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Bestuursmededelingen 
 

 

 
Kosten Open Dag 30 mei 2015 
In velerlei opzichten kunnen we terugzien op een 

zeer geslaagde Open Dag! Vooral over de toestroom 

van nieuwe leden zijn we blij verrast. Stond de teller 
na afloop van de Open Dag op 11 nieuwe leden. 

Inmiddels zijn we voor 2015 de 20 gepasseerd! 

En dat mocht/mag wat kosten! Op de Algemene 
Ledenvergadering in maart 2014 vroegen we uw 

mandaat voor € 2500,--. Op de vergadering van 28 

oktober 2014 met de coördinatoren mochten we het 

budget verhogen tot € 5000,--.  
Gisteren (3 november 2015) kon onze penningmees-

ter Leo van Soldt aan de coördinatoren de eindafre-

kening laten zien! 
De totale begroting was € 5680,--. Werkelijk uitge-

geven: € 5507,--. We ontvingen subsidie van Stich-

ting Beheer De Hoek: € 1789,--. 
Netto kostte de Open Dag ons € 3718,--. Een groot 

compliment aan allen die hieraan hebben bijgedra-

gen! 

 

Bijenrondje in de Elfenbaan 

Peter van den Akker van de Stichting Zuid-

Hollands Landschap vraagt ons om medewerking bij 
het algemene beheer van een nog aan te leggen 

“Bijenrondje” in de Elfenbaan bij de afslag van de 

N11 Hazerswoude-Rijndijk. Ook vraagt hij, of wij in 

dat gebiedje wat nestkasten voor vogels kunnen 
plaatsen. 

Cor Kes werd door Peter benaderd. De eerste vraag 

heeft hij doorgespeeld naar het bestuur. Wij hebben 
gemaild, dat we willen participeren in het algemene 

beheer. De planning is, dat het “Bijenrondje” bin-

nenkort door het Zuid-Hollands Landschap wordt 
aangelegd en begin april 2016 wordt geopend.  

Cor heeft positief gereageerd op de vraag naar 

nestkasten. 

Uiteraard zal nader overleg plaatsvinden over de 
inbreng die van ons verwacht wordt. 

 

 
 

De “Nacht van de Nacht” 
Al enkele jaren organiseert Louis Westgeest een 

excursie bij Kruiskade/Spookverlaat als de klok één 

uur wordt teruggezet. In deze “Nacht van de Nacht” 
wordt aan particulieren en overheden gevraagd 

zoveel mogelijk lichten te dimmen. In de media en 

op Facebook was er dit keer veel aandacht gegeven 
aan deze excursie. 19 oktober stond er een wervend 

interview met een schitterende foto van Louis in het 

Leids Dagblad. De gevolgen bleven niet uit!  

Ruim 50 excursiegangers! 
Ans van den Broek zou al rondleiden en gelukkig 

was ook Jan Kuijt bereid bij te springen. 

Het werd een fantastische avond! Opvallend veel 
kinderen liepen mee! 

Opmerking van Jan: “Ik heb stiekem een beetje 

reclame gemaakt voor onze VWG!” 
 

Uitpluizen van uilenballen 

Jan Kuijt en Bas Bijl waren 7 oktober actief op de 

Johannes Postschool te Hazerswoude-Dorp. Bianca 

van Aalst, lid van de ouderraad had hen via onze 

website gevraagd te helpen bij het uitpluizen van 

braakballen. 21/10 stond er in de “Groene Hart 
Koerier” een mooi verslag met foto van “Jan in 

actie”! 

 

Cursus natuurfotografie 
De cursus natuurfotografie van Chris van Rijswijk 

is 15 oktober gestart met 21 deelnemers, waaronder 

4 niet-leden. We hoopten op 10 à 20 cursisten. Dus 
volledig volgeboekt! 

Een cursist meldde zich meteen als lid van de VWG. 

Geweldig! 
 

Tuinvogeltelling 

In het weekend van 16/17 januari 2016 vraagt 

Vogelbescherming Ned. ons weer een half uur de 
vogels in onze tuin te tellen. Na afloop is met enkele 

“klikken” te zien wat de resultaten in uw regio zijn 

en waar de tellers zitten. Ook landelijke resultaten 
zijn overzichtelijk op de site aanwezig.

 

           Piet van Woerden, 

            secretaris 
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Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2015-2016 
 

 

De verenigingsavonden en -activiteiten zullen 

meestal plaatsvinden in een van de zalen van “Het 
Anker”, Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-

3413480 (beheerder: 071-3412351). Als er een 

andere locatie van toepassing is, dan staat dat achter 
de betreffende activiteit vermeld of men krijgt sepa-

raat daarvan bericht. 

 
Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk 

voor alle leden. 

Voor leden is de toegang tot de avonden altijd gratis, 

niet-leden zijn welkom, maar betalen € 2,50 toe-
gang. 

De startavond en “leden voor ledenavond” zijn 

uitsluitend voor leden bedoeld. 
 

Aanmelden voor en informatie over ledenexcursies bij 

John van Blaricum; aanmelden is verplicht en kan tot 
uiterlijk de voorafgaande donderdagavond. Liefst per 

e-mail: johnvanblaricum@ziggo.nl, anders per tele-

foon: 071-5212665 (b.g.g. Ton Renniers: 071-
5411315; daarna b.g.g. Bert van Eijk: 071-5893006). 

Deze excursies vertrekken vanaf parkeerplaats Rijndijk 

312, enkele honderden meters oostelijk van de Koude-
kerksebrug aan de Rijnzijde (voorheen Boers), te 

Hazerswoude-Rijndijk, tenzij anders staat vermeld. 
 

Voor publieksavonden en publieksexcursies is infor-
matie te verkrijgen bij Louis Westgeest, tel. 06-

53695357. Publieksavonden zijn voor leden gratis 

toegankelijk. 

Piet van Woerden 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

Za. 19/12 08.00 – 17.00 
Ledenexcursie: Delta en Hoekse Waard (wintergas-

ten: eenden/ganzen/zwanen) 
John van Blaricum 

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

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

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

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

Za. 05/03 08.00 – 17.00  
Ledenexcursie: Aalkeetbuitenpolder, Rietputten en 

Staalduinen. 
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 
 1e Buitenlandreis: Letland John van Blaricum 

Di. 17/05 t/m 

Wo. 25/05 
 2e 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! 

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
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 

 

Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude 

 

Knotdata: 

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 

 

         Cor Kes 

   (071 – 3414507) 
    (06-12729909) 

 

  Margot & Ronald 

        Klingers 
   (071 – 5411198) 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 

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 

07.30 – 11.30 

World- of European Bird Watch: 

01-10-2016 

Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 
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Bericht van de voorzitter 
 
Wat een mooi jaar… 
 

Voor mij is het een mooi jaar. Inmiddels geniet ik al 
weer ruim een jaar van mijn prepensioen. De vele 

klussen die waren blijven liggen tot de tijd dat ik 

stopte met werken (althans bij een werkgever!) zijn 
grotendeels gedaan. En dat is lekker. Meer tijd voor 

leuke dingen. 

 
Zoals bijvoorbeeld de ‘Open Dag’ die we tijdens ons 

7e lustrum inmiddels hebben gevierd. Wat is het toch 

geweldig dat je zo’n dag kan organiseren met zoveel 

enthousiaste vrijwilligers. De open dag werd mede 
georganiseerd om nieuwe –liefst wat jonge- leden te 

werven. En die zijn gekomen. Zo’n 400/500 bezoe-

kers leverden die dag weer 12 nieuwe leden. We 
hebben toch al niet te klagen, want het afgelopen jaar 

zijn er in totaal 22 nieuwe leden bij gekomen. 

De kosten van de open dag vielen uiteindelijk ook 

erg mee, mede door een subsidie van SBH (Stichting 
Beheer de Hoek). Wat ook meeviel was het weer. De 

heftige nachtelijke regen en wind was op de dag zo 

goed als verdwenen. De leuke activiteiten zorgden 
voor een geslaagde dag. 

 

En dan ……. de vrouw die ik 3 jaar geleden heb 
leren kennen, Mia List, wil met me trouwen. Ik hoop 

dat de bril nog op uw neus staat, dat u niet van uw 

stoel bent gevallen of dat u niet denkt dat dit een 

drukfout is. Nee mensen, echt waar op vrijdag de 13e 
november geven (als u dit leest is het inmiddels 

“gaven”) wij elkaar het jawoord. Op zo’n leeftijd 

(nee, ik verraad het niet) toch nog (kunnen) trouwen, 
wat kan je mooier hebben. Ook het huis van Mia is 

inmiddels verkocht. Geen makelaar nodig gehad. 

Spontaan diende zich iemand aan. Kan je het mooier 
treffen? 

 

Maar we zijn er nog niet met mooie gebeurtenissen. 

In de Munnikenpolder in Leiderdorp bouwen we een 
oeverzwaluwenwand (OZW). Deze polder wordt 

opnieuw ingericht door de Grondstoffenbank Zuid-

Holland (GZH), met als doel hier een natuur- en 
recreatiegebied van te maken. De heer Fred Wage-

naar, directeur van de GZH en tevens lid van onze 

vogelwerkgroep zag en hoorde in gesprekken met 

o.a. Cor Kes over de aanwezigheid van oeverzwalu-
wen in het gebied. Hij toonde direct alle medewer-

king om een definitief verblijf voor deze zwaluwen 

te creëren. Na vooronderzoek is uiteindelijk besloten 
de OZW zelf te bouwen. Dit type OZW wordt ook al 

met veel succes in Duitsland toegepast. Een dergelij-

ke OZW kon ook gekocht worden, maar zelf bouwen 

is veel leuker en goedkoper. En met onze actieve 

VWG moest dat toch zeker lukken. Een groot aantal 
actieve leden van de commissie landschapsbeheer 

van onze VWG heeft inmiddels, onder toeziend oog 

van de ‘bouwbaas’ Ton Renniers het casco op de 
aangegeven plek neergezet (zie foto). 

Nu nog de nestgaten en nestkasten en dan staat er een 

prachtige oeverzwaluwenwand. 
 

Om de kosten nog meer te drukken voor de VWG is 

er ook subsidie aangevraagd bij o.a. het IJsvogel-
fonds en de Groene Motor (Provincie), die vrijwilli-

gerswerk in de leefomgeving stimuleren. Vogelbe-

scherming Nederland ondersteunt met het IJsvogel-

fonds kleine vogelprojecten, wat mede mogelijk 
wordt gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. 

Inmiddels is er door het IJsvogelfonds  een behoor-

lijk bedrag toegezegd. Dit bedrag kwam overeen met 
de eerste begroting. Deze begroting is wel weer wat 

bijgesteld en nu komen de werkelijke kosten dan ook 

hoger uit. Maar desalniettemin zijn we als vereniging 

enorm blij met de bijdrage van het IJsvogelfonds. 
Hopelijk zal de Groene Motor ook positief beslissen 

op onze subsidieaan-

vraag. 
 

Al deze gebeurtenissen 

bezorgen mij in ieder 
geval een mooi jaar. 

 

 

Bas Bijl 

Voorzitter 

 

 

 

voorzijde OZW 1 
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Ongein in de Onlanden 
 

Drenthe dient als decor voor daverende start 

knotseizoen.  
 

Terwijl in heel Europa discussies woeden over het 

sluiten van de grenzen voor vreemdelingen, ving het 
gastvrije Drenthe van 25-27 september zonder mor-

ren een groep arbeidsmigranten op. Het betrof de 

knotploeg van de VWG Koudekerk Hazerswoude, op 

zoek naar een inspirerende werkomgeving. Reeds 
voor de vierde keer boden zij zich, enig masochisme 

is hen niet vreemd, aan bij Natuurmonumenten regio 

Noord, om in ruil voor toegang tot de beste natuur-
gebieden enig landschapsonderhoud te plegen.  

 

Na het Drentse Aa gebied, Gaasterland en het Wad-
deneiland Schiermonnikoog onveilig (maar ook 

mooier) gemaakt te hebben, werd deze keer koers 

gezet naar de Onlanden. In het idyllische Roderesch 

werd een wel zeer luxueus onderkomen gevonden, 
dat bij de kascommissie nog zeker aanleiding tot 

vragen zal geven. Hier wandelde op vrijdagavond de 

bedaarde en bebaarde Wim van Boekel binnen die 
vanuit Stichting de Onlanden, Vogelbescherming, 

waterschap Noorderzijlvest, Sovon en Zoogdiervere-

niging de Onlanden in de gaten houdt. Hij wist de 

dames en heren van de VWG gedurende een 2 uur 
durend betoog te boeien met alles wat zij al dan niet 

wilden weten over de geschiedenis van de Onlanden 

en wat daar zoal groeit en bloeit en Wim telkens 
weer boeit.  

 

Het was bijzonder dat het VWG-lid Maarten Koo-

men, al jaren woonachtig in deze streek, hierbij 

aanwezig was! Natuurmonumenten had ook deze 

keer voor de zaterdagmorgen weer een bijzondere 
locatie uitgekozen, waar de onmiskenbare kwalitei-

ten van de VWG volop tot hun recht zouden komen: 

het Kostverlorenveentje nabij Bunne. Ver verwijderd 

van de bebouwde kom, konden de Koudekerkers hier 
zonder risico op overlast worden losgelaten. Dit 

prachtige hoogveengebiedje moest dringend ontdaan 

worden van bosopslag, een klusje dat de knotploeg 

zeer is toevertrouwd. Ook was het nodig de onge-
wenste waterlelies uit de vennen te halen, waartoe 

boswachter Jacob de Bruin van Natuurmonumenten 

waadpakken ter beschikking stelde. Helaas bleken de 
lelies zich nog dieper te hebben geworteld dan Mar-

tijn lang is - en die meet toch wel een metertje of 3 - 

zodat we de waterlelies helaas ongemoeid moesten 

worden gelaten.  

 

Als compensatie mocht er geplagd worden, een 
slavenwerkje waarvoor geen Drent nog te porren is. 

Dit bleek een kolfje naar de hand van Jan Kerkvliet. 

In zijn eentje plagde hij heel wat vierkante meters 

pijpenstrootje-zoden, ondertussen de rest van de 
knotploeg tonend wat nou echt werken is.  

