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BESTUUR  
 Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 basbijl51@gmail.com 

 Secretaris Piet van Woerden 071-3413400 p.van.woerden@hetnet.nl 

  Busken Huetstraat 59, 2394 TE, Hazerswoude/Rijndijk 

 Penningmeester Leo van Soldt 071-3412862  leovansoldt@kpnmail.nl 

 Bestuurslid Margot Klingers 071-5411198 mbakling@planet.nl 

 Bestuurslid Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 

 
LEDENADMINISTRATIE  

 Contactpersoon Johan Hogendoorn 071 5801038 eefenjohanhogendoorn@casema.nl 

  Vrouwenweg 46, 2322, LM Leiden 

 Contributie lid > 16 jaar €  18,50 

 Contributie gezinslid / huisgenoot / jeugdlid  €  9,50 

 Donateur €  14,00 minimaal 

Bankrekeningnummer: NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.  

 Opzeggen van lidmaatschap of donatie voor 1 november 

 
COMMISSIES WERKGROEPEN en CONTACTPERSONEN 

 Bibliotheek Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

 Broedvogelinventarisaties 

○ De Wilck Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

○ Huiszwaluwnesten Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 

○ Nestkasten  Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 

○ Spookverlaat/Kruiskade  Bert van Eijk  071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

 De Braakbal Gerard Brouwers/Simon Alleman 071-3416622 braakbalvwg@yahoo.com 

 Educatie & publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 

 Landschapsbeheer Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

       (incl. Houtverkoop) b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 

 Ledenexcursies en avonden Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@hotmail.com 

 Natuurtuinbeheer Tineke van Rijn/Bert v.d. Zwaan 0172-518267  / 0172-588450 

 Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@ziggo.nl 

 Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

 Overheidszaken en PR  Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 

 Tellingen: 

○ Euro Birdwatch Wijnand van den Bosch 0172-215780 wijnand.vandenbosch@ziggo.nl 

○ SOVON-Vogelatlasproject  Bert van Eijk 071-5893006 bert.vaneijk@hetnet.nl 

○ Wintertellingen Ko Katsman 071-3412234 ko.katsman@ziggo.nl 

 Uilenwerkgroep Bas Bijl 0172-685533 basbijl51@gmail.com 

 Veldwaarnemingen vacant    waarnemingen@hotmail.com 

 Vogelobservatiehut Ria Heemskerk  071-3414927 heemskerkria1@gmail.com 

 Website/Facebook Rob Eveleens 0172 -587561 eveleens@vogelsrijnwoude.nl 

 Wetlandwacht De Wilck  Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

          Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
                                Opgericht op 01-01-1980 
                                           Statutair op 18-06-1984 

  KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: 
 

Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 03 augustus 2016 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 30 augustus 2016 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  

Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Bilderdijklaan 2 2394 EK 

Hazerswoude-Rijndijk 

De redactie Braakbal behoudt het recht om aangeleverd materiaal ter beschikking te stellen aan de website van de VWG, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de auteur of fotograaf.  
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Colofon 
 

De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 

Vogelwerkgroep Koudekerk /  

Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep richt 

zich op de bescherming van (weide)vogels 

en publiekseducatie. 
 

Redactie 
Simon Alleman (opmaak) 

Fred Leenart 

Casper Bottemanne  

Ans Joustra  

Gerard Brouwers (eindredactie)  

 

Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  

2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 

e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Bruine kiekendief beschermt prooi. 

©Henk van Harskamp  

 

Reproductie 
Reproset kopie + 

Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 

info@reprosetkopieplus.nl 

 

Distributie 
Coördinatie distributie: 
 Bert van Eijk – 071-5893006 

Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 

Hazerswoude-Rijndijk: 
 Dirk Jansen 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 

Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 

Leiden-Zuid: 
 Rita Hamers 

Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 

 Frans Verburgt 

Boskoop: 
 Cor van Zwieten 

Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 

Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
 

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

Facebook: www.facebook.com/vogelsrijnwoude 

 

© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  

     vermenigvuldigd worden zonder toestemming  

     van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Bestuursmededelingen 
 

 

 
Oeverzwaluwenhuis officieel geopend 

24 maart 2016 zijn ongeveer 20 genodigden om 

15.30 uur aanwezig in de Munnikenpolder. 

Het is koud, waait hard, maar het is gelukkig droog. 

Bert van der Zwaan heeft zelfs een zeildoek gespan-

nen om de wind iets af te remmen. 

Er is veel pers aanwezig. We vinden verslagen en 

foto’s terug in het Leidsch Dagblad, het Witte 

Weekblad en het Leiderdorps Weekblad. 

 

Bas Bijl bedankt alle bouwers, de ontwerper Marc 

Koevoets, de adviseurs uit Reeuwijk en de sponso-

ren: Het IJsvogelfonds van Vogelbescherming 

Ned./Nationale Postcode Loterij, de Groene Motor 

en de Rotaryclubs uit Alphen a/d Rijn/Alphen-

Woubrugge/Boskoop en Rijnwoude, die met de 

Santa Run ons project gesteund hebben. 

Daarna mag Jeff Gardeniers, wethouder van Leider-

dorp de laatste nestkoker plaatsen! 

Hij vindt het geweldig wat de VWG hier verricht 

heeft en is vereerd met onze uitnodiging de officiële 

opening te mogen verrichten. 

Nu moeten de oeverzwaluwen nog komen! 

 

Opheffing commissie weidevogelbeheer 

3 maart 2016 is onze “commissie weidevogelbeheer” 

opgeheven. Voorzitter en coördinator Jan Kuijt kan 

een kleine 20 (oud)weidevogelaars verwelkomen. 

Een aantal beschermers van het begin (36 jaar gele-

den) is ook uitgenodigd. 

 

Jeroen Langelaar, journalist van het Leidsch Dag-

blad, stelt o.a. de volgende vraag:  

“Zijn jullie nu boos of teleurgesteld?”  

Vooral teleurgesteld, omdat we ondanks onze in-

spanningen de weidevogels niet hebben kunnen 

redden. Boos, omdat de Provincie de subsidie aan de 

Collectieven (samenwerkingsverbanden van Agrari-

sche Natuurverenigingen) geeft, zonder zelf enige 

controle over de besteding uit te oefenen. Dat mogen 

de Collectieven zelf doen. 

Namens het bestuur van de VWG biedt Ko Katsman 

aan de geëmotioneerde Jan Kuijt het schitterende 

fotoboek van Astrid Kant aan met de toepasselijke 

titel “Weidevogels”. 

 

Introductie bij dagexcursies mogelijk! 

Zelden kreeg ik zoveel reacties op het secretariaats-

verslag, als dit keer. Het betrof één zinnetje: De 

excursies die de commissie “Ledenexcursies en –

avonden” organiseert zijn uitsluitend bedoeld voor 

onze leden. Op de ALV 17 maart 2016 is besloten 

om introductie bij dagexcursies in overleg mogelijk 

te maken. In het stukje boven de Activiteitenkalen-

der zou ik dit vermelden, maar bij nader inzien geeft 

dit alleen maar verwarring. Alle leden kunnen nu 

weten dat dit bij dagexcursies mogelijk is. Het levert 

misschien nieuwe leden op. 

 

Herstel schelpeneiland 

Na de extra ledenvergadering op 18 februari 2016 is 

er bijzonder snel gewerkt. Ik neem aan, dat in deze 

Braakbal het schelpeneiland een prominente plaats 

inneemt. U heeft op Facebook natuurlijk ook het 

mooie eindresultaat inclusief palmboom, ligstoel en 

daarop een veel gefotografeerd lid van onze VWG 

gezien!  

 

Ik wil hier iets vertellen over de fondsenwerving! 

Vrijwel direct na het groene licht van de extra leden-

vergadering ontving Leo van Soldt, onze penning-

meester een donatie van € 50,-- van één van onze 

leden. Enkele dagen later vertelde ik dit aan enkele 

mensen op een excursie. Hierop trok iemand direct 

zijn portemonnee en gaf me € 50,--. Voor het ei-

land!!  Sprakeloos!! 

 

 

 

           Piet van Woerden, 

            Secretaris 
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Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2015-2016 
 

De verenigingsavonden en -activiteiten zullen 

meestal plaatsvinden in een van de zalen van “Het 

Anker”, Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-

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

andere locatie van toepassing is, dan staat dat achter 

de betreffende activiteit vermeld of men krijgt sepa-

raat daarvan bericht. 

 

Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk 

voor alle leden. 

Voor leden is de toegang tot de avonden altijd gratis, 

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

gang. 

De startavond en “leden voor ledenavond” zijn 

uitsluitend voor leden bedoeld. 

Aanmelden voor en informatie over ledenexcursies bij 

John van Blaricum; aanmelden is verplicht en kan tot 

uiterlijk de voorafgaande donderdagavond. Liefst per 

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

foon: 071-5212665 (b.g.g. Ton Renniers: 071-

5411315; daarna b.g.g. Bert van Eijk: 071-5893006). 

Deze excursies vertrekken vanaf parkeerplaats Rijndijk 

312, enkele honderden meters oostelijk van de Koude-

kerksebrug aan de Rijnzijde (voorheen Boers), te 

Hazerswoude-Rijndijk, tenzij anders staat vermeld. 
 

Voor publieksavonden en publieksexcursies is infor-

matie te verkrijgen bij Louis Westgeest, tel. 06-

53695357. Publieksavonden zijn voor leden gratis 

toegankelijk. 

Piet van Woerden 

 
 

 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

Za. 07/05 t/m 

Zo. 15/05  
1e Buitenlandreis: Letland John van Blaricum 

Di. 17/05 t/m 

Wo. 25/05  
2e Buitenlandreis: Letland John van Blaricum 

Za. 11/06 ?– ? Ledenexcursie: Vaarexcursie? John van Blaricum 

Do. 08/09 20.00-22.15 Ledenavond: Opening van het seizoen: IJsland? John van Blaricum 

Zo. 11/09 8.00- 17.00 Ledenexcursie: Steltlopers. Kop van Noord-Holland John van Blaricum 

Do. 22/09 20.00- 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma volgt! Louis Westgeest 

Zo. 02/10 9.00 – 12.00 Publieks- en ledenexcursie: De Wilck Louis Westgeest 

Vr. 07/10 t/m 

Zo. 09/10 
8.00 - Najaarsweekend: Sellingen in Groningen John van Blaricum 

Za. 22/10 8.00-17.00 Ledenexcursie: Vogeltrek. IJmuiden e.o. John van Blaricum 

Za. 29/10 20.00- 21.30 
“Nacht van de Nacht”: Excursie Kruiskade. Verza-

melen Ooievaarsnest, nabij Spookverlaat 2 
Louis Westgeest 

Di. 01/11 20.00- 22.30 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Piet van Woerden 

Di. 15/11 20.00- 22.15 Leden- en publieksavond: Kleine zwaan? John van Blaricum 

Za. 26/11 10.00- 17.00 Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst te Ede Sovon 

Zo. 18/12 8.00 – 17.00 Ledenexcursie: Delta John van Blaricum 

Vr. 06/01 20.00- Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Piet van Woerden 

mailto:johnvanblaricum@ziggo.nl
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 Wanneer  
Tijd Wat en Waar  

Aanmelden 

  Info bij: 

Za. 04/02 8.00 - 18.00 Busexcursie voor publiek en leden: Naar de Delta! Louis Westgeest 

Di. 07/02 20.00-22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” John van Blaricum 

Za. 18/02 8.00 – 17.00  Ledenexcursie: Wintervogels. Rondje Markermeer John van Blaricum 

Do. 23/03 20.00- 22.15 Leden- en publieksavond: Over zwaluwen John van Blaricum 

Do. 30/03 20.00-22.30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Zo. 23/04 9.00 – 12.00 Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat Louis Westgeest 

Do. 20/04 20.00- 22.15 Publieks- en ledenavond: Programma volgt! Louis Westgeest 

Zo. 23/04 7.00- 18.00   Ledenexcursie: Deelerwoud John van Blaricum 

Do. 25/05 t/m 

Zo. 28/05 
 

Hemelvaartweekend Brabantse Wal e.o. ? 

