraagde Roodstaart. Er wordt weer 

een Bonte Vliegenvanger gehoord. Hé, ineens wordt 

een Fluiter rondom gehoord, dan aan deze en dan 

weer aan die kant. Hij wordt ook door sommigen van 

ons gezien. Het blijft door zijn beweeglijkheid een 

moeilijk te vinden vogeltje! Ton hoort nog een 

Zwarte Specht, helaas niet door anderen bevestigd. 

We zetten de pas erin want de catering komt om half 

zeven, maar bij de auto's blijkt een flink deel van de 

Nachtpauwogen 
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groep 'verdwaald', er wordt iets gemummeld over 

goudvinken maar door de koplopers wordt deze 

smoes niet geloofd. Ons onderkomen is erg gezellig, 

open haard, kleine overzichtelijke slaapkamers. De 

Chinese catering is verrukkelijk, prima idee na zo'n 

heerlijke dag vogelen! 

  

Vrijdag 15 mei 
We vertrekken iets later dan gepland want de bood-

schappen worden te laat bezorgd. We gaan even na 

09.00 uur naar Vledder Aa, een beekherstelgebied 

nabij Wateren in Boswachterij Appelscha(NM). Bert 

heeft de tijd verdeeld over de dag en de tijd die we 

nodig hebben om de verschillende gebieden op deze 

dag te bezoeken. In dit gebied mogen we tot tien uur 

blijven. Een prachtig gebied, alles kwinkeleert om 

ons heen, terwijl het nog behoorlijk koud is. We 

horen de Grasmus uitbundig zingen, de Graspieper 

daalt met zijn parachutevlucht ondanks de koude. De 

Grauwe Klauwier keert steeds terug naar hetzelfde 

takje bovenop een braamstruik, zijn vrouwtje voegt 

zich ook steeds bij hem. Pierre en Jan v. K sluipen 

heel voorzichtig steeds dichterbij, fotografen willen 

ook graag scoren.  

Wat is het genieten van dit prachtige landschap! Er 

wordt nog een Roodborsttapuit gescoord, maar 

helaas ben ik te laat. Het programma wordt iets 

veranderd. We rijden via Appelscha naar het Fochte-

loërveen, waar we tegen 10.45 uur aankomen. We 

lopen richting de beroemde uitkijktoren. We lopen 

door een donker bos, eerst beuken, dan naaldbomen. 

Ans J. ziet een Zwarte Specht langs vliegen. Hij gaat 

hoog in een boom met kale takken aan de top zitten. 

Ans legt uit dat de zwarte specht zo'n specifieke 

houding van de kop heeft tijdens de vlucht, een 

beetje rechtop, niet gestroomlijnd. Als je dat ziet 

weet je meteen dat het een 'zwarte' is. We horen hem 

lachen, lijkt ook op dat van een groene maar net even 

anders. Verderop horen we een Goudhaantje met zijn 

zeer hoge geluidje bovenin een den. Ik ga terug om 

'even achter een boom te gaan'. Als ik de groep in de 

verte zie stilstaan en een bepaald geluid hoor, denk ik 

kraanvogels te horen. Helaas, nee, het zijn Raven. 

We komen bij de prachtige uitkijktoren met zijn 

vorm in een zeven. Ik ploeter me met mijn telescoop 

de vele steile trappen omhoog en ben dus bovenaan 

een kijker in de achterhoede van vele hoofden. We 

zien een Grote Bonte Specht bij een berkenstamme-

tje, een Bruine Kiek scheert over de lage begroeiing. 

We hopen op, maar zien geen kraanvogels. We dalen 

zeer voorzichtig de steile trappen weer af met onze 

bepakking en gaan aan de voet van de toren over het 

veen kijken. Johan JvR wijst ons op een zittende 

Koekoek. We eten even iets en vangen dan de terug-

tocht aan. De zon breekt even door. Onderweg zien 

we een Gekraagde Roodstaart op het pad, we horen 

weer het Goudhaantje en ook een zwarte mees. Er 

zingt een overduidelijke Zwartkop in het bos die 

zelfs de Fitissen overstijgt in geluid. Bij de auto is er 

even rusttijd in een heerlijk zonnetje. Even tijd om 

alles te verwerken. Dan hoor ik roepen 'vier voor half 

twee', „dus nog vier minuten‟. Ja, willen we nog wat 

zien en horen, dan moeten we weer terug naar de 

discipline. Er staan nog twee gebieden op het pro-

gramma en we moeten op tijd zijn bij het onderko-

men voor de avondcatering om 18.30 uur. We gaan 

naar het Aekingerzand met kale stuifduinen. Het is 

een beetje een woestijngebied. We blijven met een 

man of vijf achter, zoekend naar een Veldleeuwerik 

die we zagen landen.  

Johan M. keert terug, want hij heeft werkverplichtin-

gen. Als hij bij ons gaat staan babbelen, gaat zijn 

telefoon en wordt gemaand door te lopen en ons 

richting de grote groep te sturen, want men is in dit 

ruige gebied zonder paden bang dat we verdwalen! 

Als we weer aansluiting hebben zien we op de top 

van een den een Roodborsttapuit, verderop een 

zingende Boompieper. We komen bij een grensven-

netje en zien daar een paar Geoorde Futen. Er zwemt 

een familie Grauwe Gans met maar liefst 17 jongen! 

Grauwe Klauwier Veld Leeuwerik 
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Hoog in een boom met ontluikend groen zit een 

Geelgors zijn „vijfde van Beethoven‟ te zingen, ta-ta-

ta-taaaa. Bovenop een tak zit weer een Roodborstta-

puit. Even zien we een Kneu. Een Boompieper geeft 

ons een langdurige show stijgend en dalend met 

trillende vleugels ondertussen „de Heer lovende‟ met 

zijn prachtige trillergezang. We lopen verder via 

heide en zandverstuivingen. We beklimmen de 

uitkijktoren die midden in dit woeste, maar o zo 

prachtige landschap staat. Het is te winderig om lang 

boven te blijven staan. We hangen wat rond in kleine 

groepjes. Als we weer op pad gaan is er discussie 

over de richting naar de auto's. Maar dan horen we 

een lacherig geluid. Ton weet het meteen zeker: geen 

groene specht maar een Draaihals! Ton ziet hem 

vliegen en landen. Telescoop van Johan JvR erop en 

ja hoor, deze topwaarneming wordt vier keer beves-

tigd. Len mag oefenen op haar frustratietolerantie. Ze 

staat náást de mannen en mist de waarneming. Daar 

kún je sacherijnig van worden…. Ze pruttelt nog wat 

na. Dit is wel vaker het lot van een vogelaar, Len. 

Alras zijn we bij het klaphek en de auto's. We kun-

nen Rita en Ans L. weer begroeten, want de wande-

ling door het mulle zand zagen ze niet zo zitten. We 

rijden via de plaatsen Oude Willem en Wateren naar 

het onderkomen in Diever.  

We zitten nog wat na te praten in de zon in de tuin 

met een glaasje als precies 18.30 uur het heerlijke 

eten van de catering gebracht wordt. De catering is 

een fantastisch idee voor een weekend! Bert gaat nog 

met een groepje liefhebbers voor wat avondwaarne-

mingen naar het Fochteloërveen. De groep heeft met 

Bert van dichtbij een Kraanvogel zien staan. Tijdens 

het wandelen werden in de schemer nog een stuk of 

twee langs vliegende kraanvogels gespot. Dat had ik 

ook wel willen meemaken, maar ik ben te moe en 

schrijf het verslag uit middels mijn moderne tele-

foon, met een e-mail naar de computer thuis. Dat valt 

op: Mieke is digitaal gegaan! De digitale alfabetise-

ring van Mieke is voortuit gegaan en haar progressie 

valt op. De vorige lessen gingen middels Yolanda, 

Mia en Ans J. De nieuwste les is via Rob E. Te leren 

valt hoe je met een speld op het schermpje van je 

telefoon je geparkeerde auto weer kunt terugvinden. 

Nuttige instructie voor een vogelaar, vandaar dat het 

in dit verslag gemeld wordt. Mieke oefent de dag 

erop in de stromende regen... Ook wordt zij geïnstru-

eerd over Dutch Bird Alerts en Vogelgeluiden van 

Naturalis, die als nuttig voor haar worden aanbevo-

len. Deze apps zullen met behulp van Pierre geïnstal-

leerd gaan worden want de wachtwoorden staan thuis 

in een boekje….  

 

Zaterdag 16 mei 
We vertrekken rond 08.45 uur via het plaatsje Oranje 

richting vogelkijkhut Diependal die we lopend via 

een tunnel kunnen bereiken. Helaas, het regent nogal. 

Rond 09.30 uur zijn we er, we doen de noodzakelijke 

regenkleding aan. Voor we wandelend langs de 

akkers bij de tunnel komen, zien we een Gele Kwik-

staart, een Geelgors en een Grasmus en er wordt een 

Veldleeuwerik gehoord.  

De tunnel geeft een claustrofobisch gevoel, gelukkig 

zijn er daglichtluiken om de zoveel meter. We ko-

men in een prachtige ronde hut met veel luiken op 

handige ooghoogte. Ton neemt gelijk de Zomertaling 

waar en we krijgen beurtelings de kans om deze 

taling goed te zien via Ton's luik. Ik ben blij hem te 

zien en vraag me af of de zomertaling vaker voor-

komt omdat ik hem al verschillende malen heb 

gezien dit seizoen, maar men blijft me het antwoord 

schuldig. Jan ziet een Wintertaling en iemand ziet de 

Roodhalsfuut in zomerkleed, voor mij de eerste maal 

dat ik deze vogel in zijn pracht- kleed zie.  

In de punt van de hut vliegt een Boerenzwaluw. 