 

Moegestreden kon er geluncht worden, waarna 
gastheer Wilfred er nog een hoogveen-excursie 

tegenaan gooide. Zijn betoog over het grote belang 

van de ijstijd, keileem, zuurgraad, voedselarmoe, 
verlanding, kleine veenbes en wateraardbeien ging er 

in als de traditionele Nijlanderesch-appelkoek, ook 

deze keer weer verzorgd door oud-VWG lid en 

toekomstig HeelHollandBakt winnaar Juliet. Wie zou 
denken dat de knotters na al deze inspanningen ineen 

zouden storten, heeft het mis.  
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Na een even nodige als korte opfrisbeurt moest er 

natuurlijk gevogeld worden op de door Wim van 

Boekel aanbevolen locatie. Hier bleken alle vogels of 

naar Afrika vertrokken, of zich stil te houden, of zich 
te verstoppen, zodat vooral veel rietpluimen konden 

worden bewonderd.  

 
Gelukkig wist Bas Bijl boeiend te vertellen over zijn 

prestatie 40 jaar geleden, toen hij het landschap 

opsierde met een prachtige hoogspanningskabel. 

Ondertussen wisten de oplettende vogelaars toch nog 
een grote zilverreiger, wat ooievaars, een baardman-

netje, een slechtvalk en een havik op te merken, wat 

toch nog een indruk gaf van de kwaliteiten van dit 
gebied. Gevolg van deze lange wandeling was wel 

dat er, weer in Roderesch aangekomen, een lome rust 

neerdaalde op de VWG. De behoefte om even niks te 

doen was zo groot dat men besloot de dames WK 

wielrennen wedstrijd live te gaan volgen. Kijken naar 

hoe gras groeit is boeiender, maar dat leek niemand 

te deren. Na een ronkende nacht stond er op zondag-
ochtend een daverend ontbijt klaar. Hoog tijd om de 

organisatoren te bedanken voor hun inzet. Bert, 

Ronald, Margot, Tineke en Ria namen het terechte 
applaus bescheiden in ontvangst. Wilfred zat er 

echter wat stilletjes bij. Die zat te tobben over de 

locatie voor het knotweekend van 2016. Want dat er 
dan een lustrum gevierd moet worden, dat staat wel 

vast!  

 

 

Wilfred Alblas
 
 

Contributie/donatie 
 

De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd, is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten 
dezelfde werkwijze te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een envelop 

aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het 

jaar 2016. 
 

Vanaf 1 augustus 2014 dient het bankrekeningnummer aangepast te zijn aan de z.g. IBAN (International Bank 

Account Number)-voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons aangepaste  ING-
rekeningnummer  

NL61 INGB 0000 520103, t.n.v.: 

 

   Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
   Van Beethovenlaan 97  

  2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 

 
en graag voor 29 februari 2016. 

Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende bedragen: 

 
 Contributie voor een lid is   € 18,50 

 Contributie voor een gezinslid is  €   9,50 

 Contributie voor een jeugdlid is  €   9,50 

 Bijdrage donateur is minimaal  € 14,00 
 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom.    Leo van Soldt,  

Penningmeester 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Slapen!!!!  
 

Met 

vakantie 

wijzigt 
mijn 

slaappa-

troon. Ik 
ga vroe-

ger naar 

bed en 

sta 
meestal 

ook wat 

vroeger 
op. Mijn tijden zijn veranderd en worden meer 

bepaald door het daglicht dan door de vele activitei-

ten die aandacht vragen als ik thuis ben. Misschien 
een ritme zoals de oermens dat aanhield. Wat zou je 

anders moeten doen dan het dobbelen om vrouwen 

(of verdobbeld worden) en figuren snijden uit de 

afgekloven botjes? Aardig in dit licht is een onder-
zoek dat in oktober 2015 stond in het blad Current 

Biology. 

De slaapgewoonten van 3 traditionele stammen die 
leven als jagers-verzamelaars werden onderzocht. De 

Hazda in Noord Tanzania, de San in Namibië en de 

Tsimane in Bolivia. Het blijkt dat de natuurvolken 

niet met de kippen op stok gaan. Zij blijven na zons-
ondergang  nog een paar uur wakker. Op het koudste 

moment van de dag in de ochtend worden ze wakker. 

In de wintermaanden duurt de slaap een uur langer 
dan in de zomer. 

 

Hoe zit dat met vogels? 
Vogels geven een verschillend slaapbeeld. Ze slapen 

vaak op dezelfde plek als waar ze overdag zijn. Ze 

slapen op een twijg of tak of hangend aan een boom-

stam. Watervogels slapen drijvend op het water of 

staan op de grond. Fazanten en patrijzen verschuilen 
zich in de dichte vegetatie. Gierzwaluwen slapen in 

de lucht. Vooral in de winter slapen veel vogels bij 

elkaar voor veiligheid en warmte. Vogels die over-
dag actief zijn, slapen ’s nachts als het donker is. 

Soorten die ’s nachts of in de schemering jagen, 

zoals uilen, slapen overdag. Veel groepen watervo-

gels, zoals eenden en steltlopers, slapen op tijden die 

samenvallen met hoogtij, wanneer er geen voedsel te 

vinden is. 
Maar voor alles geldt, dat als je weer uitgeslapen 

bent je gebruik kan maken van de vele activiteiten 

van de Vogelwerkgroep (waarvoor je soms ook 

vroeg moet opstaan). Daarvoor hebben zich weer 
nieuwe leden aangemeld:  

Anke Burgers uit Leiden, Paul Haanraadts uit Lei-

derdorp, Ed van Diggele uit Hazerswoude Rijndijk, 
Henry Noorman uit Bleiswijk en Marc, Annette, 

Wessel en Lieve Neve-Schmidt uit Koudekerk aan 

den Rijn. Ik wens hun een mooie tijd toe bij de 
vogelwerkgroep.

  
 

De stand per 5 november 2015 komt daarmee op: 

216 leden, 29 gezinsleden (waarvan 2 jongeren), 12 donateurs en 15 overigen. 
 

 

          

Johan Hogedoorn 
    Uw ledenadministrateur 
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Oostelijk Deltagebied  
Excursie zaterdag 12 september 2015 

 
(Mijn eerste vogelavonturen) 
 

Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Geen idee 
wat het nou precies inhoudt, zo’n vogelexcursie. Of 

überhaupt, dat hele vogel kijken, waarom is dat 

eigenlijk zo leuk? 

De instructies vooraf heb ik netjes opgevolgd. Wan-
delschoenen aan en geen felgekleurde jas. Doe maar 

iets in het groen, blauw, zwart of bruine kleurenspec-

trum. Ik heb zelfs maar een klein beetje geklaagd bij 
de mededeling dat we zaterdagochtend om 7:15 van 

huis zouden vertrekken. En met mijn geleende verre-

kijker en thee in thermosbeker ben ik er helemaal 

klaar voor.  
Zij gaan vogels kijken en ik kijk vogelaars.  

 

Nadat de hele groep is verzameld op het parkeerter-
rein en de auto’s zijn ingedeeld gaan we op weg naar 

Zeeland. We rijden niet meteen in één keer goed 

maar later begrijp ik dat dat traditie is en dat de rest 
van de groep de chauffeur die verkeerd is gereden 

daar de rest van de dag (en waarschijnlijk ook bij 

toekomstige excursies) aan blijft herinneren. 

Bij aankomst op de eerste vogellocatie komen er uit 
elke tas thermoskannen en wordt er eerst uitgebreid 

koffie gedronken en boterkoek en zelfgemaakte cake 

uitgedeeld. Zelf kan ik helaas niet meedoen met dit 
ritueel want ik heb mijn thee al opgedronken in de 

auto. Dit blijkt al snel de routine van de dag te zijn.  

Ik merk dat het vogelen altijd is ingesloten door 
koffie en wat te snacken uit de achterbak van de 

auto’s. Autorijden, koffie met wat lekkers, vogelen, 

weer koffie, dan weer autorijden enzovoort enzo-
voort.  

Na de koffie gaan we dan echt op pad en ik krijg al 

snel door hoe dat nou gaat dat vogel kijken. Met hulp 
van de medevogelaars weet ik me in het ingewikkel-

de harnas van mijn verrekijker te wurmen (eenmaal 
aan zit het wel heel lekker en ontziet het de nek) en 

wordt me verteld hoe ik de verrekijker kan instellen 

als ik met of zonder bril wil kijken. Al rondom het 

pad op weg naar de hut kunnen de eerste vogels 
gespot worden. Het gaat een beetje als volgt. Iemand 

wijst een bepaalde richting op en zegt dan vaak ook 

een vogelnaam, de anderen die in de buurt lopen 
stoppen allemaal en halen telescopen van hun rug of 

zetten verrekijkers op hun neus en turen in de verte. 

Soms is er nog een beetje extra aanwijzen of kijken 

de verrekijker-vogelaars ook even door de telescopen 

om het beter te kunnen zien. En dan na een aantal 
minuten heeft iedereen de betreffende vogelsoort 

gezien en loopt iedereen weer verder.  

De eerste soort vogels die ik bekijk, nadat ik door 

kreeg hoe mijn verrekijker werkt, is een veld met 
Canadese ganzen, die later op de dag ook wel “Ca-

nadezen” worden genoemd en waar er blijkbaar 

zoveel van zijn dat ze bijna het aanwijzen niet meer 
waard zijn. Maar van die eerste ben ik toch erg onder 

de indruk. Als een kind ben ik verbaasd over hoe 

dichtbij ze lijken door mijn verrekijker. Maar al 
gauw gaan we verder. 

De eerste vogelhut is een luxe, er is zelfs een toilet 

met stromend water, een beetje zoals ze in Engeland 

vaak zijn, wordt me verteld. Uit de smalle raampjes 
staan we allemaal naast elkaar met verrekijkers en 

telescopen voor onze ogen naar een veld te staren. 

Allerlei namen van soorten vogels worden gedeeld 
en de kijkrichting wordt aan elkaar aangewezen. 

Weer komt het groepselement en de behulpzaamheid 

van medevogelaars naar voren. Mijn persoonlijke 
weet van vogelsoorten gaat niet veel verder dan “die 

grote witte met zwarte vlekken”. De meeste ervaren 

vogelaars lijken echter wel een soort encyclopedi-

sche kennis te hebben en weten bijna altijd de vogel 
bij naam te noemen. Later op de dag leer ik dat bij 

Goudplevieren en Kieviten 

Poepende Buizerd 
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bijzondere soorten soms de vogelgids erbij wordt 

gehaald om toch even de specifieke kenmerken op te 

zoeken en zo de juiste naam te vinden. De namen 

van de vogels vind ik vaak geweldig gevonden want 
ze beschrijven het beestje vaak precies. Ik word er 

vandaag van overtuigd dat een ‘tjiftjaf’ geen verzon-

nen naam is maar dat het vogeltje echt zo heet, 
simpelweg om het geluid dat hij maakt. Maar zo 

dacht ik dat ‘oogstreepje’ dan ook wel ook een 

vogelsoort zou zijn maar nee, dat is alleen een onder-
scheidend kenmerk. 

Wanneer we bij de auto’s weer koffie (met iets 

lekkers) drinken, begin ik me af te vragen of gewone 

eenden of meerkoeten of iets dergelijks voor deze 
mensen eigenlijk nog wel zo leuk zijn. Je kunt ze 

immers dagelijks in een gemiddelde Nederlandse 

stadssloot zien drijven. Gaat het de vogelaar om het 

spotten van zeldzame vogels? 
Ja en nee is het antwoord. Gewone ordinaire stads-

eenden tellen zeker nog wel mee maar als je bijvoor-

beeld weet dat een bepaalde soort op doorreis naar 
het zuiden slechts twee weken in Nederland is, is het 

wel een beetje de sport om die dan te spotten.  

We rijden weer verder naar de volgende locatie. In 
formatie rijden de vijf auto’s over kronkelende 

landweggetjes. Soms hangt er iemand uit het raam, 

het signaal dat er een bijzondere soort in de bomen 

langs de weg is gezien. Eenmaal aangekomen op de 
parkeerplaats wordt dan nog even gecheckt wat het 

nou was en wat iedereen denkt gespot te hebben, 

vanuit de auto. Bij het vogel kijken in de tweede hut 
begin ik een beetje door te krijgen dat vogelen een 

soort verzamelen is. Het spotten van zoveel mogelijk 

soorten vogels: verzamel ze allemaal. Of de eerste 

zijn die een bijzondere soort herkent. Ja dat jachtin-
stinct zit er wel een beetje in, wordt me verteld. 

Later krijgt het verhaal over de zeldzame soorten nog 

een staartje. Tegenwoordig, in het digitale tijdperk, 

wanneer er een ‘echt bijna nooit voorkomende’ soort 

in Nederland wordt gesignaleerd is iedereen vlie-
gensvlug op de hoogte en zijn velen er als de kippen 

bij. Vroeger, zonder I-phones en sociale media, werd 

er gewerkt met een lijst met codes die stonden voor 
specifieke vogelsoorten. Echte fanatiekelingen 

kregen deze codes op hun piepers toegestuurd samen 

met de coördinaten van de locatie waar de vogel was 
gespot. Waar, wanneer en met wie ze dan ook waren, 

als ze werden opgepiept sprongen deze vogelgrou-

pies onmiddellijk in de auto op weg naar die ene 

vogel. Het verhaal luidt verder dat menig huwelijk zo 
op de klippen is gelopen en vele banen zo zijn verlo-

ren. Alles voor die ene zeldzame vogel.  

We bezoeken nog drie of vier locaties vandaag en ik 
merk dat ik anders naar het landschap begin te kij-

ken. Normaal zou ik gewoon een stuk mooie Neder-

landse natuur zien, mooi maar onopvallend. Nu merk 
ik dat ik inzoom, ik zoek naar dat wat beweegt. Ik 

knijp met mijn ogen en tuur in de verte. In de wirwar 

van eenden, ganzen en meeuwen waar we naar 

kijken op wat lijkt drie kilometer afstand, ontdekken 
de echte experts dan toch nog wat bijzondere soor-

ten. Maar als er slechts gewone eenden op het vol-

gende plasje drijven kijken ze net zo goed, want ook 
gewone eenden zijn leuk om te zien.  

We zien die dag 91 soorten. Dit volgens de mailtjes 

die er na afloop nog over heen en weer worden 

gestuurd. Ik heb er zelf schat ik maar en stuk of 20 
bewust gespot. En daarmee bedoel ik een stuk of 20 

vogelsoorten maar natuurlijk ook een stuk of 20 

vogelaars. 

