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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 09 november 2016 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 6 december 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  
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Redactieadres  
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Voorpagina 
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Distributie 
Coördinatie distributie: 

 Bert van Eijk – 071-5893006 
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 Ria Heemskerk 
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 Dirk Jansen 
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 Ronald Klingers 
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 Elly van Zonneveld 

 Frans Verburgt 
Boskoop: 

 Cor van Zwieten 
Zoeterwoude-Rijndijk: 

 Henk Doelman 
Postadressen: 
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Bestuursmededelingen 
 

Subsidie voor het schelpeneiland 
Zoals beloofd op de extra ALV op 18 februari zijn 
we op zoek gegaan naar subsidiebronnen om het 
opknappen van het eiland voor de Amaliahut te 
financieren. Ik schreef al over de spontane reactie 
van enkele leden, die meteen € 50,-- doneerden. 
Helaas misten we tot op heden de navolging van dit 
geweldige voorbeeld! 
Stichting Beheer De Hoek stelde ons opnieuw niet 
teleur. 29 april maakte men € 750,-- over. 
Fantastisch! 
Het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Ned. 
complimenteerde ons met het project, maar meldde 
ons 21 april: We gaven vorig jaar al een bijdrage 
voor de oeverzwaluwwand in Leiderdorp. Nu gaan 
andere projecten voor! 
Tenslotte de gemeente Alphen a/d Rijn. Onze 
subsidieaanvraag werd meteen op de lijst van inge-
komen stukken geplaatst: nr. 2016/18101 voor de 
raadsvergadering van 16 juni 2016.  
Het was hiermee openbaar en de pers nam contact 
met ons op. In het Leidsch Dagblad en het Algemeen 
Dagblad verschenen artikelen over ons opgeknapte 
eiland. 
We werden ook uitgenodigd om op 2 juni bij de 
raadscommissie: Maatschappelijk domein te komen 
inspreken. Ook die kans grepen we aan. Geassisteerd 
door Cor Kes en Johan van der Haven kreeg ik 
ruim de tijd om onze subsidieaanvraag te onderbou-
wen. Ook hier kregen we aandacht van de media: 
Alphens Nieuwsblad. 
Na de raadsvergadering op 16 juni zou B & W ons 
verzoek afhandelen. “We zullen uw brief voor 25 juli 
2016 beantwoorden”. Die datum is voorbij, maar we 
zijn nog in afwachting van hun hopelijk positieve 
reactie. 
 
Overname PR-taak 
Zoals bekend, zoeken we al heel lang naar iemand 
die de PR-taak van Corrie van der Veer kan over-
nemen. Op de excursie in Letland werd de kiem 
gelegd voor de oplossing. 
Onze voorzitter sprak daar Gerda van Kleef die 
deze taak wel in overweging wilde nemen. 
Na enkele gesprekken kon Bas Bijl ons 7 juni mede-
delen: Het is nu definitief. Gerda gaat het werk van 
Corrie overnemen! Gerda, heel hartelijk welkom! 
We wensen je veel voldoening met dit werk! Corrie 
veel dank voor alles wat je hebt gedaan!

Contacten 
Als secretaris ben je vaak het aanspreekpunt van de 
vereniging. Kijk maar in de gemeentegidsen. Alleen 
het adres van de secretaris wordt vermeld. 
Ik geef een bloemlezing over de contacten die ik de 
laatste 3 maanden had met mensen van buiten onze 
VWG: Ik heb zo’n mooie foto van een grutto ge-
maakt in de Lagewaard. Kan ik die op jullie website 
plaatsen? 
Is dit een woudaap? Als bijlage een foto met in de 
verte een vogel. Bij navraag oordelen Cor Kes en 
Johan van der Haven, dat het waarschijnlijk een 2e 
jaars kwak is. 
Heb je het telefoonnummer van die forse man uit 
Boskoop, die in de uilenwerkgroep zit? 
We hebben vaak uren staan kijken naar onze uilen-
kast. Nu zie ik jonge uilen uitvliegen! 
Dat wil ik hem vertellen! Welke soort uilen? Weet ik 
niet. Vliegende uilen! 
 