(omgeving Bergen op Zoom) 
John van Blaricum 

Za. 10/06 5.00 – 15.00 Afsluitende ledenexcursie: Duin en Kruidberg John van Blaricum 

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

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

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

 

 

 

 

  

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
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Beheeractiviteiten 

 
 

  

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuur-

tuin, 

Koudekerk 

a/d Rijn 

Zaterdag 

09.00 uur 

Van maart t/m september kan men er mogelijk 

elke zaterdag terecht via het Hofstedelaantje aan 

de Kerklaan of rechts langs De Ridderhof. 

Graag tevoren even informeren of er wel gewerkt 

kan worden ! 

 

Tineke van Rijn 

(0172 - 518267) 

 

Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  

 

 

Allerhande 

activiteiten 

Vrijdagochtend 

vanaf 

08.30 uur 

 

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

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

klussen 

Start bij De Zaagbek aan het Spookverlaat. 

Het gehele jaar rond. Geen afspraak nodig! 

 

              Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 
 

Maaiwerk 
Zaterdag  

08.30 uur 

Maaiwerk bij vogelkijkhut Amalia en Kruiskade.  

In de maanden juni/juli/augustus op afspraak. 

 

Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  

 

Knotwerk 

Zaterdag 

vanaf 

 08.30 uur 

 

Knotdata: 

Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude 

 

29-10-2016: Start van het knotseizoen,  

05-11-2016: Nationale Natuur Werkdag  

(deze dag wordt vrijdagmiddag 04-11-2016 

voorbereid) 

 

Knotdata vervolg:  

19-11-2016, 03-12-2016, 17-12-2016,  

woensdag! 28-12-2016 “Oliebollenknot”, 

07-01-2017, 21-01-2017, 04-02-2017,  

11-02-2017, 25-02-2017, 

11-03-2017: Slotdag knotseizoen 

 

Extra: Werkuitje knotploeg:  

Vr. 30/09 t/m Zo. 02/10- 2016: 

Werken in het Dwingelderveld. 

 

              Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 

 

Margot & Ronald 

Klingers 

(071-5411198) 

 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 

17/18-09-2016, 15/16-10-2016, 12/13-11-2016, 

17/18-12-2016, 14/15-01-2017, 18/19-02-2017, 

18/19-03-2017, 15/16-04-2017, 16/17- 09-2017. 

Ko Katsman 

(071 – 3412234)  

WBW/ 

     EBW 
Zaterdag 

World- of European Bird Watch: 

01-10-2016 

Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 
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Zuid Flevoland en Omstreken 
Excursie zaterdag 31 januari 2016 

 
Zondagochtend 8 uur: drie auto’s met 12 deelnemers 

vertrokken richting Amsterdam en toen verder 

oostwaarts. Doel was de Zuidelijke Flevopolder, met 

om warm te draaien eerst wat randgebieden. 

Daarom begonnen we met een bezoek aan de Eem-

polders, een gebied waar we als VWG jarenlang niet 

waren geweest. Toen we arriveerden werden we 

meteen zwaar geïmponeerd door de enorme groepen 

vliegende ganzen (gevleugelde predatoren ontdekten 

we helaas niet), met name Grauwe, Kol-  en Brand-

ganzen. Het Eemmeer biedt twee observatiehutten, 

in tegenstelling tot ons vorige bezoek van lang 

geleden kozen we niet voor “West”, maar “Oost”: de 

Vogelkijkhut Gooyersgracht. 

 

 

Op een plakkerige parkeergelegenheid aan het einde 

van de smalle toegangsweg stapten we in de modder 

uit om daarna de grasdijk op te gaan. Het was zo’n 

twintig minuten lopen over een bultig en wat zompig 

graspad naar de langs de Eemmeerkust liggende hut.  

Een op zich prima observatieplek, er was daar de 

afgelopen dagen genoeg mooi watervogelspul waar-

genomen. Alleen …….. zelfs voor telescopen bleek 

vandaag de afstand tot de ver weg op en langs het 

water verblijvende soorten als Smient, Krakeend, 

Wintertaling, Grote Zilverreiger  en ander drijvend 

of wadend spul toch wel erg groot om er langdurig 

kijkgenoegen aan de wijden. De kijkgaten in de hut 

zaten trouwens niet altijd op aanvaardba-

re/gemakkelijke hoogte voor meerdere liefhebbers. 

Maar voorzeker: de kop was eraf! 

Dus toog de karavaan enthousiast door de Polder 

Arkemheen bij Nijkerk naar het Nijkerkernauw. De 

koffie-, cake-, koekstop daar offreerde een hoog 

gehalte aan Brand-/Kolganzen in de polder om van 

te genieten tijdens het tevreden stellen van de in-

wendige mens. Daarna verder westwaarts modderig 

geparkeerd nabij het als infocentrum fungerende 

gemaal en daar de dijk langs het Nijkerkernauw op. 

Het uitzicht voegde beslist het een en ander toe aan 

excursiegenot: o.a.  Dodaars, Grote Zaagbek, Nonne-

tje, Brilduiker. Toen een kort ritje oostwaarts waar 

het Nuldernauw  voor o.a. de Pijlstaart  op de dag-

lijst zorgde. Voordat Zuid-Flevoland werd bereikt 

waren er al flink wat doelsoorten genoteerd! 

Eenmaal in de Flevopolders gearriveerd, besloten we 

om het Harderbroek/Harderbos rechts te laten liggen. 

Van oost naar west door de polder arriveerden we al 

gauw bij de Praamweg, met als eerste stop de voor 

vogelaars alom bekende Grote Praambult. Eerlijk 

gezegd was het vogelgebeuren hier niet bijster 

opwindend: wazige vergezichten met ganzen, paar-

den, runderen en Edelherten …….  Dus gauw een 
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halte verder: naar de flink en vooral kwalitatief goed 

gerenoveerde Kleine Praambult. Hier werd het 

waarnemingsgebeuren weliswaar van veraf verrijkt 

met o.a. allerlei eenden- en nog wat steltlopersoor-

ten, maar geen Zeearend; eerlijk gezegd werden we 

er niet warmer door. Ook de twee opgekruld slapen-

de Vossen konden dit niet veranderen. Het werd 

natter en onaangenaam kouder! 

 

Vervolgens een korte stop met meerdere doeleinden 

bij het nieuwe SBB-bezoekerscentrum langs de 

Knardijk zonder bijzondere vogelwaarnemingen. 

Even later een snelle blik bij de hoek Knardijk / 

Oostvaardersdijk op het Bovenwater, met hier op-

merkelijk veel (gewone) Futen maar helaas géén 

Geoorde ……… Daarentegen waren Kuifeenden 

vandaag beslist de meest algemene soort! Tijdens het 

stuk langs de Oostvaarders- en Lepelaarplassen 

regende het steeds vaker, langer, meer en vooral 

guller!   

 

Op de twee grote bekende parkeerplaatsen bij de 

Oostvaardersplassen en op de omwalde plek naast de 

kwelplas nabij de Lepelaarplassen probeerden we 

nog wat extra avifauna in de kijkers te krijgen. De 

teller bleef uiteindelijk op “maar” (?!) 61 soorten 

staan, veroorzaakt door het almaar slechtere weer en 

ook de nieuwe manier van tellen: pas vanaf en tot en 

met de doelgebieden en niet meer “onderweg”. Maar 

de onderlinge sfeer was en bleef perfect, en ook 

hiervoor gaan we op pad! 
 

 

           Bert van Eijk 
  

 

 

Waargenomen soorten op 31 januari 2016 

    Knobbelzwaan Brilduiker Kievit Roodborst 

Kleine zwaan Nonnetje Bonte strandloper Zanglijster 

Kolgans Grote zaagbek Zwarte ruiter Kramsvogel 

Grauwe gans Dodaars Wulp Merel 

Grote Canadese gans Fuut Kokmeeuw Koolmees 

Brandgans Aalscholver Stormmeeuw Pimpelmees 

Nijlgans Grote zilverreiger Zilvermeeuw Ekster 

Bergeend Blauwe reiger Grote mantelmeeuw Gaai 

Wilde eend Bruine kiekendief Houtduif Kauw 

Krakeend Blauwe kiekendief Holenduif Zwarte kraai 

Pijlstaart Buizerd Turkse tortel Spreeuw 

Slobeend Torenvalk IJsvogel Huismus 

Smient Waterhoen Grote bonte specht Vink 

Wintertaling Meerkoet Graspieper Groenling 

Tafeleend Goudplevier Heggenmus Putter 

Kuifeend 
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Van de voorzitter 
 

 

Hoe bijzonder is toch 

die vogelwerkgroep 

van Koudekerk / 

Hazerswoude e.o. Het 

is een club met een 

groeiend aantal leden, 

een club die -en dat is 

al vaker gezegd-  een 

groot aantal zeer 

actieve mensen onder 

zijn leden telt. 

We weten wat er het 

afgelopen jaar alle-

maal is verricht. Naast 

de jaarlijks uitgevoer-

de landschapswerk-

zaamheden, knotten, zagen, kloven, beschoeiing- en 

baggerwerkzaamheden, werd er ook nog tijd gevon-

den om een oeverzwaluwenwand te bouwen en om, 

samen met een aannemer, het Amalia-eiland op te 

knappen.  

De Open Dag van bijna een jaar geleden staat ook 

nog vers in ons geheugen.  Er werd een facebookpa-

gina voor de VWG aangemaakt en vervolgens een 

cursus gegeven voor geïnteresseerden om hiermee 

om te kunnen gaan. Naast deze werkzaamheden ging 

ook het telwerk van broed- en wintervogels gewoon 

weer door, werd de bezetting van de nestkasten 

gecontroleerd en werden deze na de broedtijd weer 

schoon gemaakt. Ook werden er nieuwe kasten 

opgehangen. 

Hiernaast zijn er ook nog leden, die naast het gewo-

ne telwerk ook onderzoek willen gaan doen naar de 

predatie van weidevogels. Met camera’s zal men 

proberen een beeld te krijgen welke predatoren er 

binnen hun telgebied verantwoordelijk zijn voor een 

“slecht” broedresultaat. 