 

        Tinka van der Kooij 
 

  

Dodaars 

Krakeend 
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Waargenomen soorten 12 september 2015 
Aalscholver Houtduif Rosse Grutto 

Bergeend Huismus Scholekster 

Blauwe Reiger Huiszwaluw Slechtvalk 

Boerenzwaluw Kauw Slobeend 

Bontbekplevier Kemphaan Smient 

Bonte Strandloper Kievit Sperwer 

Boomvalk Kleine Mantelmeeuw Spreeuw 

Bosruiter Kleine Strandloper Staartmees 

Brandgans Kleine Zilverreiger Stormmeeuw 

Bruine Kiekendief Kluut Tafeleend   

Buizerd Kneu Tapuit 

Canadese Gans (Grote) Knobbelzwaan Tjiftjaf 

Dodaars Kokmeeuw Torenvalk 

Ekster Kolgans Tureluur 

Fazant Koolmees Turkse Tortel 

Fuut Krakeend Vink 

Gaai Kuifeend Visdief 

Gekraagde Roodstaart Lepelaar Waterhoen 

Gele Kwikstaart Meerkoet Watersnip 

Geoorde Fuut Merel Wilde Eend 

Goudplevier Nijlgans Wintertaling 

Graspieper Oeverloper Witgat 

Grauwe Gans Oeverzwaluw Witte Kwikstaart 

Groene Specht Ooievaar  Wulp 

Groenling Paapje IJsvogel 

Groenpootruiter Pijlstaart Zilvermeeuw 

Grote Bonte Specht Pimpelmees Zwarte Kraai 

Grote Mantelmeeuw Putter Zwarte Ruiter 

Grote Zilverreiger Regenwulp Zwarte Zwaan 

Grutto Roodborsttapuit Zwartkop 

Holenduif   

 
Educatiecommissie 

 
Beste leden van de Vogelwerkgroep, 

 

Sinds kort ben ik lid van de educatiecommissie van 
de vereniging. Corrie en Louis hebben gevraagd mij 

even voor te stellen. 

Mijn naam is Ans van den Broek – de Groot, 53 jaar 
en woon in Hazerswoude Dorp, ben sinds 1984 

getrouwd met Jan en wij hebben samen een zoon en 

twee dochters.  

Geboren als boerendochter in de Noordpolder van 
Benthuizen nam ik van mijn ouders al heel snel de 

interesse voor de natuur over. 

 
Bij het IVN Alphen a/d Rijn heb ik in 2007/2008 de 

natuurgidsen-opleiding gevolgd en heb veel excur-

sies gegeven voor het IVN en anderen. Daarnaast 

ben ik als vrijwilliger bij Avifauna gaan werken waar 
ik de vogelgidsopleiding heb gedaan. Regelmatig 

ben ik als gids te vinden in het park en op de vogels-

potboot. 
Naast Avifauna vind ik het ook heerlijk om te genie-

ten van de natuur in onze polders zoals bijvoorbeeld 

het Spookverlaat en De Wilck. Mijn enthousiasme en 

ervaringen wil ik graag delen met anderen. Dit 
bijvoorbeeld door het geven van excursies voor 

groepen zoals kinderen, familie-uitjes, enz.. 

 
Ik heb er veel zin in om met de educatiecommissie 

een bijdrage te kunnen leveren aan de Vogelwerk-

groep.

Ans van den Broek – de Groot 
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Vogelweekend Najaar 2016 
Groningen - Sellingen 
7 t/m 9 oktober 2016 

 

 

Voor het vogelweekend in het najaar van 2016 is de keuze gevallen op Groningen. Voor de overnachtingen is het 
groepshuis in rust- en stiltegebied ‘De heerlijkheid Westerwolde’ bij Sellingen gereserveerd. Hier is plek voor 23 

deelnemers. 

Hoewel de exacte route nog niet vast staat, zijn de Oostvaardersplassen. het Bargerveen, de Dollard met omliggen-
de polders, het Lauwersmeer en het Zuidlaardermeer al wel op het voorlopige programma gezet. 

 

 De uiteindelijke kosten voor het weekend zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de gereden kilometers en 
staan dus nog niet vast. Voorlopig schatten we de totale kosten op € 175 p.p. voor logies, vervoer en catering.  

 

Je kunt je aanmelden bij John (johnvanblaricum@ziggo.nl).  

 
S.v.p. je inschrijving snel definitief maken door overmaking van € 60 als 1e aanbetaling op bankrekeningnummer 

NL61 INGB 0000 5201 03 van de VWG o.v.v. Groningen 2016. 

 
Groeten, 

Ton Renniers, 

Bert van Eijk 
John van Blaricum 

 

 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bont Allerlei 36.3 – 2015 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) Alleen digitaal! 

2. De Strandloper 47.3 – sept. 2015 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk)  

3. Limosa 88.1 – 2015 (NOU/Sovon) 
4. Sovon-Nieuws 28.3 – september 2015 (Sovon) 

5. Vogels 04/2015 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 

6. Vogels + 03/2015 (najaar) (Vogelbescherming Ned.)  
 

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

Piet van Woerden, Secretaris 

  

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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EURO BIRDWATCH 2015  

 
Zaterdag morgen 3 oktober om 7.30 ( het was nog donker) waren de eerste tellers aanwezig aan de Burmadeweg  

(westkant van De Wilck). 
Het was een beetje mistig, maar gelukkig verdween de mist snel en kon er geteld worden.  

 

Zoals gebruikelijk worden er de eerste uren de meeste vogels geteld.  
Kolganzen(410) en Spreeuwen (863) vormden de hoofdmoot, wat naar later bleek ook een landelijk zo te zijn.  

Naarmate de ochtend vorderde,  kwamen meer tellers onze telpost “bemannen”. Helaas ook dit keer weer geen 

dames.  

Het bleek toch een rustige ochtend te worden met de trek.   

Natuurlijk zijn er altijd leuke waarnemingen zoals  22 goudplevieren,52 graspiepers,118 kieviten,6 veldleeuweri-
ken en 10 watersnippen.  

 

Extra leuk was het, om de ijsvogel twee keer voorbij te zien komen.  
De landelijke telling kwam aardig overeen met de onze, natuurlijk met andere aantallen. Ook in het land was de 

telling matig, waarschijnlijk doordat er de dagen voor de telling behoorlijk veel wind was en daardoor er al veel 

vogels waren gepasseerd.  

Landelijk staat de Spreeuw op 1 (67869)  gevolgd door de Vink (38308 ) Toch vreemd dat er bij ons geen vinken 
voorbij zijn gekomen. Op de derde plaats staat landelijk de Kolgans (35306)              

Al met al was het een fijne ochtend daar in de polder. We hebben met 9 mannen een perfecte tijd door gebracht !  

 
          Wijnand van den Bosch 

  

Wie kijkt naar wie? 
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TELLING SEPTEMBER 2015 

 
 

 

 

Beste mensen, 

 

Hopelijk hebben jullie een heerlijke zomer en een 

mooie vakantie gehad. Maar de eerste smienten zijn 

al weer gezien. Ja ja, of je het wilt of niet de winter 

komt eraan! Maar voorlopig beleven we nog een 

staartje nazomer. Overal zie je zwaluwen die zich 

verzamelen voor de grote reis.  Een paar weken 

geleden zag ik nog in een vogelhut een nestje met 5 

jongen. Hopelijk hebben hun ouders in de regentijd 

genoeg voedsel kunnen vinden om hen sterk genoeg 

te maken voor de tocht naar Afrika. De septembertel-

ling staat voor de deur. Op de radio hoorde ik dat er 

tegenwoordig meer krakeenden dan wilde eenden 

gezien worden. 

 

 

 

Ik wil dan ook komend seizoen elke maand bijhou-

den hoeveel krak- en wilde eenden we tellen. En 

natuurlijk houd ik ook weer de grote zilver en blau-

we reiger nauwkeurig in de gaten. 

Juist dit soort ontwikkelingen maakt het tellen zo 

leuk. We gaan met dezelfde ploeg aan de slag als 

vorig seizoen. Hopelijk beleven jullie er veel plezier 

aan. 

Dan nog iets pietluttigs. De ene instantie schrijft 

vogelnamen met een hoofdletter, de andere met een 

kleine. Vanaf nu houd ik de kleine letter aan. 

 

     

Ko Katsman 

 

  

Boerenzwaluw              ©Ko Katsman 
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(advertentie) 

 

Gezocht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzorger publiciteit V/M 
 

Wij zoeken iemand die informatie over publieksexcursies, 

lezingen en ander activiteiten van onze VWG wil versturen 
naar de verschillende media. 

 

- U kunt het werk thuis doen! 
- De stukjes behoeft u meestal niet zelf te schrijven, 

daar zorgen de werkgroepen voor! 

- Vergaderen is niet nodig! 
- Corrie van der Veer wil u graag inwerken! 

 

Iets voor u? 
 

Neem even contact op met Corrie (cvanderveer1953@kpnmail.nl), 

of met Piet, de secretaris (p.van.woerden@hetnet.nl) 
 

  

mailto:cvanderveer1953@kpnmail.nl
mailto:p.van.woerden@hetnet.nl
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HUISZALUW(NESTEN)INVENTARISATIE 2015 
L E I D E R D O R P – O O S T 

met een selectie uit de tellingenoverzichten 1995/2015 
 

tellers: Ingeborg Blommers en Bert van Eijk  

Adressen: 1999 2005 2010 2013 2014 2015 

HOOFDSTRAAT       

huisnrs. 213+215 08 06 06 01 00 01 

nr. 248 01 02 02 02 02 02 

Achth.’weg 2 01 00 00 00 00 00 

Achth.’weg 3 --- --- --- --- --- 03 

totaal Hoofdstraatkolonie 10 08 08 03 02 06 

ACHTHOVENERWEG       

huisnr. 3 04 07 11 07 07 07 

huisnr. 5 02 00 02 02 02 02 

huisnr. 7 --- --- --- 00 00 00 

huisnr. 16A --- --- 01 01 01 00 

huisnr. 16B 01 02 04 00 00 00 

huisnr. 16C 00 00 03 02 02 02 

huisnr. 18A 00 00 04 00 00 00 

huisnr. 22 00 00 03 00 00 00 

huisnr. 28 00 00 00 00 00 00 

totaal kolonie Achth’.weg-West 07 09 28 12 12 11 
huisnr. 25+27 01 00 02 04 04 06 

huisnr. 49c --- --- --- --- --- 01 

huisnr. 53 --- --- --- 02 03 01 

huisnr. 56 00 00 01 01 01 01 

huisnr. 60 00 00 03 05 05 03 

toaal kolonie Achth’.weg-Oost 01 00 06 12 13 12 

totaal sectie Leiderdorp-Oost 18 17 42 27 27 29 
 
Samenvatting/conclusies: 

De Hoofdstraatkolonie heeft er een adresje bij, Achthovenerweg 3, met 3 in gebruik zijnde nesten. Mede daar-

door komt het totale aantal in 2015 op 6. Een keerpunt in de al jarenlang ingezette daling? 

 
De kolonie Achthovenerweg-West had in 2010 een top van 28, was in 2011 gedaald naar 22 en staat via 17 in 

2012 in 2015 nog maar op 11 ……… Voor een deel komt dit door een terugval op huisnr. 3. 

 

Sinds 2009 is Achthovenerweg-Oost een aparte kolonie met eerst een jaarlijkse groei van 5 (2009) naar 13 in 

2014. Ondanks een nieuw adresje erbij (met 1 nest) in 2015 toch een lichte daling naar 12.  

De hele sectie Leiderdorp-Oost vertoonde in 2010 een record sinds het begin van de tellingen, en wel met 42 

bezette nesten, 2009 telde er 35, 2011 37, 2012 30, 2013 27, 2014 ook 27 en 2015: 29 nesten.  

 

Vergeleken met 2014 vertoont 2015 een groei met 2 naar 29. De Hoofdstraatkolonie zat 4 nesten in de plus, 

Achthovenerweg-West zakte 1 nest en Achthovenerweg-Oost had ook minus 1. Een speurtocht van een uur door 
de hele Leiderdorpse bebouwing ten oosten van de A4 leverde jammer genoeg geen nieuwe huiszwaluwenadressen 

op. 

 

          Bert van Eijk & Ingeborg Blommers. 

  



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  19 

 

TELLING OKTOBER 2015 
 

Beste mensen, 

 

A.s. weekend gaan we weer voor het echie. Tijdens 
de vorige telling in september zijn slechts 4 gebieden 

geteld. Maar in oktober start voor velen het ‘echte’ 

wintertelseizoen. Helaas hebben we te maken met 
twee vacatures. Gert Arkensteyn is geen lid meer van 

de VWG en is daardoor ook met zijn telactiviteiten 

gestopt. Hij telde de Westbroekpolder, een heel  

 

interessant gebied. Jos Janssen is om gezondheidsre-
denen gestopt met tellen.  We wensen hem van harte 

beterschap. ’t Westeinde was zijn territorium, ook 

heel interessant. Langs deze weg wil ik zowel Gert 
als Jos bedanken voor alle uren die zij in het tellen 

hebben gestopt. En natuurlijk een oproep aan jullie 

of je nog een gebied op je wilt nemen of kandidaat-
tellers weet. Inlichtingen over het tellen en de gebie-

den wil ik graag verstrekken. 

 

In de vorige nieuwsbrief heb ik al aangekondigd dit 
jaar krakeenden en wilde eenden met elkaar te verge-

lijken, omdat er geluiden zijn dat er tegenwoordig 

meer krak- dan wilde eenden zijn. Uit de september-
telling in de eerder genoemde 4 gebieden blijkt 

echter voorlopig nog het tegendeel. 

 

 

 

 Er werden 318 wilde en 101 krakeenden geteld. Bij 
de grote zilverreiger en de blauwe reiger waren de 

uitkomsten 23 grote zilvers en 31 blauwe. Boeren-

zwaluwen waren nog volop aanwezig met 114 
exemplaren in de Oostbroekpolder. In de Riet-

hoornse polder werden nog 18 huiszwaluwen gespot. 

Voor roofvogels moest je in De Wilck zijn. Een 

slechtvalk, een boomvalk, een bruine kiekendief, 2 

torenvalkjes en 6 buizerds.  
 

Daar verbleven ook nog 155 goudplevieren,  een 

ijsvogel en 15 tapuiten. Van de laatste werden er 
11 geteld in de Oostbroekpolder en nog 8 in de 

Geerpolder. Om af te sluiten noem ik nog 22 kneu-

tjes in De Wilck. Zo’n mooi plattelandsvogeltje dat 
kleur geeft aan het landschap en daarin voor leven-

digheid zorgt. Ik wens jullie een heel plezierige 

oktobertelling. 

