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Bestuursmededelingen 
 

 
Actief in Leiderdorp 

Bert van Eijk mailt de secretaris, dat hij mevr. Frau-

ke Joester gesproken heeft. Zij is raadslid voor 

Groen Links in de gemeente Leiderdorp. Vele raad-

sleden vragen zich af: “Waarom is een Koudekerkse 

Vogelwerkgroep actief in Leiderdorp?” 

Bert stelt voor, dat de secretaris deze vraag schrifte-

lijk aan de leden van de gemeenteraad beantwoordt 

met een kopie aan B&W. Hij geeft ook alvast een 

voorzetje voor de brief! 

De secretaris aanvaardt deze uitdaging, maar vraagt 

wel eerst de mening van Ton Renniers. 

Ton heeft deze vraag nooit gesteld gekregen, maar 

vindt het wel een goed idee. 

Gedrieën hebben we een brief opgesteld en na goed-

keuring door het bestuur is de brief met kopie, beide 

vergezeld van de nieuwste Braakbal 12 december 

verstuurd. 

Vijf dagen later wordt Bert in de Houtkamp aange-

sproken door een Leiderdorps raadslid. 

Hij heeft de brief ontvangen en is daar positief over! 

16 december wordt de secretaris gebeld door de 

redactie van het Leiderdorps Weekblad. Men heeft 

onze brief gelezen en wil meer informatie over de 

oeverzwaluwwand in de Munnikenpolder. Doorver-

wezen naar Bas Bijl. Inmiddels heeft er een mooi 

stuk over de oeverzwaluwwand in het Leiderdorps 

Weekblad gestaan! 

 

Natura 2000-ontwerpbeheerplan 

Wij hebben in februari 2015 met Cor Kes als Wet-

landwacht een “zienswijze” ingediend op het ont-

werpbeheerplan voor het Natura 2000 gebied “De 

Wilck”. 

21 december 2015 ontvingen wij een “Nota van 

Antwoord”.  Vrijwel al onze wensen zijn overgeno-

men! Met name met de “jachtvrije zone rondom De 

Wilck” zijn we gelukkig! 

Dat geldt overigens niet voor iedereen! 28 december 

noemen de boeren en de Wildbeheereenheid Rijn-

land-Zuid in het Leidsch Dagblad de nieuwe regels 

“onwerkbaar”! 

 

Opheffing weidevogelwerkgroep 

3 maart 2016 stond op onze agenda de “opening van 

het weidevogelseizoen” gemeld. 

Het is nu gewijzigd in “opheffing weidevogelwerk-

groep”. Een korte toelichting: 

In 2016 wordt de subsidiëring van het beschermen 

van weidevogels grondig gewijzigd. 

Met name het “legselbeheer” bleek niet te werken. 

Het heeft geen zin “eieren” te beschermen, als er 

geen “vliegvlugge jongen” uit ontstaan. Met nieuw 

beheer en ander toezicht hoopten ook wij, dat de 

weidevogels nieuwe kansen zouden krijgen. 

Helaas pakt het anders uit dan wij gehoopt hadden. 

De Provincie geeft het subsidiegeld aan de Collec-

tieven (Agrarische Natuurverenigingen/organisatie 

van de boeren) en laat de controle ook aan hen over! 

Wij (de vrijwilligers) mogen alleen toekijken of er 

iets van terecht komt.  

Wij vrezen, dat er weinig verandert. Bovendien zijn 

er in ons werkgebied zo weinig kansrijke weiden, dat 

geen enkele agrariër een contract heeft afgesloten. 

Daarom besluiten we om met dit werk te stoppen! 

 

Facebook 

Op pagina 3 ziet u onder onze website ook de link 

waarmee u ons Facebook kunt bereiken. 

We hopen op deze manier nog meer aandacht te 

creëren voor onze activiteiten. Probeer eens contact 

te maken! Er is leuke informatie te vinden en u kunt 

uw foto’s en waarnemingen plaatsen. 

 

Siem van der Haas 

Bij de “Oliebollenknot”op 30 december hebben we 

ons oudste lid Siem van der Haas in het zonnetje 

gezet! Siem heeft, zoals Bert van Eijk in de vorige 

Braakbal al memoreerde, vanaf de start de Braakbal 

verspreid. Helaas komt er ook een einde aan het 

knotwerk. We missen hem nu al bij het maken van 

takkenbossen! Niemand kan dit zoals Siem! Het 

kostte Cor Kes wat moeite om Siem naar de Zaagbek 

te krijgen, maar het werd een fantastische happe-

ning! 

 

Algemene Ledenvergadering 17 maart 2016 

De agenda vindt u in deze Braakbal. De overige 

stukken sturen we u bijtijds via de e-mail. 

Tot ziens! 

           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: 

Do. 03/03 20.00 - 21.30 
Opheffing weidevogelwerkgroep  

(voor weidevogelaars) 

Jan Kuijt en 

Piet van Woerden 

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

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

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 

Za. 14/05 09.00 uur Publieksexcursie “De Wilck” Nat. Vogelweek site Vogelbesch. 

Zo. 15/05 08.00 uur Publieksexcursie “Zaans Rietveld” Nat. Vogelweek site Vogelbesch. 

Di. 17/05 19.00 uur Publieksexcursie “Zaans Rietveld” Nat. Vogelweek  site Vogelbesch. 

Wo. 18/05 19.00 uur Publieksexcursie “De Wilck” Nat. Vogelweek site Vogelbesch. 

Vr. 20/05 19.00 uur Publieksexcursie “Spookverlaat” Nat. Vogelweek site Vogelbesch. 

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. Ook 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: 

27-02-2016, 

12-03-2016: Slotdag knotseizoen 

 

         Cor Kes 

   (071 – 3414507) 

    (06-12729909) 

 

  Margot & Ronald 

        Klingers 

   (071 – 5411198) 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 
12/13-03-2016, 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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Agenda Algemene ledenvergadering 2016 
 

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 17 maart 

2016  in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, 

We beginnen om 20.00 uur en willen uiterlijk 22.30 uur stoppen! Halverwege pauzeren we. 

 

Agenda. 
1. Opening en algemene mededelingen door Bas Bijl (voorzitter) 

2. Tekstuele vaststelling (en n.a.v.) het verslag van de ALV van 19 maart 2015 

3. Bijzondere onderwerpen: a. Evaluatie Open Dag 30 mei 2015 

    b. Oeverzwaluwwand in de Munnikenpolder 

    c. Ophogen van het eilandje voor de Amaliahut (toestemming budget) 

4. Vaststelling (en n.a.v.) secretariaatsverslag 2015 

5. Financiën: 

 Verslag controlecommissie over 2015 door Fred Leenart en Casper Bottemanne 

 Vaststelling jaarstukken 2015 

 Vaststelling begroting 2016 

 Samenstelling controlecommissie over 2016: Fred Leenart treedt af en het bestuur stelt voor hem te be-

noemen als reservelid*. Johan Hogendoorn schuift door van reservelid naar fungerend lid (tot 2020). Cas-

per Bottemanne blijft lid tot 2018. 

6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Louis Westgeest.  

    Het bestuur stelt Louis Westgeest kandidaat* 

7. Bibliotheek** 

8. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, Huiszwaluwnesten/nestkasten, Spookverlaat/Kruiskade 

9. De Braakbal 

10. Educatie & publieksactiviteiten 

11. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 

12. Ledenexcursies en  avonden: de Highlights voor seizoen 2016/2017 

13. Natuurtuinbeheer 

14. Nestkastenvoorraadbeheer 

15. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” / “Munnikenpolder” 

16. Overheidszaken en PR 

17. Tellingen: Euro Birdwatch, Sovon-Vogelatlasproject,Wintertellingen 

18. Uilenwerkgroep 

19. Veldwaarnemingen 

20. Vogelobservatiehut 

21. Website/Facebook 

22. Weidevogelbeheer 

23. Wetlandwacht De Wilck 

24. Rondvraag (vragen zo mogelijk tevoren aan het secretariaat doorgeven!) 

25. Sluiting. 

 

*   Een tegenkandidaat kan tot de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend 

     d.m.v. een door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. 

** De agendapunten 7 t/m 23 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie(s) of 

     werkgroep(en) hiervoor punten hebben aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar 

     voren wil brengen, of er vanuit de ALV vragen komen. 

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u de vergaderstukken (uitgezonderd de financiële) 

 toegestuurd! Vanaf 19.30 kunt u ze 17 maart ook verkrijgen in Het Anker. Eventueel kunt u de 

 financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
 

          Piet van Woerden,  

Secretaris 
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Bericht van de voorzitter 
 
De wereld van later…. 
 

Om ons heen zien en 

horen we steeds meer 

en vaker allerlei 

zaken die de wereld 

in een rap tempo 

veranderen. En lang 

niet altijd ten goede. 

Soms echter zien we 

wel wat positieve of 

leuke veranderingen, 

zoals bijvoorbeeld 

het mondiale akkoord 

om de opwarming 

van de aarde te gaan 

beperken of het 

‘groener’ denken bij 

grote multinationals en andere veelal grote bedrijven 

of het klimaatneutraal wonen of werken. Of zijn deze 

positieve veranderingen toch minder positief dan we 

denken? 

Wellicht is er een flinke lijst te maken van zaken die 

ons doen geloven dat het allemaal steeds beter en 

mooier wordt in ‘onze’ wereld. 

 

Maar laten we die vooruitgang maar wat dichter bij 

huis bekijken. Als we kijken naar ons eigen landje 

dan is die niet zo groot. Qua oppervlakte tenminste, 

in veel andere dingen wel natuurlijk…. In ons kleine 

landje moeten we met heel veel Nederlanders, vluch-

telingen en andere gelukzoekers wonen. Het wordt 

steeds meer dringen geblazen. 

En al die mensen moeten ergens wonen, werken, zich 

kunnen vervoeren en kunnen ontspannen. Dat vraagt 

steeds meer ruimte van ons kleine landje, waar ook 

nog eens heel veel ruimte nodig is voor de landbouw. 

Een landbouw die steeds intensiever wordt en niet 

alleen omdat we monden of magen in eigen land 

moeten voeden, maar ook in een groot deel van de 

rest van de wereld. 

Kortom de natuur staat onder enorme druk. En dan 

bedoel ik de natuur zoals we die tegenwoordig zien. 

Niet zoals we die kennen van enkele decennia of nog 

langer terug. Nu noemen we natuur alles wat we zelf 

aangelegd hebben of waar we zelf in hebben inge-

grepen. Maar eigenlijk is er weinig of niets meer wat 

écht natuurlijk is. 

Maar goed we willen met al die mensen wel genieten 

van ‘onze’ natuur. En dat doen we dan ook allemaal 

op onze eigen wijze. We wandelen, hardlopen, 

trimmen, fietsen, wielrennen, toeren, varen, roeien, 

 
 

kanoën en zwemmen wat af. Als het even kan gaan 

we schaatsen, vogelen, fotograferen, jagen of vissen 

in die mooie natuur. 

Echter zoals ik al zei, staat die natuur onder enorme 

druk. Gemeenten willen hun woongebied uitbreiden, 

industrie- en kantoorterreinen moeten worden ver-

groot, nieuwe woongebieden aangelegd of verbreed. 

Maar ook het toerisme zal worden aangetrokken. Dus 

gaan we maar weer meer bouwen, ook in ons prach-

tige duingebied. En om in ons mooie landschap te 

kunnen recreëren moeten er ook maar meer wandel-

paden komen, klompen- of laarzenpaden, moeten 

poldersloten worden verbreed om te kunnen kanoën, 

ruiterpaden worden aangelegd, paden voor bikers in 

de bossen worden aangelegd, landelijke paden wor-

den verbreed om ook de wielrenners meer ruimte te 

geven. Waar moet de natuur, en dan bedoel ik de 

levende natuur, nu eigenlijk nog een plekje vinden. 

Ja wij mensen zijn superieur. Wij bepalen hoeveel 

ruimte andere levende wezens op deze aardbol 

krijgen. 

Voor de holenbroeders onder de vogels kunnen we 

wel wat doen. Denk maar eens aan al die nestkasten 

voor vele zangvogels, uilen en roofvogels. Zelfs in 

de stad vinden die nog een plek. Zo zijn er meer 

urbane soorten die daar een plek weten te vinden. 

Maar je zal maar een akkervogel of weidevogel zijn 

of zoogdier. Voor die soorten wordt het steeds meer 

dringen geblazen. Ruimte is voor veel levende we-

zens een steeds schaarser goed. 

 

Wat gaan die veranderingen op korte termijn ons nog 

meer brengen. Soms denk ik dan wel eens, hoe zal de 

wereld er in 2050 uitzien?  

Stel nou eens dat één of andere wetenschapper 

morgen bedenkt dat de kleur blauw de mensheid veel 

meer rust brengt, dat die kleur de mensen minder 

agressief maakt, er voor zorgt dat er minder vernie-

lingen zijn en minder geweld is. Dan zou het zo maar 

kunnen zijn dat de wereld er in 2050 blauwer uitziet. 

Met blauwe weilanden en blauwe bossen dus. Zeeën 

en blauwe mensen zijn er natuurlijk al. 

Of stel dat die wetenschapper morgen bedenkt dat 

rood gras veel meer melk oplevert, dan zal de wereld 

er in 2050 heel anders uitzien. Dan hebben we rode 

weilanden. Misschien voor de stier wel leuk, die 

wordt veel actiever en bespringt alles wat er in het 

weiland loopt. Ook die wandelaar die net een klom-

penpad aan het lopen is. 
 

   Bas Bijl 

Voorzitter 



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  9 

 

Huiszwaluwtellingen 2015 
 

 

 

Met dank aan de tellers / beheerders 

         Gerard van der Haas 

 

 
 
  

Kolonie Beheerders 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Koudekerk a/d Rijn J. Bal & C. Kes 5 4 13 18 20 31 28 49 47 44 

Ofwegen J. Bal & C. Kes 9 9 8 13 6 4 8 20 30 49 

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

Hoogmade J. Bal & C. Kes        36 29 19 

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

Kruiskade (Hazerswoude-Rd) C. Kes & J. Kuijt 18 19 34 28 29 16 44 50 61 57 

Zoeterwoude S. v. d. Haas & C. Kes 29 33 68 98 130 133 133 123 140 144 

Hazerswoude-Dorp-Benthuizen                    

(Hoogeveenseweg)   40 38 50 33 70 50 30 16 14   

Leiderdorp-Oost 
B. v. Eijk & I. Blom-
mers  

23 32 53 97 119 105 94 27 27 29 

TOTAAL   130 138 229 300 376 341 339 321 348 342 
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Nacht van de Nacht 
Excursie zaterdag 24 november 2015 

 
 

Op zaterdag 24 november was het weer de “Nacht 

van de Nacht” en we verzamelden om 20:00 uur voor 

de excursie in het Spookverlaat. Het was ideaal weer: 

droog en windstil! 

 

Tot onze verrassing hadden zich ca. 55 geïnteres-

seerden aangemeld. Gelukkig waren we met 3 gidsen 

aanwezig (Louis Westgeest, Jan Kuijt en Ans van 

den Broek). Louis opende de excursie met een wel-

komstwoord, waarna we ons in drie groepen verdeeld 

hebben. 