Teveel mensen om zich nog veilig te voelen op het 

nest, denk ik. Ondanks het frisse en natte weer zijn 

we nu al tevreden met deze waarnemingen. De 

onderlinge sfeer is erg gezellig. Iedereen maakt ook 

steeds plaats voor iedereen om óók even te kijken, 

dat is echt niet altijd zo bij vogelaars en fotografen. 

Vanuit de kijkhut gaan we een wandeling richting 

Gele Kwikstaart                          ©Ko Katsman 
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kijkscherm maken. Het is nu winderig en fris, maar 

gelukkig droog. Onderweg zien we weer een Geel-

gors. Bij het scherm wijst Rob E. me op een luid-

keels zingende Zwartkop. Op de plas zitten een paar 

Geoorde Futen, mooi uitgekleurd. Ton staat buiten 

het scherm en roept 'appelvink', nee, Goudvinken! 

We snellen naar de heuvel buiten het scherm. Hoera, 

ik zie haar ook. Het is een vrouwtje. Terwijl ik sta te 

kijken voegt het mannetje zich bij haar. Wat een 

geweldige waarneming! We vertrekken richting 

Onlanden. Prachtig nieuw ontwikkelingsnatuurge-

bied vlak onder de stad Groningen. We verbazen ons 

hoe doelgericht Bert met Ton dit gebied weet te 

vinden langs allerlei kruipdoor/sluipdoor wegen. In 

dit gebied gaan we in groepjes uiteen verschillende 

kanten op. Bij het eerste modderige plasje zien we 

een aantal Temmincks Strandlopers scharrelen. De 

miezerige regen gaat over in flinke regen, het wordt 

onaangenaam. Brillen en telescopen worden te nat op 

de lenzen om nog iets te kunnen zien. We gaan terug 

en bestuderen de Temmincks' in de Lars Jonsson en 

op de app. 'Vogels van Europa'. We moesten toch om 

14.00 uur terug zijn om naar het volgende gebied te 

gaan. Het regent maar door en de ruitenwissers staan 

op snelle stand, de airco is aan tegen het beslaan van 

de ruiten. We rijden via Onnen naar een plas/dras 

gebied, de Oostpolder. Als we aankomen is het 

gelukkig wat droger. We zien een kokmeeuwkolonie 

met al het shri shri geluid dat daarbij hoort. Er staan 

veel Brandganzen en we zien met Johan JvR ook een 

Indische Gans. Wat verderop zien we weer wat 

Geoorde Fuutjes in een prachtig licht.  

Jammer dat het zo koud en winderig is. Ik let erg op 

mijn telescoop want ik ben bang dat hij omkiepert. 

De bloemrijke bermen staan te schitteren in dit 

mooie licht, fluitenkruid, koekoeksbloemen, zuring, 

vergeet-me-niet. We lopen terug omdat de Witwang-

stern gezien wordt. Wat ik ook probeer, ik kan de 

witwangstern op deze afstand en in dit weer niet 

onderscheiden ook al wijst Jan H. ons waar we 

moeten kijken. Ik geef het op en ga terug naar de 

auto want door het op de wind staan heb ik het fiks 

koud gekregen. We vertrekken rond 16.00 uur en 

rijden stapvoets langs de plasjes Lekker even auto-

vogelen, dat voelt beter. Toch een voldaan gevoel 

want we hebben deze dag bijzondere vogels gezien.  

Er wacht ons weer een heerlijke catering maaltijd om 

ca.18.30 uur. De andere avonden had ik het idee dat 

de catering wel een half uurtje later had mogen 

aanrukken, maar vanavond is dit fijn nu we zo koud 

zijn geworden. We kunnen wel wat foerage gebrui-

ken! 

 

Zondag 17 mei 
We vertrekken om 09.00 uur uit het onderkomen. 

Alles is fantastisch geregeld, ontbijt, avondeten 

middels catering, er is een goede vaatwasser, voor 

schoonmaak wordt ook gezorgd, geweldig! Bert 

houdt nog een briefing. Met zes auto's is het soms 

moeilijk elkaar te volgen op de snelweg, zeker als je 

de laatste bent. Om haar te plagen wordt tegen Mari-

anne gezegd: ' je gaspedaal zit rechts, Marianne!'. 

Maar Bert houdt goed rekening met verzoeken van 

zijn „gevolg‟. Het weer ziet er goed uit en het lijkt 

heel zonnig te worden. Na enige omzwervingen 

komen we bij de Kraloërheide, deel van het Dwin-

gelderveld. Als we gaan lopen is de zon weg, als we 

het gebied inlopen voelen we een zeer frisse, harde 

wind. Wandelaars die ons tegemoet komen, ontmoe-

digen ons. 'Er zit helemaal niets, hoor'. Bij het kijk-

scherm waaien mijn ogen bijna uit hun kassen, zo'n 

lucht verplaatsing is er door de smalle kijkgaten. Er 

zit 'niks'. Onderweg hebben we het hinnikgeluid van 

een Dodaars gehoord en we zien hem ook. We zien 

wat Roodborsttapuiten. Maar ja, die hadden we al. 

Even horen we een Blauwborst, dan niks meer. Een 

Koekoek zit ver weg. Een Bruine Kiekendief met 

zijn prachtige gele kop scheert boven het riet, ook 

ver weg. We hangen wat rond bij een plas, wind in 

de rug, dat voelt wat prettiger. Er zwemmen wat 

Geoorde Futen, ver weg. Die hadden we ook al. 

Maar dan, DAN.....   Ton staat bij een zanderige 

zijweg, kijkt vanuit een andere hoek over de plas, 

roept: 'Roodhalsfuut„. We snellen erheen. Een Rood-

halsfuut voor de tweede keer, in prachtkleed, mooi 

licht erop. 'Joh, er zit wat op zijn rug! Jeetje, het zijn 

jongen! Pa Roodhalsfuut komt aanzwemmen met een 

visje, alle koppies komen te voorschijn. Na het visje 

Roodhalsfuut 

Geoorde Fuut 
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schudt ma de kleintjes van haar rug. Het schijnen er 

vier te zijn, ik zie er drie. De kleintjes moeten even 

het zwemmen oefenen. Maar alras klimmen de 

kleintjes weer bij ma op de rug. We kijken ademloos 

toe, met telescoop en kijker. Wat een show, wat een 

ervaring, wat een heerlijk gevoel dit te mogen zien 

als vogelaar! We lopen met een blijde ziel richting 

auto's waar we de ervaring vieren met koffie en 

koeken. Een Koekoek roept ondertussen continu zijn 

naam. We rijden daarna naar het parkeerterrein van 

het bezoekerscentrum, waar we rond 12.30 uur zijn. 

Als we uitstappen, horen we een Wielewaal luid 

roepen. Leuke laatste waarneming. We snuffelen wat 

rond in de winkel, we lunchen aan een tafel buiten. 

We zijn heel voldaan en ook moe. Een Gaai peurt op 

een tafel naast ons nog wat etensresten uit wat gleuf-

jes.  

In een boom scharrelt een Bonte Vliegenvanger, 

daarnaast ziet Ton nog een Grauwe. Ans J. heeft al 

rondlopend nog Staartmeesjes gezien, anderen nog 

een Goudvink.  

Tegen 13.30 uur nemen we afscheid van elkaar. We 

bedanken de organisatoren, Bert, John en Ton, 

middels een hartelijk en welgemeend applaus. Man-

nen, wat was dit weer een fantastisch weekend! Heel 

veel dank namens alle deelnemers!! 

 

Waarnemingen ledenexcursie  

Diever weekend 
Aalscholver Goudvink Koolmees Tapuit 

Appelvink Grasmus Kraanvogel Temmincks strandloper 

Bergeend Graspieper Krakeend Tjiftjaf 

Blauwborst Grauwe gans Kuifeend Torenvalk 

Blauwe reiger Grauwe klauwier Lepelaar Tuinfluiter 

Boerenzwaluw Grauwe vliegenvanger Meerkoet Tureluur 

Bonte vliegenvanger Groene specht Merel Turkse tortel 

Boomklever Groenling Nijlgans Veldleeuwerik 

Boomkruiper Grote bonte specht Oeverloper Vink 

Boomleeuwerik Grote Canadese gans Oeverzwaluw Visdief 

Boompieper Grote lijster Ooievaar Waterhoen 

Boomvalk Grote zilverreiger Pimpelmees Waterral 

Bosruiter Grutto Putter Watersnip 

Brandgans Havik Raaf Wielewaal 

Bruine kiekendief Heggenmus Rietgors Wilde eend 

Buizerd Holenduif Rietzanger Winterkoning 

Cetti's zanger Houtduif Ringmus Wintertaling 

Dodaars Huismus Roek Witte kwikstaart 

Draaihals Huiszwaluw Roodborst Witwangstern 

Ekster Indische gans Roodborsttapuit Wulp 

Fazant Kauw Roodhalsfuut Zanglijster 

Fitis Kemphaan Scholekster Zilvermeeuw 

Fluiter Kievit Slobeend Zomertaling 

Fuut Kleine karekiet Snor Zwarte kraai 

Gaai Kleine mantelmeeuw Sperwer Zwarte mees 

Geelgors Kleine plevier Spreeuw Zwarte roodstaart 

Gekraagde roodstaart Kneu Sprinkhaanzanger Zwarte ruiter 

Gele kwikstaart Knobbelzwaan Staartmees Zwarte specht 

Geoorde fuut Koekoek Stormmeeuw Zwarte stern 

Gierzwaluw Kokmeeuw Tafeleend Zwartkop 

Goudhaan       

 

 Gaai 
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Aankondiging Cursus Fotografie 
 

 
 

 

Dit najaar zal Chris van Rijswijk weer een cursus 

digitaal fotograferen van vogels geven. 