 
 

 

Ko Katsman 

Krakeend           ©Ko Katsman 
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Slot jubileumdag begin van plantenproject 
 
“Zou je er voor voelen om de planten van de 
Kruiskade te inventariseren?” Dat vroeg Bert van 

der Zwaan me, aan het eind van die mooie jubile-

umdag op 30 mei, toen ik hem groette en bedankte 

voordat ik naar huis ging. 
Nu, november 2015, hebben we als resultaat een 

organisatiestructuur, heb ik mijn werkwijze be-

paald in overleg met Staatsbosbeheer (SBB), ken 

ik het beleid van SBB met betrekking tot Kruiska-
de en overig 'SBB-gebied' van het Spookverlaat, 

en ben ik deels op de hoogte van de onderhouds-

werkzaamheden door de Vogelwerkgroep. Daar-
naast heb ik de eerste resultaten van daadwerkelijk 

inventariseren beschikbaar. Dus tijd voor bericht-

geving in De Braakbal, op verzoek van het bestuur 
van de Vogelwerkgroep. Aan dat verzoek voldoe 

ik met plezier. 

 

Organisatie 
De organisatiestructuur is overzichtelijk. De Vo-

gelwerkgroep is de opdrachtgever. SBB – Den 

Haag en SBB-ecoloog Hans Backx hebben me een 
plattegrond gegeven van het Spookverlaat inclusief 

de Kruiskade met daarop de delen voor inventari-

satie, wat neerkomt op alle gebieden daar van 

SBB. Hans Backx adviseerde me om minimaal 

twee jaar uit te trekken voor de inventarisatie, dus 
tot en met april 2017. Mijn SBB-contactpersoon is 

boswachter Jenny van Leeuwen. 

Ik heb een onderzoeksvergunning gekregen om 

buiten de paden te kunnen. 
 

Werkwijze 

In overleg met SBB gebruik ik voor het inventari-

seren de streeplijst van FLORON (Floristisch 
onderzoek Nederland). Dat houdt in dat ik alle 

planten (vaatplanten) noteer die ik zie, en van 

bijzondere planten ook de aantallen per soort.  
Ik loop het hele gebied door, ook buiten de paden, 

ook kriskras door de bospercelen. De oeverplanten 

noteer ik ook, maar SBB heeft op dit moment geen 
belang bij inventarisatie van de waterplanten. 

De maanden van inventarisatierondes zijn april, 

juni en september. De rondes van juni en septem-

ber 2015 zijn klaar. 

 

Beleid SBB voor dit gebied 
In augustus liepen boswachter Jenny en ik een 
middag in het gebied, en met name over de Kruis-

kade, om te kijken en te praten. Jenny vertelde me 

het SBB-beleid. Dat houdt in dat voor de Kruiska-

de behoud van het cultuurhistorisch aspect op de 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  21 

voorgrond staat. Voor de bospercelen is er nu geen 

duidelijk beleid – nader bekijken wanneer de 

inventarisatiegegevens beschikbaar zijn. Voor het 

afgesloten terrein dat begraasd wordt: hier lijken 
de beste kansen te liggen voor verdere natuuront-

wikkeling – beleid nader bezien na en op basis van 

de inventarisatie. 

 

Eerste resultaten inventarisatie 
De juni- en septemberrondes leverden een lijst op 
van 203 soorten planten. Op zich is dit niet veel. 

Wél is het duidelijk meer dan ik verwacht had, 

gezien de verruiging van het gebied. 

Verrassend is het voorkomen van Mannetjesvaren 
in verscheidene bosperceeltjes. Is geen 'polderva-

ren'! Maar is zeer waarschijnlijk toch ook geen 

gevolg van tuinafval, want staat samen met Brede 
stekelvaren en Wijfjesvaren. En dat is een natuur-

lijk drietal! 

Ook zag ik tientallen vierkante meters Roze win-

terpostelein, echt een 'lief bloempje'… 
Daarnaast komen er ook gebiedsvreemde bloem-

planten voor. Dat duidt op inzaaien met liefde voor 

bloemen en vlinders. Ik zag er geen invasieve 
exoten bij. 

Slangenlook staat er met 340 exemplaren! Komt in 

de wijde omtrek nergens anders voor, voor zover 
ik weet. 

Veel Watergentiaan gezien met z'n mooie gefran-

jerde kroonbladen, de verklikker van oude kleirug-

gen in de bodem. 

De eerstvolgende inventarisatieronde is in april 
2016. Dan komen de voorjaarssoorten op de lijst. 

 

Planning 
– Inventarisatierondes houden in april, juni en 

september 2016, en in april 2017, volgens advies 

van SBB-ecoloog Hans Backx (niet meer verbon-
den aan SBB-Den Haag). Daarna beoordelen of 

verlenging nodig is. 

– Contact houden met het bestuur en knotploeg 

van de Vogelwerkgroep en met boswachter Jenny 
van Leeuwen. 

– Tussentijdse berichtgeving in De Braakbal. 

– Na april 2017 overleg met alle betrokkenen en/of 
eerder indien gewenst. 

– Excursie(s) aanbieden aan leden van de Vogel-

werkgroep in overleg met het bestuur. 

 

Contact 
Voor vragen, suggesties of wat dan ook, schroom 

niet me te bellen (071-8886585) of te mailen 
(SemalcerXgmail.com) of kom langs. 

Warme groet en tot ziens, jullie plantelaar onder de 

vogelaars,

 

Jeannette Teunissen 

 

Wereldvogels. 
 

Op 17 september verzorgde Gerard van der Haas 

een avond over zijn hobby:  een register aanleggen  
van alle vogels van de wereld met een summiere 

beschrijving en een foto. 

Voor ongeveer 20 toehoorders vertelde hij hoe hij 
op dit idee kwam. 

Hij is daar rond zijn dertigste jaar mee begonnen 

door middel van de aanleg van een eenvoudig 

kaartsysteem. 
Al snel bleek, dat dit verre van ideaal was maar 

met de komst van de computer werd dit probleem 

opgelost. De kaartjes moesten alleen even op de 
p.c. gezet te worden. Dat betekende wel dat hij 

weer opnieuw moest beginnen en bovendien kwam 

hij op het idee om bij iedere soort een foto te 

plaatsen. 
Ondersoorten werden niet beschreven omdat dit 

teveel van het goede zou worden. 

Daarom hield hij zich aan een bestaande lijst van 
inmiddels bijna 11.000 vogels.     

Maar snel  bleek dat ook deze computer niet meer 

toereikend was voor dit bestand. 
Het begon te lijken op een bezigheidstherapie-

project en opnieuw moest alles ingevoerd worden 

in een andere p.c. met een groter geheugen. 
Inmiddels heeft hij een behoorlijk bestand verza-

meld en eveneens een systeem om elke gewenste 

soort direct te kunnen oproepen.     

Op een kleine 400 soorten na is het bestand onge-
veer compleet, tenminste als je de eventuele nieu-

we aanvullingen niet meetelt. 

Immers, er worden nog steeds nieuwe soorten 
ontdekt. 

Uitgeven in bijvoorbeeld boekvorm is onmogelijk, 

daar de foto’s van internet geplukt zijn en veelal 

auteursrechtelijk beschermd zijn. 
Tenslotte liet hij een aantal foto’s zien van opmer-

kelijke soorten.   

Wel heel leuk om een lid van onze eigen vereni-
ging zo gepassioneerd over zijn hobby aan het 

woord te hebben. 

Louis Westgeest  
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Vogelweekend Zeeuws Vlaanderen 
Excursie vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober 2015 

 

Vrijdag 9 oktober 

 

Om kwart voor 9 rijden we, als iedereen gearri-

veerd is, naar het Zuiden. Onze eerste stop: Helle-
gatsplaten biedt veel kleine vogeltjes die zich goed 

verborgen houden in het struweel. Het is hier eerst 

horen en dan zien. Staartmezen, heggenmus, 
putters, ze spelen haasje over van de ene vlier-

struik naar de andere. Bij de grote plas zien we in 

de verte zaagbekken. Na enig geharrewar – ze 

zitten wel erg ver weg – wordt democratisch 
besloten dat het middelste zaagbekken zijn. De app 

brengt ook niet altijd uitkomst. Wat wil je, vrouw-

tje grote zaagbek lijkt erg op vrouwtje middelste. 
Richting Zeeland rijdend, komt de zon er door en 

die zal ons niet meer in de steek laten, nou ja, af en 

toe even. We rijden richting Zierikzee, waar de 
Tureluur op ons wacht. En inderdaad we zien een 

aantal tureluurs, maar ook wel andere, wat 'n mooi 

gebied is dit. We vallen met onze neus middenin 

de zwarte ruiters, al genoemde tureluurs, brand- en 
andere ganzen. Wintertalingen, watersnippen, 

grote en kleine zilverreigers, torenvalken, teveel 

om op te noemen. Wat jammer dat we weer verder 
moeten rijden. Vanuit de auto zie je toch minder. 

Maar de volgende stop biedt weer wat anders, nu 

vooral klein grut, zoals putters en kneuen die in 
kleine zwermen de ene na de andere boom bevol-

ken. Via de Boerenweg rijden we langzaam het 

natuurgebied uit naar de Zeelandbrug die er als 

altijd prachtig strak bij ligt, en nu ligt te stralen. 

Wat een mooi bouwwerk eigenlijk! En hij is 
intussen ook tolvrij. Waar is dat recept gebleven? 

We rijden via Wilhelminadorp naar Kattendijke. 

Voor mij volkomen nieuw. Hier ben ik nog nooit 
geweest. We kijken uit over het lichtblauwe water 

van de Oosterschelde. De samenspraak tussen een 

aalscholver en een zilverplevier levert een apart 

plaatje op. Aaltje zat op een paaltje, nee het was 

toch een steen. Wat dodaarsjes dobberen verderop. 

Heel in de verte ontwaren we een enorme verza-
meling steltlopers: van klein tot groot, oeverlopers, 

misschien een krombek, maar te ver weg om zeker 

te zijn, een grote groep grutto's en een kerkverga-
dering van kleine zilverreigers. Jan Hoogeveen 

neemt de moeite ze te tellen. Het zijn er meer dan 

30. Wat 'n weelde! Iedereen tevreden, ook al 

hebben we nog geen zomertaling gezien. Dan 

zouden we zelfs gelukkig zijn. Via Ellewoutsdijk 

met zijn inlage, komen we aan bij onze laatste stop 
vóór de tunnel. Hier is ter compensatie voor de 

aanleg van de Westerscheldetunnel een nieuw 

natuurgebied ontwikkeld. We zien vanaf de hoogte 
een enorme groep goudplevieren heel in de verte. 

Éen is zo aardig apart te gaan staan zodat we zijn 

snavel kunnen zien en wij dus zeker weten dat..... 

Van zo'n afstand lijkt de goudplevier verdacht veel 
op een wulp. Dan rijden we de tunnel  in. Hier 

wordt heel even geen enkele vogel gezien. Als we 

al dicht bij de Breydelhoeve zijn, roept Elly: Stop, 
jonge patrijzen. Ja ze zijn inderdaad jong, hebben 

kopjes als..., maar helaas ook een te lang staartje 

en wat rode vlekken op de verkeerde plaats. Jonge 
fazanten. Die patrijzen dat komt nog wel, we zijn 

immers  in patrijzengebied?! 

We hebben zo lang gevogeld, we hebben alleen 

maar tijd om snel ons bedje te spreiden, dan staat 
het buffet al gereed. Een smakelijke maaltijd van 

filet, broccoli, boontjes, gegratineerde aardappels, 

lasagne en nog een lekkere tomatensalade, wacht 
op ons. Na het eten en de afwas, kletsen we nog 

wat na, of bij. Tot om 11 uur iedereen het welletjes 

vindt. Bedtijd voor ieder van ons. 

 

Kolganzen 
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Zaterdag 10 oktober. 

 

Het ziet er naar uit dat het een mooie zonnige dag 
gaat worden. We rijden naar het Zwin, waar we 

beginnen met een hoog gezeten heggenmus, die in 

het zonnetje zit op te warmen. Bovenop de dijk/het 
duin, zien we de afsluiting van het Zwin, d.m.v. 

een zanddam. Erg hoog is hij niet, dus hij zal ook 

niet veel schade toebrengen aan de natuur. Later 
lopen we tot aan de zanddijk en we maken geen 

drama's mee van met olie besmeurde vogels, geen 

gestrand schip en geen olie op het strand. Gewoon 

goed afgelopen dus. Hiervandaan zien we slechts 
een tureluur en een goudplevier te midden van het 

gewone meeuwenvolk. Maar natuurlijk verkennen 

we eerst het Zwin van bovenaf, vanuit Nederland 
en vanuit België, hoewel er eindeloos getwist kan 

worden, waar wat is. We besluiten toch maar de 

vogels gespot op Belgisch gebied toe te laten tot de 

lijst, al dan niet met een b achter de naam. Plotse-
ling wordt er een mooie waarneming gedaan. 

Ronald ziet een ijsvogel op de grond zitten. Een 

rood stipje is alles wat je kunt zien, maar dan 
besluit deze aardige vogel ons een kleine show te 

geven. Hij neemt plaats op de hoogste paal, een 

stuk dichterbij en gaat op zijn gemak vissies kij-
ken. Hij doet ook enkele duikpogingen, maar of 

die succesvol zijn, betwijfelen we. 

Misschien is dat de reden dat hij de paal blijft 
gebruiken en ons zijn mooie verenkleed, plus 

buitenmodel snavel kan tonen, tot hij er plotseling 

genoeg van krijgt en wij er ook vandoor gaan. 
Onze route voert via de Breydelhoeve, waar nog 

even getoiletteerd kan worden. Als we vertrekken, 

staan bij de tweede bocht de voorste auto's ineens 
stil. Aan de rand van het gazon, op een omge-

ploegd stoppelveld lopen 6 patrijzen lekker te 

pikken en te foerageren. We krijgen een prachtige 

blik op een patrijzenfamilie, want het is beslist een 
ouderpaar met jongen. Ze lijken op het oog erg op 

elkaar, maar de jongen hebben nog geen uitgesp-

roken kleuren, het is allemaal wat doffer en grijzer. 
Op naar de zeedijk met de Verdronken Zwarte 

Polder en de Herdijkte Zwarte Polder. Aan de 

zeekant is nu weinig te zien. Drie jaar geleden 

wemelde het van de putters op de distels. Ik had 

gehoopt weer de groenpootruiter te zien, maar 

helaas, het is hier stil, leeg, op wat mensen met 
loslopende honden na. 