 

Mijn groep 

bestond voor-

namelijk uit de 

kinderen met 

hun vaders, 

moeders, opa’s 

en oma’s. Met 

twintig personen 

begonnen we in 

de Amalia-hut. 

Omdat het don-

ker was, hebben 

we toch met wat 

plaatjes van de 

ijsvogel geke-

ken hoe deze 

vogel er over-

dag uitziet. 

Tijdens het 

teruglopen over 

het pad konden 

we het silhouet 

zien van de ooievaar op zijn nest. Toen hoorden we 

het geluid van opgeschrokken watervogels. Twee 

kinderen wisten direct dat dit meerkoeten waren.  

 

Hierna zijn we naar de Kruiskade gelopen. Daar 

aangekomen, heb ik eerst wat uitleg gegeven over 

het ontstaan van dit gebied. Op het pad naar de 

Kruiskade stond een berk met een heksenbezem. 

Vooral tijdens de Halloween-tijd een ideale plek 

voor een leuk verhaal over het ontstaan van deze 

heksenbezems. Nadat we voorzichtig over de brug 

waren gelopen, kwamen we bij de insteekhaventjes. 

Niet iedereen wist dat deze havens historische land-

schapselementen zijn. Bij dit haventje stond een es 

met daarop de zeldzame kogelhoutskoolzwam. De 

zaklamp kwam hier goed van pas. Verderop zag de 

groep ook nog een mezenkastje hangen, dat door de 

VWG was opgehangen. 

Ook de volgende twee bruggetjes staken we voor-

zichtig over, daar kwamen we aan bij de restanten 

van het verlaat.  

Op deze plek is uiteraard de legende van Amalia en 

haar geliefde Frederique verteld! Tot mijn verbazing 

hadden verschillende mensen nog nooit van deze 

legende gehoord. 

 

Verderop de 

kade zagen we 

de hop in de 

bomen groeien. 

Hier hoorden 

we naast het 

geluid van de 

meerkoeten en 

wilde eenden, 

ook de blauwe 

reiger schreeu-

wen. 

 

Ook hier kwam 

de zaklamp 

weer van pas: er 

lag een dode 

boomstam vol 

met pissebed-

den. Vooral de 

kinderen in de 

groep vonden 

dit prachtig. 

 

Tijdens het teruglopen over de weg vloog er nog een 

vleermuis over. Gezien het formaat van het beestje 

was het waarschijnlijk de dwergvleermuis. 

 

Om half tien kwamen we terug bij de verzamelplaats 

waar Jan en Louis al stonden. Samen konden we 

terugkijken op een heel geslaagde avond. Alle be-

zoekers en vooral de kinderen vonden het een leuke 

en spannende excursie.          . 

 
 
 

Ans van den Broek 

heksenbezem 

Kogelhoutskoolzwam 

Heksenbezem 
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Passie voor fietsen en natuur 
 

 

Het laatste weekend van september had ik het genoe-

gen om als “rookie” deel te mogen nemen aan het 

Knotweekend naar de Onlanden. Als (nog) niet-

vogelaar was het voor mij een eerste ervaring op 

vogelspotgebied, en ik mag wel zeggen een zeer 

aangename ervaring. Schitterende natuurgebieden als 

de Oostvaardersplassen, de Weerriben en het mij tot 

dan toe onbekende de Onlanden hebben we bezocht.  

 

Hier heb ik dus mijn eerste waarnemingen (onder 

deskundige begeleiding) gedaan. Als je dan tijdens 

zo’n eerste spottersweekend gelijk al de ijsvogel mag 

spotten, zal je het waarschijnlijk wel in je vingers 

hebben, of beter gezegd, er oog voor hebben.. 

Maar dit terzijde. 

Wat mij tijdens het weekend opviel, waren de grote 

kennis en passie van de deelnemers voor het vogelen 

in het bijzonder en de natuur in het algemeen. Ik heb 

hier veel van opgestoken en het zal mijn interesse in 

en passie voor de natuur zeer zeker versterken. Graag 

wil ik u hier iets vertellen over mijn grootste passie, 

namelijk fietsen. In het clubblad van voetbalvereni-

ging S.V. Bernardus schrijf ik regelmatig een co-

lumn; in het afgelopen juni-nummer had mijn co-

lumn als onderwerp de manier waarop ik een fiets-

tocht beleef.  

 

 

Langs het tuinpad van mijn vader ...... 
 

Een mooie, vroege zondagmorgen in mei, mijn 

slaapkamerraam op een kiertje (het kan weer, de 

inbraakgolf in onze woonwijk is weer weggeëbd). De 

merels die al wekenlang bezig zijn in mijn clematis 

Rubens Montana om voor nageslacht te zorgen, 

wekken mij met hun mooiste voorjaarsgezang. 

Zonde om te blijven liggen. Het is de hoogste tijd om 

weer eens een flinke fietstocht te maken; wil ik dit 

jaar aan mijn ambitieuze doelstelling van 5000 km. 

komen dan zal ik me toch enigszins aan mijn 100 

km. per week moeten houden. 

 

Na mijn dagelijkse e-mail-check, online versie van 

het AD en het Leidsch Dagblad (weinig schokkend 

nieuws, gewoon weer een afrekening in Amsterdam, 

in beslag genomen xtc-pillen en wat drugsafval in 

een natuurgebied) en de buienradar die te kennen 

geeft dat er geen wolkje aan de lucht is, is het tijd 

voor een stevig ontbijt met eieren en spek. Even de 

bandjes oppompen tot 8 bar en de thermo-bidons 

vullen met heerlijk koud water (niks geen toevoegin-

gen, glucoses, isothonen of weet ik wat) en ik ben er 

helemaal klaar voor; waar zal mijn Carrera mij 

vandaag weer brengen? Door schade en schande wijs 

geworden (ook op dit gebied te vaak op mijn neus 

gegaan) besluit ik zoals altijd eerst tegen wind, de 

grootste vijand van de eenzame fietser, in te gaan. 

Het is nog heerlijk rustig op de fietspaden en wegen, 

niet zo vreemd hè, zondagmorgen 8.00 uur. De wind 

valt mee en het gaat als een trein, lekker muziekje op 

de oren, geen keuvelende tegenliggers en andere 

snelheid belemmerende factoren en in een mum van 

tijd zit ik aan de Stolwijkersluis (bij Gouda). Ja, ik 

heb er echt zin in vandaag en besluit vol bravoure 

mijn langste rit van het seizoen tot op heden te gaan 

maken. Bernardus 1 moet vandaag tegen de Ammer-

stolse SV en dat zullen ze vandaag ook wel zonder 

mijn aanwijzingen tot een goed einde weten te bren-

gen, toch? 

 

 
 

Langs de IJssel naar Gouderak, door het buurtschap 

Achterbroek naar Berkenwoude (VV Perkouw, 

zaterdag 3e klasse) en geloof het of niet, maar daar 

rijd ik door het Loetbos met muziek van BZN op, 

nog opgenomen door Luther. Toeval bestaat niet! In 

Lekkerkerk aangekomen, ben ik afgelopen najaar op 

de fiets nog bij Dames 1 wezen kijken (uiteraard 

winst), pak ik het pontje over de Lek naar Nieuw-

Lekkerland, voor € 0,90 kan je toch geen armoe 

lijden? En dan kom ik me daar toch in een onvoor-

stelbaar mooi gebied; uitgestrekte polders met onme-

telijk weidse uitzichten, wolkenpartijen (goed zo 

buienradar…), bloeiend fluitekruid en koolzaad en ja 

hoor, ze zijn er weer, de grutto’s en kieviten buitelen 

over elkaar heen en lijken net zo blij met mij te zijn 

als ik met hen. Op volle snelheid knal ik door stilte-

gebieden terwijl Paint it black van de Stones door 

mijn headset schalt.  
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Ik rijd nu door buurtschappen en gehuchten waar ik 

nog nooit geweest ben, zoals Donk, Brandwijk en 

Vuilendam, waar in zwart gehulde kerkgangers mij 

een vernietigende blik toewerpen. Zonder schroom 

verwissel ik hier mijn cassettebandje in mijn walk-

man. Ik hoef hier niet bang te zijn dat ze me aankij-

ken alsof ik van een andere planeet afkomstig ben, 

nee hier hebben ze ongetwijfeld nog niet van de i-

phone 6 gehoord. Even verderop, bij een splitsing in 

Ottoland, stop ik bij een authentieke ANWB-

wegwijzer. Enige serieuze oriëntatie in dit niemands-

land is geen overbodigheid. Als door God gezonden, 

komt ze daar aanlopen, miss Ottoland, de struise 

boerin van hoeve “Ouders Vreugd”. Of ze me ergens 

mee kan helpen. Nou dat laat ik me geen twee keer 

zeggen, dat begrijpt u. Als ze me de weg naar Goud-

riaan, Noordeloos, Meerkerk en Vianen uitgelegd 

heeft, biedt ze mij spontaan een glas vers getapte 

geitenmelk aan wat ik vriendelijk doch resoluut van 

de hand wijs. Ook ik heb mijn grenzen. Vol goede 

moed en in de wetenschap dat er ook nog vriendelij-

ke mensen bestaan, bestijg ik mijn stalen ros (deels 

carbon) weer: op naar Meerkerk en dan langs het 

Merwedekanaal naar Vianen. Van mijn goede moed 

en humeur is een uurtje later maar weinig meer over. 

 

Dat Merwedekanaal is wel erg lang en die wind was 

vanmorgen nog maar een matig briesje, maar is nu 

toch wel aangewakkerd tot een in mijn ogen onac-

ceptabel Beaufort-gehalte. Omkeren is geen optie 

meer, ik zit op 80 km., en is natuurlijk mijn eer te na. 

Die lui die mij een uurtje of twee terug inhaalden in 

hun SUV, u weet wel zo’n auto waar je een keuken-

trapje bij nodig hebt om in de cabine te geraken, 

vond ik toen sufferds, maar daar kom ik nu toch op 

terug. Wie is hier nu eigenlijk de sufferd? 

 

Mijn gemiddelde snelheid is inmiddels gezakt naar 

een bedroevend niveau en net als de moed mij, 

evenals de pap in mijn benen, in de schoenen is 

gezakt , jawel, eindelijk bordjes bebouwde kom van 

Vianen, ja God bestaat nog. Maar wat is dat nu, ik 

ben al meerdere malen op de fiets in Vianen geweest, 

je moet toch die hoge brug op en dan langs de Lek 

over de Lekdijk terug? Waar is die verdomde brug 

nou? Na een kwartiertje dwalen door Vianen, toch 

nog wel een grote plaats eigenlijk, zit ik weer op de 

route die ik in mijn hoofd heb en ik krijg voor de 

wind en de zon gaat weer schijnen, zowel letterlijk 

als figuurlijk. Als vanouds roetsj ik weer over de 

dijken en waan mezelf weer Tony Martin. Alles gaat 

weer goed komen, ik weet het zeker. Ik moet even 

iets eten, want en dat hoef ik u als ervaren fietser niet 

te vertellen, de hongerklop moet je voorblijven. Op 

het terras van “Het Wapen van Jaarsveld” trakteer ik 

mezelf op een uitsmijter en …. een Hertog Jan Grand 

Prestige (hoe fout is dit…), op ideale drinktempera-

tuur, 5 graden. Na een half uurtje jakker ik weer over 

de Lekdijk en pak dan Lopik, Polsbroekerdam, waar 

kinderen nog rolschaatsen in plaats van joints te 

roken en zich te vervelen op hangplekken (of te 

hangen op verveelplekken, zo u wilt), Polsbroek, 

Vlist, Haastrecht en weer terug naar Stolwijkersluis. 

In Gouda, op de Bloemendaalseweg, zit ik er voor de 

tweede keer deze dag doorheen (Hertog Jan is wel 

een lekker biertje, maar dan wel na het fietsen), niet 

een klein beetje, maar heel erg verrot. Dan word ik 

ingehaald door een collega-wielrenner, een Leienaar 

op weg naar Leiden en ik moet zeggen ik ben nog 

nooit zo blij geweest met een Leienaar als vandaag, 

want hij loodst mij heel collegiaal naar Hazerswou-

de. 

 

Thuis gekomen, ik heb geen puf meer om naar SVB te 

gaan, plof ik neer op het bankje in ons straatplant-

soen, waar mijn buren zitten te genieten van een 

biertje. 

 

Hoeveel ik vandaag gefietst heb en hoe de rit was. 

“O, was een mooi ritje van 148 km.” antwoord ik 

waarheidsgetrouw, “makkie, lekker rustig aan ge-

daan” bluf ik dan, “een gemiddelde van 33 km/u”

            Dirk Jansen 
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Nieuws uit de bibliotheek 
 

Nieuw ingebrachte titels: 
 

1) Het Broedvogelinventarisatierapport Spookver-

laat/Kruiskade 2015 is in december jl. afgerond. 

Zowel opdrachtgever Staatsbosbeheer als BMP-

registrator SOVON als het VWG-bestuur hebben het 

tekstuele verslag ontvangen. Ook de Broedvogelin-

ventarisatieteamleden en de VWG-coördinatoren zijn 

in bezit ervan gesteld.  

 

Hoofdzaken in de rapportage zijn: 

Tabellarisch overzicht jaarlijkse aantallen territo-

ria/broedparen 1995/2015. 

Broedseizoen 2015 onder de loep: algemeen en 

soortenbesprekingen. 

Soorten Nederlandse Rode Lijst 2014 en Europese 

Vogelrichtlijn 1979 in 2015. 

Vier afzonderlijke biotopen met hun broedvogels in 

2015. 

Landschapsbeheer Staatsbosbeheer/VWG in relatie 

tot broedvogelstand. 

 

Eraan toegevoegd zijn drie bijlagen: 

Dit zijn allereerst 58 stippen-soortkaarten (autoclus-

tersysteem Sovon).  

Verder een kaartenset van 7 pagina’s met een totaal-

overzicht van territoria/broedparen in vier habitatca-

tegorieën + territoriale vogelsoorten van de Neder-

landse RodeLijst 2014. Tot slot een pagina met 

geactualiseerde algemene informatie over de Vogel-

werkgroep K./H. e.o. plus aangaande het onder-

zoeksgebied (= Sovon-plot 4716). 

Het rapport is vanaf heden uitleenbaar. Ook is het 

mogelijk om alles op verzoek digitaal toegestuurd te 

krijgen via “we transfer”. De zending moet dan wel 

binnen een week via de beschikbare link worden 

gedownload, anders wordt deze door de server 

verwijderd. 

 

2) Eind november bracht Sovon tijdens de Landelijke 

Dag de Vogelbalans 2015 uit. Deze keer onder het 

thema Atlasproject 2013-2015. In deze atlas, die 

volgens de plannen in november 2018 verschijnt, 

wordt de actuele verspreiding in zomer en winter in 

kaart gebracht. De nieuwe gegevens zullen ook 

worden opgeschaald naar de in voorbereiding zijnde 

Europese broedvogelatlas. Ook een actualiseren van 

de Nederlandse Rode Lijst 2004 ligt binnen een 

aantal jaren voor de hand.  