 

Al die werkzaamheden binnen onze vereniging 

maken het tot een club waar je graag lid van wil zijn. 

Wat nog meer bijzonder is, binnen onze VWG, is de 

menselijke omgang met elkaar en dat blijkt wel uit 

de volgende gebeurtenissen. 

 

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat Jan Hoo-

geveen op vakantie in Nepal werd getroffen door een 

herseninfarct. Dit was voor hem, en zijn familie 

natuurlijk, een verschrikkelijke ervaring. Gelukkig 

kan Jan voor een groot deel zijn hobby en activitei-

ten weer uitvoeren, ondanks dat hij niet voor 100% 

is hersteld. Door de gebeurtenis heeft Jan wel erva-

ren, zo schrijft hij, dat hij enorm veel belangstelling 

heeft gehad van de leden van de VWG. In het bij-

zonder de leden die veelal deelnemen aan de excur-

sies, zowel van binnen als van buiten het werkge-

bied. Velen hebben met hem wat vogeluitstapjes 

gedaan, hem bezocht in het ziekenhuis of thuis, hem 

hulp geboden bij de excursies. Hij is eenieder daar 

zeer dankbaar voor en kijkt daar samen met zijn 

vrouw met een warm gevoel op terug. 

Jan ik wens je nog heel veel mooie jaren toe met de 

vogels en al die meelevende leden. 

 

Een andere gebeurtenis is die van onze leden Eef en 

Johan Hogendoorn. Eef werd getroffen door darm-

kanker en moest daar, voor langere tijd, een chemo-

therapie voor ondergaan. Haar man Johan tobt al 

jaren met zeer slecht functionerende nieren, maar 

gelukkig kan hij zich daarvoor nu thuis dialyseren. 

Beide leden zijn al vele jaren trouwe vrijwilligers bij 

Landschapsbeheer en namen veel deel aan diverse 

excursies.  

Wat is het dan toch mooi, dat er binnen de vereni-

ging iemand roept; “kunnen wij bij Johan en Eef niet 

eens een mooie fruitmand bezorgen?” En dat ge-

beurde natuurlijk ook. 

Eef en Johan, het gaat gelukkig allemaal wat beter 

met jullie. Hopelijk zien we jullie in het komende 

seizoen weer terug bij het ‘knotten’. Voor jou Eef 

geldt in ieder geval weer dat je deel kunt nemen aan 

excursies. Ik wens jullie beiden veel sterkte en een 

goed leven toe. 

 

Als laatste wil ik nog vermelden dat ons lid Jan Kuyt 

op de dag dat de commissie weidevogelbeheer van 

onze VWG officieél stopte met zijn werkzaamheden 

en uit het weidevogelberaad is gestapt, in het zonne-

tje werd gezet voor zijn vele jaren tellen van de 

weidevogels. Jan deed dit vanaf het eerste uur en zag 

met lede ogen aan dat de weidevogelstand tot 0 is 

gereduceerd. Als dank voor zijn werk kreeg Jan het 

prachtige boek “Weidevogels” van Astrid Kant. Jan 

ik wens je veel plezier met het vogelen met of zon-

der weidevogel.

            Bas Bijl 

            Voorzitter 
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Resultaten Nestkastbeheer 2015 
OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN 

 
 

Locatie 
nestkasten: 

Houtkamp 
Leiderdorp 

Spookverlaat 
Kruiskade eo 

Bloemerd, 
Leiderdorp 

Lagewaard 
Koudekerk 

Hazers- 
woude-dorp 

De Bloemhof, 
Leiderdorp 

Totaal 
aantal 

Nestkast- 
beheerders: 

B.van Eijk 
G.J.van 
Beek 
S.van 
Santen 

Cor Kes 
Siem v d Haas 
Wim de Jong 

B.Boers G.de Jong 
R.Eveleeens 
G.v.d.Haas 
  

R.Klingers 
M.Klingers  

aantal kasten 67 51 25 48 31 39 261 

aantal benut 48 30 22 23 17 27 167 

% benut 72% 59% 88% 48% 55% 69% 64% 

Vogelsoort 

    
    

 
Bonte vliegenv. 

    
    

 
Boomkruiper 

 
1 

 
1     2 

Grauwe vliegenv. 
  

    1 1 

Gekr.roodstaart 
    

    
 

Grote bonte sp. 
    

    
 

Holenduif 
 

2 
 

3     5 

Huismus 
 

  
 

1 1   2 

Kauw 
 

  
 

      
 

Koolmees 31 12 9 8 8 10 78 

Pimpelmees 17 11 13 5 8 12 66 

Ringmus 
 

2 
 

3 
 

  5 

Roodborst 
 

  
 

  
   

Spreeuw 
 

  
 

1 
 

2 3 

Torenvalk 
 

2 
 

  
  

2 

Winterkoning 
 

  
 

1 
 

2 3 

Zwarte roodst. 
 

  
     

Wilde eend 
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Kruisbek 

(Loxia curvirosta) 
 

De kruisbek kent een groot verspreidingsgebied. Hij 

komt voor in de gehele naaldbosgordel van het 

Euro/Aziatische continent. Hij gedraagt zich noma-

disch. De aanwezigheid van de kruisbek wordt 

bepaald door de zaadzetting van de naaldbomen. In 

mastjaren, dit zijn de piekjaren van zaaddracht, 

brengen de paren veel jongen groot. In jaren met 

veel zaadaanbod is de start van het broedseizoen ook 

aanmerkelijk vroeger dan in jaren met minder aan-

bod. Ook de duur van de periode waarin genesteld 

wordt en het broedsucces hangen nauw samen met 

de zaadzetting van de naaldbomen. Na enkele mast-

jaren vindt er een ineenstorting van het zaadaanbod 

van naaldhout plaats. Wij zien dan grote verplaatsin-

gen in hun verspreidingsgebied. Deze verplaatsingen 

vinden dan vooral plaats in de zomer en nazomer. 

 

Een enkele keer vinden deze verplaatsingen al in mei 

plaats. Vaak wordt er dan in het nieuwe gebied nog 

een keer gebroed.  

Na een invasieperiode verdwenen zij tot in het 

midden van de vorige eeuw uit Nederland. Tot de 

70er jaren zijn er slechts 3 zekere en ongeveer 20 

mogelijke broedgevallen bekend. Broedgevallen zijn 

vaak moeilijk vast te stellen, meestal worden ouders 

met pas uitgevlogen jongen gezien. Een nestvondst 

is zeldzaam daar de nesten zich hoog in de fijnspar 

of larix bevinden. De laatste decennia zien wij een 

verandering van incidentele - naar regelmatige 

broedvogel, weliswaar in sterk wisselende aantallen. 

In 1979-1983, 400-1000 broedparen tot in 1994, 

10.000 – 20.000 broedparen. Hierna namen de 

aantallen weer sterk af tot 2500-3500 broedparen in 

1998. De kruisbekken worden in alle grootschalige 

naaldbossen aangetroffen. 

 

 

Omdat zij de halfrijpe zaden van de grove den ook 

als voedsel kunnen oogsten, worden zij ook waarge-

nomen in Zuid-Nederland en in de duinen. De con-

centraties liggen echter in westelijk Drenthe en op de 

Veluwe.   

 

Gebruikte literatuur: 

De kruisbek SOVON 

Atlas van de Nederlandse broedvogels 2000  

 
 

Gerard Brouwers 
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Tellingen maart 2016 
 

Beste mensen, 

 

Er is weer volop geteld in februari. Het getal zegt 

helemaal niets, maar je kunt er op verjaardagen toch 

goede sier mee maken. De februaritellling leverde 

33.811 vogels op!  Met ook nog heel leuke waarne-

mingen.  

 

Zo werd er een zomertaling gezien in De Wilck! De 

stand tussen de krak- en wilde eenden in februari 

was 223 tegen 866. Het merendeel van de krakeen-

den, 124, zat in de Riethoornse polder. Het plasje bij 

de vogelhut is daar hofleverancier. Bij de blauwe en 

grote zilverreiger was de uitslag 46 tegen 26. 

Voor kolganzen moest je in februari in de Oost-

broekpolder zijn. Daar verbleven er maar liefst 3025. 

Maar ook in andere polders was de kolgans geen 

zeldzaamheid. In De Wilck 1402 en de Groenendijk-

se polder 1500. Toendrarietganzen waren met 855 

exemplaren vertegenwoordigd in de Lagenwaardse

 

  

polder. Opmerkelijk waren daar ook 48 watersnip-

pen. De enige brilduiker werd geteld op de Wijde 

Aa. Evenals 16 wintertalingen. 93 wintertalingen 

zaten in De Wilck met 4490 smienten. Kleine zwa-

nen zaten steeds met zijn vijven in de Barrepolder, 

De Wilck en de Geerpolder. De enige waterral werd 

gezien in de Riethoornse polder, daar zaten ook 8 

buizerds, waarvan er ook 5 in de Barrepolder zaten. 

Een ijsvogel werd gezien in de Groenendijkse polder 

en Gemenewegse polder. Daar waren ook 5 patrij-

zen. Op de Zegerplas 6 dodaarzen en 340 smienten. 

In de Hondsdijkse polder een slechtvalk, net als in 

De Wilck. In de Oostbroekpolder nog 16 goudple-

vieren, waarvan er ook 355 in De Wilck zaten. Daar 

ook 40 scholeksters, 2885 kieviten, 6 veldleeuweri-

ken en 3900 spreeuwen. 

De maarttelling is altijd leuk omdat dan de winter- 

en zomergasten elkaar dan gaan ontmoeten. Ik wens 

jullie een heel plezierige telling. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ko Katsman
 
 

Toendrarietganzen         ©Ko Katsman 
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JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER  

SEIZOEN 2015-2016 

 
Er valt zo veel te beleven tijdens een seizoen 

landschapsbeheer op de Kruiskade/ het Spook-

verlaat! Knotten is één van de leukste hobby's 

die ik ken. In een prima sfeer werd ook dit keer 

weer heel veel werk verzet. Hieronder een im-

pressie van alles wat er gebeurd is.   

 

 

Zomerstormen 

Het klimaat verandert. Dat bleek weer tijdens de 

zomer 2015. Tot twee keer toe raasde een storm 

over de Kruiskade. De gevolgen waren gelukkig 

relatief beperkt. Diverse grotere en kleinere 

takken braken af, het nodige dode hout viel uit 

de bomen en een paar bomen woeien om. De 

“zomer” ploeg heeft dit allemaal weer netjes 

opgeruimd, voor zover het in de weg lag. Tij-

dens de eerste storm woei vlakbij de Carol 

Honsbeekbrug een elzenstobbe met veel hoog 

hout er op, om, in de val het wortelpakket aan de 

oever meetrekkend. Die wortelmuur met grond 

van zo'n twee meter hoog levert een mooie 

potentiële broedplaats voor de ijsvogel op, en 

die laten we dus ongemoeid. Tijdens de tweede 

zomerstorm viel er vlakbij alweer een elzen-

stobbe om, die over de brug viel en de doorgang 

voor wandelaars volledig blokkeerde. Die werd 

door ons snel opgeruimd. Verder werd natuur-

lijk weer het nodige gemaaid, gebaggerd (de 

insteekhavens zien er weer pico bello uit!) en 

opgeruimd.  