Het gaat om 3 avonden in “Het Anker”, Chopinlaan 

2, in Hazerswoude Rijndijk. De avonden zijn 15 en 

29 oktober en 12 november en beginnen om 20.00 

uur. Vijf jaar geleden heeft Chris ook een succesvol-

le korte cursus gegeven en op de open dag van 30 

mei jl. verzorgde hij enkele mini-workshops. Chris is 

een man van de praktijk; hij weet veel over  fotogra-

feren en over vogels. Het is wel de bedoeling dat je 

je eigen digitale spiegelreflexcamera meeneemt. 

Voor leden kost de cursus 35 euro en voor niet-leden 

45 euro. Het kan dus heel interessant zijn om dit jaar 

nog lid te worden, want in ons jubileumjaar betaal je 

pas de contributie in 2016. 

 

Opgeven en informatie bij:  

Louis Westgeest, westgeest@cmadministraties.nl  

of bij: 

Corrie van der Veer, cvanderveer2013@gmail.com

 

 

  

mailto:westgeest@cmadministraties.nl
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Resultaten Nestkastbeheer 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN

Locatie Houtkamp Spookverlaat Bloemerd, Lagewaard Hazers- De Bloemhof, Totaal

nestkasten: Leiderdorp Kruiskade e.o. Leiderdorp Koudekerk woude-dorp Leiderdorp aantal

Nestkast- B.van Eijk Cor Kes B.Boers G.de Jong R.Eveleeens R.Klingers

beheerders: G.J.van Beek Siem v d Haas G.v.d.Haas M.Klingers

S.van Santen Wim de Jong  

    aantal kasten 67 52 23 40  39 221

    aantal benut 56 32 22 22 27 159

    % benut 84% 62% 96% 55% Dit 69% 72%

Vogelsoort  

Bonte vliegenv. gebied  

Boomkruiper  

grauwe vliegenv.  is  1 1

gekr.roodstaart  

grote bonte sp. niet  

Holenduif 2 4  6

Huismus  2 geteld    2

Kauw    

Koolmees 34 15 7 8 !!! 10 74

Pimpelmees 22 7 15 4 12 60

Ringmus 5 2  7

Roodborst   

Spreeuw  1 2 3

Torenvalk 3  3

Winterkoning  1 2 3

Zwarte roodst.  

Wilde eend   

Veel gebruikte Nestkast      ©Ko Katsman 
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De wervelende show van de Fluiter 
(Belevenissen op de Veluwe) 

 

Zondag 26 april 2015: weersvooruitzichten niet om 

over naar huis te schrijven. Toch ook maar niet 

gedaan. We waren met z‟n dertienen! Dertien?! 

Ongeluksgetal, maar dat geldt alleen op vrijdag en 

bovendien storen doorgewinterde vogelaars zich daar 

niet aan. Onder de bezielende leiding van Bert van 

Eijk werd de barre(?) tocht naar het Hulshorster Zand 

en het Leuvenumsche (met s mag ook, maar ik ben 

een beetje nostalgisch ingesteld, vandaar met sch) 

Bos begonnen. Het enige “ongeluk” op deze excursie 

was een buitje regen op het Hulshorster Zand. Met 

een straffe wind tegen was dat geen pretje, maar de 

waarnemingen deden de regen gauw vergeten. 

Het Hulshorster Zand is een grote open zandvlakte 

met overal verspreid heuveltjes, al of niet geformeerd 

door de wind, een overblijfsel van de laatste ijstijd of 

een grafheuvel uit het verre verleden. Er zijn daar 

artefacten uit de Steentijd aangetroffen, hetgeen de 

aanwezigheid van die grafheuvels al deed vermoe-

den. 

 

Langs de rand van het Zand en hier en daar op de 

vlakte genoeg bomen en struiken om als verblijf-

plaats van kleine zangers en andere gevleugelde 

vrienden te dienen. Er was genoeg leven en geluid 

van hetgeen men daar kan verwachten: mezen in 

soorten, boompiepers, boomleeuweriken e.d. Zoals 

mijn vroegere leermeester het zo mooi verwoordde: 

het vogeldom zong van lente. En dat ondanks de 

regen die af en toe deed denken dat het eerder herfst 

dan lente was. Het zal de oplettende lezer opvallen 

dat die malle vogelaars op het Zand  allerlei vogels 

gezien hebben, die men daar niet zou verwachten. 

Denk maar eens aan de blauwe reiger. Echt waar! 

Boven het Zand. Op zich geen onmogelijkheid. Het 

is maar een klein stukje vliegen naar de uitgestrekte 

weidegebieden westelijk van Hierden en Hulshorst 

en nog een paar kilometer verder de Randmeren 

tussen het vaste land en de Flevopolder.  

Dus zo gek is het ook weer niet. En er zijn bossen 

genoeg aan de rand van de Veluwe bij de grote  

 

buitens, waar de reigers in kolonies nestelen. Voer 

halen is niet ver weg.  

Het viel niet altijd mee om door het mulle zand, met 

wind en regen tegen, de moed erin te houden, maar 

onder de bezielende leiding (zie hierboven)van Bert 

lukte het toch. We hebben daar geen wild gezien, af 

en toe een rover in de lucht, maar het meeste plezier 

hadden we toch met al die zangers. Nee, niet onszelf, 

maar u begrijpt het wel. Hopman Bert bracht ons 

weer keurig op de plek waar de auto‟s stonden.  

Via een omtrekkende beweging belandden we ver-

volgens in het Leuvenumsche Bos. Een geheel ander 

biotoop dan het Hulshorster Zand met uiteraard de 

mogelijkheid en hoop daar andere vogels te kunnen 

spotten. Typische bosvogels voerden daar de boven-

toon, maar de meeste indruk maakte toch de Fluiter 

(met een hoofdletter). We hebben daar geboeid en 

gebiologeerd naar de wervelende show van deze 

kleine zanger staan kijken en luisteren. We stonden 

op een bospad met daarlangs wat lagere struiken. In 

een straal van een paar meter vloog het mannetje 

(want dat was het getuige de zang) steeds in kringen 

rond waarbij we hem bijzonder goed konden zien en  
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horen. Voor mij een belevenis. Zo‟n show zie je niet 

iedere dag. Een show voor niets, gratis. 

 

Dwalend (in de goede zin van het woord, want 

verdwalen was er niet bij) door de uitgestrekte bos-

sen zagen en hoorden we nog veel vogels. Voor een  

 

 

 

totaalbeeld van hetgeen we gezien hebben, verwijs ik 

naar de lijst van soorten die we gespot hebben. 

Vele eersten zullen de laatsten zijn. In dit geval was 

dat, jammer genoeg voor de eersten, juist. Een paar 

van ons, we stonden nog even naar vogels te kijken, 

zagen drie wilde zwijnen, het hazenpad kiezen. 

Kunnen wilde zwijnen overigens het hazenpad 

kiezen? Kennelijk wel in dit geval. Ik heb een ver-

moeden waarom die varkens op de vlucht sloegen. 

Dat vermoeden spreek ik hier niet uit. Uit hetgeen 

volgt, zal dat wellicht duidelijk worden.  

We hebben die zondag aardig wat kilometers gelo-

pen onder diverse weersomstandigheden en door 

gevarieerd terrein. Maar het was allemaal zeer de 

moeite waard en we hebben toch veel gezien en 

gehoord. 

Enne….. Bert, neem de volgende keer een zak met 

drop mee om het hoesten tegen te gaan. Dan nemen 

die keilers hopelijk niet de kuierlatten als ze jou 

horen.  

Zeer bedankt voor deze prima door jou en John van 

Blaricum voorbereide en goed geslaagde excursie.

  

Victor Vogelaer 
 

 

 

Waarnemingen Noord-Veluwe  
ledenexcursie 26 april 2015 

 
Knobbelzwaan Waterhoen Gekraagde roodstaart Ekster 

Grauwe gans Meerkoet Roodborsttapuit Gaai 

Grote Canadese gans Kievit Zanglijster Kauw 

Brandgans Grutto Grote lijster Zwarte kraai 

Nijlgans Kokmeeuw Merel Raaf 

Bergeend Zilvermeeuw Zwartkop Spreeuw 

Wilde eend Kleine mantelmeeuw Fitis Huismus 

Krakeend Visdief Fluiter Vink 

Kuifeend Houtduif Tjiftjaf Kneu 

Mandarijneend Holenduif Winterkoning Groenling 

Fazant Turkse tortel Goudhaan Putter 

Fuut Grote bonte specht Bonte vliegenvanger Goudvink 

Aalscholver Veldleeuwerik Koolmees Geelgors 

Blauwe reiger Boomleeuwerik Pimpelmees Halsbandparkiet 

Ooievaar Boerenzwaluw Zwarte mees 
 

Lepelaar Graspieper Glanskop 
 

Bruine kiekendief Boompieper Kuifmees 
 

Buizerd Witte kwikstaart Staartmees 
 

Sperwer Heggenmus Boomklever 
 

Torenvalk Roodborst Boomkruiper 
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Open dag VWG 30 mei 2015 
 

Als ik op het terrein aankom, het erf van de boerderij 

van familie Kerkvliet, zie ik een enorme activiteit die 

al de dag tevoren begonnen was. Tenten zijn opgezet, 

kraampjes worden ingericht, de laatste informatie 

wordt gegeven. Opgelucht zijn de organisatoren want 

de dag ervoor was het verschrikkelijk weer, nu wel 

wat koude wind maar het is droog! De eerste plannen 

voor deze dag zijn al meer dan een jaar geleden 

gesmeed. Als het weer niet mee wil zitten, is dat wel 

heel erg zuur voor de plannenmakers… 

 

Om tien uur staat alles klaar, kopje koffie wordt 

verstrekt en.. de eerste belangstellenden lopen of 

fietsen het terrein op. Men loopt wat aarzelend te 

zoeken, maar daarvoor lopen wat „gastvrouwen‟ rond 

die mensen op weg helpen. „Kunnen we met de 

rondleiding mee?‟, „ja hoor, hier is de stand van 

werkgroep Excursies waar U een afspraak kunt 

maken‟.  