We gaan richting Oostburg. Ten zuiden van deze 

plaats bevinden zich meerdere langgerekte plassen 
en geulen en hier krijgen we veel moois te zien. 

Op een polderweg stoppen we tussen twee plassen 

in. Aan de rechterkant wordt op een paal een 
slechtvalk gespot. Hij zit echt op zijn gemak, dus 

daar maken we gebruik van. Dan wordt gemeld dat 

aan de linkerkant in een bosje zich een havik 

bevindt. Recht tegenover de slechtvalk. Deze havik 
is iets minder behulpzaam, want hij zit met de rug 

naar ons toe. Hij laat wel zijn kop zo nu en dan 

zien, dus we vergissen ons niet, maar als hij dan 

even zijn borstpartij toont, begint het dilemma: Is 
het een juveniel, met duidelijke lengtestrepen, of is 

hij al tweedejaars. Uitsluitsel valt (nog) niet te 

geven. Maar dit is toch wat vogelen zo interessant 
maakt: Het bijna weten! Verticale of horizontale 

streepjes: That is the question! Verder naar de 

Sophiadijk, met regelmatig, soms korte, soms 
lange stops. Maar meestal te kort om er uit te 

komen. Wij besteden in onze auto veel aandacht  

aan een aantal piepkleine watervogeltjes die voor 

onze scoop dobberen. We zien dodaarsjes. (Het 
zijn jonkies, dan mag je 'je' gebruiken) die, zoals 

dat hoort, beige zijn. Maar we zien ook twee 

ukkies, heel eigenwijs hun snaveltjes recht vooruit, 
die zich niet aan de regel houden. Zij zijn grijs, 

hebben donkere snaveltjes, zijn wit/zwart/grijs, 

maar zijn het jonge kuifduikers of toch geoorde 
fuutjes. Gelukkig vinden we de oplossing na veel 

gepieker. Het moeten geoorde fuutjes zijn: Ze 

hebben een hoog voorhoofd, dus geoorde fuut. 

Probleem opgelost en veel geleerd door de ken-
merken te vergelijken. Ik houd het erop dat ik 

geoorde fuutjes een eigenwijs uiterlijk vind heb-

ben. Het staat niet in het boekje, maar voor mij is 
het een kenmerk. 

Kemphaan 
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Dan is de vogeldag alweer voorbij en gaan we op 
zoek naar onze vaste stek. Ook nu staat er al snel 

een lekkere maaltijd voor ons klaar. Gelukkig was 

er ook even tijd voor een drankje. 
Na het eten wordt het heel “gemütlich” en praat 

iedereen met iedereen. Voor we er erg in hebben is 

het half elf en verdwijnt iedereen naar zijn slaap-

plaats. 
 

Zondag 11 oktober. 

 
Het is zonnig, de lucht is strakblauw, maar het is 

vinnig koud. We rijden naar de telpost, bovenop de 

zeedijk bij Breskens, waar de vouwen ons met 
recht uit de broek waaien. We hebben hier uitzicht 

over de Westerschelde met de wolkenkrabbers van 

Vlissingen op de achtergrond. Ans ziet bruinvis-

sen, maar hoe wij ook speuren, zij laten zich niet 
meer zien. Te koud boven, waarschijnlijk. Aan de 

landkant zien we uit over het uitgestrekte Water-

dunen, een natuurgebied in aanleg, waar zout 
water ingelaten gaat worden. Het wordt een soort 

kunstmatig gevormd Zwin. Helaas zal er nogal wat 

verstening plaats gaan vinden, want natuur moet in 

Nederland immers geld opbrengen. Er vliegt nog 
wel het een en ander over! Ondanks de felle oos-

tenwind vliegen de kleintjes tegen de wind in. Een 

mooie veldleeuwerik vliegt knerpend boven ons 
hoofd. Roept hij zijn vriendjes? Ook zien we 

zwermen puttertjes, kneuen en piepers. Maar dit is 

meer een aanname op grond van eerdere  ervarin-
gen dan van een precies waarnemen of ze gekleur-

de kopjes, roze zweempjes op de borst of streepjes 

op een beige/gele achtergrond hebben. Ook wij 

trekken verder. Door het nog slaperige Breskens 
naar de Hooge Platen, het Paulina Schor en de 

Mosselbank. 

Bij Nummer Een, net voorbij Breskens waar het 
gemaal uitwatert op de Westerschelde, is altijd van 

alles te zien: Wulpen, kluten, maar ook een stelle-

tje steenlopers die ijverig lopen te scharrelen op de 
strekdammen. Ze doen hun Engelse naam 

Turnstone eer aan. Verder rijdend onder de zee-
dijk, hebben we  rechts mooie plassen met o.a. 

snippen die goed gecamoufleerd in het gras liggen 

te slapen. Pas als ze gestoord worden door opge-
wonden wilde eenden, gaan ze bewegen. Verve-

lend voor hen, maar leuk voor ons! Al vogelend 

stoppen we in een knik van de dijk. We zijn bij de 

Plaskreek. Een buizerd zit mooi te wezen op een 
paaltje in de zon en je kunt alle kenmerken op je 

gemakje afvinken. Nou is dat bij een buizerd niet 

zo moeilijk, maar gewoon genieten van een roof-
vogel op zich is al een feest. Dan hoeft ook nie-

mand te zeggen: Kijk jij eens even wat ik nou 

zie....? Dan scheert er plotseling langs de rietzoom 
een blauw/oranje flits; ik heb mijn scoop nog op de 

weggevlogen buizerd staan en kan de ijsvogel 

tientallen meters lang volgen. Bij de bocht raak ik 

hem kwijt en vliegt hij uit beeld. Later zegt Elly 

dat zij hem de bocht heeft zien nemen.  

Dus hij moet langs het riet, voor ons heen verder 
gevlogen zijn. Dit is de tweede goede waarneming 

van de ijsvogel tijdens dit weekend. Dan komen 

we langzamerhand bij onze laatste gezamenlijke 

vogelobservatiepunt: De Braakman. Een mooi 
gebied met verschillende uitkijkplekken. We horen 

en zien de groene specht en lopend door een smal 

paadje tussen de struiken horen we weer allerlei 
klein grut prevelen en af en toe ook opspringen en 

Ekster 

Holenduif 
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weer verdwijnen. Op de plassen is het druk met 

steltlopers, maar iets echt spectaculairs zit er niet 

meer in. We nemen afscheid van elkaar. We be-

danken de leiding, die soepel doch met vaste hand 
ons alert heeft gehouden, zowel in ons verblijf als 

onderweg. Nogmaals Margot, John en Ronald: 

Chapeau! 

 

Johan JvR 
 

 

 

Waarnemingen vogelweekend Zeeuws Vlaanderen 09 t/m 11 oktober 2015 

 
Knobbelzwaan Kuifduiker Kluut Zilvermeeuw Tjiftjaf 

Kolgans Geoorde fuut Bontbekplevier Grote mantelmeeuw Goudhaan 

Toendrarietgans Dodaars Zilverplevier Kleine mantelmeeuw Winterkoning 

Grauwe gans Fuut Goudplevier Visdief Koolmees 

Grote Canadese gans Aalscholver Kievit Holenduif Pimpelmees 

Brandgans Kleine zilverreiger Paarse strandloper Houtduif Staartmees 

Rotgans Grote zilverreiger Drieteenstrandloper Turkse tortel Ekster 

Bergeend Blauwe reiger Steenloper IJsvogel Gaai 

Nijlgans Ooievaar Bonte strandloper Groene specht Kauw 

Wilde eend Lepelaar Witgat Veldleeuwerik Roek 

Krakeend Bruine kiekendief Oeverloper Graspieper Zwarte kraai 

Pijlstaart Blauwe kiekendief Tureluur Witte kwikstaart Spreeuw 

Slobeend Buizerd Zwarte ruiter Heggenmus Huismus 

Smient Havik Groenpootruiter Roodborst Vink 

Wintertaling Torenvalk Rosse grutto Tapuit Kneu 

Tafeleend Slechtvalk Wulp Zanglijster Putter 

Kuifeend Waterral Watersnip Koperwiek Groenling 

Middelste zaagbek Waterhoen Kemphaan Merel Sijs 

Patrijs Meerkoet Kokmeeuw Zwartkop Halsbandparkiet 

Fazant Scholekster Stormmeeuw Cetti's zanger 
 

 

 

P.S. 
 

Nagekomen bericht: 

Aan het afgelopen weekend naar Retranchement was nog een prijsvraag verbonden. 

Hoeveel soorten gaan we scoren tijdens ons weekend in Zeeland.  
Het aantal deelnemers aan deze prijsvraag was 4.  

Wordt gegarandeerd hoger in de toekomst. 

 
Gerard Kuit schatte 105 soorten 

Rob Eveleens           111 

Gerda van Kleef         96 
Jan van Kleef            108 

 

Toen we uit Zeeuws Vlaanderen vertrokken, stond de teller op 96, dus was Gerda de winnares. Maar bij de 

definitieve vaststelling bleken Cor Martijn, Ans Joustra en Jan Hoogeveeen nog 4 soorten gescoord te hebben 
bij de Brouwersdam. De eindstand kwam hierdoor op 100 en toen bleek ineens Gerard Kuit als winnaar uit de 

bus te komen. Hoe close kan het zijn! Gefeliciteerd Gerard. De fles wijn komt er aan. Waarschijnlijk de vol-

gende keer als je meegaat op excursie. 
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Was dat nou wel een Witkopstaartmees?  
 

Een inkijkje in de taxonomie 
Bij de laatste wintertelling zagen Elly en ik een 

Witkopstaartmees tussen een groepje staartme-

zen. Bij Retranchement was er ook al een gespot. 

Cor en Ans zagen er ook een. Wat is dat nu? Een 

invasie? Hebben we wel goed opgelet?  

Verspreiding Aegitalos caudatus 
 

Er zijn nogal wat staartmezen en dit is alleen nog 

maar Europa! Een hele serie verschillende, zie 
kaartje. 

 

Alle vogels hebben twee namen. Alle Staartmezen 

heten dan ook Aegithalos caudatus. Hoe komt dat? 
Toen Lineus in 1754 de planten en dieren indeelde 

in een bepaald systeem, bedacht hij (zonder er nu te 

diep op in te gaan) eerst het Genus-, daarna de 
soortnaam. Daarmee is alles te beschrijven. Dacht 

hij. 

Zo heten alle Staartmezen waar ze ook zitten Aegi-
thalos caudatus. Klaar. 

Maar later bleek dat er Staartmezen per streek 

nogal verschillen, zoals die uit Spanje, die zien er 

anders uit dan die uit Rusland. Gespecialiseerde 

mensen, taxonomen, kunnen de soort dan nader 
omschrijven met een extra naam, als ondersoort, 

de naam bestaat dan uit drie delen.  

 

Aegithalos caudatus irbii. Het wordt de ondersoort 
irbii. 

 

We kennen een aantal ondersoorten van de Staart-
mees, zo’n 20 stuks, maar er zijn er maar ruwweg 

twee met witte kop. De Aegithalos caudatus cauda-

tus uit Rusland tot en met Korea. Bij ons komt de 

Aegithalos caudatus europaeus voor met twee 
donkere strepen over het hoofd.  

Waar grenzen zijn of invasies voorkomen, blijven 

er altijd een paar hangen die kunnen kruisen met de 
soort ter plaatse. Zo bestaan er mengvormen van de 

Aegithalos caudatus europaeus met de Aegithalos 

caudatus caudatus en die hebben ook een min of 
meer witte kop. 

Tja, wat hebben we nou eigenlijk gezien? Bij 

Retranchement was het niet helemaal wit, vage 
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zwarte strepen boven zijn ogen waren zichtbaar, bij 

ons tijdens de wintertelling was het niet te zien. Ik 

heb het artikeltje* van het DBA er op nageslagen 

en nog eens een andere collega geraadpleegd. En of 
ik het nu weet? Ik denk van wel.  

Hèt diagnostische kenmerk van de Ae. c. caudatus  

is: een zuiver witte en geheel ongevlekte kop.  
 

Aegithalos caudatus europaeus  foto Margot Klin-

gers  

 

De foto toont duidelijk de witte koppen, maar toch 
niet helemaal wit. (zie foto van Margot op de 

ringbaan Westerschouwen).  

De identificatie van de Ae. c. caudatus kan toch wat 
problematisch zijn, zeker als die in een boom 

zit, snel bewegend of vliegend tegen een felle lucht. 

Is het hier niet een Ae. c. europaeus, die een paar 

lichte zweempjes door het wit heeft? Kunnen we 

hier dan niks van zeggen zo zonder telescoop, 
foto’s of vangnet? 

 

 Aegithalos caudatus caudatus 

 

Ja, toch wel. Als maar één Witkopstaartmees in een 
groep andere “gewone staartmezen” vliegt kun je er 

donder op zeggen dat het de mengvorm Ae. c. 

europaeus is, gevolg van een gemengd broedsucces 
in een vorig jaar. Is het daarentegen een groepje 

Witkopstaartmezen dan zijn het zeker de Ae. c. 

caudatus , die hier komen buurten als invasievogel, 

ze komen nooit in hun eentje. Een en ander is uit 
ringonderzoek gebleken. 

Frans Verburg 

*http://tinyurl.com/DBA-Witkopstaartmees 
 

KAUW MET KRAAGJE 

 
Elke twee à drie jaar zie ik wel een Kauw met een 

helder wit kraagje. De determinatie is altijd twij-

felachtig. De voornaamste kandidaten zijn twee 

ondersoorten van de Kauw, de Noorse Kauw of de 
Russische Kauw. De verschillen zijn eigenlijk 

alleen te zien als je ze in de hand hebt, iets meer 

zwart 

hier of grijs daar. Maar als je fotootjes schiet met je 

telefoontje, in de regen, terwijl je bijna wordt aange-

reden… Je let dan wat minder op de kenmerken! 

Maar houd in het vervolg  de Kauwtjes in het oog. 

 
    Frans Verburg 
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PERSBERICHT:  
Meer water voor meer weidevogels in de Duivenvoordse- 
Veenzijdse Polder. 

Hoger waterpeil zorgt voor voedsel weidevogels   
  
Staatsbosbeheer laat binnenkort twee stuwen aanleggen in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder, het prachtige 
natuurgebied tussen Den Haag, Wassenaar en Leidschendam. De stuwen worden ingezet om in het voorjaar het 
waterpeil op enkele percelen te verhogen, zodat de ernstig bedreigde weidevogels hier in het broedseizoen een gedek-
te tafel aantreffen. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld. 
  