 

Gedrag van bezoekers 

Vorig seizoen had het avond-/nachtspel van een 

organisatie die zorgt voor vermaak van kinderen 

in de vakantieperiode veel schade in de percelen 

aan de Oostvaartkant opgeleverd. Men was met 

groot materieel door de percelen heengegaan om 

illegaal paadjes aan te leggen. Na klachten van 

onze zijde daarover is Staatsbosbeheer er achter 

aan gegaan. Dat heeft geleid tot goede afspraken 

met de organisatie over de wijze waarop het 

avond-/nachtspel dit keer werd gedaan. Men 

bleef op de schouwpaden rond de bospercelen.  

 

Er was daardoor geen noemenswaardige schade. 

Ook is dit keer de troep door de organisatie zelf 

keurig opgeruimd. Zo kan het dus ook! 

Na een tijdje wat rust, waarschijnlijk door inten-

sievere controles door de BOA's van SBB en 

van de gemeente Alphen, werd de vogelhut aan 

het eind van 2015 helaas weer wat vaker mis-

bruikt. Zo werd de hele hut met tape omrold, en 

werd de uit wilgentenen gevlochten schutting 

nabij de hut naar beneden getrapt. 

 

Het “verboden deel” van de Kruiskade 

Vanaf de boerderij van boer De Frankrijker naar 

de vogelhut loopt langs de vogelplas een niet 

toegankelijk deel van de kade. Daar komen we 

zelf ook niet zo vaak. Dit seizoen pakten we dit 

deel weer eens aan. De oeverbeschoeiing werd 

ingrijpend gerenoveerd (onder sommige stukken 

kade was bijna twee meter grond weggeslagen, 

de kade hield slechts stand door de boomwor-

tels). Er verdween enorm veel knothout in deze 

oeverbescherming, ondersteund door een paar 
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pallets. Om goed bij dit deel van de kade te 

kunnen komen, werden twee kleine tijdelijke 

bruggen gebouwd, die de naam 'de bruggetjes 

van Bert' kregen, omdat onze Bert v.d. Zwaan 

daaraan een grote bijdrage had geleverd. Verder 

werden de nodige wilgen geknot. 

 

Tijdens de Natuurwerkdag (altijd op de eerste 

zaterdag in november) werden daarnaast nog 

twee andere, normaal niet toegankelijke delen 

van ons gebied onder handen genomen; op het 

eilandje waarop de ooievaarspaal staat werden 

alle wilgen geknot en het eiland voor de vogel-

hut (“het Eilandje van Lambiek”) werd van 

begroeiing ontdaan. Dit vooruitlopend op een 

groot renovatieproject van dit eilandje, waarmee 

we hopen dat we er voor kunnen zorgen dat dit 

eilandje geschikter wordt voor broedgevallen 

van vogels als scholekster, visdief en kleine 

plevier.   

 

De Zaagbek en omgeving 

Het begint er ieder jaar professioneler uit te 

zien, op “ons stukje” van het erf van de Kerk-

vliet-familie. In de vroege herfst hebben Sjon en 

Carol het stukje tussen de Zaagbek en het hout-

hok 'De Houtsnip' betegeld. Het ligt er nu keurig 

bij. 

   

Veengenoegens in Drenthe 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd er 

een knotweekend georganiseerd. Dit keer ging 

de reis, eind september, naar het grensgebied 

van Drenthe en Groningen. We werkten in een 

mooi gebiedje, het Kostverlorenveentje nabij 

Bunne. Alle stadia van veenvorming zijn hier op 

een paar hectare te bewonderen. Om dat zo te 

houden, gingen we plaggen en opslag verwijde-

ren. Zwaar werk, in die moerassige omgeving. 

Maar met een mooi resultaat. De rest van het 

weekend hebben we de nieuwe natuur in de 

Onlanden bekeken, onder de bezielende leiding 

van ons oud-lid Wilfred Alblas. Erg geslaagd! 

Dit soort uitjes is alleen toegankelijk voor knot-

ters. Dat lijkt wat sneu voor de niet-knotters van 

de vereniging. Maar het goede nieuws is: ieder 

lid van onze VWG kan knotter worden....   

 

De grote seizoensklussen 

Op het essenperceel dat grofweg ligt tussen boer 

Koot en de ooievaarspaal, en overigens ook 

verboden toegang is voor wandelaars, zijn we 

gaan dunnen en we hebben daarbij een eerder 

gemaakte inham vergroot. Daarbij kwam weer 

enorm veel essenhout vrij, dat deels op rillen is 

verwerkt. Het grotere hout is bedoeld voor de 

verkoop als haardhout. Maar hoe moesten we dit 

hout, met het vreselijk natte weer dit seizoen en 

de slechte toegankelijkheid van dit perceel, 

veilig in De Houtsnip krijgen? Er werd een 

loopbrug over de diepe “gracht” naar de weg 

aangelegd, en vervolgens sjouwden ruim vijftien 

stoere vrijwilligers en -sters in drie dagen alle 

stammen naar de klaarstaande tractor met aan-

hanger van Jan Kerkvliet, naar het busje van 

Bert en naar ons eigen aanhangwagentje. Omdat 

het gehele perceel zo modderig is, werd daarbij 

dankbaar gebruik gemaakt van een idee van 

Carol, om uit afvalplanken lichtgewicht en dus 

gemakkelijk verplaatsbare vlonderpaden te 

maken. Daardoor konden de zwaardere hompen 

hout met kruiwagens worden afgevoerd. 
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Voor de knotters voor wie dit afvoeren van de 

zware essenstammen een te grote uitdaging 

vormde, was er een andere klus: het alvast 

bramenvrij maken van het volgende grote es-

senperceel dat zou worden aangepakt. Dit is een 

perceel in de buurt van de boerderij van Menc-

ken, het tweede bosperceel vanaf de Alphense 

kant. De bramenopslag ter plaatse was enorm, 

zodat dunning zonder voorafgaande verwijde-

ring van deze tot wel 3 meter hoge obstakel-

wanden onmogelijk zou zijn. Zaterdagen achter-

een werd aan dit knipwerk besteed. Daarmee 

was de weg geëffend voor het grote zaagwerk.  

 

Sjon hanteerde ook hier de motorzaag met 

verve. In een paar werkdagen werden vele tien-

tallen, te dicht op elkaar groeiende, bomen 

gerooid en door vele handen afgevoerd. Een 

hoekje werd volledig van bomen ontdaan, en 

daarop werden diverse struiken aangeplant. Zo 

ontstaat daar een opgaande struiklaag voor het 

bosgedeelte; goed voor de vogels!  

 

Kleinere seizoensklussen 

Daarnaast werden weer veel kleinere klussen 

geklaard. Zo werd het geriefbosje (knotwilgen) 

in het land achter de boerderij van Jan Kerkvliet 

in een zaterdagochtend, met hulp van 5 hard-

werkende Lions, weer opgeknapt. Om er te 

komen moet je een eind lopen door het weiland, 

dus ook dit bosje is normaal niet toegankelijk.  

 

Verder werden er weer slagbomen op de kade 

gerepareerd. Ook werden vier wilgen, die in de 

weg stonden op het erf van Jan, verplaatst naar 

het toegangspad naar de vogelhut. Hopelijk 

lopen ze daar weer netjes uit. De verplaatsing 

zag er indrukwekkend uit, met de van Andries 

geleende gele shovel, bestuurd door Nils. 

En na jaren tevergeefs op ijs gewacht te hebben, 

werd het geriefbosje achter het plasje in De 

Wilck weer eens onder handen genomen. De 

vrijdagploeg deed het grove werk met behulp 

van de motorzaag en een van SBB geleend 

bootje in één dag. Alles lag plat. Het moest 

“alleen” nog even netjes in een grote houtril 

verwerkt worden. Dat gebeurde vervolgens op 

zaterdag. De Wilck is normaal niet vrij toegan-

kelijk. 

 

Het SBB-bootje kwam daarna nog goed van pas 

bij twee andere klusjes op de Kruiskade. Er 

werden twee -normaal niet toegankelijke- ei-

landjes in de tweede plas (omgeving van boer 

De Groot) onder handen genomen. Er werd weer 

behoorlijk wat opslag omgezaagd. De mooie 

linde op het eilandje centraal in het plasje  

neemt nu weer een ereplaats in. 
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Andries Kerkvliet is bezig om de stal te ver-

bouwen. In dat kader moesten er overal nieuwe 

elektriciteitsvoorzieningen komen. Ook de kabel 

naar onze Zaagbek moest worden vernieuwd; er 

kwam een zwaardere kabel, waardoor onze 

houtkloofmachine minder problemen zal ver-

oorzaken. We groeven de oude kabel op en 

legden de nieuwe in de geul, die daarna weer 

keurig werd dichtgegooid. De kabelgeul door de 

tegels voor de Zaagbek werd daarna door Dirk 

weer netjes bestraat. 

Aan het fietspad langs de Oostvaart heeft de 

gemeente langs de sloot enige jaren geleden wat 

knotwilgen geplant. Die liepen niet alleen op de 

knot, maar ook op de stam uit. Dat is niet de 

bedoeling; een paar vrijwilligers maakten dat 

deze bomen er weer uitzien zoals knotwilgen 

horen te zijn.  

De Lions hielpen ons mee wat knotwilgen op de 

houtkade te knotten. 

Tijdens het natte winterseizoen waren de paden 

op bepaalde plekken niet goed beloopbaar, 

omdat zij erg modderig waren. Aan het eind van 

het seizoen werden die plekken weer van een 

nieuwe houtsnipperlaag voorzien. 

 

De snippers werden ons gratis ter beschikking 

gesteld door de firma J.M. de Wit Groenvoor-

zieningen uit Hazerswoude-Rijndijk. Ook mocht 

Nils de vrachtwagen van deze firma (zijn werk-

gever) lenen, om de snippers naar onze locatie te 

vervoeren en daar te verdelen. Firma De Wit: 

hartelijk dank voor dit gulle gebaar!!!! 

 

Adieu, oude knotter, welkom jongste aan-

winst 

Tijdens de oliebollenknotdag namen we af-

scheid van 

één van de 

oudste knot-

ters (niet 

alleen wat 

betreft leef-

tijd, maar 

ook qua 

dienstjaren 

bij de knot-

ploeg): Siem. 

Het was fijn 

dat Cor hem 

nog één keer 

naar de 

Zaagbek wist te lokken, waar hij in het zonnetje 

werd gezet en bloemen en jenever kreeg. Ik heb 

zelf ooit de eerste pasjes in knotland aan de 

hand van Siem gedaan, en zo heeft hij velen 

geholpen met de introductie. Siem, we gaan je 

enorm missen! 
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Voor het eerst sinds heel veel jaren is er weer 

een jeugdige knotter, vergezeld door zijn vader 

Wim, tot ons keurkorps toegetreden. David de 

Groot, elf jaar toen hij bij ons de zaag oppakte. 