In de stand liggen op rij nummertjes voor fietsexcur-

sies naar De Wilck, wandelexcursies met SBB naar 

de Kruiskade, kaartjes voor Foto Workshops Theorie 

in één van de tenten, kaartjes voor Foto Workshops 

Praktijk, lezingen over „Vogels in hun stadsdomein‟, 

over Waarnemingen.nl‟.  De stand is versierd met 

opgezette vogels. Men krijgt er informatie over 

VWG Rijnwoude (Koudekerk/Hazerswoude e.o.), 

het clubblad „De Braakbal‟ wordt er uitgereikt. Ook 

kan men zich er opgeven voor informatie per e-mail 

over allerhande onderwerpen, natuurlijk met de hoop 

op nieuwe leden, bij wie door deze dag enthousiasme 

is gewekt voor de omgeving, maar vooral voor de 

club! De inschrijving voor de excursies gaat met 

pieken en dalen. 

Bij de stand van werkgroep Educatie is het inmiddels 

een drukte van belang. De quiz roept wel wat op bij 

ouders en kinderen: vogelsilhouetten, welke vogel bij 

welke nestkast, welke snavel en welke poot bij welke 

vogel? Om de boerderij klinkt even het luid „te-piet, 

te-piet‟ van de scholeksters alsof ze de groep succes 

willen wensen. Ondertussen worden veel gesprekken 

gevoerd met de standhouders, namen genoteerd voor 

mailinfo, aanbevelingen voor de publieksexcursies. 

Kinderen zijn zeer geconcentreerd bezig met het 

invullen van de lijsten, aangemoedigd door volwas-

senen eromheen. Er werd twee keer een winnaar 

bekend gemaakt van de deelnemer met de hoogste 

score. De prijs: „Nieuwe zakgids vogels‟ van Peter 

Hayman. Een zeer jong deelneemstertje had 30 van 

de 35 antwoorden goed bij de eerste trekking! 
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Er is een openingstoespraak van Arjen Siebel over 35 

jaar Werkgroep Rijnwoude. Hij herinnert aan de 

geboorte van de werkgroep, in een cafeetje met een 

muffig kleedje over de tafel en een kwijnend kalan-

choëetje. Toen waren het nog jonge mannen, geen 

grijze haar te bekennen. Nu noemt hij ook de zorg 

over de „vergrijzing‟, wellicht worden de nu timme-

rende kinderen de nieuwe helden in de natuur. Bas en 

Margot ontvangen van Jenny van leeuwen een ca-

deautje. Zij mogen een nestkastje in elkaar zetten 

met het oog op de toekomst. „Want wat waardevol is, 

moet waardevol blijven. Dat lukt door mensen van 

de vogelwerkgroep‟. Jenny van Leeuwen van SBB 

feliciteert de werkgroep en bedankt haar voor haar 

enorme inzet: het dagelijks beheer, snoeien, zagen, 

onderhoud wandelpad, alles in weer-en-wind! Ze 

noemt de realisatie van de kijkschermen en de kijk-

hut, de vlotjes voor zwarte sterns. Ze refereert aan de 

verkoop van het hout, waarmee de financiering van 

voornoemde zaken werd gedaan. Een perfecte vorm 

van samenwerking, waarvoor SBB de werkgroep erg 

dankbaar is. De boswachter zegt ook dat de werk-

groep „de oren en ogen‟ zijn in de dagelijkse praktijk, 

met wie ze plannen kan maken, van wie ze aanbeve-

lingen krijgt waar ze wat mee kan. Maar ook de 

praktische mensen, die melden dat er weer „rotzooi‟ 

gemaakt/gedumpt is, hebben het zelf al opgeruimd, 

waarop SBB tijdelijk meer toezicht houdt om de 

verantwoordelijken te betrappen.. Omgekeerd is de 

werkgroep daar ook erg dankbaar voor want ze 

kunnen voor overleg of juridisch handelen altijd bij 

SBB terecht.  

Bij de stand „Wilgentenenvlechten‟ zitten jong en 

oud zich te vermaken met de weerbarstige takken. 

Maar de resultaten mogen er zijn: hangpotjes voor 

een plantje, sommigen maken een begin voor een 

groter werkstuk als een eendenmand of een wilgen-

tenen zuil. De voorbeelden in stand werken op de 

verbeelding, want de stand staat vol met artikelen 

gemaakt met natuurlijke materialen. Het is er continu 

druk. Tineke vertelt dat de tenen „Belgisch Rood‟ 

heten en uit Aarlanderveen komen van een eigen 

griend. 

Bij de stand Uilenwerkgroep ontmoet ik ineens Fred 

met dochter en kleinzoon Robin. Het ventje zit met 

veel enthousiasme een braakbal van een kerkuil uit te 
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pluizen. „Ik heb een schedeltje‟, roept hij. Terwijl ik 

naar de enthousiast peuterende kinderen kijk, vertelt 

Ger Maatkamp dat de uilenballen op Goeree erg 

soortenrijk zijn. Door het gevarieerde landschap 

komt er o.a. ook de Noordse Woelmuis voor, af-

stammeling van de lemming, tijdens de ijstijd hier 

terecht gekomen en heeft zich als eigen soort weten 

te handhaven. Met deze voedselbron is er op Goeree 

een rijkere kerkuilenbestand dan elders. De uilen-

stand is versierd met een opgezette steenuil, kerkuil, 

ransuil en bosuil. Ondertussen vergelijken de kin-

deren alle gevonden botonderdeeltjes met een voor-

beeld op de zoekkaart en plakken daarna de botdeel-

tjes op dubbelzijdig plakband, waarna Ger er zilver-

zand overheen giet. De kinderen kregen zo een 

„schilderijtje‟, waarna ze trots de stand met hun 

zorgvuldig gekoesterde kleinoodje verlaten. 

Achter de uilen is de stand Nestkasten timmeren 

waar naar hartenlust getimmerd wordt. Kinderen 

maken hun eigen nestkast en mogen hem meenemen. 

Nou, dat trekt veel jeugd aan! En Papa‟s… De vol-

gende stand is van SBB, Staatsbosbeheer, daar is de 

stand met riet versierd waaruit een (opgezette) roer-

domp voorzichtig naar voren lijkt te gaan stappen. 

Vanuit de andere hoek kijkt een vos in sluiphouding 

toe. Er liggen bladen als Naar Buiten, Het Kleine 

Buitenboek en Buitenleven die meegenomen of 

gekocht kunnen worden. In een kistje liggen eieren 

van klein naar groot, van winterkoning tot Water-

hoen, dat veel belangstelling krijgt. Tevens staan er 

folders over wandelgebieden en over Het Groene 

Hart, doelgebied van onze vereniging!  

Bij de stand Landschapsbeheer hangt een nestkast 

versierd als koekoeksklok. Er liggen boekjes met 

informatie over de Kruiskade met beschrijvingen. Er 

wordt reclame gemaakt voor streekeigen haardhout 

dat via de knotploeg van de vogelwerkgroep ver-

kocht wordt, gekloofd en wel. Er staan een paar 

voorbeelden met „bokken‟ met elektrische zagen. 

Ook het kloven gaat tegenwoordig electrisch. Het 

handzagen en handkloven staan ter demonstratie 

naast de elektrische vorm.  

Ook kunnen kinderen er een schijf van een boom-

stam zagen. Het valt nog niet mee. Als Robin ge-

zaagd heeft vertelt Fred aan Cor dat zijn kleinzoon in 

de toekomst misschien de nieuwe opperknotter zal 

zijn… 

Rond de stand van de Foerage is het ook steeds druk. 

Er vormt zich een rij. Goed teken, want dat betekent 

inkomsten ter bekostiging van deze dag. Er hangt een 

heerlijke geur van soep en gezien de koude wind 

heeft de soep gretig aftrek.  

De drie lootjes verkopers lopen rond en proberen 

voor de eerste ronde de groene, daarna de blauwe en 

weer daarna de roze lootjes te slijten. Mensen kopen 

graag „voor het goede doel‟. Bij de eerste trekking is 

er vreugde in Huize van den Bosch: Wijnand wint de 

lijst met prachtige vogelfoto‟s die Adri de Groot 

beschikbaar stelde.  
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Het gaat gepaard met een luid „Hoera‟! Bij de tweede 

ronde wint weer een clublid: Ronald Klingers! Nu 

duidelijk is dat bij mij geluksnummers gekozen 

mogen worden, word ik zo‟n beetje achtervolgd. 

Men heeft de fotolijst goed bekeken en de kopers 

willen winnen. „Doe mij er maar vijf‟ hoor ik nu 

achter elkaar. Ha, kassa!, denk ik en laat mensen hun 

nummers kiezen. Men is gretig om te winnen. 

Bij de stand „Weidevogelbeheer‟ liggen flink wat 

folders om „weidewachter‟ te worden. Er liggen 

gebroken schalen van grutto-eieren, wat kleurplaten, 

een krant over VIP behandeling voor weidevogels en 

een stencil over weidevogelbeheer. En natuurlijk 

weer een formulier waarop mensen kunnen intekenen 

voor informatie over deze werkgroep.  

Ik vraag aan Jan Kuyt wat de motivatie erin houdt als 

hij me vertelt hoe „leeg‟ de polder is, dat er geen 

„muziek‟(vogelzang/roep) meer komt uit de polder. 

Met het Weidevogelmanifest blijkt dat beheer alleen 

nog zinvol in kerngebieden is, als de boer uitgesteld 

maaibeheer wil toepassen en kan aantonen. 