Deze Vogelbalans gaat in op allerlei aspecten van het 

vogelatlasgebeuren, zowel aangaande tellers als 

organisatorisch/historisch, maar natuurlijk ook 

meerdere vogelsoorten. 

Traditioneel komt ook het onderdeel “De stand van 

de vogels” aan bod. Hierin o.a. “graadmeters” voor 

vogelveranderingen, aantalsontwikkelingen per soort 

en groepen (d.m.v. meetnetten van Sovon en CBS) 

aangaande langere (33 jaar) en kortere (10 jaar) 

tijdsperioden m.b.t. zowel broedvogels als doortrek-

kers/wintergasten. 

De Vogelbalans 2015 kan worden gedownload via de 

Sovon-website. Er is ook een database met atlasge-

gevens beschikbaar die kan worden geraadpleegd 

voor verdere vragen en toepassingen. 

De Vogelbalans 2015 is vanaf heden uitleenbaar. 

 

3) Lang geleden (Engeland 1989 en Nederland 1991, 

dus zo’n 25 jaar terug alweer) verscheen VOGEL-

DETERMINATIE, HANDBOEK VOOR HET 

IDENTIFICEREN VAN VOGELS. Dit “zwarte boek” 

behandelde vooral soorten die bij de gemiddelde 

vogelaar determinatieproblemen opleverden en ook 

zeldzaamheden die gemakkelijk met een gewone 

soort konden worden verward. Meerdere VWG-leden 

gebruikten het op privébasis vaak en met plezier. 

Intussen verscheen van bijna dezelfde schrijvers 

(Keith Vinicombe, Alan Harris en Laurel Tucker) de 

opvolger, in 2014 in Engeland en in 2015 in ons 

land. De titel luidt: Vogeldeterminatie, ontdek de 

verschillen tussen vergelijkbare soorten vogels.  
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In deze nieuwe uitgave is het aantal beschreven 

soorten enorm uitgebreid, de taxonomie volgt Mit-

chell en Vinicombe (2011). Het werk bevat tips 

(“shortcuts”) naar determinatie en ook vogeltopogra-

fische verduidelijkingen. Ook vind men er een 

hoofdstuk in aangaande rui en leeftijdsbepaling.  

Behalve voor veel vogelaars geen onbekende soorten 

worden er ook dwaalgasten behandeld, die in ons 

land of  in naburige staten terechtkomen uit bijvoor-

beeld Noord-Amerika of Siberië. Denk bijvoorbeeld 

aan meerdere voor ons bijzondere strandlopersoor-

ten, die voor verwarring of determinatiefouten kun-

nen zorgen.  

De gedetailleerde teksten worden prima ondersteund 

door bijbehorende illustraties, inclusief accentuering 

van bepalende onderlinge verschil-

len/bijzonderheden, tot in details. Kortom: een 

praktische gids die goed is te gebruiken bij het spot-

ten en handig als naslagwerk. Komt bij dat vogelaars 

van alle niveaus er wel bij kunnen varen. 

Een minpunt is de weergave van de soorten in het 

register achterin het 400 pagina’s tellende boekwerk. 

De tenaamstelling is niet altijd even logisch, waar-

door het opzoeken kan worden vertraagd. Toch 

weegt dit niet echt op tegen de voordelen die er 

worden geboden. Wel heb ik meermalen overwogen 

of aanschaffing van dit werk voor de bibliotheek 

zinvol is en kwam uiteindelijk tot een volmondig 

“ja”. Een gemakkelijk en even snel te gebruiken 

uitvoerige veldgids die in je zak past (formaat 

21,5x14cm) en die je vlug openslaat voor een goed 

gebruik. Ook wellicht zeker bruikbaar bij een bezoek 

aan de Engelse/Schotse westkust bijvoorbeeld. 

Het boek is vanaf heden uitleenbaar. 

 

          Bert van Eijk, bibliothecaris. 

 

Ingekomen lectuur 
 
1. Bladgroen – oktober 2015 (IVN/KNNV regio Leiden) 

2. Bont Allerlei 36.4 – 2015 (IVN afd. Alphen a/d Rijn) Alleen digitaal! 

3. De Strandloper 47.4 – dec. 2015 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

4. Het Lelieblad (Herfsteditie) 2015 (IVN afd. Zoetermeer incl. Vogelwerkgroep 

   Zoetermeer) Nieuwe combinatie! (De Praatpaal - was alleen digitaal - stopt) 

5. Limosa 88.2 – 2015 (NOU/Sovon) 

6. Limosa 88.3 – 2015 (NOU/Sovon) 

7. Sovon-Nieuws 28.4 – december 2015 (Sovon) 

8. Vogelbalans 2015 Thema: Atlasproject 2013 – 2015 (Sovon) 

9. Vogels 05/2015 (winter) (Vogelbescherming Ned.) 

10. Vogels + 04/2015 (winter) (Vogelbescherming Ned.) Laatste nummer! 

 

 

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

     

Piet van Woerden     

            Secretaris   
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Tweede Maasvlakte 
Excursie 25 oktober 2015 

  
 
De koperkleurige paardenkastanje voor de parkeer-

plaats in Hazerswoude glansde extra door het licht 

van de stralende vroege ochtendzon tegen een strak-

blauwe hemel. Een goed begin van een dag die veel 

moois in petto had. Met 18 mensen op weg naar de 2e 

Maasvlakte. Een bijzonder vogelgebied wat zich al 

tijdens de eerste stop, bij de Papagaaienbek en de 

Stuifdijk liet zien: een natuurgebied midden in een 

groot industriegebied. Vogels spotten terwijl contai-

nerschepen met grote grijpers gelost worden. Veel 

vissers en vogelaars. Zeehonden en zeeschepen die 

gebroederlijk de waterwegen bevaren. 

 

Voor de 2e stop voegt Han, ons Zeeuwse lid, zich bij 

ons en kijken we mee met de vogelaars van de tel-

post bij het Sluftergebied bij de overslag. Ook hier 

houden de vogels zich gedeisd. Hij brengt ons naar 

de meest bijzondere observatie van de dag: voor een 

groot schip op een paal zit een arendbuizerd, de 

bruinrode ogen zijn goed zichtbaar. Een uit koers 

gevlogen bijzondere roofvogel die zich hier al een 

poos vermaakt. 

Bij het uitkijkpunt Westplaat bij de slikken van 

Voorne, zien we grote groepen rotganzen en scholek-

sters foerageren in een stille zee.  

 

De mooie dag is inmiddels een warme stralende 

windstille dag geworden en we wandelen bij het 

Oostvoornsemeer, bij de afslag Baardman, door de 

prachtige duinen. We zien een paar keer ijsvogels 

wat iedere keer weer bij iedereen vervoering oproept, 

maar verder is het stil met de vogels. 

Bijzonder is om te staan bij het havenhoofd Stellen-

dam, zonder wind en met een lekker zonnetje. In het 

opkomende lage water zien we vele groepen wadvo-

gels in de verte. Plots stuiven massaal de vogels op 

en zien we een slechtvalk in razende vaart de boel 

onveilig maken. Hij steelt de show door goed voor 

ons in het zicht zijn prooi op een paal te verorberen. 

Een prachtige observatie.

 
            Els Baars 

Waargenomen soorten op 25 oktober 2015 

 
Knobbelzwaan Ooievaar Wulp Cetti's zanger 

Grauwe gans Bruine kiekendief Kokmeeuw Tjiftjaf 

Brandgans Arendbuizerd Stormmeeuw Goudhaan 

Canadese gans (groot) Buizerd Zilvermeeuw Winterkoning 

Rotgans Havik Grote mantelmeeuw Koolmees 

Bergeend Sperwer Kleine mantelmeeuw Pimpelmees 

Nijlgans Torenvalk Grote stern Staartmees 

Krakeend Slechtvalk Zeekoet Boomkruiper 

Pijlstaart Waterral Houtduif Ekster 

Wilde eend Meerkoet Turkse tortel Gaai 

Smient Waterhoen IJsvogel Kauw 

Wintertaling Kluut Grote bonte specht Zwarte kraai 

Tafeleend Scholekster Veldleeuwerik Spreeuw 

Kuifeend Zilverplevier Graspieper Huismus 

Brilduiker Goudplevier Heggenmus Vink 

Middelste zaagbek Kievit Roodborst Kneu 

Fazant Drieteenstrandloper Zwarte roodstaart Groenling 

Dodaars Steenloper Tapuit Putter 

Fuut Bonte strandloper Koperwiek Goudvink 

Jan-van-Gent Groenpootruiter Kramsvogel Rietgors 

Aalscholver Tureluur Zanglijster Halsbandparkiet 

Grote zilverreiger Grutto Merel 
 

Blauwe reiger Rosse grutto Zwartkop 
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Bericht van de ledenadministrateur  
 

februari 2016,  

actie Vogels kijken geld(t) 

 

Het bestuur van de Vogelwerkgroep vroeg het vol-

gende belangrijke bericht op te nemen in de Braak-

bal:  

Zoals u vermoedelijk al weet, start volgend kwartaal 

de actie “Vogels kijken geld(t)”. Het is een nieuw 

verdienmodel van de diverse natuur- en landschaps-

verenigingen. Vogels spotten op de diverse terreinen 

kost vanaf de eerste dag geld.  En dat geldt ook voor 

u.  De inkomsten worden gebruikt voor meer toe-

zicht. 

Jaarkaart 

De Vogelwerkgroep heeft voor de leden hierover een 

afspraak gemaakt. Voor € 5,-- kunt u een jaarkaart 

krijgen. Maak als u deze kaart wilt de € 5,-- over op 

de rekening van de Vogelwerkgroep NL61 INGB 

0000 5210103 o.v.m. “vogels kijken”. Eventueel kan 

dat in de vorm van een app die een jaar geldig is. U 

krijgt dan een code waarmee u de app kunt activeren. 

Vermeld dan tevens de code “app” op de overschrij-

ving. Mocht u dat niet willen, dan zijn ook kraskaar-

ten beschikbaar waarop u de dag waarop u gaat 

waarnemen, wegkrast. Neem daarvoor contact op 

met de secretaris p.van.woerden@hetnet.nl. NB: Dit 

is van toepassing voor elke deelnemer in uw gezel-

schap van 18 jaar en ouder.  

Vogels spotten 

Het is goed om nog even de regels te noemen. Het 

gaat om het horen en/of zien van een vogel. Vanaf 

het moment dat u de naam opschrijft, kijkt door 

telescoop of verrekijker, de vogel opzoekt in een 

vogelboek is sprake van betaalbaar spotten. 

App 

Het voordeel van de app is dat hierop kan worden 

bijgehouden wat voor waarneming u heeft gedaan. 

Tijd en locatie worden daar automatisch bijgevoegd. 

Hierdoor kan een mooi beeld ontstaan van de vogel-

rijkdom. Ook kunt u hiervan gebruik maken als u in 

de buurt graag een bepaalde vogel zou willen zien.   

Europees spotten 

In Europa zijn gesprekken gaande om dit Europees 

uit te rollen. Wij zullen inbrengen dat onze kaart in 

geheel Europa geldig is. Zodra we hierover meer 

weten, zullen we u per e-mail informeren. Mochten 

we uw e-mailadres niet hebben (u kreeg bijvoorbeeld 

geen bericht over de nieuwjaarsreceptie) dan kunt u 

het goede adres nog opgeven aan de ledenadministra-

teur.  

Nieuwe leden 

De nieuwe leden krijgen dit jaar automatisch de 

jaarkaart. Dat betreft: 

Peter van Beest uit Boskoop, Ron Mes uit Leider-

dorp en Wim en David de Groot uit Leiderdorp. Ik 

wens hun een mooie tijd toe bij de vogelwerkgroep. 

Opgezegd hebben Gert Arkensteyn uit Leiderdorp en 

Gert Vonk uit Reeuwijk. Ook de bibliotheek in 

Hazerswoude-Dorp staat niet 

meer op de verzendlijst.  

De stand per 5 januari 2016 komt 

daarmee op: 217 leden, 30 ge-

zinsleden (waarvan 2 jongeren), 12 donateurs en 14 

overigen.

           Johan Hogendoorn. 

Uw ledenadministrateur.  

mailto:p.van.woerden@hetnet.nl
http://www.landschappen.nl/nieuwsbericht/groene-vrijwilligers-onmisbaar-voor-het-nederlands-landschap
http://winkel.natuurmonumenten.nl/
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TELLING DECEMBER 2015 
 

 

Beste mensen, 

We troffen het niet met het weer afgelopen telweek-

end. Storm en regen. Daarom hulde aan alle tellers 

die de elementen getrotseerd hebben. Hopelijk heb-

ben we a.s. weekend net zulk weer als het moment 

waarop ik deze brief zit te maken: zon en weinig 

wind. 

De aantallen krak- en wilde eenden heb ik weer 

geturfd en de wilde was met een grote meerderheid 

vertegenwoordigd met 786 exemplaren, daartegen-

over stonden 165 krakeenden. Ook waren er meer 

blauwe reigers dan grote zilvers n.l. 49 om 41. 

Opmerkelijke soorten en aantallen.  De eerste 13 

kleine zwanen zaten in De Wilck. Daar waren ook 

3765 smienten, 13 pijlstaarten, 99 slobeenden en 462 

kolganzen. Voor kolganzen moest je in de Groenen-

dijkse polder zijn, want daar werden er 2500 geteld, 

naast 250 grauwe ganzen, een late scholekster,

 

1150 kieviten, 375 goudplevieren en 1200 spreeu-

wen. Dat laatste aantal werd met 1208 spreeuwen 

overtroffen door de Riethoornse polder. Maar boven-

aan stond de Oostbroekpolder met 2336 spreeuwen. 

In de Riethoornse polder zat een ijsvogel net als in de 

Barrepolder en De Wilck. In de Barrepolder werd 

een slechtvalk gezien, 5 wintertalingen en 600 kievi-

ten. 930 kieviten zaten met 700 goudplevieren in de 

Hondsdijkse polder. Van de goudplevieren zaten er 

ook nog 160 in de Achthovener polder. Voor dod-

aarsjes moest je op de Zegerplas zijn, want daar 

zaten er 4. Tot slot werden nog 320 wulpen geteld in 

de Geerpolder. 

Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie 

inspanningen in 2015. Ik wens jullie heel prettige 

feestdagen en hopelijk kunnen we in 2016 op dezelf-

de voet met dezelfde mensen in goede gezondheid 

doorgaan.

Met een hartelijke groet, 

Ko 

Torenvalk         @Ko Katsman 
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MIJN WINTERRINGMUSSEN 

 
Het artikel van Ronald Klingers in de laatste 

Braakbal over Margot’s Mussen project (MMp) 

vond ik leuk, interessant, wetenswaardig en noem 

maar meer superlatieven, maar vooral jaloersma-

kend! Wat wil je?! Honderd (=100) huismussen in 

je tuin. Daar zal iedere vogelaar behoorlijk jaloers 

op worden. Ik in elk geval wel. Daar moet wel op 

gereageerd worden, vind ik. Als het kan met een 

artikel waarvan de inhoud voor anderen ook 

enigszins jaloersmakend is. Niet om Margot af te 

bluffen, dat kan ik niet, vooral niet qua aantallen 

vogels, maar het is wellicht de moeite waard om 

mijn ervaringen te vermelden in dit onvolprezen 

verenigingsblad. 