Bezwaarschriften 
Het laatste half jaar hebben we regelmatig bezwaar-
schriften van Natuur & Milieu ondersteund. De 
provincie Zuid-Holland verleent nogal gemakkelijk 
ontheffingen aan de Faunabeheereenheid Zuid-
Holland. Het gaat dan om het doden van wintergan-
zen, eksters, roeken en zomerganzen. Soms vinden 
onze bezwaren gehoor. 
 
Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland. 
Ko Katsman heeft zich beschikbaar gesteld als lid 
van de ledenraad van Vogelbescherming Nederland. 
Hij is ervoor gevraagd!  De ledenraad bestaat uit 35 
– 40 leden en neemt statutair de plaats in van de Alg. 
Vergadering. Inmiddels is Ko verkozen en sinds 1 
juni 2016 in functie voor een periode van 4 jaar met 
de mogelijkheid tot herverkiezing. Ko gefeliciteerd 
en we weten, dat je de belangen van onze vogels 
goed verdedigt! 
 
Nationale Vogelweek 2016 
Dit jaar was de VWG zeer actief tijdens de Nationale 
Vogelweek van 14 t/m 22 mei. Onder leiding van 
Ko Katsman werden er 6 excursies aangemeld bij 
Vogelbescherming Ned. 
Het maximale aantal deelnemers per excursie werd 
gesteld op 15 personen. Alle 6 excursies kregen het 
maximale aantal inschrijvingen. Ruim 80 bezoekers 
werden in De Wilck, rondom de Kruiskade en in het 
Zaans Rietveld rondgeleid. De excursieleiders ont-
vingen veel positieve reacties. Volgend jaar van 6 
t/m 14 mei 2017 opnieuw meedoen? 

 

 

           Piet van Woerden, 

            Secretaris  
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2016-2017 
 

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 toegang. 

De startavond en “leden voor ledenavond” zijn 

uitsluitend voor leden bedoeld. 

Aanmelden voor en informatie over ledenexcursies bij 

Gerda van Kleef; aanmelden is verplicht en kan tot 

uiterlijk de voorafgaande donderdagavond. Liefst per 

e-mail: meergerda@gmail.com, anders per telefoon: 

0172-587917 (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. 08/09 20.00 - 22.15 Ledenavond: Opening van het seizoen: IJsland? Gerda van Kleef 

Zo. 11/09 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Steltlopers. Kop van Noord-Holland Gerda van Kleef 

Do. 22/09 20.00 - 22.15 Publieks- en ledenavond: De Galapagoseilanden 

door Ko Katsman 
Louis Westgeest 

Zo. 02/10 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie: De Wilck Louis Westgeest 

Vr. 07/10 t/m 

Zo. 09/10 
08.00 - Najaarsweekend: Sellingen in Groningen Gerda van Kleef 

Za. 22/10 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Vogeltrek. IJmuiden e.o. Gerda van Kleef 

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. Gerda van Kleef 

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

Zo. 18/12 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Delta Gerda van Kleef 

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

Za. 04/02 08.00 - 18.00 Busexcursie voor publiek en leden: Naar de Delta! Louis Westgeest 

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

mailto:meergerda@gmail.com
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Beheeractiviteiten 
 

 Beheeractiviteiten 

Wanneer  
Tijd Wat en Waar  

Aanmelden 

  Info bij: 

Za. 18/02 08.00 - 17.00  Ledenexcursie: Wintervogels. Rondje Markermeer Gerda van Kleef 

Do. 23/03 20.00 - 22.15 Leden- en publieksavond: Over zwaluwen Gerda van Kleef 

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

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

Zo. 23/04 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat Louis Westgeest 

Zo. 23/04 07.00 - 18.00   Ledenexcursie: Deelerwoud Gerda van Kleef 

Do. 25/05 t/m 

Zo. 28/05 
 

Hemelvaartweekend Brabantse Wal e.o. 

(omgeving Bergen op Zoom) 
Gerda van Kleef 

Za. 10/06 05.00 - 15.00 Afsluitende ledenexcursie: Duin en Kruidberg Gerda van Kleef 

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

Ook op www.ivn.nl/afdelingen/alphen-aan-den-rijn 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! 

  

 

 

  

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 ge-

werkt 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) 

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
http://www.ivn.nl/afdelingen/alphen-aan-den-rijn
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ADVERTENTIE 

WE HEBBEN EEN VRIJE PLEK IN DE AANBIEDING …… IETS VOOR JOU?! 