Vergelijk de ingetekende lijst van 1991 met het life-

weiland van nu: destijds op hetzelfde stuk meerkoet, 

leeuwerik, kievit, grutto, tureluur, scholekster, wilde 

eend en slobeend. Nu niets!! Ja, een nep-kievit met 

een nestkastbeschermer. In de verte een Canadesche 

gans met jongen. Maar ja, deze valt niet onder wei-

devogel… 

Robin komt Fred halen als we even staan te praten. 

„Opa, kom eens kijken, Er is een zwaluw in de stal‟. 

Mia komt uit de tent waar ze een lezing van Jip 

Louwe Kooijmans volgde over vogels in hun do-

mein. Ze is duidelijk enthousiast over kennis die ze 

opdeed over stadse vogelgemeenschappen in ver-

schillende wijken. Weet je waarom je veel puttertjes 

in nieuwe Vinexwijken ziet? Ik raad een beetje en 

moet ook het antwoord een beetje schuldig blijven… 

Joh, schrijf je in en ga er even luisteren! Ik wil wel 

maar tegelijkertijd moet ik overal mijn oor te luiste-

ren leggen voor dit verslag. Dus zie ik er maar van-

af…. Mia heeft het boek over Stadsvogels gekocht, 

misschien leen ik het eens van haar. 

Ook vertelt ze over de Workshop Vogelfotografie 

van Chris van Rijswijk. Ze ervaarde dat als heel 

zinvol en zal e.e.a. proberen in de praktijk toe te 

passen. Ze geeft Pierre haar stencil met allerlei tips. 

Pierre blijft trouw op zijn post bij de stal. Hij ziet 

maar van de fotografieworkshop af, ook al vindt hij 

dat heel jammer. Mensen zoeken een beetje naar de 

powerpoint presentaties in de stal, het is nogal ach-

terin.  

Een beetje verwijzen blijkt echt nodig, anders gaan 

mensen de stal niet in. Kinderen reageren enthousiast 

op de getoonde vogelplaatjes. „Die ken ik al, die heb 

ik al eens gezien‟, hoor ik. Kinderen zijn heel en-

thousiast bij het zien van een fuut met jongen. Men-

sen komen zichtbaar enthousiast naar buiten.  

Ook Bas houdt er een toespraak over de vereniging 

en de doelstellingen. Hij noemt de oeverzwaluw-
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wand, de nestpaal voor de ooievaars, het reinigen van 

de nestkastjes, broedvogelinventarisatie op de Kruis-

kade, weidevogelinventarisatie vooral bij de Wilck 

i.v.m. de kleine zwaan. Voor de weidevogelbescher-

ming zijn de boeren nodig: daarom worden positieve 

contacten met de boeren onderhouden. Bas vertelt 

over de massa‟s overwinterende smienten. Het 

unieke van de Wilck heeft gemaakt dat de HSL lijn 

ondergronds is gegaan. Hij noemt het onderhoud 

rond de Amaliaplas en het schelpeneiland, dat door 

de wind dreigt af te kalven. De hoop is dat er stern-

tjes gaan broeden. Bas vertelt dat de grootste werk-

groep het landschapsbeheer is. Er wordt door de 

groep beschoeiingen aangelegd, graskanten gemaaid, 

soms met hulp van de „Lions‟. De Kruiskade wordt 

onderhouden, wilgen geknot, hout verkocht. Er 

worden nestkasten opgehangen voor steenuil, kerk-

uil, ook insectenhotels. Hij noemt nogmaals de 

enorm goede samenwerking met SBB. Ook natuur-

lijk wordt ook de natuurtuin in Koudekerk genoemd. 

Bas vertelt over de publieksavonden, de ledenexcur-

sies en weekenden, de publieksavonden, de cursus 

vogelgeluiden, de cursus vogelfotografie, de vogelsi-

te Rijnwoude. 

In de stand Tuinvogeltellingen liggen folders over 

erfvogels, libellen, vlinders, het blad Vogels van 

Vogelbescherming. Mensen komen er hun verhaal 

over wederwaardigheden in hun tuin vertellen: 

nestkastje met nog niet vliegvlugge meesjes, een 

ekster en weg waren de kleintjes. Een seringenboom 

van de buren werd omgehakt: weg aanvliegroute en 

vogels in hun tuin. De verhalen worden welwillend 

aangehoord en eventueel van commentaar voorzien. 

De dag begint ten einde te lopen. De gezellige drukte 

neemt wat af. De standhouders gaan tegen vieren wat 

opruimen. Ineens gaat iedereen aan de slag. In no 

time is er opgeruimd. Vele handen! De stal wordt 

ingericht. Op de tafels verschijnen de hapjes en 

drankjes. 

Als we met zijn allen zitten zien we met hoeveel 

vrijwilligers deze dag gerund is. Een succesvolle dag 

met negen nieuwe leden, deelt Corrie mee. Een 

succesvolle dag waarop de vereniging zich in al zijn 

aspecten heeft gepresenteerd. Bas sluit nog af met 

een dankwoord. Er wordt Margot nog iets overhan-

digd als dank voor de organisatie, zij was vanaf het 

begin de motor van alle plannen en activiteiten.

 

 

Mieke Bernard 
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Belevenissen van een Jonge bezoekster 

 op de Open Dag 

 

Op 30 mei ben ik met mijn 

vader naar de open dag van 

de vogelwerkgroep geweest. 

Het begon al goed want 

onderweg zag mijn moeder 

'gekke kippen' op de weg 

lopen, die later patrijzen 

bleken te zijn. De auto had-

den we snel aan de kant gezet 

om ze te fotograferen, maar 

na een paar foto's gingen ze 

snel het hoge gras in. 

 

Toen we daar aankwamen 

waren er leuke kraampjes met 

informatie en activiteiten. Na 

een tijdje rondlopen kwamen 

we bij een kraampje met wat 

activiteiten en vroegen of de 

excursie met de fiets al vol 

was, er was nog plek. Toen 

het tijd was om te fietsen 

leenden we twee huurfietsen. 

Ondanks dat we tegenwind hadden en die fiets te 

hoog was viel de rit wel mee. 

 

We kwamen aan in natuurgebied De Wilck, waar je 

de weidevogels al kon horen alarmeren. Met een 

klein groepje liepen we het natuurgebied in tot we bij 

een plas water aankwamen. Er waren (jonge)ganzen, 

grutto's, tureluurs en andere water/ weidevogels. Erg 

veel foto's heb ik er niet kunnen maken omdat ze te 

ver weg zaten. Toen we weer terug fietsten hoorden 

we meerdere spotvogels, maar ik heb ze helaas niet 

kunnen zien wat ik erg jammer vond. 

Eenmaal terug bij de vogelwerkgroep keken we of er 

nog wat te doen was en gingen we naar een lezing 

over Waarnemingen.nl, dat was erg leuk en leerzaam 

en ik heb de patrijzen aangemeld. 

 

Toen de lezing voorbij was gingen we nog naar een 

andere lezing, maar dan over fotograferen door Chris 

van Rijswijk, dat was ook erg leuk. Mijn vader en ik 

waren de enige deelne-

mers. We gingen toen mee 

naar de schuur waar zwa-

luwen hun nesten hadden 

en later naar de vogelkijk-

hut. Op de plas was niet zo 

veel te zien vanwege alle 

drukte om de plas heen. 

Toch zag ik een mooie 

grote knobbelzwaan 

badderen, ik heb er foto's 

van gemaakt.  

 

Aan het eind van de dag 

gingen we mandjes van 

wilgentenen maken, dat 

vond ik in het begin lastig, 

maar wel heel leuk om te 

doen. Mijn broertje heeft 

ook een vogelnestkast 

gemaakt. 

De hele dag vond ik 

superleuk, het was gezellig 

en iedereen was aardig. Als er weer een open dag is 

ga ik er zeker weer heen 

Emelie Devilee 
 

 

Knobbelzwaan 

foto:      ©Fred 
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Open dag (4) 
 

Welkom 
 
De Open Dag van 

onze vogelwerk-

groep heeft 12 

nieuwe leden 

opgeleverd. Dat 

betekent 12 poten-

tiële lezers van ons 

verenigingsblad en 

van deze column! 

Ik richt mij in deze column dan ook even speciaal tot 

hen, onze nieuwe leden. Van harte welkom, en ik 

hoop dat u zich snel helemaal thuis zult voelen in 

deze mooie en leuke vereniging. 

 

Het lijkt mij goed dat ik u een korte introductiecursus 

in de aard van deze vereniging geef. Dat helpt bij de 

inburgering, want we willen u graag lang als lid 

behouden. 

Laat ik beginnen bij de naam van het blad dat u nu 

leest: de Braakbal. Wat een gekke naam, zult u 

gedacht hebben, toen dit blad bij u op de mat viel. En 

dat is het ook. Een braakbal is namelijk datgene wat 

er overblijft nadat alle enigszins verteerbare delen er 

uit zijn gehaald. In de natuur gebeurt dat in de magen 

van sommige vogelsoorten, met name bij uilen. Dat 

lijkt dus een allesbehalve wervende naam voor een 

verenigingsblad. Maar deze naam is ongetwijfeld 

humoristisch bedoeld, want de oprichters van de 

vogelwerkgroep, tevens eerste redactieleden van dit 

blad, waren en zijn echte lachebekjes.  

Wat daadwerkelijk de kwaliteit van dit blad is, laat ik 

graag aan u over. Ik zeg hier slechts dat het leuk zou 

zijn als u op een gegeven moment ook iets zou 

schrijven. En dan graag iets anders dan excursiever-

slagen, want daar staat dit blad al vol mee.  

 

Waarschijnlijk zal uw bijdrage aan de vereniging, 

zeker in het begin, voornamelijk bestaan uit het 

deelnemen aan excursies en het lezen van dit blad. 

Dat geldt namelijk voor veel van onze leden. Over 

die excursies het volgende. 