 

Even een inleiding: als meelevend vogelaar (al 

heel lang) zorg ik ervoor dat de vogels, die onze 

tuin bezoeken in herfst en winter, goed van eten 

worden voorzien. Silo’s en voertafel met zaad en 

andere lekkernijen worden steeds weer aangevuld.  

 

Het kost een paar centen (niet zo veel als bij Mar-

got en Ronald, maar de aantallen zijn ook min-

der), maar dan heb je wat in de vorm van diverse 

en vele vogels. Een beter kosthuis zullen ze in de 

buurt (buitenkant van Kerk & Zanen in Alphen 

aan den Rijn) niet gauw vinden. Af en toe komen 

er een paar bijzondere exemplaren een kijkje ne-

men en pikken dan gelijkertijd wat mee. Om een 

paar te noemen: grote bonte specht, halsbandpar-

kiet, man sperwer die zich goed liet bekijken toen 

hij zich tegoed deed aan een geslagen spreeuw, 

blauwe reiger.  

 

Natuurlijk komen de te verwachten vogels op het 

voer af: huismussen, misschien van MMp, hoewel 

de afstand Leiderdorp – Alphen aan den Rijn mij 

te groot lijkt voor deze huismussen om “even “ 

die afstand af te leggen, vinken, roodborst, heg-

genmus, groenling, winterkoning, koolmezen, 

pimpelmezen, spreeuwen, eksters, gaaien (voor 

mij nog steeds Vlaamse gaaien, maar dat zal wel 

aan de leeftijd liggen), kauwtjes, Turkse tortels 

(die elkaar het leven zuur maken als een eenling 

bij een stelletje neerstrijkt), houtduiven, merels en 

af en toe een koperwiek of een kramsvogel. De te 

verwachten vogelpopulatie in deze tijd van het 

jaar. 

 

Tot zover de inleiding. Nu het “echte” verhaal: de 

ringmussen, mijn eigen winterringmussen. Die 

zijn net zo eigen als de honderd huismussen van 

MMp.  Ik heb de datum niet genoteerd, maar ik 

denk eind oktober, begin november, verscheen 

een ringmus op het zaad. Pollens, dat was waar-

schijnlijk een oude bekende, een van de ringmus-

sen die in voorgaande jaren ook op bezoek was 

geweest. Het bleef een poosje bij die ene. Ik noem 

hem of haar maar een verkenner, die als vooruit-

geschoven post de boel moest inspecteren voor 

(hopelijk) de rest van de groep.  

 

Allengs werd de groep groter. Ik blij! Ik vond die 

vogeltjes nogal opvliegerig, letterlijk en figuur-

lijk. Een beetje schuw, maar vooral behept met 

haantjesgedrag tegenover de soortgenoten: dit is 

mijn plek en mijn voer, wegwezen! De aantallen 

werden eigenlijk met de dag groter. Laatst, ergens 

in december telde ik zestien van die leuke pietjes. 

Vond ik een aardig aantal. Dat aantal bleef zo’n 

beetje constant. Een dergelijke kleine invasie van 

ringmussen had ik thuis nog niet meegemaakt, 

maar dan zie je wat een goede verzorging voor 

succes heeft. 

 

Tussen Kerst en even na Nieuwjaar waren wij niet 

thuis. Ik had tevoren het zaad goed aangevuld, 

maar met die hoeveelheden hongerige vogels zie 

je het niveau in de zaadcontainer per dag slinken. 

Ik was benieuwd of de ringmussen, mijn eigen 

winterringmussen, begin dit jaar nog in de buurt 

zouden zijn. Was er bang voor. Edoch, bij thuis-

komst waren er toch een paar te zien en na het 

vullen van de silo en voertafel, kwamen die leuke 

gasten, vergezeld van huismussen, vinken, heg-

genmus, Turkse tortels en houtduiven toch weer 

snel terug. Iedere dag weer meer. Nu nog in ieder 

geval een week goed voeren, dan kan ik scoren bij 

de nationale tuinvogeltelling. 

 

Ringmus 
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De nationale tuinvogeltelling is achter de rug. Ik 

had een mooie score van aantal soorten. Mijn 

winterringmussen hebben me niet in de steek ge-

laten. Hoewel het eerder genoemde aantal van 

zestien heb ik niet meer gehaald. Jammer, maar 

mijn afwezigheid van een week is hier waar-

schijnlijk debet aan. Jammer, het zij zo. Niets aan 

te doen. Volgende keer beter. Hopelijk komen er 

in de komende tijd nog wat exemplaren bij, zodat 

ik dan het magische aantal van zestien weer kan 

halen. Bij het bekijken van de telresultaten van 

plekken met dezelfde postcode viel het op dat er 

in de buurt nog een aantal ringmussen gesigna-

leerd was. Zouden dat de afvalligen zijn die eerst 

bij mij in de tuin waren?  

 

Wat mij de laatste weken was opgevallen, was het 

zeer geringe aantal huismussen in de tuin. Als ik 

er twee gezien heb, is het veel. Zou dat komen 

door het agressieve gedrag van de ringmussen of 

heeft dat een andere oorzaak? Wie het weet, mag 

het zeggen. Ik weet het niet, maar ik zeg het toch.  

Dit waren mijn belevenissen en ervaringen met de 

ringmussen, mijn winterringmussen. Ik ben be-

nieuwd hoeveel er deze winter nog komen en of 

ze de volgende winter weer in die aantallen terug-

komen. Ik ga vast sparen voor het zaad.

 

Victor Vogelaer 

 

 

Bezorging van de Braakbal 
in de sectors  

HAZERSWOUDE-DORP en BOSKOOP 
 

 

Vier keer per jaar werkt een aantal van 10 be-

zorg(st)ers hun wijk af om ons kwartaalblad “De 

Braakbal” bij de leden enz. te bezorgen.  

Maar voordat dit zover is, gebeurt er nog meer: een 

groepje van zo’n vijf voorbereiders zorgt ervoor dat 

iedere bezorgsectie wordt voorzien van het juiste 

aantal clubbladen en dat deze pakketten tijdig bij de 

bezorg(st)ers terecht komen. 

Henk Vervoort is een van deze mensen die jarenlang 

dit voorbereidende werk heeft verzorgd voor de 

bezorging in de secties Hazerswoude-Dorp en Bos-

koop. Met ingang van dit nieuwe jaar 2016 is hij 

hiermee gestopt, gelukkig wil Cor van Zwieten het 

van hem overnemen. 

Henk, namens iedereen die bij het bezorgwerk van 

“De Braakbal” is betrokken: heel hartelijk dank voor 

al die jaren dat je dit voor je rekening hebt willen 

nemen! En ook namens de lezers in de twee bezorg-

secties natuurlijk. 

 

Cor, fijn dat jij de openvallende plek van Henk gaat 

opvullen! 
 

Henk, bedankt! en Cor succes! 
 
 

 

                  Bert van Eijk (coördinator distributie). 

 

Ringmus 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN 

LEIDERDORP 2015 
 

Na mezelf in de periode 1980/1982 vooral in het 

park het “vogelen” wat te hebben aangeleerd heb ik 

als autodidact het gebied (park + heemtuin) geduren-

de de jaren 1983 tot en met 2002 jaarlijks op broed-

vogels geïnventariseerd. In totaal 20 opeenvolgende 

reeksen met vrij summier commentaar; deze over-

zichten gingen naar de gemeente Leiderdorp en 

werden in De Braakbal gepubliceerd. Achteraf zijn 

ze ook aan Sovon verstrekt in het kader van het 

BMP. Sinds 2003 probeer ik er elke maand driemaal 

ongeveer 2 uur een “vogelronde” uit, die gemiddeld 

± 25 tot 30 soorten oplevert. 

Dan nu het waarnemingsjaar 2015. Hieronder het 

overzicht wat er is gezien/gehoord. Alles bij elkaar 

een ietwat “mager” jaar: zelf nam ik 64 soorten 

waar, via enkele betrouwbare waarnemingen op 

“Waarneming.nl” kwamen er nog 4 bij. In totaal 

werden het er daardoor uiteindelijk dus 68 soorten.  

Hiervan waren er 7 overvliegend zonder binding 

(cursief in de tabel weergegeven) en 61 ter plaatse. 

Doortrekkers en gasten (t. p.) kwamen uiteindelijk 

uit op 24 (normaal weergegeven) en het aantal 

broedvogelsoorten bleek 37 (vet weergegeven). Van 

de 73 in het gebied opgehangen nestkasten maakten 

2 broedvogelsoorten gebruik (vet en onderstreept 

weergegeven). Verrassend en mooi was de opwaar-

dering van de Waterral van wintergast tot territoria-

le (broed)vogel: dit kon tijdens een avondbezoek in 

het kader van het Sovon-Vogelatlasproject worden 

vastgesteld.  

Van de op 31 december vastgestelde 3 Barmsijzen 

kon helaas niet worden vastgesteld of het de Grote of 

Kleine Barmsijs betrof.  

In 2015 werden voor het park geen nieuwe waarge-

nomen soorten bijgeschreven.  

Vanaf 1980 t/m 2015 werden in totaal in en boven 

het gebied 164 vogelsoorten vastgesteld.

 

Fuut Kokmeeuw Vuurgoudhaan 
Aalscholver Stormmeeuw Zwartkop 

Blauwe Reiger Zilvermeeuw Bosrietzanger 

Ooievaar Kleine Mantelmeeuw Kleine Karekiet 
Knobbelzwaan Visdief  Tjiftjaf 

Grauwe Gans Holenduif Fitis 

Soepgans Stadsduif Staartmees 
Toendrarietgans Houtduif Pimpelmees 
Kolgans Turkse Tortel Koolmees 

Grote Canadese Gans Halsbandparkiet Boomkruiper 
Brandgans Gierzwaluw Gaai 
Nijlgans IJsvogel Ekster 

Slobeend Groene Specht Kauw 
Wilde Eend Grote Bonte Specht Zwarte Kraai 
Soepeend Graspieper Spreeuw 
Krakeend Winterkoning Huismus 
Kuifeend Heggenmus Vink 

Buizerd Roodborst Groenling 
Sperwer Koperwiek Putter 
Waterral Zanglijster Sijs 
Waterhoen Merel Barmsijs (spec) 
Meerkoet Tuinfluiter Rietgors 

Kraanvogel Goudhaan  

              
 Bert van Eijk  

Barmsijs  
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Vogelvrij  
 

Zo vrij zijn als een vogel. Wie wil dat nou niet? Maar 

zijn vogels eigenlijk wel zo vrij? En dan doel ik niet 

op kanaries in kooitjes of al die opgesloten kippen in 

veel te kleine legbatterijen. Nee, gewoon vogels in de 

natuur. Vogels worden steeds meer in de gaten 

gehouden, heb ik de indruk. Door gewone vogelaars, 

die zelfs de meest intieme momenten van vogels met 

verrekijkers en telescopen begluren. Ik ben er zelf 

één van. Door natuurfotografen, die dit soort mo-

menten vastleggen, en daarbij soms ook nog versto-

rend te werk gaan. Door SOVON-tellers, die steeds 

nauwkeuriger de Nederlandse vogelgemeenschap in 

kaart brengen. Door DBA’ers, die zeldzame vogels 

dagen achtereen achtervolgen en elkaar met precieze 

plaatsbepaling de juiste plek doorgeven, zodat de 

zeldzaamheid belaagd wordt door hordes mensen. 

 

Maar het ergst zijn toch de wetenschappers en hun 

helpers. Om hun zucht naar steeds meer vogelkennis 

te bevredigen, loop je als jonge vogel al het risico uit 

je nest getild te worden, in een donkere zak te wor-

den gepropt, door mensenhanden te worden betast, te 

worden gewogen en gemeten en vervolgens van een 

permanent bewijs te worden voorzien dat je ooit eens 

onvrij bent geweest: er komt een ring om je poten of 

een zender op je rug. Hetzelfde kan later in je leven 

gebeuren wanneer je de pech hebt in een net te 

vliegen op een vogelringstation. 

 

Veel grotere vogels zijn daarna voor de rest van hun 

leven in het vrije veld individueel herkenbaar aan 

grote kleurringen om hun poten of hals met cijfer- en 

lettercodes. En zo’n code wordt dan weer door heel 

veel vogelaars afgelezen, en vervolgens in een com-

puter opgeslagen en verwerkt en zo ontstaat een 

behoorlijk compleet beeld van wat die vogel allemaal 

meemaakt. Bij vogels met een satelliet-

zender gaat de informatiegaring zelfs nog 

veel verder.  

Nou zal dat zo’n vogel hoogstwaarschijn-

lijk worst wezen. Vogels doen niet aan 

privacybescherming. Zo lang hij of zij niet 

gehinderd wordt door zo’n halsband, zo’n 

pootring of zo’n zender, is er geen reden 

tot klagen. Niet voor de vogel, nee, maar 

wel voor mij.  

 

Ik wil als natuurliefhebber vogels zien, 

waarvan ik de indruk heb dat zij geen 

interactie met mensen hebben gehad. Dat 

verstoort mijn beeld van de vrije natuur. Ik 

raak licht geïrriteerd door de zoveelste 

veel te kleurige halsband en door het 

zoveelste ringetje.  

Maar dat is nog niets vergeleken bij mijn 

ergernis toen ik in Oost-Duitsland een 

prachtige visarend over zag komen, zo 

dichtbij, zo gracieus. Maar wat was dat 

toch op zijn rug? Toen ik nog eens goed 

keek, 

zag ik 

een 

lange 

anten-

ne, 

alsof hij 

radio-

grafisch 

werd 

bestuurd. Weg illusie van onaangetaste, 

wilde schoonheid! 

 

Of nog erger: toen ik onlangs in de buurt 

van de Hondsbossche Zeewering door de 

telescoop naar sterns aan het turen was, 

zag ik plotseling een visdiefachtige vogel, 

die wat kleur betreft enorm afweek van de 

rest. Oranje-gelig. Een onbekende, exoti-

sche soort? Nee, hielp een andere vogelaar 

mij uit de droom. Er is een project aan de 

gang, waarbij jonge visdieven individueel 

herkenbaar worden gemaakt door ze te 

bespuiten met een kleurstof. Gaat er 

vanzelf af wanneer ze ruien. Ja, maar ik 

vind er niks meer aan zo!! 
 