Bodemonderzoek wordt uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de effecten van een peilverhoging. De resultaten bepalen 
hoeveel en hoe snel het waterpeil verder wordt verhoogd. Een knap staaltje waterwerk op maat dus! 
  
Gedekte tafel  
Enkele delen in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder zijn aangepast aan het waterpeil van agrarische gronden en daardoor te 
droog voor weidevogels. Gelukkig 
komt daar nu met financiële midde-
len van de Provincie Zuid-Holland 
verandering in. Door de aanleg van 
de twee stuwen kan het water 
structureel beter worden vastge-
houden, zodat flora en fauna 
daarvan kunnen profiteren. In 
eerste instantie zullen vooral de 
weidevogels profiteren. In het 
broedseizoen wordt het waterpeil 
flink verhoogd, zodat het voedsel -
dat alleen in een vochtige bodem 
zit- binnen het bereik van de 
snavels van de weidevogels komt. 
De vochtige bodem vertraagt 
bovendien de grasgroei, waardoor 
bloemen en kruiden meer kans 
krijgen. Dit is goed voor de kuikens 
van weidevogels. Zodra de kuikens 
uit het ei kruipen, moeten ze 
namelijk zelf hun kostje bijeen 
scharrelen. Zij eten voornamelijk 
insecten die op de bloemrijke 
graslanden af zullen komen. 
  
Rijk leven op bloemrijke weiden 
Op dit moment wordt  een bodemonderzoek uitgevoerd in het natuurgebied. Dit onderzoek moet uitwijzen wat de effecten zijn 
van een structureel hoger waterpeil in het voormalig agrarische gebied. Als het waterpeil hoger wordt, kan het zijn dat de 
voedingsstoffen van voormalig sterk bemeste percelen in een keer vrij komen met het hogere water. Dit kan ongewenste 
verruiging tot resultaat hebben. Door de bodem vooraf aan de verhoging van het waterpeil op voedingsstoffen te bemonsteren 
kan de peilverhoging, na wetenschappelijk advies, goed gefaseerd plaatsvinden. Uiteindelijk leidt een hoger waterpeil tot een 
verbetering van de ecologie. Op termijn profiteren dus niet alleen de weidevogels van het hogere water maar ook talloze 
bloemen, kruiden, insecten en vogels die voorkeur hebben voor het rijke leven in de bloemrijke weiden! 
  
Alles op alles voor de weidevogels  
Staatsbosbeheer zet zich in om het de weidevogels zo veel mogelijk naar de zin te maken. Het gaat namelijk erg slecht met de 
weidevogels in Nederland. Sinds 1960 is 60% van alle weidevogels verdwenen door de intensivering van de landbouw en 
dreigen ze uit te sterven in Nederland. In de veenweidegebieden van Staatsbosbeheer met een hoger waterpeil gaat het goed 
met de weidevogels. Staatsbosbeheer is blij dat deze maatregel nu ook in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder kan worden 
getroffen. 
 

  Jenny van Leeuwen 

 

   

De Duivenvoordse- Veenzijdse Polder is een prachtige groene oase in de Rand-
stad. Foto: J. van Leeuwen/Staatsbosbeheer 
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BEZORGING DE BRAAKBAL 
IN DE SECTOR HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 

 

 
Vanaf de aflevering van september 2015 wordt ons 

kwartaalblad niet meer door  Siem van der Haas in 

Hazerswoude-Rijndijk bezorgd.  
Na vele tientallen jaren en voor zover bekend zonder 

ook maar één keer te verzuimen, heeft Siem ons de 

afgelopen zomer laten weten dat zijn gezondheid het 

niet meer toelaat om dit voor onze vereniging zo 
belangrijke en kostenbesparende werk te doen.   

Vanaf september 1984 tot nu toe is ondergetekende 

onafgebroken bij het “Braakbalgebeuren” betrokken 
geweest. Vanaf toen ook is er ieder kwartaal een 

nummer uitgekomen. Dit betekent dat er sinds die 

tijd, waarop er een officiële redactie ging functione-
ren, tijdens de bezorgperiode van Siem maar liefst 

31x4 = 124 “Braakballen” zijn verschenen. Doe er 

tijdens de jaren 1980 t/m. juni 1984 (het blad ver-

scheen toen onregelmatig) nog een stuk of 10 bij, dan 
komen we uit op ongeveer 134 uitgaven.  

Niet minder dan 134 keer heeft Siem dus op de fiets 

de hele bezorgroute door Hazerswoude-Rijndijk 

afgelegd! En let wel: dit is inclusief de wijk Groe-
nendijk plus de Galgweg/het Spookverlaat alsook de 

Vierheemskinderenweg. Dat zijn per keer heel wat 

fietskilometers door al dan niet weer en wind! 
Maar dit zijn zeker nog niet alle feiten aangaande ons 

clubblad, waaraan Siem heeft bijgedragen ……  

Op het gevaar af om toch nog wat te vergeten het 

volgende: 

In alle jaren voordat er gebruikt werd gemaakt van 

een professionele drukker gebeurde het produceren 

van “De Braakbal”  in eigen beheer. Nadat alles was 
gedrukt/gekopieerd, werden de pakketten met losse 

dubbelzijdige bladzijden op een grote tafel in de 

juiste volgorde uitgelegd. Daarna werd er een paar 

uur lang “verzameld” en denk maar niet dat je zo-
maar even bij dit selecte gezelschap werd toegelaten. 

Nee, men moest echt wel de nodige verenigingsspo-

ren hebben verdiend ………. 
 Met een man of zes werd er rondjes gelopen en aan 

het eind stond/zat een snelle en vooral  ervaren nieter 

klaar met het apparaat om er een paar nietjes in te 
slaan. Tijdens dit werk werd er al cirkelend  altijd 

een heel scala aan VWG-onderwerpen zwaar bedis-

cussieerd. Kortom, hier werd “beleid” gemaakt dan 

wel gekraakt, of op zijn minst toch beïnvloed! Siem 
was hierbij vanaf het begin (1980 dus) present en 

heeft zo naast zijn meerdere bestuurlijk actieve jaren 

ook een veelvoud daarvan kunnen besteden aan 
zoiets als “bestuur beïnvloeding” (?!)……… Dit los 

van zijn tientallen jaren belangrijke en onmisbare 

“verzamelwerk” rondom de betreffende papiertafel. 

Siem, iedereen die met de productie van “De 

Braakbal” te maken heeft dan wel heeft gehad, 

bedankt je hartelijk voor alle tijd en energie die je 

aan het welslagen van ons aller verenigingsblad 

hebt willen besteden! Je “gouden handjes” hebben 

ook op deze manier veel zinvol werk verzet, wat ook 

nog eens kostenbesparend voor onze VWG is ge-

weest! Dit los van je karakteristieke, speciale verba-

le inbreng. We hopen je her en der binnen de ver-

eniging nog vaak tegen te komen …. 

Gelukkig heeft onze “Braakbal”-coördinator Gerard 
Brouwers al vlug een opvolger voor Siem kunnen 

regelen, en wel  Dirk Jansen. Van harte welkom in 

het bezorgersteam, Dirk!                                                                     
We wensen je veel plezier in dit voor de VWG in 

meerdere opzichten belangrijke periodieke werk. Je 

eerste bezorgronde heb je er sinds september al 
opzitten, dus intussen weet je helemaal hoe het in 

zijn werk gaat! 

       

   Bert van Eijk  

       (coördinator distributie “De Braakbal”)   
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Telling november 2015 
 

Beste mensen, 
 

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft succes 

gehad! Jikke Lont en Gerard van der Haas gaan de 

Westbroekpolder tellen. Ze telden al een gebiedje bij 
Woubrugge, maar wilden dat graag omruilen voor de 

Westbroekpolder. Tijdens de eerste verkenning 

zagen we al op een regenachtige woensdagmiddag 
een ijsvogeltje! Dat ziet er dus veelbelovend uit. 

Ik had al aangekondigd dat we dit seizoen de wilde 

en de krakeend met elkaar zouden vergelijken van-

wege berichten dat er momenteel meer krak- dan 

wilde eenden zijn. Welnu in oktober was dat in ‘onze  
polders’ niet het geval. We telden 603 wilde eenden 

en 192 krakkertjes. De blauwe reiger was met twee-

maal zoveel exemplaren aanwezig t.o.v. de grote 

zilver, n.l. 75 tegenover 34. We werden trouwens 
toch rijk met verschillende reigersoorten gezegend. 

Een kleine zilver in de Grote Polder Zuid, een pur-

perreiger in de Riethoornse polder en een roerdomp 
in de Geerpolder. Daar zat ook een waterral. We 

zagen ook relatief veel ijsvogels.

 

 
 

In de Riethoornse polder 3, in de Gemenewegse 

polder, de Groenendijkse polder en De Wilck elk 1. 

De ganzen zijn ook weer terug. In de Grote Polder 
Zuid  zaten er 118, in de Grote Polder Noord 149, in 

de Barrepolder 200 en in de Wilck 691. Daar zaten 

ook nog 1698 smienten, en 5 pijlstaarten. Opvallend 
was het aantal wintertalingen in de Achthovenerpol-

der: 99. De graspieper was blijkbaar nog op trek 

want in De Wilck zaten er 28. Een slechtvalk werd 

geteld in de Hondsdijkse polder en De Wilck. Daar 

zaten ook nog 2600 spreeuwen, 1108 kieviten en 497 
goudplevieren. In de Geerpolder foerageerden 450 

wulpen en daar werd ook een eerste keep gezien. Een 

late tjiftjaf zat in de Grote Polder Zuid. 

Als ik dit rijtje zo zie, krijg ik al weer zin in de 
telling van a.s. weekend. Wat voor verrassends 

komen we nu weer tegen of wordt het een heel saaie 

telling? Je weet dat vooraf nooit. In ieder geval veel 
plezier gewenst met de komende telling. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ko Katsman 
 

  

Wilde eend          ©Ko Katsman 
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Vogelen,  
een avontuurlijke hobby 
 
Wanneer ik familie en vrienden vertel over mijn 

passie, vogels observeren, zie ik soms een meewari-
ge glimlach op hun gezicht verschijnen. Wat een 

duffe hobby, zie ik ze soms denken. Wat is daar nou 

aan? Daar zit toch helemaal geen avontuur, geen 

spanning in? Vogelen wordt daarmee ten onrechte op 
één lijn geplaatst met punniken, postzegels verzame-

len, borduren, treinen spotten en sigarenbandjes 

sparen (bestaat die laatste hobby trouwens nog wel?). 
 

Maar vogels kijken is veel spannender en avontuur-

lijker dan die andere hobby’s. Ga maar eens in je 
onschuld, gewapend met telescoop, verrekijker en 

fotoapparatuur in een minder democratisch buiten-

land in de buurt van militaire objecten naar vogels 

kijken. Wedden dat je binnen een half uur in een eng, 
donker kamertje door een zwetende, achterdochtige 

militair wordt ondervraagd? En nog heel wat moeite 

moet doen om aan te tonen dat je slechts een onge-
vaarlijke gek met een rare hobby uit Nederland bent? 

 

Of, veel dichter bij huis: in jouw telgebied bevindt 

zich een naaktstrand. Daar moet toch ook geteld 
worden. In het voorjaar, bij mooi weer, kun je daar al 

snel worden belaagd door Boze Zonaanbidders die 

denken dat jij hele andere roodborstjes en witgatjes 
aan observeren bent. 

 

 
Zelfs Margot en ik, toch zo’n beetje de onschuldigste 

en liefste mensen die ik ken, zijn wel eens staande 

gehouden door een woedende vrouw, die bang was 

dat ze met inbrekers van het gevaarlijkste soort te 
maken had, louter omdat wij met de verrekijker naar 

een zwarte roodstaart op het dak van haar woning 

keken. Ze had er bijna de politie bijgehaald. 
 

En naarmate je als vogelaar meer bekendheid geniet, 

neemt het gevaar toe. Zo moet je in de Lagenwaardse 
polder niet tegen de boeren vertellen dat je bevriend 

bent met Cor Kes. Onze Cor heeft zich ooit de woede 

van de boeren op de hals gehaald door te pleiten voor 

een ganzenreservaat ter plaatse, of een 

aanverwante doodzonde. Als vriend van 
hem loop je kans met een strontkar achter 

de trekker door Koudekerk te worden 

gereden, overgoten met drek en veren. 

Laat 
staan 

wat 

voor 
gevaren 

Cor zelf 

loopt. 
Hij is al 

eens 

bijna 

aangereden door een woedende boer op 
zijn trekker. Dus: laten we vooral verder 

zwijgen over Cor, voor onze eigen veilig-

heid…. 
 

Maar het allerspannendst is het toch om 

als vogelaar in de trektijd naar Malta te 

gaan, om als vrijwilliger te observeren of 
de knettergekke Maltezer jagers zich wel 

aan de Europese natuurbeschermingsregels 

houden. De mensen die dat doen zijn 
Echte Helden, die het respect van gewone, 

bedeesde vogelkijkers meer dan verdienen. 

Die Maltezers deinzen er niet voor terug 
om de vrijwillige vogelwachters te bedrei-

gen en als dat niet voldoende helpt, fysiek 

te belagen. De plaatselijke politie knijpt 

vervolgens een oogje toe. Niet in de laatste 
plaats omdat velen van hen zelf ook fer-

vent jager zijn.  

 
Zelf ben ik me al een paar jaar fysiek en 

psychisch aan het voorbereiden om ook als 

vogelwachter uitgezonden te worden naar 
Malta. Dat lijkt me zo stoer, echt iets voor 

mij. Ik heb slechts één probleem: ik durf 

niet te vliegen…..   
 
 Ronald Klingers 
  

  
 
    

 

C 
o 
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AFSLUITING SOVON-VOGELATLASPROJECT 
  

2012/2015 
 

De driejarige klus zit er op wat het veldwerk aangaat, 
ook aangaande de administratieve rompslomp; de 

eindschattingen zijn door onze drie VWG-

coördinatoren gemaakt en op 20 oktober jl. naar 
Sovon verstuurd. Aansluitend zijn alle namen van de 

26 VWG-atlasmedewerkers apart en ook die van de 

VWG als zodanig nog een keer aan Sovon doorgege-
ven, omdat ik zekerheid wilde dat iedereen t.z.t.  in 

een bijlage achterin de nieuwe atlas wordt vermeld. 