Een behoorlijk fanatieke nieuwe aanwinst voor 

onze groep. David heeft al heel wat bomen 

omgezaagd, dit eerste seizoen. We hopen nog 

vele jaren plezierig met je te mogen knotten! 

 

Het Eilandje van Lambiek 

Al jaren was het niet toegankelijke eilandje voor 

de vogelhut een punt van zorg. Er was veel 

afslag, waardoor het eilandje steeds kleiner 

werd, en het raakte ondanks alle inspanningen 

steeds erg snel begroeid. Dat moest een keer 

rigoureus worden aangepakt. Na een mooie 

donatie en een turbulente maar goede extra 

ledenvergadering kwam het verlossende bericht. 

Aannemingsbedrijf Berkhout mocht het werk 

gaan uitvoeren, bijgestaan door enkele fanatieke 

knotters, die er niet tegenop zagen om er wat 

extra doordeweekse dagen in te steken. Begin 

maart startte de uitvoering, en half maart, vlak 

voor het nieuwe broedseizoen, was de klus 

geklaard. Er ligt nu weer een groter, geheel met 

schelpen bedekt, vogeleiland. Nu de vogels 

nog... Als bijkomende klus werd een deel van de 

rietkraag om het vogeleilandje heen verwijderd 

en langs de rand van de opgeschoven rietkraag 

een geul van een meter diep onder water gegra-

ven (door een kraantje op een boot). Het meer 

mag best wat verder verlanden (goed voor de 

roerdomp, waterral en rietgors), maar niet dicht-

groeien om het eilandje heen, anders blijven de 

vogels weg waar de werkzaamheden voor be-

doeld zijn en staat de vogelhut daar voor niets. 

 

 

Ronald Klingers 

   Foto’s: Margot Klingers 
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WAARNEMINGEN  

SPOOKVERLAAT / KRUISKADE 2015 
Tellen we alle in, direct naast en vlak boven het 

gebied waargenomen soorten op, dan zijn dit er 

tijdens het afgelopen jaar 103 geweest. Hiervan 

waren er 53 minstens territoriaal, 13 in de periode 

1995/2014 minstens eenmaal territoriaal (maar in 

2015 dus niet!), de rest (37) was op doortrek, 

zomer- en/of wintergast of laag overvliegend. 

Bij de broedvogels in vet staat tussen haakjes het 

aantal territoria/broedparen vermeld. 

In vet + cursief staan presente broedvogels uit de 

periode 1995-2014, maar niet territoriaal in 2015, 

ingevoerd. Doortrekkers/zomer- en/of wintergasten 

+ simpel overvliegende soorten zijn rechtop/dun 

weergegeven. De 53 broedvogelsoorten gezamen-

lijk voor een recordaantal territoria, namelijk 550! 

Nieuwe gebiedssoorten zouden vet/cursief en on-

derstreept behoren te zijn vermeld, maar helaas 

bleven deze afwezig ………. Dus blijft deze rubriek 

daarmee verder leeg en staan we in totaliteit nog 

steeds op 194 vanaf 1980 t/m 2015 waargenomen 

soorten. 

Het gros van de waarnemingen werd gedaan tijdens 

de broedvogelinventarisatieronden 2015 door het 

Inventarisatieteam. De lijst is aangevuld met losse 

waarnemingen van VWG-leden (al dan niet vanaf 

onze eigen VWG-site), verder van betrouwbare 

invoer bij Waarneming.nl en idem de gebiedswaar-

nemingssite via die van de VWG.   

 

Bert van Eijk 

 

Fuut (5) Bruine Kiekendief Stadsduif Spotvogel (12) 

Dodaars Buizerd (3) Holenduif (4) Grasmus (1) 

Aalscholver Havik (1) Houtduif (18) Tuinfluiter (10) 

Roerdomp Sperwer (2) Turkse Tortel (2) Zwartkop (25) 

Kwak Torenvalk Koekoek  (1) Tjiftjaf (23) 

Blauwe Reiger Boomvalk Halsbandparkiet Fitis (5) 

Purperreiger Huishoen (= Kip) (1) Ransuil (2) Goudhaan 

Grote Zilverreiger Fazant (7) Gierzwaluw Vuurgoudhaan 

Ooievaar (1) Waterral (2) IJsvogel Grauwe Vliegenv (2) 

Lepelaar Waterhoen (13) Gr. Bonte Specht (4) Staartmees (3) 

Knobbelzwaan (9) Meerkoet (26) Oeverzwaluw Pimpelmees (9) 

Grauwe Gans  (38) Scholekster (1) Boerenzwaluw Koolmees (17) 

Soepgans  (4) Bontbekplevier Huiszwaluw Boomklever 

Canadese Gans (3) Kievit Graspieper Boomkruiper (6) 

Brandgans (hybr.+snwg) Wulp Witte Kwikstaart (1) Spreeuw 

Nijlgans (4) Regenwulp Grote Gele Kwikstrt. Huismus 

Bergeend Grutto Winterkoning (32) Gaai (5) 

Smient Tureluur Heggenmus (12) Ekster (3) 

Slobeend Oeverloper Roodborst (3) Kauw 

Krakeend (9) Watersnip Koperwiek Zwarte Kraai (9) 

Wilde Eend (83) Kleine Mantelmeeuw Zanglijster (5) Vink (20) 

Soepeend (6) Zilvermeeuw Kramsvogel Groenling (1) 

Wintertaling Stormmeeuw Merel (24) Putter (3) 

Krooneend Kokmeeuw Rietzanger (2) Sijs 

Tafeleend Visdief Bosrietzanger (6) Rietgors (7) 

Kuifeend (22) Zwarte Stern Kleine Karekiet (33) 
62 niet-
zangvogelsoorten,                  
41 zangvogelsoorten 
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Tellingen april 2016 
 

Beste mensen, 

 

Tijdens de maartteling kun je altijd al merken dat het 

voorjaar in aantocht is. Op een paar uitzonderingen 

na verdwijnen de grote aantallen, kleine zwanen zijn 

vertrokken en sommige soorten treffen al voorberei-

dingen voor het broedseizoen. Grutto, tureluur en 

sommige doortrekkers verblijven dan in onze pol-

ders, zodat we wel tot meer soorten komen. 

 

Om maar met de grote aantallen te beginnen. In de 

Lagenwaardse polder werd blijkbaar mest uitgereden 

want daar verbleven 3800 stormmeeuwen. In de 

Grote Polder Noord waren dat er 868. In De Wilck 

nog 3550 kolganzen, 4455 smienten, 46 wintertalin-

gen en dit keer 2 slechtvalken. Nog eens 2500 kol-

ganzen in de Groenendijkse polder en daar ook 2 

kleine zilverreigers, voor ons telgebied toch wel 

bijzonder. 

 

 

Nog zo’n bijzonderheid: de zwartkopmeeuw werd 

gezien in de Barrepolder. Daar was ook een grote 

gele kwik.  In de polder Achthoven liep er ook een. 

Daar was het leuk tellen, want met een bontbekple-

vier en 4 bonte strandlopers, een slechtvalk, 67 

wintertalingen en tot slot 27 sijsjes had je er toch een 

grote variatie aan vogels. Een gele kwik verbleef in 

de Grote Polder Noord. Wat de grote zilver- en 

blauwe reiger betreft: 33 grote zilvers en 54 blauwe, 

waarbij de Riethoornse polder de kroon spande met 

13 blauwe exemplaren. Afgelopen winter hebben we 

ook de krak- en wilde eend wat nauwkeuriger ge-

volgd. Elke maand waren er meer wilde dan krak-

eenden. Deze maand 535 wilde tegenover 164 krak-

kers. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die deze winter 

geteld heeft. Hopelijk hebben we zo weer een bij-

drage kunnen leveren aan het beschermen van vo-

gels. En iedereen die komend weekend nog gaat 

tellen wens ik veel plezier. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ko Katsman 
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Rotgans  
 

Volgens bijgelovige mensen brengt het geluk indien 

een vogel op je hoofd poept. Ik geloof daar helemaal 

niets van. Mensen worden alleen maar kwaad van 

zo'n kwak op hun hoofd of op hun mooie kleren. 

Zelfs echte vogelliefhebbers zullen het even moeilijk 

vinden om liefde voor de gevederde vrienden op te 

brengen, op het moment dat zij bescheten worden.  

Eén van de heftigste poepacties van vogels mocht ik 

een flink aantal jaren geleden beleven. We waren 

met de VWG op excursie naar de aalscholverkolonie 

in het Naardermeer. De helaas te vroeg overleden 

VWG'er Aad Zevenhoven liep als enige van de 

excursiedeelnemers niet onder een speciaal met het 

oog op het poepen aangebracht beschermend afdak, 

toen we in de kolonie waren aangekomen. Dat heeft 

hij geweten. De aalscholvers zagen hun kans schoon 

en bombardeerden hem met lagen witte, naar vis 

stinkende drab. En dat vooral op zijn favoriete 

groene vogelaarsjas, die hij altijd droeg tijdens 

excursies. Sindsdien wilden sommige leden Aad 

alleen nog met aflandige wind te woord staan. 

 

Veel mensen hebben tegenwoordig een hekel aan 

ganzen. Die arme vogels gaan langzamerhand aan 

hun eigen succes ten onder. Zelfs een aantal voge-

laars kan niet veel sympathie opbrengen voor deze, 

toch prachtige, vogels. “Ze vreten alle graslanden 

kaal en laten als dank hun keutels achter.” Laten we 

echter niet vergeten dat Nederland een belangrijke 

rol heeft als winterverblijf voor deze dieren. En dat 

komt mede, omdat wij Nederlanders zo goed zijn in 

het maken van eiwitrijke, monotone graslanden. 

Natuurlijk, dat doen we voor andere dieren -koeien-, 

maar vinden we het gek dat dit ook de ganzen, als 

echte grasliefhebbers, aantrekt?  En ganzen hebben 

in ieder geval op veel andere vogels voor, dat zij als 

ontlasting geen natte, witte kletsen produ-

ceren, maar droge, keurige bruinwitte 

sigaartjes, voornamelijk bestaande uit 

grasrestanten. Krijg je die op je kleren, 

dan is er geen man over boord. 

 

Afgelopen maart zaten Margot en ik na 

een dag intensief vogelen even wat uit te 

rusten op een terras van een strandtent bij 

Camperduin. Plotseling vloog er over een 

breed front een grote groep rotganzen 

over. Een deel van die ganzen kwam over 

het terras. En plotseling, op ons tafeltje, 

op de grond om ons heen én op mijn 

favoriete groene vogelaarsjas, viel een erg 

natte, groene substantie, waarin nog 

duidelijk grassprietjes te herkennen wa-

ren. Eerst dachten we aan ganzenpoep, 

maar dat zijn toch van die sigaartjes? 