Sinds 1995 hangen er in het Leiderdorpse park De Houtkamp (plus Heemtuin) nestkasten. Bijna altijd worden die 

door Kool- en Pimpelmezen als kraam- en babykamer benut, maar soms zat/zit er ook een onverwachte andere 

gebruikssoort in. Door de loop der jaren heen is er toch een leuk lijstje ontstaan. 

 In totaal gaat het om 65 tot 70 behuizingen. Ze worden elk jaar schoongemaakt, gecontroleerd op bezetting en 

kwaliteit; zo nodig vervangen of gerepareerd.  

Het beheerwerk wordt gedaan door een team van drie VWG-leden: Sjon van Santen, Geert-Jan van Beek en 

Bert van Eijk. Geert-Jan heeft aangegeven om er na jarenlange trouwe dienst mee te gaan stoppen.                                 

Natuurlijk bedanken we hem als team, als VWG en ook namens de vele honderden bevederde holenbroeders voor 

alle bestede tijd, energie en liefde die hij hieraan heeft besteed. Bravo!! 

Sjon en Bert vinden het erg prettig als we een nieuwe derde man/vrouw binnen het beheerteam zouden 

kunnen gaan begroeten.   

Prettig/nuttig om te weten: 

Het beheerwerk kost niet veel tijd: jaarlijks 1 dag van half negen tot vier uur. 

Bijna altijd rond einde november, datum in onderling overleg tussen de teamleden. 

Koffie wordt gratis aangeboden en ingeschonken door het Houtkamp-personeel. 

Onderdak voor koffie- en lunchpauzes vinden we in de ruimte voor het parkpersoneel. 

Etenswaren voor de lunch wel zelf meenemen. 

Ontspannen bezigheid, wel wordt er lekker doorgewerkt om binnen een dag klaar te zijn. 

Een redelijk goede conditie is wel nodig: veel loopwerk, eventueel klimwerk (ladder), volle 

kruiwagen. 

Werkzaamheden aan de hangende kasten vanaf de ladder (maar: niet iedereen hoeft te klimmen). 

Prima werksfeer en veel dankbaarheid van de veren dragende bewoners van park en heemtuin! 

Interesse?  Meer weten?  Aanmelden? 

Bel (071-5893006) / mail (bert.vaneijk@hetnet.nl) naar Bert van Eijk of schiet hem even aan tijdens een clubac-

tiviteit. 

 

Waarnemingen Bosgebied Zuid-Holland 
Excursie zaterdag 5 maart 2016 

(Per abuis niet vermeld in BB nr. 2) 
Aalscholver Grote Bonte Specht Meerkoet Sijs 

Baardman(netje) Grote Zilverreiger Merel Tafeleend 

Bergeend Grutto Nijlgans Torenvalk 

Blauwe Reiger Halsbandparkiet Non(netje) Veldleeuwerik 

Boomkruiper Heggenmus Ooievaar Vink 

Brandgans Houtduif Pijlstaart Waterhoen 

Buizerd Huismus Pimpelmees Waterral 

Canadese Gans (Grote) Kauw Rietgors Watersnip 

Cettiszanger Kneu Roodborst Wilde Eend 

Ekster Knobbelzwaan Slechtvalk Wilde Zwaan 

Fazant Kokmeeuw Slobeend Winterkoning 

Fuut Kolgans Smient Wintertaling 

Gaai Koolmees Sperwer Wulp 

Grauwe Gans Koperwiek Spreeuw Zanglijster 

Groene Specht Krakeend Staartmees Zilvermeeuw 

Groenling Kuifeend Stormmeeuw Zwarte Kraai 

   
Totaal 64 

  

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

Het is tijd voor een referendum! 