 
 Ronald Klingers 
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NESTKASTENBEHEER  

PARK “DE HOUTKAMP”, LEIDERDORP  

(1985-)2015 
 

Op 15 december 2015 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 73 nestkast-hangplekken gecontroleerd op 

hun bezetting en bruikbare staat. Iedere kast werd schoongemaakt en zo nodig gerepareerd of vervangen. Verge-

leken met 2014 waren er zes kasten verdwenen of door allerlei oorzaken tijdelijk onbruikbaar geworden. Uiteinde-

lijk bleven er dus 67 controleerbare “kraamkamers” over om af te werken aangaande gebruik als nestelplaats. Het 

totaal voor het volgende broedseizoen 2016 staat dus weer op 73 kasten, door de onoverzichtelijke parkindeling 

staan deze allemaal op een kaart ingetekend. Daarbij is aangegeven of ze voor K (= Koolmees), P (=Pimpelmees), 

BK (= Boomkruiper) of GV (= Grauwe Vliegenvanger) zijn bestemd. Ook is er een nog aantal meegenomen voor 

t.z.t. herplaatsing na reparatie. 

Van de 67 bewoonbare kasten werden er in dit voortplantingsjaar 48 benut, waarmee de reële bezettingsgraad 

op 72% uitkwam (2014: 84%, 2013: 70%, 2012: 82%, 2011: 71 % en 2010: 80%). Vreemd genoeg zit er de 

laatste zes jaar telkens jaarlijks een verschil van ongeveer 10% tussen. Qua aantal bezette kasten in precies 31 

controlejaren hadden we dit seizoen een wat bovengemiddelde score, maar nader bekeken over de laatste 10 jaren 

was 2015 onder het gemiddelde. Zoals gewoonlijk hebben twee vogelsoorten, Kool- en Pimpelmees, de door de 

VWG geboden mogelijkheden het afgelopen seizoen benut. De Pimpelmees zakte 5 treetjes: van 22 naar 17 (= 

- 23%) bezette kraamkamers, de Koolmees daalde er 3: van 34 naar 31) (= - 9%). Het totaalgebeuren vergele-

ken met 2014 toont een afname van 56 naar 48 (-8 = - 14%). Bij de Koolmees komt het jaargemiddelde 

1985/2015 uit op (797:31=) 25,7 met als topjaar 2014: 34. De Pimpelmees zit nu na 31 jaar op gemiddeld 

(517:31=) 16,7, waarbij het topjaar 2005 (24) was. Het laagst waren (excl. 1985 met minder kasten) 1997 (Kool-

mees) met 18 en 1987 (Pimpelmees) met 8.  

Ook dit jaar weinig opmerkelijkheden: de gebruikelijke lage dosis dode jongen en wat eitjes, ook keurden we 

enkele twijfelachtige nesten af. Met goed weer als bondgenoot schoten we lekker op, maar net als in 2014 kostte 

het laatste stuk veel meer tijd door vervang- en reparatiewerk wegens fiks spechtengeklus ……. 

Na deze ronde staat de teller alweer op 31 seizoenen, waarin 1402 kasten bezet werden bevonden. Dit is jaarlijks 

gemiddeld 45, wat ietwat wordt gedrukt door het startjaar 1985 omdat het aantal kasten toen flink lager was. De 

hoogste bezetting was 58 (2005), de laagste (exclusief 1985) 34 (1987). In al die jaren gebruikten 11 vogelsoor-

ten de aangeboden broedgelegenheid. In 1984 hingen er nog geen VWG-kasten. 

Als beheerders zijn in deze sectie al jarenlang gezamenlijk werkzaam: Sjon van  Santen, Geert-Jan van Beek en  

Bert van Eijk. Geert-Jan stopt met ingang van 2016 met dit beheerswerk. Geert-Jan, erg lang heb je een erg 

gewaardeerde bijdrage eraan geleverd, heel hartelijk dank! Tot slot bedanken we de parkbeheerders voor het 

vervoermateriaal en het verschaffen van een warme, droge, gezellige lunchplek inclusief koffie/thee! 
 

vogelsoort 84 85 90 95 00 05 10 11 12 13 14 15 overige jaren ‘85/’15 

kauw nvt 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - 
huismus nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 
spreeuw nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 + 1989 
winterkoning nvt 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 88, 92, 93, 94(2), 99, 08 
gekraagde roodstaart nvt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
roodborst nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991, 1992, 1997, 1998 
bonte vliegenvanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
holenduif nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1994 
pimpelmees nvt 6 15 15 17 24 20 19 22 18 22 17 aanwezig 
koolmees nvt 10 23 22 27 32 30 26 33 29 34 31 aanwezig 
grote bonte specht nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 
totaal aantal bezette kasten nvt 17 40 39 48 58 50 45 55 47 56 48 16 + 

 
Nestkasten – beheergroep Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp: 
  

         Sjon van Santen, Geert-Jan van Beek, Bert van Eijk. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE 

 SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2015 
(samenvattend verslag) 

             
Inleiding: 

Gelukkig, de deadline is gehaald: rondom Kerst en 

Nieuwjaar werd het rapport “Broedvogelinventarisa-

tie Spookverlaat/Kruiskade 2015” met drie bijlagen 

(58 soortkaarten, 7 blz. habitatkaarten, 1 blz. alg. 

info) aan alle “belanghebbenden” gestuurd. Aller-

eerst waren dit Staatsbosbeheer, Sovon en het VWG- 

bestuur. Daarna alle teamleden van de inventarisa-

tiegroep en tot slot alle VWG-coördinatoren als 

functioneel (al dan niet mogelijke) geïnteresseerden. 

Natuurlijk kunnen ook “gewone” belangstellende 

VWG-leden het bij mij opvragen, alles wordt je 

digitaal toegestuurd.  

De volgende “krachtproef” was om binnen een dikke 

week zoiets als een samenvatting voor de februari- 

“Braakbal” in elkaar te flansen.  

Gebeurt dit nog later, dan loopt het volgende broed-

seizoen alweer en is zo’n overzicht eigenlijk te 

gedateerd. Een andere opgave was te proberen het 

verhaal wat minder “taai” te maken dan de originele 

rapportage. Of dit laatste ietwat gaat lukken, moet 

natuurlijk nog blijken, pas na 16 februari 2016 

krijgen alle lezende leden de kans om dit te beoorde-

len. Maar: ditmaal geen verslag zoals anders. Dit 

jaar volg ik ongeveer de indeling in hoofdstukken 

zoals in het “echte” rapport, maar omdat dit laatste 

niet in deze “Braakbal” is te lezen, wordt de globale 

inhoud ervan wat verduidelijkt, verklaard, enz.

 

Rapporthoofdstukken 1 en 2: algemene ronde gegevens. 

Meteen wordt de lezer al wat wijzer gemaakt hoe er 

in het veld wordt gewerkt: voor de eenentwintigste 

keer heeft het team in 2015 (vanaf 10 maart tot en 

met 31 juli) hetzelfde rondeschema als altijd afge-

werkt. Tja, als je dit jezelf probeert voor te stellen 

dan zijn die lui toch eigenlijk wel ietwat knettergek?! 

Eenentwintig keer minstens vijf maanden lang een 

keer of zestien dezelfde rondjes lopen ………. En 

dan ook nog tevoren afspreken of je eerst naar links 

of rechts gaat bij de start vanaf de Amaliahut en of je 

start van Oost (= N11) naar West (= Oostvaart), dan 

wel andersom? 

Uit de vorige regels begrijp je meteen dat er elk 

broedseizoen ongeveer 15 ronden (soms 14, soms 

16) worden gemaakt. Dat is mooi, maar is het niet 

wat váák? Hoewel, dit valt toch wel wat uit elkaar te 

trekken: 9 ochtendbezoeken, 1 overdag, 2 in de 

vroege avond en 4 in de late avond + vroege nacht (= 

± duisternis, voor zover dit laatste in het gebied nog 

echt voorkomt:  N11-verkeer met dim- en grote 

lichten!?). 

Dan kom je daarna ook nog een schema tegen, 

waarin per rondedatum allerlei gegevens worden 

vermeld, zoals de start- en stoptijden, weerssituaties, 

aantal vrijwilligers en nog allerlei andere “pietluttig-

heden” (?). 

Welnu, al deze niet altijd meteen logisch lijkende 

vermeldingen hebben te maken met systematische 

regelmaat, plus “zijwaartse stappen” om de volle-

digheid van geldige waarnemingen zo groot moge-

lijk te maken. Soms kun je ook je eigen gemak 

ermee dienen: eerlijk gezegd zijn wij eigenlijk als 

teamleden liever korte langslapers dan vroege voge-

laars die een (half) uur voor zonsopgang in het veld 

aan de slag zijn. Omdat de meeste “echte vroege 

vogels” als Merel, Zanglijster en Roodborst ook 

“late avondzangers” zijn plannen we daarom als 

“avondmensen” domweg voldoende late-avond-

bezoeken om dit te ondervangen en lopen we ook 

Gaai 
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nog een ochtendrondje extra. Dit egaliseert eventuele 

tekortkomingen ……….   Verder: door jarenlang 

(ongeveer) dezelfde en intussen beproefde ronde 

systematiek te gebruiken om daardoor meteen zoveel 

mogelijk soortwaarnemingen te kunnen intekenen 

creëer je regelmaat en betrouwbaarheid. Tevoren 

moet je dus wel nadenken en ook overleggen 

hoe/wanneer je tijdens de rondetijden de trefkans 

kunt vergroten en de invloed van verschillende 

bezoektijden op trefkansen zo mogelijk kunt neutra-

liseren. Dit betekent dus in hoofdzaak: varieer loop-

richtingen in relatie tot bezoektijden systematisch + 

regelmatig en blijf dit vooral jaarlijks zowat hetzelf-

de doen! Jammer genoeg is dit niet echt simpel en 

kort uit te leggen. 

 

Hoofdstuk 3: het statistische overzicht, dat in tabelvorm alle broedsoorten met hun aantallen 

territoria jaarlijks weergeeft.     

Intussen beslaat deze doorlopende jaarreeks 21 jaar. 

Sovon (Jan-Willem Vergeer) onderkent dit, reageer-

de op rapport + bijbehorende stippenkaarten enthou-

siast, met de lange jaartellingenreeks werden we 

gecomplimenteerd. Ook Staatsbosbeheer als op-

drachtgever (kantoor Amsterdam, Rutger Zeijpveld 

als coördinator Monitoring) reageerde meteen met 

waardering voor het grondige werk. Zulke reacties 

doen je goed, het is weliswaar vrijwilligerswerk 

maar wordt door ons team intussen professioneel 

aangepakt …….  

Dergelijke rapporterende overzichten zijn uiterst 

koel en zonder franje: het gaat om het weergeven 

van de pure getalsmatige eindresultaten. Dus zonder 

eventuele excuses en vermeldingen als weersinvloe-

den, winterverblijf- en vogeltrekproblematiek, 

andere negatieve of positieve (?!)  internationale 

(“Malta”!) of nationale, regionale dan wel lokale 

toestanden, enz.   

Om 21 jaren tabellarisch achter elkaar weer te geven 

is slecht voor leesbaarheid en begrip, daarom is de 

hieronder volgende tabel in jaarweergaven flink 

gereduceerd. Het zal dus meermalen voorkomen dat 

er een soort is opgenomen, die in de zichtbare tabel-

lenreeks op “nul” blijft staan omdat er vestigingsja-

ren niet zijn vermeld. Maar over het ontbreken van 

sommige onderdelen als jaartallen, bijzonderheden 

en commentaren zijn geen zorgen nodig: er zijn 

aanvullingen onder de kolom “bijzonderheden” en 

allerlei andere zaken komen in de rapportagehoofd-

stukken 4 en vooral 5 meer of minder aan bod …….. 

 

Hoofdstuk 3: gereduceerde jaaraantallen territoria/broedparen in 1995/2015  

SOORTNAAM ‘95 ‘00 ‘05 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 BIJZONDERHEDEN 

fuut     2      7        9     9      5      6      6      5      5 trend: dalend; weinig reproductie 

blauwe reiger     0     0     0      0      0      0      0      0      0 1  op nest 2006, eenmalige vestiging 

ooievaar     1     1     1      1      1      1      1      2      1 1 x  2 broedparen 2014; stabiel 

knobbelzwaan     2     2     6      5      8      7      6      6      9 2015 recordjaar; trend: plus-stabiel-min 

grauwe gans     0     0     1      4      8    11      9    20   38 explosieve groei 2014 + 2015; trend: stabiel-plus 

soepgans     0     1     1      1      1      3      1      4     4 stijgende trend 

kolgans     0     0     0      0      0      0      0      0     0 1 x 1 territorium; (exoot?) 

canadese gans     0     1     2      4      2      3      3      2     3 stabiele populatie 

brandgans     0     0     1      0      1      0      0      0     0 vanaf ‘02 t/m.’11: 7 jaren 1 vestiging, in ’09:  4; (exoot?),   

nijlgans     1     1     3      6      4      4      4      4     4 gebiedscapaciteit  blijkt  maximaal  ± 4 territoria 

bergeend     0     0     0      1      0      1      0      0     0 ook 1 vestiging in 2008 en 2009, marginaal 

wilde eend     +   67   90    70    55    65    63    63   83 95/’97 aanwezig, niet geteld;’’ 08 record 109; wisselend 

soepeend     ?     6     7     6    10      8      4      6     6 ‘95/’99 niet geteld; vanaf ‘00 aanw.;’08 record:14; wiss. 

smient     0     0     0     0      0      0      0      0     0 2002: 1 paar met donspullen;  ♂met afhangende vleugel 

slobeend        *     1     0     0     0      1      0      0      1     0 ook in 1998  1:  ♀ met donspulletjes; 4x vestiging 

krakeend     0     0     0      0      1      8      8    10     9 opmars vanaf 2011; trend: plus - al van stabilisering? 

kuifeend     0     0     0     1      4      6    13    15   22 1999:2; 2008: 3; erg sterke opmars na 2011; trend: plus 

bruine kiekendief     0     0     0      0      0      0      0      1     0 2013: paar met gezamenlijke nestbouw  



  Vogelwerkgroep  

DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  25 

SOORTNAAM ‘95 ‘00 ‘05 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 BIJZONDERHEDEN 

buizerd     0     1     3     3      2      2      3      3     3 vestiging (1 terr.) ‘99;‘06 top- 4 terr;jaarlijks vliegv.jongen 

sperwer     0     2     4     1      0      2      1      2     2 vestiging(1 terr.)‘99; 1x afw.’011; havik vanaf ’09 negatief 

havik     0     0     0     1      1      1      1      1     1 vanaf 20081 terr.; jaarlijks minstens 1 jong vliegvlug 

torenvalk     2     1     2     0      0      0      0      0     0 afwezig ’06,’07; 1 terr ’08; na vestiging havik 0 terr.v.a.’09 

boomvalk      *     2     1     0     0      0      0      0      0     0 ook afw.’96,’98; vanaf vestiging havik 2008 nul territoria 

fazant     4   13     8     7     3      5      6      6     7 record ’97 met 13; na 2000 daling (ivm. wettelijke maatr.) 

patrijs             *     0     0     0     0     0      0      1      0     0 2013 ♂♀, later minstens 5 kleine pullen zich verstoppend 

Huishoen (=kip)     0     0     1     0     1      1      0      0     1 2003: 2 terr.; 2004: 1 terr. 

waterral     0     2     0     0     0      0      0      1     2 2001-1; ’02-1; ’03-2; ’04-1; ’07-1;  13 jaren afwezig 

waterhoen     8   14   15     7     8      8      5      9   13 top: ‘06+2007-19; dal ’13-5; trend: wisselend-min-plus? 