Zoals in elk samenwerkingsverband wordt bij nieu-

welingen vaak gekeken waar zij zich in de pikorde 

bevinden. In onze vereniging wordt dat vertaald met: 

hoe goed is deze persoon in vogels waarnemen? Kent 

hij of zij veel vogelsoorten? Indien dat zo is, komt 

die persoon meteen wat hoger op de verenigingslad-

der. Een tip: ziet u in het winterseizoen tijdens een 

excursie heel ver weg iets zitten of vliegen dat wat 

weg heeft van een roofvogeltje, valkach-

tig, roep dan gewoon: “smelleken!” Die 

vogelsoort leidt binnen onze vereniging 

altijd tot veel verwarring in het veld. Of 

het er nou echt één was of niet, dat doet er 

niet toe. Sommigen zullen u bijvallen, 

anderen zullen de waarneming in twijfel 

trekken. Niemand weet hoe het echt zit. 

Hoe dan ook, uw naam als vogelaar is 

gevestigd. 

 

Echt leuk wordt het indien u gaat deelne-

men aan één van de commissies van onze 

werkgroep. Wij hebben diverse commis-

sies die werken aan het beschermen van 

vogels, aan het registreren van hun aantal-

len en aan het verbeteren van hun leefom-

geving. We hebben zelfs een werkgroep 

binnen de werkgroep, namelijk de uilen-

werkgroep. Dat moet natuurlijk de uilen-

commissie heten, maar ik durf er niks over 

te zeggen, want de voorzitter van onze 

vereniging is een prominent lid van die 

club. Een club die trouwens niet zo trans-

parant opereert. Ik probeer al jaren achter 

de goede uilenplekjes in ons werkgebied te 

komen, maar ze laten niets los. 

 

Mocht u beginnend vogelaar zijn, denk 

dan niet dat u in de maling wordt genomen 

wanneer iemand roept dat hij een witgatje 

of een bokje ziet vliegen Dat zijn vogels! 

En een blonde ruiter is geen leuke dame 

op een paard, maar ook een vogel. Nonne-

tjes en fraters komen in het wild voor, ook 

in het calvinistische noorden van ons land. 

Een draaihals is voor vogelaars geen 

fysiotherapeutische term. En zelfs de 

beflijster bestaat echt.  

 

O ja, en dan nog iets over deze column. 

Die vaste rubriek in dit blad moet u niet te 

serieus nemen. Het zijn verhalen met een 

knipoog, maar wel vaak met een onder-

toon die hoopt dat het wat teweeg brengt 

binnen de vereniging. Prijsvraag: wat 

probeert de schrijver dit keer aan de orde 

te stellen? Onder de goede inzendingen 

wordt een gesigneerde bundel columns 

verloot.

 
 Ronald Klingers 
  

  
 
    

 

C 
o 
l 
u 
m 
n 
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Letland Reis 
 

NOG ENKELE PLAATSEN VOOR DE VOGELREIS LETLAND 2016 

 

In het voorjaar van 2016 gaat de tweejaarlijkse vogelreis naar Letland. We bezoeken een aantal 

prachtige nationale parken en andere mooie vogelplekken. Soorten die bij ons niet te zien, zeld-

zaam of dwaalgasten zijn, kunnen in Letland wel of in grotere aantallen voorkomen. Zoals hoen-

ders, spechten, roofvogels en zangvogels. 

 

We doen deze extra aankondiging, omdat er nog 

enkele plaatsen vrij zijn.  

Als je mee wilt of interesse hebt, laat het dan even 

weten via johnvanblaricum@ziggo.nl.  

Je kunt ook bij John terecht voor extra informatie 

over de reis. 

 

Om een indruk te krijgen kun je ook terecht op: 

www.balticwildlife.eu. 

 

Er zijn deze keer twee reizen. De eerste is van 7 

t/m 15 mei en de tweede van 17 t/m 25 mei. 
 

 

1 – Ķemeri National Park, spechten; 2 – Sātiņi visvijvers; 3 – Liepāja en omgeving;  

4 – Cape Kolka and Slītere National Park; 5 – Rollers place; 6 – Lake Lubāns e.o. 

Net als altijd: wie het eerst komt …. enz.!   

We sluiten de aanmeldingstermijn uiterlijk 25 september. 

 

De organisatie: 

John van Blaricum 

Bert van Eijk 

Ton Renniers 
 

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
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Voornes Duin  
Ledenexcursie van 7 juni 2015 

 

Op 7 juni was het erg vroeg dag. We verzamelden 

om 05:30 uur aan de Hoge Rijndijk om ons in te 

schepen voor vertrek naar Voorne waar we om 06:30 

uur hadden afgesproken bij de 

parkeerplaats van het bezoe-

kerscentrum aan de Tenel-

laplas. Een van onze leden, 

Han Meerman, in dienst bij 

Natuurmonumenten, zou ons 

rondleiden in dit prachtige 

gebied. Het weer was uitste-

kend en met 16 mensen begon-

nen we om ca. 06:45 aan een 

wandeling die bijna 5 uur zou 

duren. Onderweg kregen we 

deskundige uitleg over het 

gebied, zowel over het ontstaan 

als gebruik en huidige beleid m.b.t. waterhuishou-

ding en natuurontwikkeling. Uiteraard kwamen 

hierbij vogels (waaronder af - en toename van soor-

ten) en planten (waaronder veel orchideeën) ook 

uitgebreid aan de orde. De route leidde ons door het 

bos, langs het Breede Water, deels over normaal niet 

toegankelijk vochtige duinweidegebied, opgespoten 

stuifduin (soms wordt de natuur een handje gehol-

pen) en landgoed Strypermonde. Door het late mo-

ment in het jaar was de zang-

activiteit van de vogels toch al 

beduidend minder dan begin 

mei, maar ondanks dat was 

het een prachtige wandeling 

die werd afgesloten met een 

lunch bij „t Wapen van Mari-

on gelegen aan het Groene 

strand. Na de lunch hebben 

we nog een poging gewaagd 

om de roodmus, die al enige 

tijd in het gebied aanwezig 

was, in het vizier te krijgen, 

maar verder dan een paar 

duidelijke waarnemingen van zijn fraaie zang kwa-

men we echter niet. Rest mij namens de groep Han te 

bedanken voor zijn voortreffelijke begeleiding en 

hopen wij in de toekomst (na samenspraak) op meer. 

Want in de directe omgeving valt nog volop te genie-

ten. 

Ton Renniers 
 

WAARNEMINGSLIJST LEDENEXCURSIE VOORNES DUIN 2015-06-07 
 

Aalscholver Grasmus Pimpelmees  

Bergeend Graspieper  Putter  

Blauwe Reiger Grauwe Gans Rietgors 

Boerenzwaluw Groene Specht Rietzanger 

Boomklever Grote Bonte Specht Roodborst 

Boomkruiper Heggenmus Roodborsttapuit 

Boompieper Holenduif Roodmus 

Bosrietzanger Houtduif Scholekster 

Braamsluiper Huismus Spreeuw 

Brandgans Kauw Strandplevier 

Bruine Kiekendief Kievit Tafeleend 

Buizerd Kleine Karekiet Tjiftjaf 

Canadese Gans (Grote) Kleine Mantelmeeuw Torenvalk 

Cetti’s Zanger Kneu Tuinfluiter 

Dodaars Knobbelzwaan Turkse Tortel 

Dwergstern Koekoek Vink  

Ekster Kokmeeuw Visdief 

Fazant Koolmees Waterhoen 

Fitis Kuifeend Wilde Eend 

Fluiter Lepelaar Winterkoning 

Fuut Meerkoet Witte Kwikstaart 

Gaai Merel Zanglijster 

Geoorde Fuut Nachtegaal Zilvermeeuw 

Gierzwaluw Nijlgans Zwarte Kraai 

Goudvink Ooievaar Zwartkop 

Bert van Eijk 
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Het is maar wat de naamgevers belangrijk vin-

den. Zijn rode borst of zijn zwarte keel. Maar 

„What‟s in a name?‟ Voor mij maakt het niet uit, 

rode borst of zwarte keel, want ik geniet er altijd 

van als ik hem zie. Het gaat om de combinatie 

van al die mooie kleur-

tjes en zijn gedrag. 

 

Het is zo‟n vogeltje dat 

ik al jarenlang probeer 

mooi op de foto te zetten. 

Maar ik ben niet zo‟n 

fotograaf die geduldig 

postend uren-, misschien 

wel dagenlang kan wach-

ten tot hij precies naar 

wens landt in bloeiend 

fluitekruid of koolzaad 

met een rupsje in zijn snavel onder prima licht-

omstandigheden. Ik moet het meer hebben van 

toevallige ontmoetingen. 

In juli rijd ik in het land van mijn voorvaderen 

op een weggetje langs een natuurgebied, de 

Sophiapolder bij Oostburg. Nog niet zo lang 

geleden waren hier landbouwgronden. Nu is dat 

omgezet naar nieuwe natuur.  

 

Veel water, riet, weiland en een grote natuurlijke 

oeverzwaluwenwand. Op waarneming.nl zie je 

regelmatig welke zeldzaamheden dit gebied 

bezoeken. In Zeeuws Vlaanderen zijn ze trou-

wens toch niet zuinig met omzetten van land-

bouwgrond naar natuurgebied, ondanks veel 

plaatselijke weerstand. Een zin uit het Rizla-

album: ”Ook vestigt hij zich op niet al te nette, 

droge weiden, in duingedeelten, in de buurt van 

spoorwegen, waar de 

bodem uit zand en kiezels 

bestaat enz.”  