Dit is mij meteen na de ontvangst bevestigd. 

De heer Harvey van Diek, de landelijke Sovon-

Vogelatlascoördinator, heeft alle tellers heel 

hartelijk bedankt voor hun bijdragen en gecom-

plimenteerd met de uitkomsten, e. e. a. via onder-

getekende.  Ik breng dit alles natuurlijk erg graag 

aan iedereen over en sluit mij er van harte bij 

aan! De mede-coördinatoren Cor Kes en Sjon van 

Santen hebben mij geweldig goed, alert, creatief en 

scherp ondersteund, ik ben echt trots op zowel het 

hele tellers-team als het VWG-Atlas-Coördinatie-

Team. 

Denkelijk duurt het tot einde november 2018 voor-

dat de nieuwe Nederlandse Vogelatlas 2012/2015 

tijdens de Sovon Landelijke Dag gaat worden 

uitgebracht. Dit duurt nog zo’n drie jaar! Tot die tijd 

blijf ik daarom formeel nog “in functie”, er kunnen 

altijd nog vragen/wensen van o.a. Sovon komen. 

Tijdens de jaarlijkse contactbijeenkomst van het 
VWG-bestuur op 3 november jl. met alle VWG-

coördinatoren, alsook in deze december-“Braakbal” 

(nummer 36-4), wilde ik graag toch wat nieuws over 
het atlasproject meedelen. Voor en na het afsluiten 

van de werkperiode heb ik nogal vaak en ook inten-

sief contact met Harvey van Diek gehad over allerlei 

atlaszaken. Dit was niet zo moeilijk, omdat hij ook 
fungeerde als waarnemend districtscoördinator voor 

de door onze VWG geadopteerde vier atlasblokken. 

E. e. a. werkte al zo sinds het vroegtijdig uitvallen 
van de heer Jan Mudde als zodanig. Dit bleek een 

welkome vereenvoudiging van de contacten, die ik 

functioneel onderhield: de kortste organisatorische 
lijn, de “hoogste vogelatlasbaas”, snelle en duidelijke 

communicatie v.v., elkaar met weinig woorden 

begrijpen/aanvoelen, alles bij elkaar was het dus 

lekker netwerken ……… 

Daardoor en de bereidwilligheid van Harvey om er 

wat extra tijd in te steken kreeg ik de beschikking 

over vergelijkende gegevens tussen de voorgaande 

vogelatlassen en de uitkomsten van “nu” over 
“onze” vier atlasblokken. Diepgaand zijn ze niet: 

alleen de aantallen per atlasblok waargenomen 
soorten en niet de aantallen per soort (= individuen 

bij wintervogels en territoria bij broedvogels).                                                                                                                                                                

Ook is het vooral bij de wintervogels niet reëel om 

de aantallen tussen de beide betreffende atlassen 
zomaar te vergelijken: er kunnen wel 32 tot 37 jaren 

tussen zitten. Denk daarbij aan de sindsdien enorm 

toegenomen kwantiteit/het gestegen niveau bij de 
waarnemers en de snelle vooruitgang bij de optische 

mogelijkheden!  Aangaande de broedvogels zijn 

deze verschillen minder (15-17 jaar), maar ook 

hierbij is er zeker sprake van kwantitatieve en kwali-
tatieve vooruitgang bij waarnemers en optiek. Zie 

bijvoorbeeld ook de habitatwijzigingen die zich in de 

atlasblokken in al die jaren hebben voltrokken.  

Bekijk het toch beslist wel interessante overzichtje 

hieronder daarom wat genuanceerd.

                                                                                                                                                    

WINTERVOGELS BROEDVOGELS 
ATLAS 

1978/1983 

ATLAS 

2012/2015 
 

ATLAS 

1998/2000 

ATLAS 

2013/2015 
 

30-
38 

30-
48 

31-
31 

31-
41 

 

30-
38 

30-
48 

31-
31 

31-
41 

 

30-
38 

30-
48 

31-
31 

31-
41 

 

30-
38 

30-
48 

31-
31 

31-
41 

 

aantallen soorten aantallen soorten 
 

aantallen soorten aantallen soorten 
 

80 85 111 101 107 104 105 111 84 76 76 81 89 85 85 91 

meer/minder in % → +33,8  +22,4  -5,4  
+9,9 

Meer/minder in % → +6,0  +11,8 +11,8 
+12,3 

 
   Bert van Eijk (VWG-hoofdcoördinator Sovon-Vogelatlasproject 2012/2015). 
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Kieviet 
Zo spelde je zijn naam vijfenvijftig jaar geleden. 
Tegenwoordig schrijven we ‘kievit’. Maar het zal 

niet meer zo lang duren of we schrijven alleen maar 

in de verleden tijd als we het over de kievit als 
broedvogel hebben. Blijkbaar zijn we als beschaafd 

land niet in staat om hem als aankondiger van de 

lente te behouden. Wie geniet er niet van een vogel 
die zulke mooie vliegkunsten vertoont tijdens de 

balts? Wie kijkt niet vol 

bewondering naar zijn 

zorg voor zijn kuikens? 
Wie ziet in hem niet de 

eerste herfstverschijnselen 

als ze zich eind juni alweer 
in grote groepen verzame-

len?  

 
Lange tijd is hij in staat 

geweest om zich te hand-

haven als weidevogel. Een 

koud voorjaar? Daar kwam 
hij wel overheen. Strenge 

winters? Dan vlieg je 

gewoon wat verder naar het zuiden. Friese nestjes-
melkers? In andere streken van het land werd hij wel 

met rust gelaten. Franse jagers? De meeste overleef-

den het. 

 
Maar nu is het ze te veel geworden. In een ecolo-

gische woestijn van Engels raaigras vinden de jon-

gen geen insecten meer. Voordat ze kunnen vliegen 
is het gras al gemaaid. Ze worden gehakseld tussen 

de messen. Verdroging door grondwaterpeil of 

ophoging door grond op het land aan te brengen, 
maakt de bodem te hard voor bodemleven. 

 
Is er nog hoop? Het enige dat ze kan redden, is gaan 
broeden in reservaten. Waarin je tijdens het voorjaar 

nog met laarzen moet lopen. Weilanden waar bloe-

men nog mogen bloeien. Waar juli nog de hooi-
maand is. Waarin rust is te vinden. 

 

Een kwestie van beschaving, maar weinigen zien 
dat. Wel de weidevogelwachters die al meer dan 

dertig jaar hun best doen 

om deze monumenten te 

behouden. Ze verdienen 
een standbeeld. Maar het is 

roeien tegen de stroom in. 

En het lijkt wel of slechts 
een handjevol mensen dat 

ziet. Van de overheid hoef 

je niets te verwachten. Een 
VVD-mevrouw sprak de 

ambitie uit om als Neder-

land de Verenigde Staten 

voorbij te streven en het 
grootste exportland ter 

wereld te worden van 

agrarische producten. Heeft ze wel eens op de kaart 
gekeken?  

 

Gekkenwerk om je land zo moedwillig te willen 

vermesten en vergiftigen. Wanneer gaat in die krin-
gen het besef eens doordringen dat het van innerlijke 

beschaving getuigt om niet altijd ten koste van alles 

de grootste en de beste te willen zijn?  
Nee, het is geen vrolijk verhaal. Een juichend ver-

haal maken is veel leuker. Maar als je je met vogels 

bezighoudt kan het niet altijd halleluja zijn. Ook al 
horen we dat niet graag. De werkelijkheid is ruw en 

weerbarstig. 
             
 

Ko Katsman 

 

 

Noot Redactie: 

Met als resultaat een schitterende foto op de voorpagina!!! 
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Margot’s Mussen project  

 

Nogmaals een update    

 

 
In de december-Braakballen van 2005 en van 2008 

beschreef ik hoe het Margot gelukt was om van de 
paar huismussen die onze tuin in Leiderdorp zo nu 

en dan bezochten, een mooie groep van uiteindelijk 

rond 70 tot 80 mussen te maken. Beide artikelen zijn 

nog terug te vinden via www.vogelsrijnwoude.nl, 
onder het kopje “De werkgroep”, en dan doorklikken 

naar “Verenigingsblad”. We zijn nu weer een hele 

tijd verder en hebben er wat nieuwe kennis over deze 
leuke vogels bij. Dat delen we graag met u, in de 

hoop dat dit u stimuleert om ons te helpen de Huis-

mus weer van de Rode Lijst af te krijgen.  
 

 

Nog even resumerend: in 2005 beschreef ik hoe 

Margot haar mussenproject heeft opgestart. Ook 
vertelde ik dat de mussenpopulatie in onze omgeving 

kennelijk over genoeg broedmogelijkheden in de 

buurt beschikt, zodat het voedselaanbod beslissend is 
voor de omvang van de groep.  

In 2008 gaf ik aan hoe we geleidelijk de mussen 

leerden overstappen van gierststengels op Vivara-
voer, aangeboden in met kooien beschermde silo’s. 

Ook vertelde ik over een grijpgrage sperwerman, die 

voorkwam dat de kolonie te snel aangroeide.  

 
Inmiddels voeren we in het geheel geen gierst meer. 

Dit scheelt enorm veel rommel in de tuin, en de 

mussen weten precies hoe de voerkooien werken. 
Althans, de volwassen mussen, want de jongen 

(zodra ze niet meer gevoerd worden) willen nog wel 

eens boven op de kooi gaan zitten, waar de spijlen 
bij elkaar komen, om zich dan tevergeefs naar bin-

nen te proberen te wurmen. En als die jongen een-

maal in de kooi zijn, pikken ze ook nog wel eens 

tevergeefs tegen de doorzichtige plastic cilinder, in 

plaats van naar een voeringang te gaan. “Hé, ik zie 
het voer toch, waarom kan ik het dan niet pakken?”, 

lijken ze te denken. Maar de jonge mussen leren 

snel.  

 
Wat een leuk gezicht als de jonge mussen voor het 

eerst door de ouders worden meegenomen naar onze 

voedersilo’s. Daar zitten ze op een tak van de kren-
tenboom vlak naast de silo, bibberend met hun 

vleugeltjes te bedelen om het voer, dat pa of ma mus 

voor ze uit de silo haalt. Zodra ze wat ouder zijn, 
bedelen ze nog wel, maar als pa of ma even niet 

opletten, pakken ze zelf ook al wat voer van de plaat 

onderin de voerkooi. 

 
Er is nog steeds sprake van regelmatige aanvallen 

door een sperwerman. Dit levert nogal eens moord-

scènes in onze tuin op. Dat hoort er nu eenmaal bij. 
De minder oplettende of zieke vogels worden er uit 

gehaald, zo blijft de populatie fit en gezond. Geluk-

kig verblijven de mussen tegenwoordig steeds vaker 

in een wat wijdere omgeving van onze tuin als ze 
geen honger hebben, de sperwer moet dus wat meer 

moeite doen om zijn maaltje bij elkaar te vangen. 

 

De omvang van de groep huismussen is weer wat 

toegenomen. Thans hebben wij op het hoogtepunt 
van een jaar (meteen na de broedperiode) rond de 

100 mussen. We hangen er nu geen nieuwe silo's 

meer bij. Dit aantal lijkt ons ruim voldoende om een 
mooie mussenstand in onze omgeving te waarbor-

gen. 

Vroeger zat daar zeer incidenteel een ringmus tus-

sen. Tegenwoordig zijn er gedurende bepaalde 
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perioden elk jaar wel 2 tot 3 ringmussen in onze tuin 

te bewonderen, zelfs juvenielen. Ringmussen zijn 

iets kleiner en fijner gebouwd dan de huismussen. 

Zij lijken niet door de huismussen te worden ver-
jaagd. Vaak merk ik pas dat er ringmussen tussen de 

huismussen zitten, omdat ik een iets afwijkend 

getjilp hoor.   
 

Inmiddels heb ik ontdekt dat de huismussen in de 

directe omgeving van ons huis onder daken broeden. 
Daar zie ik in het voorjaar de mannetjes op de daken 

zingen. Dat is bijzonder, omdat wij in een nieuw-

bouwwijk uit de negentiger jaren wonen, en er 

volgens mij toen al werd gebouwd met daken, die 
mussenwerend waren gemaakt. Ik ben er blij mee dat 

de mussen toch hun broedplekje hebben weten te 

vinden. In het vroege voorjaar hoor ik ’s ochtends 
vroeg als ik naar de bus loop uit een grote hulststruik 

in de buurt een enorm getjilp van tientallen mussen; 

kennelijk is dat hun overnachtingsplek. 

 

We hebben inmiddels vier waterdrinkbakken in de 
achtertuin staan. Die worden door de mussen volop 

gebruikt. Niet alleen om te drinken, maar vooral ook 

om te badderen. Dat badderen werkt kennelijk 
aanstekelijk. Zodra één huismus een bad neemt, 

komen er meteen andere mussen op af, die gezellig 

meedoen. Ik kijk daar graag naar. 

 

Het mussenproject van Margot is wel een duur 

project. In de zomer, als de mussenstand op zijn 

hoogst is, gaat er ongeveer 40 kilo voer per maand 
doorheen. En omdat Margot alleen het allerbeste 

voor “haar” mussen wil, koopt zij Hi-Energy Puur 

van Vivara. Dit voer bevat gehakte pinda's, zonne-
bloemkernen, grof gemalen maïs, gesneden gepelde 

haver en gele gierst. Margot mixt dit met Hi-Energy 

Supreme, want daar zitten als toevoeging gedroogde 
meelwurmen in, belangrijk voor de jonge mussen, 

die naast zaad ook dierlijke eiwitten nodig hebben. 

 

Overigens wordt er van het voer behoorlijk meege-
snoept door koolmezen, pimpelmezen, spreeuwen, 

merels, turkse tortels, en soms zelfs door vinken, 

putters en groenlingen. Omdat Margot bescherm-
kooien om de voedersilo's heeft, kunnen de grotere 

vogels alleen uit de randen van de opvangbakken en 

op de grond gevallen voer eten. Dat voorkomt dat 
alles naar de grotere vogels gaat. 

Toch lijkt deze methode niet 100% effectief. Zo 

hoorden wij onlangs van een andere vogelliefhebber 

uit Leiderdorp dat de kauwen in zijn tuin hebben 
leren “inbreken”. Een kauw gaat boven op de silo 

zitten en gaat dan zo hard schommelen, dat het voer 

uit de constructie valt. De kauwen kunnen vervol-
gens op de grond zo veel eten als ze willen. 