 
De recente “succesvolle” referenda van de laatste tijd 

doen de vraag rijzen hoe het hiermee staat bij onze ver-

eniging. Het lijkt tijd, gezien de ontwikkelingen van de 

laatste jaren, om eens aan de bel te trekken.  Wat doet het 

bestuur bijvoorbeeld aan het toenemend aantal buiten-

landse vogels die hier onderdak hebben gezocht?  Een 

goed voorbeeld hiervan is de halsbandparkiet die hier is 

neergestreken. Uit gegevens van SOVON en Wikipedia 

blijkt dat de vogel oorspronkelijk uit India en in Afrika 

ten noorden van de evenaar komt. De halsbandparkiet 

wordt in zijn natuurlijk areaal beschouwd als een plaag-

dier dat “verspillend” te werk gaat, want hij heeft de 

neiging om uit halfrijp fruit slechts een tot drie happen te 

nemen en dan naar de volgende vrucht te gaan. Het 

opbrengstverlies aan zonnebloemen en maïs kan oplopen 

tot respectievelijk 3,3% en 4,6% ten gevolge van parkie-

tenvraat. In Nederland blijft het probleem beperkt tot het 

eten van knoppen van bijvoorbeeld kastanjebomen. Deze 

worden 's winters opengepikt om bij de in de knop latente 

bloemen te komen. Later eten zij van de ontluikende 

bloemen en het jonge groen. In gebieden met veel hals-

bandparkieten lijken minder boomklevers en grote bonte 

spechten te worden waargenomen, wat concurrentie om 

nestholtes tussen deze soorten suggereert.  

 

Kortom: de halsbandparkieten nemen de (woon)ruimte en 

het voedsel in beslag van onze eigen vogels. Ze hebben 

slechte eetgewoonten en belasten de land- en tuinbouw.   

 

Aantalsontwikkeling 

 

SOVON noemt in een recent onderzoek ten minste 3200 broedparen en 10.000 individuen. 

 

Opvallend bij de verspreiding is dat deze exoot voorname-

lijk voorkomt in het werkgebied van de vogelwerkgroep 

en de omgeving hiervan. 

 

Ook de nijlganspopulatie is stevig toegenomen om een 

ander voorbeeld te noemen van het maar laten aanwaaien 

beleid van het bestuur. En wat te doen met het voeren van 

eenden, duiven en meeuwen? Eenden die brood eten 

worden niet oud. De ingewanden zijn niet geschikt voor 

brood. Na een jaar of twee gaan deze eenden dood. 

Terwijl een eend die gezond eet dertig kan worden. Van al 

dat verkeerde voedsel worden eenden ook dik en lui en ze 

gaan zich vervelen, omdat ze er geen moeite voor hoeven 

te doen. De mannetjes gaan de wijfjes pesten en met 

elkaar knokken. Die vijver komt trouwens ook in de 

moeilijkheden door al dat brood. Doordat de eenden de 

algen niet opeten, verstikken de vissen. Ze gaan dood en 

het water vervuilt. Kortom ook hier zou het bestuur meer 

proactief kunnen optreden. Misschien moet het informe-

ren over het (niet) voeren van eenden onderdeel worden 

van de zwangerschapsgymnastiek. En zouden bakkers bij 

de verkoop van oud brood nadrukkelijk moeten gaan 

wijzen op de gevolgen van voeren (en op het verwerken 

van oud brood tot bijvoorbeeld wentelteefjes, broodpud-

ding, croutons en paneermeel).  

 

Het wordt tijd voor een referendum. In de statuten is over 

deze vorm van zeggenschap niets geregeld. Ook is er niet 

de mogelijkheid om te vragen om een extra vergadering. 

Alleen de jaarvergadering zou hiervoor kunnen dienen. 

Maar dan is vaak het moment voorbij. 

 
Nieuwe leden zijn: 
Marjan van Kasteel-de Bakker (gezinslid) uit Leiden en Mieke Bij de Vaate uit Hazerswoude-Dorp. Zij is al actief bij de Zaag-
bek aan het Spookverlaat. 
De stand per 3 augustus 2016 is daarmee 219 leden, 32 gezinsleden (waaronder 2 jongeren), 13 donateurs en 14 overige. 
 

Johan Hogendoorn 

 Ledenadministrateur  
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Varen in de Eilandspolder 
Excursie 11 juni 2016 

 
De laatste excursie van het seizoen 2015-2016 van 

de vogelwerkgroep gaat naar Noord-Holland. We 

bezoeken eerst het Twiske een recreatie- en - typisch 

Noord-Hollands - veenplassengebied in de Zaan-

streek. Het ligt ten noorden van Amsterdam en 

behoort tot de gemeenten Landsmeer en Oostzaan.  