 

Laat ik nu net bij een niet 

al te net en droog weiland 

rijden. Voor me zie ik een 

vogeltje fladderen. Hij 

duikt in de berm, pikt een 

rupsje van de bodem en 

gaat dichtbij met rupsje in 

de snavel op een paaltje 

zitten. Hosternokke 

(Zeeuwse krachtterm) juist met tegenlicht. Dan 

maar even wachten of hij deze actie nog een 

keer herhaalt aan de andere kant van de weg. De 

actie herhaalt hij niet, maar wel gaat hij op een 

paaltje aan de goede kant zitten. Het eerste wat 

me opvalt, is hoe hij zijn kopje een beetje schuin 

wegdraait en met een kraaloogje de bodem 

afspeurt op zoek naar voedsel. Ik zet de auto in 

zijn 1 en rij zachtjes naar hem toe. Hij blijft 

zitten! Zo slaag ik erin om een paar plaatjes van 

hem te maken. Beter had ik hem nog niet. En nu 

maar wachten op de ontmoeting met fluitekruid, 

rupsje en goed licht… 
 

            Ko Katsman 

Noot Redactie: 

Met als resultaat een schitterende foto op de voorpagina!!! 
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Een Succesvolle Nestkast 

 

 

Al 33 jaar, dus sinds 1982 onderhouden en inventariseren Siem van der Haas, Cor Kes en de laatste jaren 

ook Wim de Jong deze kast. Dit is een van de 55 kasten die, door dit team, in het gebied Kruiskade, 

Spookverlaat en Vierheemskinderenweg, worden gecontroleerd. 

 

In deze valkenkast, bij de Fam. P. Vlasveld aan de Vierheemskinderenweg, is er maar liefst 31 seizoenen 

gebroed. 

 

In totaal 24 x Torenvalken, 4 x Holenduiven, 1 x Turkse tortels en 2 x Nijlganzen. 

 

De drie “tralies” zijn door Cor aangebracht om te voorkomen dat de (exotische) Nijlganzen de kast weer 

kraken. Verderop aan de Vierheemskinderenweg hangt nog een valkenkast in een bosje. 

Deze kast was dit jaar ook bezet door Torenvalken. 

 

 

 

 

Team Cor Kes en P. Vlasveld 

 

  

Jonge Torenvalken 
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NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 
 

1) 

Een aantal jaren geleden was er een flinke lobby voor een golfterrein in de Leiderdorpse Boterhuispolder. Onze 

VWG heeft hier toen middels onze Commissie Overheidszaken c.a. duidelijk en onderbouwd stelling tegen geno-

men. En met succes: het gebied is nu (gedeeltelijk) een extensief natuurrecreatiegebied waar bijvoorbeeld weide-

vogelsoorten broeden waar rekening mee wordt gehouden. 

Toch kunnen in bepaalde situaties vogelnatuur en golfterreinen best samengaan. De ongeveer tweehonderd terrei-

nen hebben samen een geschat oppervlak van viermaal de Oostvaardersplassen! In veel gevallen is het daar voor 

vogels prima toeven en zelfs helpen ze de beheerders ook nog de grasmat gezond te houden en te vrijwaren voor 

schade. Twee derde van de terreinen bestaat uit gevarieerde natuur. Er zijn zo‟n vierhonderdduizend verenigings-

leden, golf is in grootte de derde sport in ons land. En hoe dan ook: de golfers beoefenen hun buitensport met 

plezier in de natuur, of deze nu geheel dan wel deels “gemaakt” is ……… 

Vogelbescherming Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie hebben het afgelopen jaar zeven 

golfterreinen onderzocht op de er aanwezige vogels, zowel broedende als langstrekkende. Per terrein kwamen 

daar verschillende kenmerkende soorten uit, afhankelijk van de er voorkomende Habitats. Om de vogelstand 

verder te kunnen stimuleren hebben de onderzoekers gerichte adviezen aan de betreffende beheerders gegeven. Zo 

mogelijk zodanig dat soorten die op de Rode Lijst staan mede geholpen kunnen worden (zoals Tapuit, Nachtzwa-

luw, Nachtegaal). Verder bevordert o.a. het ophangen van spreeuwenkasten “gezonde” bestrijding van larven van 

voor het gras schadelijke insecten; bijkomend groot voordeel hierbij is dat het beschadigen van de grasmat door 

foeragerende Roeken minstens gedeeltelijk kan worden voorkomen omdat de Spreeuwen de beschikbare voedsel-

voorraad al danig hebben doen slinken door het voederen van hun altijd hongerige jongen. 

Het bovenstaande is ter verduidelijking van het door Vogelbescherming Nederland en de Koninklijke Nederlandse 

Golf Federatie uitgebrachte boek VOGELS EN GOLFBANEN, over het project Committed to Birds (2015).  

Zeer zeker een erg positief en baanbrekend gebeuren om op deze manier samen te werken en een bewijs te (gaan) 

leveren dat sport- en natuurverenigingen gezamenlijk tot mooie en zinvolle dingen in staat blijken te zijn! Voor-

oordelen kunnen op deze manier omslaan in voordelen ……Een erg interessant werk om kennis te nemen van de 

manieren waarop golfterreinen vogelvriendelijk kunnen worden ingericht! Ook voor onze leden die functioneel 

met dit onderwerp te maken (kunnen) krijgen. Of op veel kleinere schaal wellicht zelf iets zouden kunnen bewerk-

stelligen ………..  

Het werk is met ingang van heden opgenomen in de VWG-bieb en op CD uitleenbaar. 

 

2) 

Voordat ondergetekende lid van onze VWG werd (november 1983) had de vereniging al een abonnement op het 

blad Limosa. Regelmatig staan hierin interessante artikelen. Volgens enige jaren geleden gemaakte afspraak wordt 

elke jaargang gedurende drie jaren in de bibliotheek bewaard. Soms moet daarop wel een uitzondering worden 

gemaakt, o.a. wegens duidelijke raakvlakken met (een of meer van) de kerntaken die de VWG zich ten doel heeft 

gesteld, of een relatief erg interessante/belangwekkende inhoud, enz.  

In dit geval gaat het om een themanummer, en wel BIRD TRACKING, zender- en loggeronderzoek aan vogels in 

Nederland (Limosa nummer 87.2/3, 2014).  

De inleiding start met een overzicht van de verschillende technieken en het gebruik ervan in ons land. Daarna 

wordt in hoofdzaken ingegaan op de verkregen inzichten van dergelijke onderzoekmethodes. Vervolgens komen 

twaalf hoofdstukken aan bod met een uitwerking aangaande allerlei onderzoekresultaten. Zoals trekroutes, disper-

sie van jonge Oehoes, foerageerlocaties/-habitats Purperreigers, voorkomen vogelaanvaringen op militaire vlieg-

velden, pleisterplaatsen Kleine Zwanen, jaarrond volgen van Blauwe Kiekendieven, overwinteringsgebieden 

Gierzwaluwen, voedsel Groene Specht in Noord-Brabant, enz.  

Recentelijk heeft het zender- en loggeronderzoek door technische ontwikkelingen een hoge vlucht genomen en het 

einde ervan is bij lange na nog niet in zicht. De mogelijkheden tot onderzoek worden steeds groter en steeds meer 

details kunnen worden vastgelegd.  

Het nummer telt zo‟n 130 bladzijden en bevat ook kaarten, diagrammen, grafieken, tabellen, kleuren- en zwartwit-

foto‟s. Zeker de moeite waard om door te nemen en vanaf nu uitleenbaar. 

 

3) 

De afgelopen zomer bracht SOVON haar JAARVERSLAG 2014 uit. Het beslaat 34 pagina‟s en informeert de 

lezer over van alles waarmee de stichting zich bezighoudt en hoe de organisatie in elkaar steekt. 
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Zo komt men o.a. tegen:  

de Meerjarenvisie 2014/2017, organisatiestructuur, het Jaar van de Spreeuw met wat uitweiding;  

Monitoring [de Meetnetten, onze VWG levert hieraan veel werk, tijd en bijdragen (dit zijn vooral Broedvogels, 

Weidevogels, Urbane Soorten = Stadsvogels, Watervogels = Wintertellingen, Slaapplaatsen, PTT-project = Punt 

Transect Tellingen, Vogelatlas];  

verder ook Onderzoek, Internationaal, Partners & Samenwerking, Organisatie – Personeel (“wie doet wat”), 

Bestuur en Ledenraad, Publicaties. 

Jaarverslagen zijn niet altijd gemakkelijk of snel door te worstelen, maar zonder te beweren dat dit een echt “leuk” 

verslag is vond ik het geen straf om het door te nemen. In plaats van “taai” kwam het aardig “fris” op mij over. En 

niet onbelangrijk: ik werd er ook nog wat wijzer van! 

Voor belangstellenden is het verslag vanaf heden uitleenbaar, het staat op CD.  

 

4) 

Dit jaar verscheen het rapport STATE OF NATURE IN THE EU 2007-2012 met bijlagen. Het gaat te ver om hier 

inhoudelijk op in te gaan en de inhoud is veel breder dan aangaande alleen vogels. Toch lijkt het interessant 

genoeg om te bewaren totdat over een aantal jaren het volgende rapport verschijnt. Engelstalig en op CD, vanaf nu 

uitleenbaar voor de (Europees) breed geïnteresseerden. 

                  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. 

 

LET OP!!  HET AFLEVERINGSADRES IS GEWIJZIGD: 

 
Als u tijd hebt, kunt u uw vondst(en) afleveren BIJ DE PORTIER van het KANTOOR van Naturalis,  

Darwinweg 2, 2333 CR  Leiden. Telefoon: 071-5687600. Hier wordt u verder geholpen. 
Deze wijziging heeft te maken met het feit dat er geen dode dieren door het museum getransporteerd mogen 

worden. 

Het kantoorgebouw is te bereiken door onder de loopbrug door te rijden en dan de eerste weg links te nemen. 
Parkeren op de parkeerplaats achter het gebouw (inrit tweede slagboom). 

(Geert-Jan, bedankt voor de informatie!) 
 