meerkoet   21   26   41   47   36  26     29   16   26 dal:‘14:16; top:’06 - 51; reproductie zakt; trend: +/0/- 

scholekster     0     0     1     1     1      1      1      1     1 1996-1; 2008-1; in 21 jaren 9 territoria, meestal succes 

holenduif     6     6     8     5     5      4      3      4     4 recordjr.’98-10; laagste score 3 (‘03+’13); trend: min  

houtduif   21   26   22     9     9     15   17      9   18 hoogste score: 30 (‘99); vanaf 2008 (havik) tussen 9 en 18 

turkse tortel     0     2     0     0      1      0      0      0     2  vrij marginale broedvogel: 8 jaren present; tot. 11 terr. 

halsbandparkiet     0     0     0     0      0      1      0      1     0 (nog?) niet definitief gevestigd 

koekoek          *     1          2     1     1      1      1      0      0     1 hoogste score: 3 terr. 2004; absent 2013 + 2014 

ransuil            *     0     4      4     2      0      1      1      1     2 1995-0 is onzeker; sinds 2008 (havik?!) trend: dalend 

ijsvogel     0     0     0     0      0      0      0      0     0 2007 t/m. 2009: jaarlijks 1 vestiging 

groene specht     0     0     0     0      0      0      0      0     0 2001 en 2011:  1 territorium 

grote bonte specht     0     1     5     4      3      4      5      3     4 1e vestiging ‘97 (1); pas definitief vanaf ’00; trend: stabiel 

witte kwikstaart     1     0     0     2      2      1      1      1     1 sinds‘08 vaste broedv.; daarvoor ’95 (1)+’96 (1);marginaal 

winterkoning   19   24   33   19    25    27    26    31   32 laagste score 8 (97); hoogste score 39 (07); relatief stabiel 

heggenmus     1     5   12   10      8      7      8      7   12 redelijk stabiel (6-9 terr.); soms uitschieters naar boven 

blauwborst     #     0     0     1      1      1      0      0      0     0 2008 en 2009: in beide jaren 1 vestiging 

roodborst     0     2     2      3      0      1      0      1     3 ‘03-1; ‘06-3; ‘07-4; ’08-5; ’09-8 territ.; 10 jaren afwezig 

nachtegaal     *     0     0     0      0      0      0      0      0     0 1997: 1 territorium (landelijk een zeer goed jaar!) 

zanglijster     0     4     1      2      2      1      3      4     5 ook nog 7 jaren met in totaal 14 terr. ;top: 5; 6 jaren afw. 

merel   19   19   26   18    21    24    21    21   24 laagste score: 1997-12; hoogste score: 2007-30 

rietzanger     1     2     1     3      7      5      4      2     2 dal: ‘01+’07+’08: 0; top: ’11-7; meestal 1 of 2 terr. 

bosrietzanger     9     4     5     5      4      3      2      1     6 trend onduidelijk; laagst 2014-1; hoogst 2006-10 

kleine karekiet   14   26   24   23    31    24    24    23   33 laagst: 1995-14; hoogst: 2015-33; trend: gelijk 

grote karekiet  * #     0     0     1     0      0      0      0      0     0 erg late vestiging, ♂ bleef ongepaard; na 11 dagen weg 

spotvogel        *     8     0     2     3    11      5      9    10    12 ook in 1999 zonder territoria; trend: stijgend 

braamsluiper     0     0     0     0      0      0      0      0      0 alleen (korte) vestiging in 2002 

grasmus     1     6     2     1      3      0      1      1      1 top:2000-6; dal:’96+’04+’08+’12:0; 4 jaren afw.;trend:min 

tuinfluiter   18   10   16   17    11    11    11      8    10 top: 2009-21; dal: 2001-6; trend: wisselend/dalend 

zwartkop     5     7   14   18    20    22    22    25    25 top: 2014+2015-25; dal: 1996-0; trend: stijgend/stabiel 

tjiftjaf     5   10   11   16    20    22    20    23    23 dal: 1996-4; top: 2014+2015: 23; trend: stijgend/stabiel 

fitis   15   12     7     4      8      4    10      2      5 dal: 2014-2; top: 1996-16; trend: dalend (vaak wisselend) 

grauwe vliegenvanger   *     0     0     0     0      1      2      1      1      2 sinds 2011 jaarlijkse broedvogel; mogelijk ondertelling? 

staartmees     0     0     3     2      2      4      2      3      3 broedvogel sinds 2002; top: 2012-4; dal: 2008-1; stabiel 

pimpelmees     2     4     9   11      8      9      9      7      9 dal: ‘95+’97: 2; top: ‘09-13; stijging, na daling nu stabiel 

koolmees     6     9   16   16    13    16    12    13    17 top: ’09-18; dal: ‘95+’99: 6; stijging, daarna stabiel 
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SOORTNAAM ‘95 ‘00 ‘05 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 BIJZONDERHEDEN 

matkop            *     0     0     2     0      0      0      0      0      0 vestiging vanaf 2003 t/m. 2008: resp. 1-1-2-2-1-1 terr. 

boomkruiper     0     0     3     3      2      1      4      5      6 ontbrak 1995/2000+‘02/’03+‘06/’07; top ’15-6; stijgend 

gaai     3     4     8     7      4      6      3      5      5 top: ’98-9; dal: ‘95+’09+’13: 3; trend: wisselend/dalend 

ekster     5     9   11     5      5      6      4      3      3 top: ‘01+’05: 11; dal: ‘14+’15: 3; trend: plus-stabiel-min 

zwarte kraai     8   11   18   13    12    15      9      9      9 top: 2005-18 (toeval?); dal: ’98-7; trend: plus-stabiel-min 

spreeuw     1     0          0     0      0      0      0      0      0 laatste vestiging 2001 - 1; in gebied nestkastbewoner 

wielewaal       *     0     1     0     0      0      0      0      0      0 ook kort territoriaal in 1996 –1; in beide gevallen toeval 

huismus          *     0     0     0     0      0      0      0      1      0 1 paartje foeragerend vlakbij nestplaats direct bij gebied 

ringmus         *     9     2     1     0      0      0      1      2      0 nestkastenbewoner; top: ‘96+’97: 10;  afw.’10,’11,’12,‘15 

vink     3     8   14   20    21    20    19    19    20 dal: ’95-3; top: ’07-22; trend: plus-stabiel 

groenling     2     0     0     1      2      1      1      2      1 top: ’07-4; 10 jaren wisselend afwezig; vrij marginaal 

putter     0     0     0      2      0      2      2      1      3 top: ’15-3; 11 jaren wisselend afwezig; vrij marginaal 

kneu              *     1     0     0      0      0      0      0       0      0 ook 1 paartje present in 2006; in totaal dus slechts 2 x 1 

rietgors     5     6     6      6      6     7      6      7      7 top:‘97+’98+’04: 8; dal: 2008-4; trend: tot. periode stabiel 

           

SOORTNAAM ‘95 ‘00 ‘05 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15  BIJZONDERHEDEN 

TOTAAL 243 371 487 427 425 441 426 434 550 laagst: ’96-241; hoogst: ’15-550; trend: plus-min-stabiel 

JAARL.TOT.SRTN. 39 43 50 50 52 52 50 55 53 laagst: 1996+1998 met 37;  hoogst: 2014 met 55 

LIJSTTOT.BRDV.SRT. 39 54 65 70 72 73 74 76 76 grootste jaarsprong broedszn.: 1996+2002: 5 srtn. 

SRT.EURVRL’79   0    0    2    1    1    0    0    0    0 ’05: gr.karekiet+blauwborst;‘08+’09+’10+’11:blauwborst 

SRT.NL.RL.2004   6    4    6    4    5    4    5    5    4 totaal 13 soorten; alle 21 jaren waren soorten present 

 

Hoofdstuk 4: enkele korte algemene beschouwingen broedseizoen 2015. 
 

Hier o.a. de mededeling dat er tijdens de 16 rondes 

binnen, boven en rondom het onderzoeksgebied in 

totaal 90 vogelsoorten zijn gespot (het record van 

2007, dat op 98 staat, werd duidelijk niet gehaald). 

Hierbij zitten leuke soorten als Boomvalk, Grauwe 

Vliegenvanger, Grote Gele Kwikstaart, Kwak, 

Ransuil, Waterral en IJsvogel. Tijdens de ochtend-

rondes varieerden de aantallen waargenomen soor-

ten tussen 49 en 59, de drie avondrondjes leverden 

elk bijna evenveel op (25-28-27), de nachtrondes 

zijn het stilst (van 15 tot 18), een snelle overdagron-

de kwam tot 40. Alle broedvogels samengevat: 53 

broedvogelsoorten (= het op een na hoogste jaarlijk-

se aantal) leverden het recordaantal van 550 territo-

ria op! In totaal (periode 1995/2015) konden er 76 

vogelsoorten als minstens territoriaal worden gekar-

teerd en geregistreerd. 

 
 

Hoofdstuk 5: het broedseizoen 2015 onder de loep: bespreking soorten/soortengroepen. 

 
Samen met het tabellenoverzicht van hoofdstuk 4 is 

dit de kern van de rapportage. Hier wordt nader 

ingegaan op de aantallen territoria/broedparen van 

2015, vaak vergeleken met één of meer voorafgaan-

de broedseizoenen. Soms wordt de groei of terug-

loop van een bepaalde soort wat nader bekeken. Af 

en toe wordt daarbij getipt om tijdens het overleg 

tussen Staatsbosbeheer en het VWG Landschapsbe-

heer over beheersactiviteiten bepaalde ingrepen aan 

de orde te stellen. Wat niet wil zeggen dat e.e.a. ook 

gaat worden uitgevoerd, dit hangt van het beheers-

plan en andere argumenten af. In het verslag 2015 is 

o.a.  getipt bij de uitkomsten van en beschrijvingen 

over de Blauwborst  en  Bosrietzanger.  

Een klein aantal soorten wordt nu kort besproken om 

te verduidelijken wat er zich zoal kan voordoen bij 

zowel het inventarisatiewerk als met een blik naar 

(invloeden op) de soortaantallen binnen het gebied.  

Bij de Grauwe Gans valt een relatief enorme groei 

op in de broedseizoenen 2014 en 2015, waarbij in 

veel gevallen sprake was van broedcode 12 (= kort 

geleden uitgelopen/uitgezwommen jongen). Als 

team hebben wij hierbij onze twijfels over de ma-
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nier/moeilijkheidsgraad van tellen. Er bestaat een 

Sovon-rapportage over een andere aanpak die ons 

erg aanspreekt, daarom gaan we hierover contact 

opnemen. Want natuurlijk discussiëren we in het 

team over van alles, we moeten openstaan voor 

verbeteringen. 

Een veel langer 

onderwerp: in 

2008 vestigde de 

Havik zich in de 

bosjes van het 

Spookverlaat. 

Zoiets als een 

kroon op het 

werk voor de 

eigenaren/beheerders/inventariseerders, maar wel 

een hoofdsieraad dat voor ontbrekende pareltjes 

zorgt! Als toppredator heeft deze roofvogel namelijk 

invloed op de populatie van vooral meerdere bosvo-

gelsoorten. Qua grootte vallen kleinere vogels als 

potentiële prooi af, want het moet voor de Havik wel 

lonend zijn om bij het jagen zo weinig mogelijk 

energie te verbruiken. Meestal betreft de vangst 

daarom middelgrote soorten van ongeveer duif tot en 

met fazant. Met deze kennis gewapend kan via de 

bovenstaande soortentabel aardig worden nagegaan 

welke bosvogels het meeste nadeel ondervinden. 

Hoewel het overzicht van alle 21 jaren natuurlijk 

veel makkelijker analyseert ……… (dit kan bij mij 

worden opgevraagd!).     

Laten we dan nu eens wat dieper duiken in bepaalde 

gevolgen van de Havikvestiging , zoals:                                                                

Een soort als de Sperwer vertoont vanaf 2009 struc-

tureel lagere populaties: van 2004 t/m. 2008 (op 

2006 na, 2 terr.) elk jaar 4 of 3 vestigingen, daarna 

tot en met 2015 eenmaal 0, twee keer 1 en vier jaren 

met 2. Ook zijn de broedplekken verschoven naar de 

randen van het Spookverlaatgebied, werden vaak 

nesten verlaten of geen jongen gehoord/gezien die 

als takkelingen om voedsel bedelden. De meestal 

drie Buizerdvestigingen ondervinden weinig of geen 

nadelen: het dichtstbijzijnde nest heeft eigenlijk 

altijd wel uitvliegende jongen; bij de andere twee is 

dit variërend of onduidelijk, hier is soms ook versto-

ring. Bij de Boomvalk constateren we jaarlijks vanaf 

2008 wel een of twee vogels boven het gebied, maar 

zijn de waarnemingen onvoldoende voor een geldig 

territorium. Evenmin werden er in de nazomer 

gezinsvluchten gezien. De Torenvalk laat zich 

sporadisch zien, maar broedt er sinds 2009 niet 

meer; denkelijk wel vlakbij. Bij de Fazant is de 

populatie redelijk stabiel sinds 2001 (wettelijke 

beperkingen uitzetten/bijvoeren), maar vanaf 2008 

op een iets lager peil. Zoals bekend, is de Houtduif 

een geliefde prooi, de populatiereeks maakt dit ook 

duidelijk: vanaf 2008 zakt deze vanaf bijna altijd 

meer dan 20 territoria terug naar tussen 9 en 18, de 

jaren 2010, 2011 en 2014 waren dieptepunten met 9 

paren. Aangaande de Holenduif lijkt er vanaf 2008 

ook negatieve invloed te zijn, maar deze is minder 

opvallend (daling van 8 of 7 in 2004/2007 naar 3 tot 

6 vanaf 2008 t/m. 2015. De Turkse Tortel werd een 

keer als geslagen prooi meegevoerd vanaf de boerde-

rij Van der Hulst richting nest, maar deze soort is 

binnen het Spookverlaat-Kruiskadegebied altijd al 

marginaal geweest (blijft veel liever direct bij de 

boerderijen). 

 

Een onderzoeken-

de blik op de 

Ransuilreeks leert 

dat ook hier een 

scherpe daling 

inzet vanaf 2008: 

meestal 4 territo-

ria in de periode 

2000/2007, dan 

naar 0, 1 of 2 in 

2008/2015. Ook is bekend dat er Ransuilenjongen 

van het nest of de takken zijn geroofd; recent werden 

er 3 grote takkelingen tijdens een ronde goed gezien, 

maar daarna niet meer en ook is er nooit de bekende 

bedelroep tijdens de nachtrondes gehoord. Dit laatste 

is trouwens helaas al jarenlang over de hele linie het 

geval …….  

            

Verder is de altijd in de broedtijd erg behoedzame  

Gaai  een gewilde prooi:, sinds 2008 zijn de aantal-

len wel wat gedaald, maar niet extreem vergeleken 

met die in de periode daarvoor. Dit laatste geldt 

totaal niet voor de Ekster: vergeleken met de jaren 

1996/2006 (van 7 tot 11 jaarlijkse territoria) is deze 

het langzamerhand veel slechter gaan doen; via 6 tot 

4 in 2008/2013 naar nog maar 3 vestigingen in 2014 

en 2015. Naast mogelijk predatiegevaar speelt hier 

wellicht ook concurrentie met de Zwarte Kraai een 

rol.  