 

Als we 's morgens om zeven uur vertrekken is het 

grauw en nat en valt er nog af en toe een spat regen 

uit de lucht. Jammer want straks gaan we varen en 

als het niet beter wordt, gaat het varen misschien niet 

door. Vol goede moed gaan we richting het Twiske 

en zien daar aan het einde van het eerste pad direct 

een IJsvogel over het water scheren. Het zijn er zelfs 

twee maar ze zitten aan de overkant van de plas en 

dat is best ver weg. Op het grasveld naar het water 

toe scharrelen heel veel Zanglijsters rond die niet 

bang zijn en dat is een leuk gezicht. 

 

Na het bewonderen van een mol die bovengronds 

loopt, gaan we verder het gebied in. We horen de 

Spotvogel maar zien doen we hem niet met al die 

bladeren aan de bomen. Ook horen we hier de 

Zwartkop en zien we de Fitis snel heen en weer 

huppen. We lopen uiteindelijk een uurtje langs wat 

weides en smalle slootjes die vol staan met riet zodat 

we natuurlijk ook de Rietgors en Rietzanger horen 

en soms ook zien. Ook horen we de kikkers kwaken 

in de sloot en in het gras tussen riet zien we de 

rietorchis staan; wat is dit toch een mooi plantje. Het 

is gelukkig droog gebleven tijdens deze wandeling. 

 

Het is tijd dat we verder gaan richting de boot dus 

lopen we terug naar de auto's.  

 

We gaan varen in de Eilandspolder en het startpunt 

ligt bij het plaatsje De Rijp. 

‘Vroeger was de Eilandspolder een veeneiland en 

lag het tussen grote meren en heette het "Het Scher-

mereiland". De boeren die hier woonden, hadden het 

niet gemakkelijk in dit natte gebied. De bewoners 

van het Schermereiland maakten echter van de nood 

een deugd. Zij leefden van de visvangst en de kleine 

vrachtvaart. Bovendien maakten ze naam als walvis-

vaarders. Halverwege de Gouden Eeuw was De Rijp 

één van de welvarendste dorpen van Noord-Holland. 

De natte landbouwgronden zijn nog steeds in ge-

bruik als weide- en hooiland en vormen een uniek 

landschap voor water- en weidevogels. De Eilands-

polder en polder De Mijzen zijn nu beschermde 

natuurgebieden. Het westelijk deel van de Eilands-

polder is in beheer bij Landschap Noord-Holland en 

heeft een prachtig open karakter doorkruist met 

slootjes en een paar plassen zoals De Lei en De 

Knie. Het karakter van een echte vaarpolder is nog 

steeds aanwezig hoewel vanuit beheersoogpunt de 

landerijen ontsloten zijn door bruggen en een ont-

sluitingsweg. De afwisseling van grasland, rietkra-

gen, water en her en der een bosje zorgen voor een 

zeer gevarieerd landschap waar zeer veel planten en 

dieren een plek in kunnen vinden.’ 
 

Onze schipper heeft veel te vertellen en dat is maar 

goed ook want er is niet zo veel te zien. Het riet 

langs de kanten van de sloten is vrij hoog en daar is 

moeilijk overheen te kijken. Af en toe een open stuk, 

als we gaan staan, gaat het vinden van de beloofde 

weidevogels wel beter. Het is niet wild met vogels 

en met een lichte regen in het begin valt het niet 

mee. Toch is het wel genieten hoor en als je een 

Bruine kiekendief over ziet vliegen is het altijd goed! 
 

Rietzanger   ©Gerda van Kleef 

Nijlganzen met jongen  ©Gerda van Kleef 
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Er vliegt een Kluut over op weg naar een plasje waar 

ook jonge kluutjes blijken te lopen; helaas is dit 

alleen waar te nemen door de lange mensen onder 

ons! Op de palen van een hek zit aan de ene kant een 

Witte kwikstaart en aan de andere kant een Nijlgans 

in een vreemde houding. Zijn kop hangt naar bene-

den langs de paal en wat hij daar aan het doen is 

blijft een raadsel! Het ziet er raar uit. Later zien we 

Nijlganzen met jongen langs de kant scharrelen. 