Na enig nadenken kwam ik tot de conclu-

sie dat dit ganzenkots moest zijn. Dat wist 

ik helemaal niet, dat ganzen dat ook 

kunnen. Maar waarom ook niet? Stel: je 

bent 

gans en 

was aan 

dat 

lekkere 

Neder-

landse 

gras 

bezig, 

maar 

nam in je gulzigheid net een hapje te veel. 

En toen verscheen er ook nog een jager 

ten tonele, die vond dat er buiten de 

beperkte ganzengedoogzones geen enkele 

plaats is voor wat voor gans dan ook. De 

hele groep ganzen vloog verschrikt op, en 

jij moest mee. Al na een paar vleugelsla-

gen kreeg je kramp in je zij. Veel te snel 

na het eten gaan vliegen! Ja, en dan moet 

zelfs een gans wel eens over zijn nek.  

 

Gelukkig voor mij: ganzenkots stinkt niet 

en poetst veel gemakkelijker uit kleding 

dan vogelpoep. Er is dus reden voor 

aanpassing van het bijgeloof: het is niet de 

poep, maar de kots die geluk brengt. 

 

 Ronald Klingers 

 
 
 
    

 

C 
o 
l 
u 
m 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Rotgans  
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Inloopkast voor Oeverzwaluwen 
(in het nieuws) 

Bron: Het Witte Weekblad 

 
Wethouder Jeff Gardeniers heeft donderdagmiddag 

24 maart officieel de oeverzwaluwenwand in de 

Munnikenpolder in gebruik genomen.  

De nestpijpen in de 'inloopkast' gebruiken Oever-

zwaluwen als nest. De Munnikenpolder is in de 

afgelopen jaren 'op de schop gegaan' en tot een 

natuur- en recreatiegebied ingericht. In deze polder 

hebben vele verenigingen een plekje gekregen, zoals 

de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en 

omstreken. De leden besloten tussen de Vadedoplas 

en de Does een oeverzwaluwenwand te plaatsen. Dat 

is een inloopkast gevuld met vijftig nestpijpen. Deze 

houten 'pijpen' worden jaarlijks volgestopt met 

nieuwe grond. De Oeverzwaluw 'krabt' zelf een deel 

hiervan weg, om zo een nest te bouwen. Aanleiding 

is het verdwijnen van natuurlijke oevers door beton-

nen of stenen oevers.  

 

Subsidie  

Voorzitter VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o Bas 

Bijl vertelt: 'De oeverzwaluwenwand, een soort 

‘inloopkast’, is naar Duits model gebouwd. Een 

dergelijke wand is compleet te kopen, maar zelf 

bouwen heeft ons meer voldoening gegeven. Het 

bouwen van de wand is geheel door vrijwilligers van 

de VWG gedaan en deze maand zijn de werkzaam-

heden afgerond. Om de kosten te dekken hebben wij 

subsidie ontvangen van zowel het IJsvogelfonds 

(Vogelbescherming Nederland en de Nationale 

Postcodeloterij), de Groene Motor (Provincie Zuid-

Holland) en van Santa Run (Rotary Alphen aan den 

Rijn).'  

 

Onderhoud 

De kast zal in de nabije toekomst worden onderhou-

den door twee in Leiderdorp woonachtige fervente 

vogelaars. 

 

Bron: Het Leidsch Dagblad 

 

Cor Kes van de Vogelwerkgroep Koudekerk/ Ha-

zerswoude laat een nestkastje zien in de nieuwe 

oeverzwaluwhut in de Munnikkenpolder. Aan de 

oever van de Does kunnen vijftig oeverzwaluwen 

daar op hun gemak een nestje uitzoeken, met uitzicht 

op vier molens. Fred Wagenaar van de Grondstof-

fenbank Zuid-Holland bedacht het project om oever-

zwaluwen te lokken. Leden van de Vogelwerkgroep 

bouwden de hut, wethouder Jeff Gardeniers (CDA/ 

groen) opende hem. De zwaluwen hoeven er geen 

nestje te bouwen. Achter de gaatjes in de wand zitten 

laatjes met vers zand waar zij hun eitjes kunnen 

leggen en uitbroeden. ’Een inloopkast’, noemde 

voorzitter Bas Bijl van de werkgroep het.  

Laatste nestpijp wordt geplaatst door wethouder 
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WAARNEMINGEN EN BROEDVOGELS 

DE WILCK 2015 
 

Alles bij elkaar zijn er 98 vogelsoorten in en 

direct boven het gebied waargenomen, hiervan 

waren er niet minder dan 6 gebiedsnieuw. 

Mooie aantallen!  

Dit waren: Zeearend (div. wrns.), Grasmus (A. de 

Groot), Draaihals (C. Kes), Engelse Kwikstaart (S. 

van Santen), Beflijster (C. Kes) en Sneeuwgors (A. de 

Groot); dus zeker niet de minst aansprekende 

soorten …… 

Het aantal broedvogelsoorten (minimaal met 

territoriale waarnemingen) kwam op 26 uit, in 

totaal waren er 476 territoria/broedparen. 

Broedvogelsoorten zijn vet rechtop in de lijst 

vermeld met daarachter tussen haakjes het aantal 

territoria. Niet-broedvogelsoorten staan gewoon 

rechtop en nieuwe gebiedssoorten werden vet 

cursief + onderstreept + tussen haakjes het 

gebiedsvolgnummer, ingebracht. 

In totaal zijn er vanaf 1982 tot en met 2015 nu 

160 vogelsoorten waargenomen, dus: we zullen 

natuurlijk doorgaan! Gaan we in 2016 boven de 

160 komen??!! 

De lijst is opgesteld uit vooral waarnemingen 

van Cor Kes en Johan van der Haven (vnl. 

d.m.v. Meetnet Weidevogels en Sovon-

Wintervogeltellingen), verder van andere VWG-

leden, betrouwbare vermeldingen van niet-leden 

op Waarneming.nl en ook op de niet-leden-

gebiedswebsite via de VWG-site.

 
Fuut  (2) Wintertaling  (7) Bonte Strandloper Huiszwaluw 

Dodaars Zomertaling  (3) Kemphaan Graspieper  (1) 

Aalscholver Kuifeend  (23) Wulp Witte Kwikstaart 

Blauwe Reiger Tafeleend Grutto  (80) Gele Kwikstaart  (3) 

Purperreiger Nonnetje Groenpootruiter Engelse Kwikst.  (geb.srt.157) 

Grote Zilverreiger Zeearend (gebiedssoort 155) Zwarte Ruiter Winterkoning 

Ooievaar Blauwe Kiekendief Tureluur  (32) Paapje 

Lepelaar Bruine Kiekendief Witgat Tapuit 

Knobbelzwaan (6) Wespendief Bosruiter Beflijster  (gebiedssoort 158) 

Kleine Zwaan Buizerd Oeverloper Kramsvogel 

Kleine Rietgans Ruigpootbuizerd Watersnip Rietzanger  (1) 

Grauwe Gans  (16) Sperwer Kokmeeuw Grasmus  (gebiedssoort 159) 

Soepgans Havik Stormmeeuw Kauw 

Kolgans Boomvalk Zilvermeeuw Zwarte Kraai 

Toendrarietgans Torenvalk Kleine Mantelmeeuw Spreeuw 

Canadese Gans  (15) Slechtvalk Grote Mantelmeeuw Huismus 

Brandgans  (6) Kwartel   (1) Visdief Ringmus 

Nijlgans  (2) Fazant   (1) Holenduif Vink 

Bergeend  (5) Meerkoet   (55) Houtduif Groenling 

Smient Bontbekplevier Koekoek Putter 

Slobeend  (12) Kleine Plevier   (2) Gierzwaluw Kneu 

Krakeend  (35) Goudplevier IJsvogel Sneeuwgors  (gebiedssrt.160) 

Wilde Eend  (42) Kievit   (87) Draaihals (gebiedssrt. 156) Rietgors  (2) 

Soepeend Kluut Veldleeuwerik  (8) (73 srtn. niet-zangvogels) 

Pijlstaart Scholekster   (29) Boerenzwaluw (25 soorten zangvogels) 

 
Cor Kes, Johan van der Haven en Bert van Eijk 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Het gehoor doet ook veel, over waarneming door 

ouderen. 

De gemiddel-

de leeftijd van 

de leden van 

de vogelwerk-

groep geeft 

reden tot 

bezorgdheid. 

Dat zou ook 

moeten gelden 

voor de waar-

neming die 

door oudere 

leden worden 

gedaan.  

In de publicatie “Observer aging and long-term 

avian survey data quality” van Robert G. Farmer, 

Marty L. Leonard, Joanna E. Mills Flemming en 

Sean C. Anderson van 26 mei 2014 wordt de relatie 

tussen leeftijd en geluiden van boven de 2000 Hz 

uitvoerig beschreven. Ouderen zijn zonder hulpmid-

del minder in staat die geluiden te horen. Vogels met 

hoge geluiden worden door oudere waarnemers 

(OW) meer op zicht gevonden dan op geluid. Dat 

betreft dan bijvoorbeeld Roodkopklauwieren, Fitis, 

Grasmus, Heggenmussen, Iberische Tjiftjaf, Goud-

haantjes, Boompieper, Kleine Wever, Orpheusspot-

vogel, Bergfluiter, Gekraagde Roodstaart, Orpheus-

grasmus, Baardgrasmus, Staartmezen en Vale Spot-

vogel. Misschien moet een OW in het vervolg bege-

leid worden door een JW (Jonge Waarnemer) met 

GG (goed gehoor). 

Tony Foucard deed in 1999 gehoorproeven (Ornis 

Svecica 9: 162-166, 1999). Het Goudhaantje was 

afgenomen van 34 in 1975-79 tot 1 in 1995-99, 

Staartmezen van 17 naar 3, Heggenmussen van 28 

naar 0. Dat zijn vogels die zachte hoge geluiden 

maken. 

In het onderzoek van Farmer c.s. was de trefkans van 

vogels voor oudere waarnemers duidelijk lager in 13 

van 43 soorten. Toenemende leeftijd resulteerde in 

verminderende spotkansen in vier van de zes onder-

scheiden groepen van geluiden (59 van 64 soorten). 

De problemen waren vooral groot bij negen soorten 

met een hoge geluidsfrequentie. Ze vonden boven-

dien subtiele, maar significante, relaties tussen trends 

van vogelsoorten en frequentiehoogte van hun 

geluid: afnames waren vaak geassocieerd met vogel-

soorten die hoge geluiden produceren (en met een 

verouderend waarnemerskorps).  

Iedere vogelaar ouder dan 50 jaar moet zich bewust 

zijn (of anders bewust gemaakt worden) dat zijn 

gehoor afneemt, is hun conclusie. En dat die aftake-

ling consequenties moet hebben voor telprogram-

ma’s die staan of vallen met een goed gehoor (een 

gehoorapparaat helpt natuurlijk wel wat, maar niet 

voldoende). Organisaties die zulke gegevens inzame-

len, al helemaal als het monitoringprogramma’s zijn, 

zouden daar een rigide scheiding in moeten aanbren-

gen: oudere vogelaars (50+) moeten met telpensioen 

maar zijn nog uitmuntend inzetbaar voor ander 

veldwerk. De onderzoekers doen de suggestie nesten 

zoeken, habitatkeus kwantificeren, foerageergedrag 

bekijken, voedsel… Er zijn eindeloos veel lege 

velden waar recente kennis ontbreekt en broodnodig 

is. Oudere vogelaars kunnen daar nuttig werk ver-

richten (en boeiend bovendien).  