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): 

Op 2 juni jl. gaf Geert-Jan van Beek 3 kadavertjes van raamslachtoffers (elders verongelukt) af. 
Dit betrof 2 Vinken (♂♂) en 1 Spreeuw (♀). 

Hartelijk dank voor je moeite, zowel aangaande de bezorging als de mededeling.. 

IJsmeester 
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 In een vorige 

aflevering is wat inge-

gaan op de KRUIS-

BEKKEN invasie 

gedurende de herfst van 

2013 in ons land; voor 

de volledigheid nu een 

vervolg: bij het befaam-

de vogeltrek-tel- en –

kijkpunt Falsterbo in Zuid-Zweden telde 

men de passanten als volgt: KRUISBEK 

28.865 (langjarig gemiddelde 1986/2012 

was 2.830 vogels) –GROTE KRUISBEK 

2.784 (l. j. gem. 793) – WITBANDKRUIS-

BEK 223 (l. j. gem. 4,9). 

 VERVOLG KRUISBEKKEN-INVASIE 

met in NEDERLAND geteld: KRUISBEK, 

half. aug./half nov. 2013 35.792 vogels – 

GROTE KRUISBEK, verblijfsschattingen 

komen neer op 450 tot 500 verblijvende ex 

in herfst/winter 2013/2014 in alle provincies 

– WITBANDKRUISBEK, het totale aantal 

verblijvende vogels in herfst/winter 

2013/2014 ligt op 12 ex. 

 Nadat al eerder hoge concentraties dioxines 

zijn aangetroffen in eieren van de TAPUIT 

(zie in een eerdere aflevering) blijkt dit ook 

het geval te zijn bij de GRASPIEPER en 

ROODBORSTTAPUIT; de hoge concentra-

ties worden gevonden bij vogelsoorten die 

op de grond levende insecten eten; dit ver-

oorzaakt het niet uitkomen van eieren en ook 

optreden van embryonale afwijkingen. 

 Een kort vaderlands beeld van de GROTE 

ZILVERREIGER: eerste Nederlandse 

broedgeval 1977 in de Oostvaardersplassen 

– thans ± 150 broedparen met een over de 

jaren gemeten zeer sterke toename – broed-

areaal vooral in de Oostvaardersplassen –; 

de soort overwintert in ons land aangevuld 

met vogels uit Frankrijk en oostelijk Europa 

tot in Oekraïne, in groot en groeiend aantal 

met mogelijk nabij 4.000 ex in 2014 – is re-

latief winterhard door grotere voedselkeus 

en jachtwijze. 

 Idem aangaande de KLEINE ZILVERREI-

GER: eerste vaderlandse broedgeval 1979 

(ook vastgesteld in de Oostvaardersplassen) 

– meer spreiding in broedlocaties dan de vo-

rige soort – stand groeide zeer sterk uit tot 

plm. 250 broedparen, maar nam in 2010 en 

2012 sterk af (wintergevoeligheid) – groot-

ste vestigingen: Quackjeswater, Oostvaar-

dersplassen, Braakman en Schiermonnikoog 

– is wintergevoelig door relatief beperkte 

voedselkeus en jachtwijze – overwintert 

minstens gedeeltelijk in vooral Afrika zuide-

lijk van de Sahara en rond het Middellandse 

Zeegebied. 

 In april/mei 2014 waren 31 leden van onze 

vereniging te gast op vogelreis door BUL-

GARIJE; op de groepslijst stonden uiteinde-

lijk  244 soorten aangekruist, voorwaar een 

geweldig hoog aantal;  het land huisvest 

meer dan 400 vogelsoorten (het hele jaar 

door gerekend), dus namen “onze” 31 door-

douwers in slechts 11 dagen liefst zo‟n 60% 

van de totale landelijke soortenpopulatie 

waar …….. 

 Nog meer over BULGARIJE, uiteindelijk is 

de VWG daar vertegenwoordigd geweest: 

het oostelijke Rodopengebied meet 

4.200km² en is heuvelachtig met vooral heu-

vels tussen 200 en 600 m hoogte, de habitat 

is een ontmoetingsplek tussen de Oost-

Europese, Mediterrane en Klein-Aziatische 

regio‟s; tot nu toe zijn er minstens 278 offi-

cieel waargenomen vogelsoorten, 36 van de 

38 in Europa komende roofvogelsoorten zijn 

er gespot, daarnaast is het gebied erg rijk aan 

zangvogels. 

 VERVOLG OOSTELIJKE RODOPEN IN 

BULGARIJE: in 2011 telde het gebied 55 

broedparen van de VALE GIER en een tota-

le populatie van 155 vogels; individuen van  

 

         Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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de net over de grens in Griekenland (NP Da-

dia) levende groep van MONNIKSGIEREN 

(± 80 vogels, waarvan 20 broedparen) zijn 

regelmatig rondom de Bulgaarse voeder-

plekken te zien; verder broedde meer dan de 

helft van de 35 Bulgaarse AASGIEREN in 

2011 in deze streek. 

 Een van de beschermde natuurgebieden in 

BURGARIJE is het NATUURPARK VI-

TOSHA, dat direct ten zuiden van de hoofd-

stad Sofia ligt; het hele jaar door kan men er 

ongeveer 200 vogelsoorten tegenkomen, 

waarvan er zo‟n 120 als broedvogel staan 

geklasseerd; enkele interessante soorten zijn 

NOTENKRAKER, BEFLIJSTER, ZWAR-

TE SPECHT, HAZELHOEN, STRAND-

LEEUWERIK, ALPENHEGGENMUS, 

ARENDBUIZERD, RUIGPOOTUIL. 

 Het jaar 2011 ligt alweer aardig lang achter 

ons, maar vergastte ons wel op een aantal 

Nederland bezoekende ZELDZAME VO-

GELS; wat meldingen aangaande de voor 

ons zeldzaamste soorten: Bronskopeend, 

Eleonora‟s Valk, Giervalk, Kleine Trap, 

Kaspische Plevier, Amerikaanse Oeverloper, 

Kumliens Meeuw, Dwerguil, Groene Bijen-

eter, Langstaartklauwier, Kalanderleeuwe-

rik, Balkanbaardgrasmus, Maskergors, 

Cirlgors, Grijze Gors, Bruinkeelortolaan. 

 Aanvullend in 2012: een nieuwe in ons land 

waargenomen soort was de BONTE 

STERN; verder lijkt definitieve vestiging 

van o.a. ORPEUSSPOTVOGEL, BIJEN-

ETER en SLANGENAREND aanstaande. 

 De aantallen van broedvogels als bijvoor-

beeld GROTE ZILVERREIGER, CETTI‟S 

ZANGER en KLEINE ZILVERREIGER 

zijn intussen relatief enorm tot behoorlijk 

opgeschroefd. 

 Tot slot van de opsommingen uit 2011 nog 

wat getelde aantallen territo-

ria/broedgevallen van ZELDZAME 

BROEDVOGELS: Casarca 11, Nonnetje 4, 

Brilduiker 3, Korhoen 4, Woudaap 18, 

Zwarte Wouw 2, Rode Wouw 1, Zeearend 3, 

Oeverloper 7, Geelpootmeeuw 6, Hop 3, 

Bijeneter 4, Kuifleeuwerik 2, Grauwe Fitis 

1, Krekelzanger 1, Citroenkwikstaart 1, 

Roodmus 6.  

 DE WIEDEN is een Natura 2000-gebied van 

ruim 8000 ha groot en erg divers in habitats, 

van 2006 t/m 2011 werd het voor het eerst 

compleet geïnventariseerd op broedvogels: 

138 soorten met ruim 34.000 broedparen; in 

2011 startte de tweede telperiode, dus in 

2017 weet men hoe de situatie er dan voor 

staat. Jammer dat het bij  allerlei publicaties 

zolang duurt tot er gegevens openbaar zijn. 

 Vervolg DE WIEDEN: aangewezen als Na-

tura 2000-gebied voor 13 broedvogelsoorten 

(Aalscholver, Rietzanger, Snor, Bruine Kie-

kendief, Zwarte Stern, Watersnip, Porselein-

hoen, Purperreiger, Roerdomp, Kwartelko-

ning, Paapje, Grote karekiet, IJsvogel). 

 Nogmaals DE WIEDEN, nu met wat habi-

tatdiversiteit: veenweidegebied met weide-

vogels, kraggengebied met moeras- en bos-

vogels, grote wateren met watervogels; soms 

broedgevallen van Velduil, Klein en Kleinst 

Waterhoen en verder o.a. Kleine Bonte 

Specht, Wielewaal, Appelvink, Bosuil. 

 KOLIBRIES onder een vergrootglas: ze 

splitsten zich 42 miljoen jaar geleden in Eu-

ropa af van de Gierzwaluwen en bereikten 

via Siberië en de Beringia (voormalige land-

brug naar Alaska) Amerika; binnen 22 mil-

joen jaar ontstonden alle 340 moderne koli-

briesoorten, waarvan de meeste (140) in de 

Andes voorkomen. 

 In de juli- en augustusmaand van 2013 ver-

bleven er minstens 33 LACHSTERNS tege-

lijk in Nederland, op basis van de getelde 

broedparen en hun jongen verbleef rond 50 

tot 60 % van de Noordwest-Europese popu-

latie in ons land. 

 Jaarlijks trekken er zo‟n dertig miljoen 

Spreeuwen door en over ons land, de Neder-

landse broedpopulatie nam de afgelopen der-

tig jaren helaas af met maar liefst veertig 

procent.  

 Wat ZINTUIGLIJKE VERMOGENS bij 

vogels: ritmegevoel (papegaaien), zelfbe-

wustheid (eksters), kunstzinnigheid (prieel-

vogels), altruïsme (elfjes), “pure liefde” (al-

batrossen); vogels zijn net mensen!  

         Anonymus Snuffelaer   
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Jenny Katsman-Kuipers  fotografeert tijdens de Open Dag….. 
 