 

We spreken geregeld met andere Leiderdorpers 

(meestal op onze volkstuin) over het mussenproject. 
Dat heeft sommigen al verleid om ook jaarrond te 

gaan voeren. Dat is belangrijk, want we willen de 

mussen graag breder verspreiden over ons dorp, dat 
vergroot hun kansen. Het lijkt te lukken, want we 

zien steeds meer mussen op andere plekken in Lei-

derdorp, terwijl de huismus ooit bijna weg was uit de 
bebouwde kom van ons dorpje aan de Oude Rijn.   

 

 

Ronald Klingers 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE  
SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2015 

HOOFDZAKEN UITKOMSTEN 
 

Op 1 oktober jl. zijn de via SOVON verkregen soortkaarten van de broedvogelinventarisatie 2015 m.b.t. Spook-

verlaat/Kruiskade verstuurd naar Rutger Zeijpveld van Staatsbosbeheer, kantoor Amsterdam. Rutger heeft een 
goede ontvangst ervan bevestigd en complimenteerde het BVI-Spookverlaat-team met de snelle en succesvolle 

afronding van het jaarlijkse broedvogelproject aldaar.                                                                                                                                                                    

Het gebied is ook opgenomen als  BMP-plot van Sovon, de soortkaarten worden via deze landelijke organisatie 
vervaardigd door middel van een speciale automatische landelijke clustermethode. 

Het tekstuele verslag is sinds einde oktober “in de maak”, normaal gesproken wordt dit kort voor de kerstdagen 

afgerond en verstuurd naar Staatsbosbeheer en Sovon, alsook naar de VWG (bestuur) als zodanig. Verder krijgen 
alle VWG-coördinatoren en alle BVI-team-medewerkers ook een exemplaar.  In tegenstelling tot voorheen is het 

de bedoeling dat er geen losse cd’s meer worden gebrand, maar dat iedereen die hierboven wordt bedoeld het 

verslag digitaal toegestuurd krijgt via “we transfer”.  Op deze manier wordt bespaard op zowel werk, energie, tijd 

als kosten. Overige leden kunnen t.z.t.  ondergetekende er ook om vragen. 
Dan nu de hoofdzaken aangaande het onderzoekswerk in 2015. In de “Braakbal”- uitgave van februari 2016 

(nummer 37-1) hoop ik een samenvatting van het originele verslag te kunnen publiceren. Hieronder staan de 

kerngegevens aangaande de einduitkomsten. 

KERNGEGEVENS BROEDVOGELINVENTARISATIE  
SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2015 

 
Het  totale aantal vastgestelde territoria  bedraagt precies 550; dit is een dik gebiedsrecord in vergelijking met het 

voorgaande van 2007, dat uitkwam op 510. 

Er werden  geen nieuwe gebieds-broedvogelsoorten vastgesteld. 

In het onderzoeksgebied werden  53  vogelsoorten op zijn minst als territoriaal gekarteerd. 

Het  totale aantal  in het gebied vastgestelde  territoriale broedvogelsoorten  in de periode 1995/2015 bedraagt 
daarom nog steeds  76. 

Er werden  0 soorten van de Europese Vogelrichtlijn 1979  geregistreerd. 

Aangaande de  Nederlandse Rode Lijst 2004  betrof dit 4 soorten. 

Het aantal  territoriale niet-zangvogelsoorten  was  26, m.b.t. de  zangvogelsoorten  bleek dit 27. 

Niet-zangvogel-territoria  waren er 271, die van de  zangvogels  bedroegen  279. 

Tijdens de  16 inventarisatierondes (periode 10 maart/31 juli)  werden er  in/boven/naast het onderzoeksgebied  

in totaal  90 vogelsoorten  waargenomen. 

Het  broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat/Kruiskade  bestond/bestaat uit:  

Bert van Eijk (coördinator en teamleider), Sjon van Santen (plv. teamleider), Leo van Soldt, Ingeborg Blommers, 

Geert-Jan van Beek en Gerard Brouwers (late-avond- en nachtrondes). 

Met hartelijke dank aan alle teamleden voor hun onmisbare inbreng, 

 

 

        Bert van Eijk.  
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NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 
 

Amper nieuws deze keer, alleen de mededeling dat er in het afgelopen kwartaal geen nieuwe uitgaven in de biblio-

theek zijn opgenomen.  

Evenmin verschenen er digitale rapporten/verslagen, die voor onze VWG zodanig zinvol/interessant waren dat ze 
op CD konden worden gezet om te bewaren. 

Tot het volgende nummer maar weer ………. 

                  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). 
 
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): 

Tijdens de verstreken drie maanden zijn er geen berichten binnengekomen over afgeleverde vogel- en/of andere 
kadavers. Tot over drie maanden maar weer ……….. 
 

IJsmeester 
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 Dat de UILEN-

POPULATIES baat 
hebben bij een goede 

muizenstand is een 

bekend fenomeen; in het 

voorjaar 2014 deed zich 
daarbij toch een opmer-

kelijk verschijnsel voor: 

plusminus 70 broedgevallen van de VELD-
UIL in een aantal vaderlandse weidevogel-

gebieden. 

 Het creëren van muizenrijke akkers lijkt 

daarom mogelijkheden voor zowel de 
VELDUIL als de BLAUWE en GRAUWE 

KIEKENDIEF, maar bijvoorbeeld ook voor 

de TORENVALK te kunnen gaan bieden;  

deze zogenaamde vogelakkers bieden ook in 
de winter soelaas voor RUIGPOOTBUI-

ZERD en  BUIZERD; en wat te denken van 

VELDLEEUWERIK,GRASPIEPER, GELE 
KWIKSTAART, alsook allerlei andere 

zaadetende zangvogels als gorzen en allerlei 

vinkachtigen? 

 Wereldwijd leven er zo’n 300 verschillende 

soorten ROOFVOGELS; in Nederland ± 35 
als broedvogel, doortrekker, wintergast of 

dwaalgast. 

 In elk geval is in ons land de WESPENDIEF 

een uitzondering op de rest  van de roofvo-
gels: de juvenielen ervan kunnen als enige 

soort meteen voor zichzelf zorgen wat hun 

voedsel betreft. 

 Dagelijks heeft een TORENVALK veertig 

tot zestig gram vlees nodig, oftewel twee tot 

vier muizen. 

 De GREBBEBERG is een uitgelezen plek 

om tijdens de trek ROOFVOGELS te spot-

ten/tellen: Buizerd, Sperwer, Wespendief, 
Rode Wouw, Visarend, Zwarte Wouw, 

Smelleken, Zeearend; maar ook Zwarte Ooi-

evaar en zelfs Kraanvogel ……… ga dit dus 
allemaal maar eens zien in de ervoor goede 

tijd! 

 

 

In 2006 werd het eerste rapport over KLI-
MAATBUFFERS in Nederland geschreven; 

nu, negen jaar later, zijn er niet minder dan 

negentien gerealiseerd; ons land is intussen 

een keur aan nieuwe. schitterende natuurge-
bieden rijker, bijvoorbeeld De Onlanden 

(tussen Groningen/Peize/Leek), Kempen-

broek (Weert/Eindhoven), Oesterdamgebied 
(Bergen op Zoom/Tholen). 

 Meer over DE ONLANDEN: wandel- en 

vooral ook fietsgebied, ontwikkelt zich tot 

een groot ruigte- en moerasgebied: broedvo-
gels als Roerdomp, Porseleinhoen, Kleinst 

Waterhoen, Snor, Baardman, enz. 

 In de periode december 2012/juni 2015 wer-

den voor het Sovon-VOGELATLAS PRO-

JECT  zowel de wintervogels als broedvo-
gels geteld volgens een vast protocol; gedu-

rende de eerste twee van de drie teljaren (dus 

tot en met de broedvogels 2014) waren er 
bijna 350 vogelsoorten vastgesteld. 

 KEMPHAAN-mannen en idem-vrouwen lij-

ken in veel opzichten wel twee verschillende 

soorten: grote verschillen in uiterlijk, ver-

schillend voedsel, overwintering op verschil-
lende plaatsen, trekken niet samen en ook 

langs verschillende routes, ontmoeten elkaar 

alleen op/bij de broedplaatsen. 

 Recente opzienbarende uitkomsten aangaan-

de het trekgedrag van de KEMPHAAN: de 

hanen reizen via hun “aardmagnetische 

kaart” en de hennen op hun “kompas”. 

 Doortrek en overwintering van ROSSE 

GRUTTO’S in de Waddenzee onder de loep: 

vrouwtjes hebben langere snavels dan man-

netjes, mannetjes eten daardoor vooral klei-

ne wormen en vrouwtjes grote dieper zitten-
de wadpieren; maar: ’s winters (wadpieren 

zitten dan dieper) blijven alleen de langst-

snavelige vrouwen over en is de rest ver-
trokken naar wat zuidelijker streken in 

Frankrijk en Engeland waar de wormen wat 

minder diep zitten 

 

         Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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 In GAMBIA zijn tot nu toe 660 vogelsoor-

ten gezien, en dat op een oppervlakte van 

nog geen 30% van die van ons land (bij ons 

thans ruim 500 vogelsoorten).  

  Wat BMP-conclusies aangaande het 

BROEDSEIZOEN 2013 VERGELEKEN 
MET 2012: er werden 108 soorten gevolgd; 

meer dan 20% toename vertoonden drie 

soorten, bijv. Kruisbek en Wintertaling; 20   
een 5 tot 20% hogere groei, bijv. Rietzanger, 

Dodaars, Fluiter, Waterhoen, Appelvink, 

Boomleeuwerik. 

 Vervolg BMP-conclusies BROEDSEIZOEN 

2013 T.O.V. 2012: stabiliteit bij 50 vogel-

soorten, zij het ook met ook wat negatieve 

trends bij Nachtegaal en Tuinfluiter in stede-

lijke gebieden; notoire “stijgers” als Grauwe 
gans, Nijlgans, Krakeend en Halsbandpar-

kiet vielen in 2013 toch ook in deze catego-

rie. 

 VERVOLG OP VERVOLG: veel soorten 

van akkers, graslanden en naaldbos namen 

af met 5 tot 20%: zoals Graspieper, Fazant, 

Tureluur, Ringmus, Kuif- en Zwarte Mees, 
Goudhaan. 

 SLOTVERVOLG: VAN DE VIA HET 

BMP gevolgde 108 soorten staan er 25 op de 

RODE LIJST 2004; de tienjarige ontwikke-

ling vertoont bij 5 soorten ervan (o.a. Groe-
ne Specht en Spotvogel) lichtpuntjes, 7 laten 

nu stabiliteit zien, maar 13 soorten vertonen 

een verdere afname (vooral Zomertaling, Pa-
trijs, Ransuil en Zomertortel, deze namen 

sinds het jaar daarvoor – 2012 – met meer 

dan 20% af). 

 Het MUS-project (= MEETNET URBANE 
SOORTEN) produceerde de eerste indruk-

ken aangaande het broedseizoen 2014: toen 

de eerste publicaties het licht zagen waren er 

gegevens van maar liefst 164 soorten ge-
meld; van de standvogels zaten o.a. Water-

hoen, Blauwe Reiger, Halsbandparkiet, 

Huismus en Winterkoning in de plus; bij 
trekvogels o.a. Boeren- en Huiszwaluw, 

Roodborsttapuit en Tjiftjaf. 

 Vervolg MUS-project 2014: in de min zaten 

bij de standvogels o.a. Vink, Boomklever, 

Groenling en Gaai; aangaande de trekvogel-
categorie deden bijvoorbeeld Kleine Man-

telmeeuw, Zanglijster, Bonte Vliegenvanger, 

Spotvogel en Gekraagde Roodstaart  het 

minder dan in 2013. 

 De PALLAS’ BOSZANGER wordt sinds 

1963 in ons land “gevolgd”, vanaf toen tot in 

2014 bleven na vele berekeningen 368 vo-
gels over; waarnemingspieken liggen vooral 

in oktober (65%), gevolgd door november 

(23%); gemiddelde presentie is in het najaar 
1,9 dagen, zowel in de winter als het voor-

jaar 12 dagen; 9 ex. hielden het langer dan 

20 dagen uit en 4 meer dan 50 (record: 
87,winter/voorjaar 2014). 

 Slot PALLAS’  BOSZANGER: broedt van 

centraal Siberië tot aan de Zee van Okhotsk 

noordelijk van Japan; dichtstbijzijnde broed-

gebieden ± 4500 km vanaf Nederland; 
overwintert in Zuidoost-Azië; wordt in ons 

land bijna altijd in de kustprovincies gezien 

(93%) en maar 22 keer in het binnenland ; 
de najaarstrek door Europa via Estland (ge-

middeld 15 oktober),  is ons land gepasseerd 

op gemiddeld 24-10, in België 31-10; dit be-
tekent hemelsbreed 1600 km, dus dagelijks 

ongeveer 100 km. 

 De 21e augustus jl. leverde het beste jaarre-

sultaat op van de slaapplaatstellingen aan-

gaande de REUZENSTERN in ons land: 148 
vogels; het record dateert van 30-08-2013, 

met 153 exemplaren. 

 Op het Europese continent leven zo’n 530 

broedvogelsoorten; interessant EU-RODE- 
LIJST-nieuws is te vinden op 

http.//tinyurl.com/rodelijsteu. 

 Komt de BIJENETER in ons land terug als 

vaste broedvogel? In 2015 waren er min-

stens 13 territoria! 

 Jaarlijks blijken er grote verschillen te zijn 

in de aantallen van bij ons overwinterende 

KLAPEKSTERS: erg slappe winters leveren 

schattingen van tussen 150 en 300 vogels op, 
heel goede winters daarentegen worden ge-

schat op wellicht 400 tot 650 exemplaren. 

 TIENGEMETEN blijkt (2014) steeds meer 

een vaderlands bolwerk voor MOERAS-
VOGELS, wat soorten- en territorianieuws: 

waterral 7, roerdomp 3, porseleinhoen 2, 

kleinst waterhoen 1, cetti’s zanger 33,  

blauwborst 85, sprinkhaanzanger 26, snor 2, 
baardman 1, rietzanger 500 (!), kwartelko-

ning 1, steltkluut 2. zijn net mensen!  

         Anonymus Snuffelaer    
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WINTERGASTEN EN LANGSTREKKERS….. 

 
 

Van boven naar beneden: 
Drieteenmeeuw Juveniel door Louis Westgeest 
Grote Burgemeester door Louis Westgeest 
Koperwiek door Louis Westgeest 
Pestvogels  
Kramsvogel door Louis Westgeest 

 