Wellicht kan een lid de tellingen van de laatste jaren 

eens onder de loep nemen met het aantal Hz als 

uitgangspunt. Mogelijk levert dat voor het bestuur 

interessante conclusies op en staan de aanbevelingen 

dan niet ver meer weg.  

In mijn vorige bericht noemde ik een App waarop 

waarnemingen kunnen worden bijgehouden. Op 

waarneming.nl kun je allerlei waarnemingen vinden 

op plaats, datum en tijdstip.  

 Johan Hogendoorn 

 Ledenadministrateur. 
 

Nieuwe leden zijn: 
Jan van Kasteel uit Leiden, Brenda Smeele en Ingrid van Rijen uit Waddinxveen.  
 
De stand per 6 april 2016 is: 218 leden, 31 gezinsleden (waaronder 2 jongeren), 13 donateurs en 14 overige.  
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Bosgebied Zuid-Holland 
 

Ledenexcursie 5 maart 2016 
 

Zoals gebruikelijk om 8.00 uur vertrek vanaf 

voorheen Boers. Dit keer naar 4 gebiedjes rede-

lijk dicht bij huis. Ton Renniers kondigde aan: 't 

Kraaiennest bij De Lier, het Staelduinse Bos 

onder 's Gravesande, de Rietputten bij Vlaardin-

gen en de Aalkeet-Buitenpolder bij Maas-

land/Maassluis. 

Dus een plassengebiedje, een bos(rand), een 

rietveld en een polder of veenweidegebied. Veel 

variatie vandaag. Het weer was verrassend goed. 

's Ochtends nog mooie beelden door rijp op de 

velden en lichte mist, maar alras brak er een 

krachtige zon door. 

Vijfentwintig deelnemers, verdeeld over 7 au-

to's: het lijkt er haast op, dat het enthousiasme 

voor excursies onder leden van de VWG groeit. 

't Zou leuk zijn voor de 4 excursie-mannen John, 

Ton, Bert en Jan, en een mooie beloning voor al 

hun werk. 

  

We waren al snel in 't Kraaiennest bij De Lier. 

(Ik heb 25 jaar in Delft gewoond, maar was 

vreemd genoeg hier nog nooit geweest. Het 

Westland met al zijn kassen trok me niet. Onte-

recht zoals vandaag zou blijken). 

Kraaien waren er weinig, wel veel Winterkonin-

gen, die luidruchtig van zich lieten horen. Een 

Groene Specht golfde langs en ging verderop in 

een boom zitten. En toen alle kijkers gericht op 

het water van het plasje. Veel eenden, zoals 

Tafeleenden (prachtig), Wintertalingen (ook 

prachtig) en Krakeenden (goed kijken en dan 

ook prachtig). En midden op de plas een paartje 

Wilde Zwanen; voor velen de eerste waarne-

ming van deze winter. Een iets langere snavel en 

wat meer geel vanaf de snavelbasis onderscheidt 

hem van de Kleine Zwaan. Aan de zijkant van 

de plas Rietgorzen.  

Even later 2 overvliegende floepertjes, die ver-

derop in het veld neerstreken. Veldleeuweriken, 

zo bleek. Dan is het handig dat er experts aan-

wezig zijn in de groep. Teruglopend naar de 

auto's in een plasje tegen een kas aan een 

vrouwtje Nonnetje. Zoveel worden die de laatste 

jaren niet meer gezien. 

Koffie bij de auto’s en verrast door boterkoek en 

cake, bereid door Ans Looman. Dank daarvoor. 

 

De rand van het Staelduinse Bos, de overgang 

dus van bos naar weiland uitlopend via een 

glooiende talud naar de weg was achteraf gezien 

het mooist en leverde ook de leukste waarne-

mingen op. Drie of vier Zanglijsters en daartus-

sen een meepikkende Koperwiek, bijna al in 

prachtkleed. 

Na een rondje door het bos nuttigden velen hun 

eerste boterham. 

 

Koperwiek 
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Het was wat mij betreft toen al een geslaagde 

dag, ook al omdat er veel onderling contact was, 

zo zag ik. Bij elke hobby, of het nou bridgen, 

zingen of de leesclub is, speelt het sociale aspect 

altijd een niet te onderschatten rol. Zo ook bij 

ons. Fijn om te zien. 

 

Op naar de Rietputten. Het gebiedje heeft zich 

ontwikkeld, lees ik, nadat hier in 1990 'schone' 

bagger uit het achterland (de Nieuwe Waterweg 

denk ik), is gestort. Rietvelden doorsneden door 

blubberige, glibberige paden. Ideaal gebied voor 

Baardmannen, de grootste populatie van ZH. 

Uiteindelijk heeft iedereen deze mooie vogeltjes 

ook daadwerkelijk gezien. Blauwborst was nog 

niet gearriveerd, het gehoemp van de Roerdomp 

werd niet gehoord. Wel het speenvarkengekrijs 

van de Waterral. Eén paartje scharrelde halver-

wege een smal beschut slootje, dat één van de 

rietvelden inliep. Altijd gedacht dat ze groter 

waren dan bijv. het Waterhoen, maar dat blijkt 

niet zo. De Watersnip, die zich eventjes voor dit 

koppeltje Waterrallen liet zien, is nog kleiner. 

Jammer dat dit gebiedje bedreigd wordt door de 

waarschijnlijke aanleg van de Blankenburgtun-

nel. 

 

De dag was inmiddels in volle gang, en dan 

hoor en zie je duidelijk, dat Zuid-Holland de 

meest bevolkte provincie van Nederland is.  

 

Het 4e en laatste gebied hebben we aanschouwd 

vanuit een kijkhut. Ook in deze polder was haast  

geen plekje meer vrij, zoveel Kol-, Brand- en 

Grauwe Ganzen, Grutto's, Kieviten, Wulpen, 

Meeuwen en ander spul scharrelden in de verte 

wat rond of deden een slaapje. 

 

Kijkt u verder op de lijst van waarnemingen, 58 

in totaal.  

Of dit voor de tijd van het jaar veel, weinig of 

ongeveer gemiddeld is, weet ik niet.  

Ik zie nu pas dat een paartje Pijlstaarten, lan-

dend in een van de plasjes van de Rietputten, 

niet vermeld staat. Dat maakt dus 59.  

Samen met Smienten, Wintertalingen, Nonnetje, 

Kuif-, Wilde -, Krak-, Berg-, Tafel- en Slobeen-

den hebben we opgeteld 10 eendensoorten 

gezien.  

Wij zijn er inmiddels aan gewend, maar voge-

laars uit pakweg 1970 zouden verrast zijn door 

de vermelding van Slechtvalk, Grote Zilverrei-

ger en Cetti's Zanger. 

 

Teruglopend naar de auto's, had ik de indruk dat 

iedereen het een (ook met dank aan het weer) 

geslaagde en relaxte dag had gevonden. Op de 

terugweg zag onze auto nog een Lepelaar naast 

de N11. Maar deze score mag niet meegeteld 

worden, want de telling wordt op de laatste 

gezamenlijke parkeerplaats afgesloten.  

Om 16.35u terug bij voorheen Boers. 

 

 Dik Elzenga
  

  

Zanglijster    ©Ton Renniers 

Baardmannetje 
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Soms is het genoeg om de tekst van 1960 uit het 

album letterlijk over te schrijven. Er is in die bijna 

zestig jaar niets veranderd. Ik citeer: “ … omdat er 

bij veel mensen toch al zo weinig begrip is voor de 

taak, die de vogels in de natuur vervullen. Gelukkig 

genieten alle roofvogels in Nederland wettelijke 

bescherming . Maar desondanks wordt zelfs de 

Buizerd, clandestien dus, nog 

wel eens “opgeruimd”. Onbe-

grijpelijk, want de Buizerd 

voedt zich voornamelijk met 

muizen, insekten en ander 

klein gedierte. In weilanden 

heb ik ze vaak op wormen 

zien jagen, met zichtbaar 

succes en ze schijnen ook wel 

slakken te eten. En als ze zich 

in fazanterieën dan eens aan 

een fazantenkuiken vergrij-

pen, vergeet men het nut, 

door het opruimen van mui-

zen en ander schadelijk gedierte, en vindt men 

meteen maar, dat zo’n Buizerd moet worden “opge-

ruimd”. 

Zo’n tekst vormt je als tienjarige. Je groeit op in een 

Zeeuwse omgeving waar nauwelijks buizerds voor-

komen. In die tijd doen bepaalde pesticiden hun 

verwoestende werking. De kans dat je volop bui-

zerds zal zien wordt met het jaar kleiner. Maar 

gelukkig komt er wetgeving. Ook de overheid ziet in 

dat het zo niet langer kan met gifspuiten. En langza-

merhand herstelt de buizerdstand. In het begin van 

de vogelwerkgroep is de buizerd een echte winter-

gast. Als iemand voorspelt dat hij nog eens broedvo-

gel in het Spookverlaat zal worden, wordt hij niet 

serieus genomen. Een 

buizerd is toch een broed-

vogel van dichte bossen? 

Of zou hij voor de grote 

slachting ook op het kale 

platteland gebroed heb-

ben? Nu heeft in elk geval 

elk serieus geriefhoutbosje 

zijn eigen broedpaar. 

Maar aan de mentaliteit 

van de heren jagers is nog 

niets veranderd. Nog 

steeds worden buizerds 

vervolgd. Nestbomen 

worden omgezaagd of een schot hagel door het nest 

gejaagd. Argumenten tellen niet. Het gaat om het 

plezier van het doden. En verander dat maar eens 

met wetgeving. Mentaliteit laat zich moeilijk sturen. 

Of je moet als tienjarige een Rizla-album lezen.. en 

je verwonderen over vogels en hun manier van leven 

en plaats in de wereld. 

 

Ko Katsman 

  

Buizerd           ©Ko Katsman 
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Nieuws uit de bibliotheek 
 

Nieuw ingebrachte titels: 
 

Op 22 maart jl. bracht SOVON het rapport 

(Nederlandse) Broedvogels 2014 uit.  

 

In tegenstelling tot de vorige uitgaven krijgen de 

BMP- en andere medewerkers van de betreffen-

de Meetnetten de mogelijkheid om in plaats van 

een papieren rapport in boekvorm te ontvangen 

dit als document te downloaden en al dan niet 

op te slaan. Ondergetekende heeft voor deze 

laatste mogelijkheid gekozen.  

De rapportage beslaat in totaliteit uit niet minder 

dan 140 pagina’s en geeft duidelijk en goed te 

begrijpen vele inns en outs aangaande de Neder-

landse broedvogels in 2014.  