Tussen de koeien staat een eenzame Brandgans die 

waarschijnlijk denkt dat het zijn soortgenoten zijn 

omdat ze dezelfde kleur hebben. Ook staat er heel 

traditioneel een Grutto op een paal van weer een 

ander hek. 

 

Het zijn toch wel mooie plaatjes en het weer wordt 

steeds beter en aangenamer. Bijna iedereen is gaan 

staan om goed zicht te hebben. Op het einde zien we 

een hele familie Knobbelzwaan te water gaan en die 

jonge zwaantjes zijn zo schattig! 

 

Het uitzicht vanuit de boot op het dorpje is echt 

pittoresk en een mooi einde van deze tocht. 

Als we weer terug zijn, is het tijd voor de lunch. 

Deze gebruiken we bij Restaurant Oudejans in De 

Rijp. Een uitstekende lunch voor een heel schappe-

lijke prijs. We lunchen op ons gemak, nemen er de 

tijd voor en praten over van alles en nog wat. Het 

meeste natuurlijk toch wel over vogels, de excursie 

en voor wie het betrof de Letlandreis van de vorige 

maand. Toch ineens de onprettige taak deze gezel-

ligheid af te breken, omdat er nog een excursiebe-

stemming op het programma staat. De kijkhut bij 

Ilperveld ligt nog op ons te wachten. 

 

De hele dag is de route perfect verlopen. Ondanks 

het grote aantal auto’s lukt het ons redelijk bij elkaar 

te blijven, maar nog belangrijker: we kwamen alle-

maal op tijd en op de goede plekken aan. Zelfs 

degenen die later aansloten of direct naar de plekken 

reden. Alles ging goed. Nu blijken er echter meer 

wegen naar het Ilperveld te leiden. Het groepje dat 

achter John aan reed, staat ineens voor een pontje 

waar maar drie auto’s tegelijk op passen. John zei 

onderweg al dat we aan de verkeerde kant van het 

kanaal zaten, terwijl hij ook net had gezegd tevreden 

te zijn met zijn navigatiesysteem. Jammer. Zonder 

navigatiesysteem was het de hele dag goed gegaan. 

Uiteindelijk bij het Ilperveld is een deel van de groep 

natuurlijk allang gearriveerd. Later zien we Bas nog 

hard voorbijrijden, maar die komt er uiteindelijk 

ook. 

 

Het Ilperveld blijkt een plek waar we niet zo veel 

vogels zien. Bij het teruglopen naar de auto’s nemen 

we de Blauwborst nog prachtig waar. Verder de 

soorten die al eerder gezien waren. Onze conclusie is 

dat het een prachtig gebied is, dat een herbezoek 

zeker waard is. Iets eerder in het seizoen levert 

waarschijnlijk meer soorten op. Iedereen geniet ook 

nog van de orchideeën en de Zonnedauw. Ook mooi. 

 

Om ongeveer 16.00 uur beëindigen we de excursie 

en sluiten we het seizoen af. Iedereen wenst elkaar 

een fijne vakantie en er wordt al gevraagd wanneer 

de eerstvolgende excursie is.  

 

Gerda van Kleef & John van Blaricum 
 

N.B.: Een deel van dit verslag kunnen jullie terug-

vinden op www.meergerda.nl. Hier publiceert Gerda 

haar reisverhalen en haar vogel- en natuurfoto’s. 

Zeker de moeite waard om eens op te kijken. 

 

  

Jonge zwaan   ©Gerda van Kleef 

http://www.meergerda.nl/


  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  11 

Waarnemingen excursie 11 juni 2016 
 

Soort (systematisch) 
   

Knobbelzwaan Bruine kiekendief Koekoek Kleine karekiet 

Grauwe gans Buizerd Gierzwaluw Spotvogel 

Grote Canadese gans Torenvalk IJsvogel Fitis 

Kleine Canadese gans Waterhoen Groene specht Tjiftjaf 

Brandgans Meerkoet Grote bonte specht Winterkoning 

Nijlgans Scholekster Veldleeuwerik Koolmees 

Bergeend Kluut Boerenzwaluw Pimpelmees 

Wilde eend Kievit Huiszwaluw Ekster 

Krakeend Witgat Graspieper Gaai 

Slobeend Tureluur Witte kwikstaart Kauw 

Tafeleend Grutto Roodborst Zwarte kraai 

Kuifeend Kokmeeuw Blauwborst Spreeuw 

Fazant Zilvermeeuw Zanglijster Huismus 

Fuut Kleine mantelmeeuw Merel Vink 

Aalscholver Visdief Grasmus Groenling 

Grote zilverreiger Houtduif Tuinfluiter Putter 

Blauwe reiger Holenduif Zwartkop Rietgors 

Lepelaar Turkse tortel Rietzanger 
 

 