Een heel ander vervolg: mijn lievelingssoort als 

autodidact m.b.t. zangvogels is de Bosrietzanger, 

deze vertoont in de loop der jaren aardig wat fluctu-

aties. Meestal was er sprake van 4 tot 6 vestigingen, 

soms 9 of 10, de laatste jaren (2012/2014) slechts 3-

2-1. Dus was het aantal van 6 territoria in 2015 

verrassend, maar een nadere bestudering maakte 

duidelijk dat de vermeerdering deels op plekken 

was die wat eerder door het VWG Landschapsbe-

heer relatief fors waren uitgedund. Met zulke con-

clusies kun je dus wat!  

Net zo’n verhaal, maar dan nog sterker, geldt voor 

de Spotvogel, nota bene een Rode Lijstsoort. In de 

Havik 

Ransuil 
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periode 1998/2007 karig present (van 0 tot 5 territo-

ria), maar vanaf ongeveer 2008 stond SBB meer 

open voor relatief groter uitvallende uitdunningen 

door het VWG Landschapsbeheer. En ook hier is 

het duidelijk merkbaar: met enkele uitzonderingen 

(2010 en 2012) krikte de stand zich op naar jaarlijks 

8, 9, 10 en in 2015 zelfs het record van 12 vestigin-

gen, meestal in gebieden waar flink was uitgedund! 

In dit hoofdstuk staat ook een opsomming van de 23 

broedvogelsoorten, die alle in de voorgaande 20 

jaren wel minstens eenmaal als “geldig” konden 

worden geregistreerd, maar in 2015 als zodanig 

ontbraken. Alles bij elkaar waren er in 2015 53 

broedvogelsoorten present, het totaal over de 

hele onderzoeksperiode 1995/2015 is 76. 

 

Hoofdstuk 6: soorten van de Nederlandse Rode Lijst 2004 en de Europese Vogelrichtlijn 1979. 

 
Ook dit onderdeel is een niet onbelangrijk aspect van 

de rapportage! Op nationaal niveau is het gebied niet 

bepaald super belangrijk, laat staan in Europa. Toch 

huisvestte het in 2015 vier soorten van de Neder-

landse Rode Lijst: Koekoek (1), Ransuil (2), Spot-

vogel (12) en Grauwe Vliegenvanger (2). Alles bij 

elkaar ging het hierbij om 17 geldige territoria. 

Vogelsoorten van de Europese Vogelrichtlijn ont-

braken in 2015, eerlijk gezegd is dit jammer genoeg 

bijna “gewoon”. De hele voor het gebied geldige 

opsomming (tijdvak 1995/2015) van soorten die op 

een van de beide lijsten voorkomen telt er 15. Min-

stens 5 jaar op de Rode Lijst 2004 voorkomend 

waren 7 soorten:  Boomvalk, Koekoek, Ransuil, 

Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Matkop  en 

Ringmus. Van de EVRL 1979 kwam de Blauwborst 

vijf jaar voor en de Grote Karekiet eenmaal. 

Bij Sovon is sinds enkele jaren intern een zoge-

naamde “Oranje Lijst” (zie de Vogelbalans 2013) in 

gebruik. Hierop staan vogelsoorten waarvan de 

populatie intussen (mogelijk) in de gevarenzone zit. 

Van de soorten die in het tijdvak 1995/2015 in “ons” 

onderzoeksgebied minstens eenmaal territoriaal 

waren, komen er zes op voor. Allemaal (misschien) 

kandidaten voor de eerstvolgende Nederlandse Rode 

Lijst na 2018?

 

Hoofdstuk 7: afzonderlijke biotopen met de bijbehorende vogelsoorten en hun seizoenscores 2015. 
Vier habitatgroepen: ① open water, ② riet-

moeras-verlanding-vochtige ruigte, ③ bos-

struiken-struwelen-bosranden-bomenrijen, ④ 

overige categorieën. Hiermee kunnen veel dingen 

onderling worden vergeleken, bijvoorbeeld: jaargan-

gen, aantallen, soorten, dichtheden, invloeden land-

schapsbeheer, verschillen tussen gebiedsonderdelen 

en idem zelfs tussen o.a. boskavels/moerasjes/plasjes 

onderling. 

Het team heeft hier hiervoor zelf kaarten in Excel 

ontwikkeld, die van West naar Oost zeven bladzijden 

A4 (=7 secties) beslaan. Elke habitatgroep vogels 

krijgt jaarlijks dezelfde kleur toebedeeld en alle 

territoria worden per bladzijde ingebracht. Zo kun je 

per sectie bekijken hoe de broedvogelbezetting er in 

aantallen per habitatcategorie uitziet. Jaarlijkse 

bezettingsdichtheden kunnen ook worden vergele-

ken, je kunt zelfs zover gaan dat per boskaveltje 

allerlei zaken worden bestudeerd. 

Een enkel voorbeeld: sectie 1 beslaat vier smalle 

boskavels tussen de Oostvaart en het Oost-

vaart(fiets)pad. Langzamerhand neemt het aantal 

bosvogels hier toe, per jaar kan het aantal territoria 

daar via de kaart visueel worden bepaald en vergele-

ken. Dit kan dus ook per vogelsoort en als het VWG 

Landschapsbeheer daar bepaalde ingrepen heeft 

gedaan valt er de daarop volgende jaren (vaak) uit op 

te maken voor welke soorten dit positief uitwerkt 

(denk bijvoorbeeld aan de Spotvogel, zie hiervoor).  

Gedurende een reeks van jaren heeft ondergetekende 

in elk jaarrapport een “special” ingebracht, waarin 

vaak een bepaalde vogelgroep vanuit enkele ge-

zichtshoeken nader werd 

belicht. Deze meerzijdige 

info, conclusies en veron-

derstellingen werden 

meestal mede uit de zonet 

verklaarde gegevens 

gedestilleerd.

 

Hoofdstuk 8: Landschapsbeheer SBB/VWG in relatie tot de broedvogelstand. 

Intussen is hierover al het nodige verteld en aange-

haald. In de leiding van de “knotters” (maar men 

doet in deze groep heel veel meer dat direct of 

indirect met de vogelstand te maken heeft!) zit veel 

knowhow aangaande broedvogels en wat daar alzo 

bij hoort. Daarom is het voldoende dat de Commis-

Witte Kwikstaart 
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sie LB ieder jaar in duplo de officiële broedvogel-

rapportage aan Staatsbosbeheer/Sovon/VWGbestuur 

door het BVI team krijgt toebedeeld. En natuurlijk 

komen de mensen van beide commissies elkaar ook 

regelmatig in de wandelgangen tegen. Het Spookver-

laat BVI team telt zelfs leden die zelf beroepsmatig 

in ± de sector LB werkzaam zijn of dit destijds 

hebben gedaan …… dan is communiceren niet zo 

moeilijk! Het komt er domweg op neer dat Land-

schapsbeheer en Broedvogelinventarisatie in elkaars 

verlengde liggen/elkaar aanvullen.  

Als we als vogelliefhebbers terugkijken op “21 jaar 

broedvogelinventarisatie Spookverlaat /Kruiskade”  

zien we een gebied dat zich langzamerhand naar 

steeds meer volwassenheid heeft ontwikkeld. Maar 

ook een areaal dat zich vooral het laatste decennium 

steeds weer – al dan niet met behulp van beheersin-

grepen – op  relatief kleine schaal vernieuwt. Gevolg 

is een zich relatief dynamisch ontwikkelende vogel-

populatie!        

Als VWG (en ook als SBB) mag iedereen blij en 

tevreden zijn dat er zoveel zaken aangaande het 

beheer en onderzoek (denk intussen ook aan de 

flora!) kunnen worden opgepakt. En dat ze dankzij 

deze vooral “open” samenwerking erg goed en nog 

steeds beter gaan lopen! SBB heeft de VWG nodig, 

zowel wat het beheren als het onderzoeken betreft! 

En onze eigen VWG kan beslist veel voldoening 

halen uit de waardering en het vertrouwen dat SBB 

in onze vereniging intussen stelt tijdens de nu al 

tientallen jaren lopende uitgebreide samenwerking 

op meerdere werkterreinen……. 

 

Hoofdstuk 9: afsluiting 

 
Als team werken we al vele jaren lang samen, een 

aantal van ons heeft zich destijds als “stagiaire” erbij 

aangesloten, maar allang heeft iedereen een eigen en 

gewaardeerde inbreng. Gepaste dank en hulde dus 

aan het zestal: Sjon van Santen, Ingeborg Blommers, 

Leo van Soldt, Geert-Jan van Beek, Gerard Brou-

wers (en toch aansluitend ook maar) ondergeteken-

de! 

De officiële rapportage 2015 sluit af met een korte 

toegift over “De Wilck” en een verwijzing naar de 

VWG-”wintertellingen”. Info hierover respectieve-

lijk bij Cor Kes/Johan van der Haven en Ko Kats-

man.  Voor de broedvogelinventarisatie “Spookver-

laat/Kruiskade” + aanhorigheden en (bij-) verschijn-

selen bij.

 

                     Bert van Eijk   (+ foto’s ©). 

Contributie/donatie 
 

Beste leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 

 

Gelukkig hebben de meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt.  

 

Het is nog wel geen 29 februari 2016, maar langs deze weg willen wij u er al vast aan herinneren, voor zover u 

nog niet betaald heeft, uw bijdrage graag voor deze datum te voldoen. 

 

Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedragen, welke overigens ook op pagina 2 van dit blad 

staan onder ‘Ledenadministratie’: 

    

 

Contributie voor een lid > 16 jaar € 18,50 

Contributie voor een gezinslid €   9,50 

Contributie voor een jeugdlid 12 t/m 15 jaar  €   9,50 

Bijdrage donateur is minimaal € 14,00 

In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom. 

 

Het bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 520103  

t.n.v. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. te Hazerswoude. 

 

           Leo van Soldt,  

Penningmeester  
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De gekraagde en zwarte roodstaart 
 

Gekraagde roodstaart 
 

Algemeen 

Onze roodstaartjes brengen de winter door in 

Noord- en West-Afrika. In de Lage Landen 

mogen wij ze rond half maart terugverwachten. 

Zoals bij veel zangvogels arriveren de mannetjes 

eerst. Laten wij nu eerst de gekraagde roodstaart 

onder de loep nemen. Met zijn prachtige kleuren 

kan de man gerust concurreren met veel tropi-

sche vogels. Dit juweeltje kan je aantreffen in 

parklandschappen, in gemengd bos met hoog 

opgaand hout en aan randen van naaldbossen. 

Het is een typische insecteneter. Hij eet voor-

namelijk kevertjes, rupsjes, bladluizen, vliegen.  

Ook spinnen en langpootmuggen versmaadt hij 

niet. Kortom al wat wriemelt wordt opgespoord 

en verorberd. Vaak wordt er vanaf een uitkijk-

post gejaagd. In de zomer worden ook de vruch-

ten van de vlier, het sporkehout en de aalbes 

genuttigd. 

 

Voortplanting 

Het nest wordt gebouwd in allerlei spleten en 

gaten, in fruitbomen en knotwilgen. Ook oude 

spechtenholen zijn in trek. De onderlaag bestaat 

uit grover blad en bij een derde van de nesten 

ook dennenschors, wat ze vers van de boom 

aftrekken.

Nestkasten 

Ook nestkasten, mits op de goede plaats opge-

hangen, worden vaak meerdere jaren gebruikt. 

Deze kasten moeten dieper zijn dan die voor 

kool- en pimpelmezen en mogen een grotere 

ronde opening hebben. Vanwege het feit dat 

kool- en pimpelmezen eerder gaan broeden dan 

de roodstaarten, zijn de meeste kasten al bezet 

voor zij aan voortplanting gaan denken. 

Voor een kans op roodstaarten in een kast is het 

beter deze kast pas half april op te hangen. 

 

Balts 

Het is prachtig om te zien hoe een man zijn 

uitverkoren nestplaats aanprijst. Met zijn uitge-

spreide rode staart kruipt hij in en uit de nesthol-

te of kast. Kenmerkend is ook het door de poten 

knikken en trillen met zijn opvallende staart. De 

bouw van het nest is een taak voor de vrouw. 

Als het nest klaar is worden er tot 7 licht 

blauw/groene eieren gelegd, die soms iets ge-

spikkeld kunnen zijn. De broedtijd bedraagt 13 à 

14 dagen. Veertien tot zestien dagen later vlie-

gen de jongen uit en worden dan nog enige tijd 

gevoerd door beide ouders.

  

Gekraagde Roodstaart (man) 
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Zwarte roodstaart 

 
Algemeen 

 

Ook de zwarte roodstaart brengt de winter in 

Noord- en West- Afrika door. Zijn kleuren zijn 

minder opvallend, zwart en grijs maar wel met 

de opvallende rode staart. 

Overjarige mannen vertonen een witte vleugel-

vlek op de armpennen. 

Oorspronkelijk is de roodstaart een broedvogel 

van de bergen - wel tot aan de sneeuwgrens. 

Door aanpassing aan bebouwing, heeft hij zijn 

leefgebied uitgebreid tot in de lage landen wel-

iswaar in open gevarieerde gebieden, nooit in de 

bossen. Waar de gekraagde roodstaart zich niet 

in open agrarisch gebied ophoudt, doet de zwar-

te dit wel. De zwarte heeft zich dus over heel 

Nederland verspreid.  

 

Voortplanting 
Het nest wordt bij voorkeur gebouwd in de 

buurt van de mens, op bruggen, kerken en ver-

vallen gebouwen. Ook open schuren en loodsen 

zijn een geliefde plaats.

 

 

In een mooie open nestkom, worden tot 6 over-

wegend witte eitjes gelegd. 

 

Jaarlijks worden 2 soms 3 legsels gestart. De 

zwarte roodstaart is ook een insecteneter en alles 

wat niet te groot is, wordt gepakt.  

 

Balts 

De man zingt al voor het eerste ochtendgloren 

vanaf een hoge plaats. 

Het liedje is eenvoudig, het begint als dat van de 

winterkoning (svie-svie) gevolgd door een 

geluid van schurende kiezelsteentjes. 

Het vrouwtje kiest de plaats voor het nest en 

bouwt dit meestal alleen. 

De man bewaakt zijn vrouwtje en territorium. 

Als de eitjes zijn uitgekomen, na 13 à 14 dagen, 

voert de man de eerste dagen het vrouwtje en de 

jongen. Na ongeveer een week gaan beide op 

jacht naar voer. Na tweeënhalve week vliegen 

de jongen uit.       