Na enkele inleidende hoofdstukken volgen o.a. 

onderdelen als nieuwe broedvogels, algemene 

en schaarse soorten, populaties, groei en afna-

me, grafieken, tabellen, vergelijkingen enz. Dit 

alles met meerdere foto’s als illustraties en 

verlevendiging. Kortom, een veelzijdige en 

interessante uitgave, die het doorbladeren en 

ook doorlezen zeker waard is! 

Vanaf heden kunnen belangstellende leden de 

betreffende cd bij mij opvragen om e. e. a. rustig 

door te nemen.  
             

Bert van Eijk 

Bibliothecaris. 

 

 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen – januari 2016 (IVN/KNNV regio Leiden) 

2. Vogels 01/2016 (voorjaar) (Vogelbescherming Ned.) 

 

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

 

 

Piet van Woerden  

Secretaris 
 

  

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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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): 
Onze voorzitter, Bas Bijl, ontpopt zich meer en meer als een opvallend veelzijdig verenigingslid!  

En echt niet altijd via publiciteit …….. 
Zo gaf hij op 31 maart jl. bij “Naturalis” niet minder dan 5 gave vogelkadavertjes af om de wetenschap en/of 

educatieve doeleinden te dienen!  
Het ging hierbij om: 1 Spreeuw, 1 Merel, 1 Zanglijster, 1 Roodborst en 1 Rietgors. 

Waarvan natuurlijk langs deze weg acte!……….. 
 

 

 

 

IJsmeester 
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 Bij de jaarlijkse 

MIDWINTERTEL-

LING worden tegen-

woordig ongeveer 5 

miljoen (!) WATER-

VOGELS geteld; van 15 

soorten komt een derde 

of meer van de hele 

Noordwest-Europese populatie naar ons 

land; van alle EU-landen heeft Nederland, 

op Duitsland na, de grootste oppervlakte aan 

wetlands (ruim 800.000ha) aangemeld bij de 

RAMSAR-CONVENTIE. 

 De RAMSAR-CONVENTIE (1979) aan-

gaande wetlandbescherming is wereldwijd 

van toepassing in 168 landen en bijna 2200 

gebieden. 

 Nederland herbergt de meeste broedende 

LEPELAARS van Noordwest-Europa, in-

middels zijn dit ongeveer 2600 paren. 

 De Nederlandse broedpopulatie van de 

KROONEEND zit in de lift en bedraagt 

momenteel ± 400 paren (zwaartepunten zijn 

de Vechtplassen en Randmeren). 

 SCHOLEKSTERS en KLUTEN zijn sinds 

1990 met gemiddeld 6% en 4% per jaar af-

genomen. 

 ROSSE STEKELSTAARTEN lijken in ons 

land recentelijk op hun retour: na een snelle 

toename rond de eeuwwisseling bleek in fe-

bruari 2014 bij een onderzoek dat er nog 

maar 53 exemplaren werden gezien. 

 Op de ORANJE LIJST in de Sovon-

Vogelbalans 2014 staan vogelsoorten die in 

de toekomst waarschijnlijk op de Rode Lijst 

worden geplaatst of anderszins in de geva-

renzone dreigen te komen; op de Rode Lijst 

2014 staan 67 soorten, op de Oranje Lijst 

2014 intussen alweer 23 ……… 

 Vervolg: “ORANJE”-SOORTEN zijn 

Baardman, Bruine Kiekendief, Buidelmees, 

Eider, Europese Kanarie, Grote Lijster, Kie-

vit, Kleine Barsijs, Kluut, Kok-

meeuw,Kuifmees, Noordse Stern, Roek, 

Scholekster, Sperwer, Spreeuw, Storm-

meeuw, Torenvalk, Waterhoen, Wilde Eend, 

Wulp, Zilvermeeuw, Zwarte Mees. 

 Recentelijk nemen KLEINE RIETGANS en 

KLEINE ZWAAN flink in aantal af, de 

SCHOLEKSTER daalt sterk, de DRIE-

TEENSTRANDLOPER stijgt; de GRON-

DELEENDEN nemen gemiddeld toe, daar-

entegen doet de WILDE EEND het minder, 

de DUIKEENDEN nemen sinds de jaren ne-

gentig af, met de ZEE-EENDEN gaat het 

verreweg het slechtst. 

 Bij de BROEDVOGELS doen de moeras-

specialisten het gemiddeld goed (uitschieters 

zijn GROTE ZILVERREIGER en 

KROONEEND); bij de BOSVOGELS doen 

APPELVINK en GROTE BONTE SPECHT 

het goed maar zitten ZWARTE SPECHT en 

ZWARTE MEES in de min; vooral sinds de 

eeuwwisseling doen DUIN- en KUSTVO-

GELS het minder goed, ronduit slecht ver-

gaat het de specialisten van HEIDE en 

BOERENLAND. 

 In het “Jaar van de PATRIJS”, 2013 dus, 

zijn 425 gebieden extra onder de loep geno-

men; hieruit bleek o.a. dat in natuurterreinen 

het aantal patrijsjongen per familie dubbel 

zo groot is als in boerenland.  

 Vaak kommer en kwel aangaande vogel-

soorten van de RODE LIJST 2004: Korhoen 

en Kuifleeuwerik staan op het punt te ver-

dwijnen, het afgelopen decennium namen 

Patrijs, Zomertortel, Ransuil en Grauwe 

Gors met meer dan 10% af; toch gelukkig 

ook enkele lichtpuntjes: zeer bescheiden 

herstel Huiszwaluw (dieptepunt in 

2002/2003 met uiteindelijk een daling van 

meer dan 75% vergeleken met de jaren zes-

tig) en sinds midden jaren negentig gedeelte-

lijk voorzichtig herstel Boerenzwaluw. 

 De START van de EILEG in het voorjaar 

2013 en 2014 vertoonde een enorm datum-

verschil: bij Pimpel- en Koolmees zaten er 

zelfs ongeveer drie weken tijdverschil tus-

sen, een trekvogels als de Bonte Vliegen-

 

         Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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vanger had maar een verschil van vier da-

gen. 

 Gemiddelde START EILEG in de periode 

1982-2014 van het bovengenoemde drietal 

holenbroeders: Bonte Vliegenvanger 14 mei 

– 3 mei (vervroegd met 11 dagen), Pimpel-

mees 30 april – 7 april (23 dagen eerder), 

Koolmees 7 mei – 11 april (26 dagen vroe-

ger). 

 Na een lange tijd van toename van in ons 

land overwinterende KOLGANZEN is het 

gemiddelde aantal de laatste tijd gestabili-

seerd rond 860.000 vogels (dit is bijna drie-

kwart van alle rondom de Noordzee over-

winterende exemplaren); ook de populatie 

als geheel blijkt gelijk gebleven. 

 Het (extreem) muizenrijke jaar 2014 was een 

zegen voor de MUIZENETENDE VOGEL-

SOORTEN: dagroofvogels als Torenvalk en 

Buizerd profiteerden hier ten volle van; maar 

ook veel UILENSOORTEN waanden zich in 

Luilekkerland: Ransuil en Steenuil vertoon-

den veel bezette, vroege en grote nesten, 

veel nestjongen in prima conditie en stapels 

muizen als voedselvoorraad; Kerkuilen had-

den meerdere en daardoor ook soms erg late 

broedsels en als klap op de vuurpijl onge-

veer 80 broedparen Velduil (waarvan ± 50 

op het Friese vasteland). 

 Vervolg: deze muizenexplosie had echter 

meer gevolgen, namelijk recordaantallen 

GROTE ZILVERREIGERS in het najaar 

van 2014: de teller stopte toen (voorlopig) 

op ruim 4.400 en ook de BLAUWE REI-

GER zal zeer zeker ook zijn/haar mui-

zen”graantjes” hebben meegepikt.  

 Medio 2015 kwam de nieuwe EUROPESE 

RODE LIJST weer uit; de trend is nog 

steeds negatief: in Europa is 1 op de 5 vo-

gelsoorten bedreigd, in Nederland zelfs 1 op 

de 3. 

 VERVOLG NEGATIEF: Van de ongeveer 

250 vogelsoorten die in ons land regelmatig 

voorkomen zijn er 88 (= 33%) BEDREIGD 

(zoals Grutto, Eider, Smient en Kleine 

Zwaan). 

 VERVOLG POSITIEF: in Nederland bij-

voorbeeld Zeearend en Kraanvogel, in Span-

je Lammergier. 

 VERVOLG CONCLUSIES: Europese re-

gels kunnen werken, als in invoering en uit-

voering van de daarmee samenhangende 

landelijke natuurbeschermingswetten niet te 

wensen overlaat; de nieuwe Nederlandse 

Rode Lijst wordt ± 2018 verwacht (dit hangt 

o.a. af van de uitkomsten van het Sovon-

Vogelatlasproject 2012/2015). 

 Voorzomer 2015: tropisch weer zorgt voor 

tropische vogelverrassingen in ons land! 

VALE GIEREN, tot meer dan 30 tegelijk in 

Gelderland; tot half juni in de AWD een 

SCHARRELAAR. 

 In juni werden op vijf plaatsen BIJEN-

ETERS met nestgedrag gezien; verder ver-

schillende groepen - die in grootte varieer-

den – BIJENETERS werden her en der in 

ons land gespot: 10 ex. in Friesland, 5 in 

Zuid-Holland en zelfs 16 in Limburg; als 

vervolg op dit alles kwamen er rond 12 terri-

toria/broedparen/broedgevallen.  

 Attentie voor nòg een “tropical”, de HOP in 

NL: vanaf 1920 geleidelijke afname aantal 

broedgevallen; rond 1970 was het met de 

jaarlijkse broedgevallen zelfs ”gedaan”; 

1995 1x: Noord-Brabant 2 jongen uitgevlo-

gen; 2012 1x: Noord-Limburg 2 of 3 jongen 

grootgebracht; recente reële info wordt for-

meel (nog) niet verstrekt. 

 Je zou het niet zo snel verwachten, maar ook 

de in groten getale in ons land overwinte-

rende SMIENT zit dik in de min: tot het jaar 

2000 overwinterden er nog regelmatig 

300.000 vogels in Nederland, tegenwoordig 

tellen we er nog “maar” rond de 200.000. 

 Voor wie het nog niet wist: het broedseizoen 

2014 verliep dramatisch voor de GRUTTO, 

er overleefden maar ± 4600 jongen terwijl er 

10.000 nodig zijn om de populatie op peil te 

houden; voornaamste oorzaak?: warm voor-

jaar → vroeg en vaak gras maaien → bij el-

ke maaironde gaan er nesten en kuikens ver-

loren. 

 Ook de MATKOP deed het de laatste kwart 

eeuw niet best: het aantal broedparen liep te-

rug naar 25.000; deels doordat we in Neder-

land steeds meer oud bos hebben (= hoofd-

biotoop Glanskop) en minder jong, nat bos 

(preferentiehabitat Matkop). 

 Anonymus Snuffelaer   
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De bouw van het  

Oeverzwaluwhuis…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto’s: 

Bas Bijl 

 

 