Hemelvaartweekend 2017  

naar de Brabantse Wal 
 

Volgend jaar is de bestemming voor het Hemel-

vaartweekend ‘De Brabantse Wal’. Dit unieke stuk 

landschap ligt op de grens van west Brabant, 

Zeeland en Vlaanderen. Het kent veel afwisseling in 

biotopen en is mede hierdoor één van de meest 

vogelrijke gebieden van Nederland. Niet alleen 

Koolmezen natuurlijk, maar ook minder alledaagse 

soorten als Kuifmezen, Lepelaars en IJsvogels om er 

maar een paar te noemen. 

De Kalmthoutse heide, Tholen en Markiezaat staan 

op het programma en ook op de heen- en terugreis 

doen we nog interessante gebieden aan. 

De schatting is dat de totale kosten voor het hele 

weekend op ongeveer € 225 uitkomen. 

Wil je mee, laat het dan even weten via een mail aan 

Ton Renniers (tonrenniers@hotmail.com). Als je je 

al eerder aangemeld hebt, hoeft dat niet nog een 

keer. Je staat dan al geregistreerd. Verzoek is wel om 

de aanmelding definitief te maken door vóór 15 

oktober € 100 over te maken op rekening NL61 

INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koude-

kerk/Hazerswoude e.o. 

 

Op het Bungalow- en Villapark Familyland in Hoo-

gerheide hebben we drie bungalows kunnen huren. 

We kunnen er met 24 vogelaars terecht van 25 t/m 

28 mei 2017 (LET OP: vol is vol). 

Uiteraard wordt de catering weer geregeld. 

 

 

Groeten, 

Ton, Jan en Bert 

  

mailto:tonrenniers@hotmail.com
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VERSLAG VOGELREIZEN LETLAND  

07-15 en 17-25 MEI 2016 
 
In dit combiverslag zijn ervaringen en feiten uit de dag verslagen van beide groepen per dag nummering van 1 t/m 

9 verzameld. Aangevuld met belevenissen van ondergetekende. Nu er sprake was van twee reizen, is gekozen 

voor een rangschikking per reisdag met telkens groepsnummer en datum, dit is het minst verwarrend. 

 

IN AANLOOP NAAR LETLAND, EEN SUMMIERE INLEIDING 

Nazomer 2012, Bert van Eijk bezocht de Dutch Bird Fair aan de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Als lid van de 

Commissie Ledenexcursies, avonden en Buitenlandreizen maakte hij daar kennis met een gids en de touroperator 

van “Baltic Wildlife” uit Letland. Er volgde een geanimeerd, allround vogelaarsgesprek over vogelsoorten en 

groeps-vogelreismogelijkheden in dit Baltische land. Het vogeltoerisme daar is eigenlijk nog amper de kinder-

schoenen ontgroeid. In mei 2013 waren Jan Hoogeveen en Bert op invitatie van deze organisatie in Letland voor 

een vijfdaags kennismakingsbezoek. Dit beviel uitstekend en er ontstond een vertrouwensbasis. Het uiteindelijke 

vervolg werd een Bird Tour met twee achtereenvolgende vogelreizen in mei 2016. Op 10 maart 2016 stuurde 

touroperator Laura Zukokovska - Supe een officieel geldende lijst van Letland met daarop 376 vogelsoorten. 