 

Gerard Brouwers

  



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

32 

Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland 
Verslag excursie 19 december 2015 

 

De weersvoorspelling voor vandaag lijkt niet ongunstig. 
Droog en af en toe zon, de temperatuur loopt op tot 13 
graden. Maar het is wel half december. Ik vraag mij af wat 
dat gaat betekenen voor het waarnemen van 
"winter"gasten. We vertrekken om 8 uur met 11 
deelnemers. Al bij de eerste rotonde zijn we elkaar kwijt. 
Maar we hebben de eerste stop afgesproken op de 
Zuiderdiepweg bij Stellendam. Een uur later arriveren Ron 
en ik daar als eersten en na wat telefoontjes om er achter 
te komen waar iedereen is, vinden de andere chauffeurs 

de plek ook.  
Het licht is nog slecht, maar we spotten ondanks de 
afstand tot het Zuiderdiep toch al 8 eendensoorten. We 
vervolgen onze weg oostwaarts en hebben een leuke stop 
bij de kijkhut aan de Westplaat Buitengronden.  Vlak 
voordat we de hut binnengaan, scheert een vrouw blauwe 
kiek over de dijk voor ons langs. We zien hier onze eerste 
grote groep brandganzen en 9 grote zaagbekken. Ans J 
ontdekt knap een slechtvalk. Hiervandaan langs Stad aan 
't Haringvliet, naar den Bommel. 
 

Tussen deze twee stadjes stoppen we hier en daar langs 

de fraaie Bommelse gorzen. Brandganzen, grote 
zilverreiger en bruine kiek zijn ons deel. Via Oude Tonge 
rijden we over de Grevelingedam . Het is laag water dus 
kunnen we op verschillende plekken steltlopertjes 
bekijken. We zien o.a kanoeten, zilverplevieren, rosse 
grutto's en heel veel bonte strandlopers. 
De volgende stop is het Dijkwater bij Sirjansland. De 
zekerheid van geoorde fuut is er nu ook weer. Een mooie 
route langs de zuidkant van het Dijkwater voert ons langs 
polder Groot Beddewaarde. Op het omgeploegde land zit 
een enorme gemengde groep met kolganzen, grauwe 
ganzen, brandganzen en toendrarietganzen. Via Zierikzee 
rijden we naar de Prunje. 
 
Hier genieten we van het mooiste schouwspel van deze 
dag. Een groep van duizenden goudplevieren geeft 
regelmatig een vliegshow en zeker 300 kluten doen dit 
nog eens dunnetjes over. Verder ontdekken we hier nog 
een sperwer (weer Ans J)  op de grond en jagend en 
watersnippen. Het is inmiddels 3 uur en we besluiten tot 
de Brouwersdam als laatste kijkplek. Ditmaal geen 
roodkeelduikers, maar wel o.a zwarte zee-eend, ijseend, 
middelste zaagbekken, kuifduiker en paarse strandlopers. 
Om ca 4 uur wordt het te donker om nog goed te kijken en 
we besluiten naar Hazerswoude Rijndijk terug te keren 
waar we om ca 17.15 uur arriveren. Een geslaagde dag 
die ons 75 soorten heeft opgeleverd (zonder soepeend en 
soepgans).

 

Ton Renniers 

  

Brandgans 

Brandganzen 

Toendrarietganzen 
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Waargenomen soorten op 19 december 2015 

 
Aalscholver Grauwe gans Kuifeend Staartmees 

Bergeend Grote bonte specht Lepelaar Steenloper 

Blauwe kiekendief Grote mantelmeeuw Meerkoet Stormmeeuw 

Blauwe reiger Grote zaagbek Merel Tafeleend 

Bontbekplevier Grote zilverreiger Middelste zaagbek Toendrarietgans 

Bonte strandloper Holenduif Nijlgans Torenvalk 

Brandgans Houtduif Paarse strandloper Tureluur 

Brilduiker Huismus Pijlstaart Turkse tortel 

Bruine kiekendief IJseend Pimpelmees Vink 

Buizerd Kanoet Putter Waterhoen 

Dodaars Kauw Regenwulp Watersnip 

Eider Kievit Rosse grutto Wilde eend 

Ekster Kluut Rotgans Wintertaling 

Fazant Knobbelzwaan Scholekster Wulp 

Fuut Kokmeeuw Slechtvalk Zilvermeeuw 

Gaai Kolgans Slobeend Zilverplevier 

Geoorde fuut Koolmees Smient Zwarte kraai 

Goudplevier Krakeend Sperwer Zwarte zee-eend 

Graspieper Kuifduiker Spreeuw Zwarte zwaan 

 
 
 

Dode vogels in en uit de vrieskist 
 

 

Museum “Naturalis” heet gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten welkom.  
Ook aan die van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, Nachtegaal enz. is gebrek.  

Mocht u een dode muis, wezel, e.d. vinden, dan kunt u ook bij hen terecht. 
 

Afhandelingstips: 

Stop het (GAVE!) kadaver meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam van de 
vondst plus de datum en vindplaats erop, bewaar het zolang nodig is in de vriezer. 

 
Als u tijd hebt, kunt u uw vondst(en) afleveren 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 weer geen berichten binnengekomen over afgeleverde vogel- en/of 
andere kadavers.  

Het gaat mogelijk goed met de alertheid van de vogels, maar de potentiële vinders lijkt het wat minder  voor de 
wind te gaan……….. 

 
 

 

 

IJsmeester 
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 Het Friese Front 

(zeegebied ongeveer 

tachtig kilometer ten 

noorden van de Neder-

landse Waddeneilanden) 

is aangewezen als 

Natura 2000-gebied; 

hierdoor zorgt het voor 

een betere bescherming van de ZEEKOET, 

die er tussen juli en november met meer dan 

20.000 vogels verblijft. 

 Tussen Zutphen en Zwolle broeden sinds 

een jaar of dertig zo’n vijftien paartjes 

BRILDUIKER. 

 TREKVOGELS blijken hun oorsprong in 

noordelijke streken te hebben en zijn gedu-

rende de evolutie naar de tropen getrokken; 

daarnaast is uit hetzelfde onderzoek geble-

ken dat veel tropische vogels afstammen van 

trekkende voorouders. 

 Het Nationaal Park DE GROOTE PEEL is 

het hele jaar door beslist een erg vogelrijk 

gebied: je kunt er dan in totaal zo’n 270 vo-

gelsoorten tegenkomen. 

 Hangt er een gemengde groep van Sijzen en 

Putters in een berk, els of lariks te foerage-

ren: kijk er dan nauwkeurig naar, er kunnen 

(Grote) BARMSIJZEN (vluchtroep klinkt ± 

“chachacha”) bij zitten! 

 Sommige GROTE MANTELMEEUWEN 

hebben zich gespecialiseerd in het vangen 

van vooral duikende watervogels in groot 

open water in het binnenland, zoals dui-

keenden, futen en Meerkoeten; in buiten-

landse broedgebieden zijn het meesters in 

het pakken van vliegende Papegaaiduikers, 

ook wordt er in het maanlicht gejaagd op 

Noordse Pijlstormvogels die naar hun nest-

holten terugkeren. 

 RAAMSLACHTOFFERS onder de loep: in 

de VS bestaat een stevig onderbouwde 

schatting van aldaar 599 miljoen per jaar, 

met wat statistisch schuifwerk loopt dit aan-

tal gemakkelijk op tot 988 miljoen; mondiaal 

bekeken is deze onnatuurlijke doodsoorzaak 

nog “maar” bij 868 vogelsoorten vastgesteld,  

wat bij 9% is van het totale aantal soorten op 

onze aardbol; slechts één soort wordt door 

botsingen met glas op populatieniveau be-

dreigd: de Australische Zwaluwpapegaai  – 

Lathamus discolor. 

 KLIMAATVERANDERING bedreigt 314 

vogelsoorten in Noord-Amerika, 126 daar-

van zullen meer dan de helft van hun leefge-

bied kwijtraken zonder beschikbaarheid van 

geschikte habitats elders. 

 De KEIZERAREND doet het goed in Bulga-

rije: bescherming verdubbelde het aantal 

broedparen tot 24. 

 Londen telt zo’n twintig broedparen van de 

SLECHTVALK. 

 Vijf broedseizoenen van de PURPERREI-

GER cijfermatig in beeld: 2009 - ±750 

broedparen, 2010 - ±760, 2011 - ±810, 2012 

- ±680, 2013 - ±780; grootste kolonies: 

Ameide, Nieuwkoop, Kinderdijk, De Wie-

den (Hoogwaterzone), Breukeleveensche 

Plas, Naardermeer, Kameriksche Nessen, 

Lingedijk tussen Heukelum en Arkel. 

 De KORENDIJKSE SLIKKEN zijn in de 

periode 1969/2013 jaarlijks op broedvogels 

geïnventariseerd, gedurende deze 45 jaar 

presenteerden er zich 96 broedvogelsoorten; 

in deze periode verdwenen soorten zijn: Pa-

trijs, Roerdomp, Kemphaan, Watersnip, 

Velduil, Huiszwaluw, Snor en Grote Kare-

kiet. 

 Het gaat onverwacht goed met de ADÉLIE-

PINGUÏN: de soort blijkt 3,8 miljoen broed-

paren te tellen. 

 De GROTE ZILVERREIGER op Europese 

schaal nader bekeken: status begin jaren ’60 

van de 20e eeuw = broedvogel van het uiter-

ste Zuidoosten in Europa rond de Zwarte 

Zee, nu broedt de soort vanaf België tot in 

Litouwen van West naar Oost + Noord-

zee/Oostzee (ook wel Baltische Zee ge-

noemd). 

 

         Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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 GIERZWALUWEN onder de loep: de eerste 

drie levensjaren permanent vliegend; slapen 

3 km hoog, kunnen wel 20 jaar oud wor-

den,vliegen in die jaren 400.000 km (= 10x 

wereld rond), eten dagelijks tot wel 10.000 

in de lucht gevangen insecten; scheren snel 

over onze daken tot wel 200 km/uur. 

 Studie-analyses brachten aan het licht dat bij 

de onderzochte ZANGVOGELSOORTEN 

niet minder dan 70% van de VROUWTJES 

vaak ZINGEN; →handicap bij inventarise-

ren?! BMP-handleiding aanpassen?! 

 De Gaatskensplas in Barendrecht is al jaren-

lang een jaarlijkse overwinteringsplaats voor 

een ♂ BUFFELKOPEEND, het individu (of 

gaat het toch wellicht om meerdere?) is de 

laatste tien jaar op vier plekken in ons land 

gesignaleerd; zolang niet is bewezen dat het 

om een wild exemplaar gaat, komt de soort 

niet op de officiële lijst van Nederlandse vo-

gels. 

 Het gebied Duin en Kruidberg in het NA-

TIONAAL PARK KENNEMERLAND 

heeft de GRAUWE KLAUWIER als broed-

vogel terug: voor het eerst sinds 1978 

broedde er in 2014 weer een paartje. 

 Ook in EEMLAND kon in 2014 de broed-

vogelvlag breeduit wapperen: na 38 jaar was 

de VELDUIL er weer broedend: vier paar-

tjes brachten in totaal 14 jongen groot, één 

nest kwam niet uit. 

 SOVON heeft/werkt samen in een groot aan-

tal projecten; het oudste wintervogeltelpro-

ject is het (P)unt-(T)ransect-

(T)ellingenproject, dat al loopt sinds 1978 en 

jaarlijks zo’n 400 telroutes heeft; ook onze 

VWG werkt hieraan al lang mee. Meer we-

ten? Mail aan/bel met Ko Katsman (zie blz. 

2 van iedere “Braakbal”). 

 Wat aandacht voor ZELDZAME VADER-

LANDSE BROEDVOGELS 2014: hoewel 

de verspreiding van de Grote Zilverreiger 

ruimer was dan ooit, verliep het in het soort-

kerngebied de Oostvaardersplassen minder 

positief: 2014-116 nesten, 2013-195, 2012-

167; m.b.t. het eerste bewezen broedgeval 

van de Zwarte Ibis staat de teller nog op nul: 

2012 aanzet tot nestbouw Zuidlaardermeer-

gebied, poging tot paring/gesleep met takken 

2014 Starrevaart, vogel in broedhouding 

2014 op nest Groene Jonker. 

 VERVOLG 2014: 4 nesten van de Zwarte 

Wouw, waarvan er één mislukte, met 6 uit-

gevlogen jongen; minstens 2 broedgevallen 

Rode Wouw (1x mislukt en 1x met 3 uitge-

vlogen jongen); 5 Zeearend-broedparen met 

3 gelukte broedsels van in totaal 5 jongen; 

mogelijk binnenkort vestiging van Visarend 

(1 paar met 2 in hoogspanningsmasten ge-

bouwde nesten) en Steppekiekendief (man 

gepaard met vrouw Grauwe Kiekendief ge-

durende 24 dagen). 

 TWEEDE VERVOLG 2014, nu met Kraan-

vogelnieuws: het 14e broedjaar in het Foch-

teloërveen mocht er beslist zijn: 36 aanwezi-

ge vogels vormden uiteindelijk 9 territoriale 

paren, waarvan er 7 een nest bouwden en 6 

in totaal waarschijnlijk 8 jongen kregen; het 

3e achtereenvolgende nesteljaar (nest met 

eieren) in het Dwingelderveld; 1 mislukt 

nest in de Engbertsdijksvenen en 1 in West-

Brabant (!); in meerdere gebieden waren 

baltsende paren present. 

 DERDE VERVOLG 2014: Steltkluut min-

stens 18 broedparen met meerdere vlieg-

vlugge jongen; denkelijk het eerste zuivere 

succesvolle broedgeval van de Pontische 

Meeuw met op 23-08 een bedelend  jong; 

het Zuidlaardermeer kwam in het nieuws 

met 23 broedgevallen Witwangstern met 

minimaal 43 uitgevlogen jongen + met 7 

Witvleugelsternnesten en ruim 200 paartjes 

Geoorde Fuut! 

 Vervolgens: OEHOE in de lift! Sinds 1996 

jaarlijkse broedvogel met tot 2003 hoogstens 

3 paren, 2012 11-13 paren, 2013 16-18, en 

2014 ± 20. Gevolgd door: VELDUIL had 

een topjaar! Met mogelijk rond 80-100 paren 

(1992/1993 90-100 paren, daarna ingezakt), 

waarvan ongeveer 50 in het Friese binnen-

land en 8 op drie Waddeneilanden. 

 Structurele stijging bij de MIDDELSTE 

BONTE SPECHT: voorlopige schattingen 

komen op 550-650 territoria. De GROTE 

KRUISBEK-invasie winter 2013/2014 le-

verde territoria , nestbouw, 2 uitgevlogen 

jongen op, met alles bij elkaar opgeteld min-

stens 5 territoria of zwaardere broedcriteria.  

         Anonymus Snuffelaer    
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Terugblik op het jaar 2015….. 
 

Foto 1, 2 en 6 J. E. Katsman 

Foto 4, 5, 6 en 7 Margot Klingers 

Foto 3 Gerard Brouwers 
 

 

 

 

In willekeurige volgorde: 
1.Inzet voor ooievaarsnest 
2.Grote belangstelling activiteiten 
3.Ooievaarsnest Spookverlaat 

4.Zagen en knotten voor goeie doel. 

5.Mooi pad met houtschilfers 
6.Open dag een feest voor jong en oud. 
7.Knotten of geknot worden! 
 

 