 

LETLAND IN HET KORT 

 

Letland is de middelste van de drie Baltische staten, de buurlanden zijn Estland, Rusland, Wit-Rusland, Litouwen 

en Zweden aan de overkant van de Oostzee (= Baltische Zee). De oppervlakte is bijna 65.000 km² (ruim 1½ x 

NL), er wonen bijna 2 miljoen mensen. Sinds 1989 (toen 2,670 miljoen) heerst er een structurele bevolkingsafna-

me door emigratie en daling van geboortecijfer. In de periode 2011/2015 betrof deze jaarlijks 1% van de bevol-

king. Bevolkingsdichtheid/km²: slechts 31 [NL (17 miljoen inw.): alleen landoppervlak: 505]. In 2011 was 62% 

van Letse etnische herkomst, 27% Russisch, 11% uit andere nationaliteiten.  

Hoofdstad is Riga (2004: 735.000 inw; 2014: 701.000; daling 4,6%). De stad is met 35% van totale bevolking in 

alle opzichten overheersend (Lets gezegde: “Letland IS RIGA”). Andere relatief grote steden (2014): Daugavpils 

(98.000), Liepaja (80.000), Jelgava (63.000), Jurmala (56.000), Ventspils (41.000); meestal is de afname van 2004 

tot 2014 tussen ongeveer 5% en 10%. Met Riga aan de top zijn dit de zes grootste steden. ( in NL zijn 31 gemeen-

ten van ˃ 100.000 inw.). Overigens, de toevoeging “pils” aan plaatsnamen heeft niets met het ons welbekende 

schuimkraagproduct te maken, maar betekent: “slot, kasteel, burcht” of iets vergelijkbaars. 

Het is een “leeg” land, ook qua bodemgebruik: 47% bestaat dit uit bos/struikgewas, agrarisch 37%, bebouwd 

(wegen/wonen) 4%, overig (moeras/water) 12%. Een ander Lets gezegde: ”LETLAND IS RIGA PLUS 1 GROOT 

NATUURPARK”. Bestaansmiddelen: agrarisch 6%, dienstverlening/handel/toerisme 68%, industrie 26%.  

In 2008 omvatte het wegennet ± 70.000 km; er zijn geen echte snelwegen, alleen Riga en directe omgeving zijn in 

zoiets voorzien. De landelijke hoofdwegen (A-routes) beslaan (2012) 1.650 km, de secundaire fungeren als regio-

nale/lokale verbindingswegen (P-routes), zijn voor 80% verhard en omvatten 55.500 km. Het tertiaire wegennet 

(V-routes) omvat het lokale stelsel, telt 13.000 km en is maar voor ruim 2.600 km (= 20%) verhard. 

Het spoorwegennet beslaat ongeveer 1.750 km, is wat de enkele internationale verbindingen aangaat aardig ge-

moderniseerd. Maar met binnenlandse lijnen is dit (nog) niet bepaald het geval. 

Het internationale vliegverkeer loopt in feite helemaal via Riga. Slechts enkele rechtstreekse bestemmingen zijn er 

ook vanaf Liepaja, vanuit Ventspils helemaal niet meer. De luchthaven van Daugavpils staat al jarenlang “onder 

constructie”. Verder is er een groot aantal kleine niet gecertificeerde vliegvelden. 

Letland heeft een veelbewogen en turbulente historie. Het werd al bewoond sinds ± 9000 voor Chr., vanaf 5000 v. 

Chr. onder invloed van Germaanse stammen/culturen. Vanaf 400 v. Chr. opbloeiende handel (barnsteen), vervol-

gens vele bezettingspogingen en vanaf 10e eeuw na Chr. langzamerhand stammenvereniging. In de Middeleeuwen 

werd Riga gesticht, aan de orde waren steeds meer Duitse machtsinvloeden en voortdurende strijd om godsdienst 

en handelsgebied. Riga speelde een grote rol in het Hanze-handelsnetwerk. In de 16e eeuw nam Polen de macht 

over, daarna Zweden, vervolgens Russische onderdrukking. In de 19e eeuw hervond het land meer de eigen identi-

teit, in 1918 volgde onafhankelijkheid. Vanaf 1945 was er officieel sprake van een Sovjetstaat tot 21-08-1991, 
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toen het land onafhankelijk werd. Langzamerhand kwam er meer sprake van stabiliteit en een groeiende westerse 

ontwikkeling. Men trad toe tot de NAVO, de EU en voert sinds 2015 de Euro als munteenheid. Het onderwijs 

staat binnen de EU als goed bekend.  

Tijdens mijn twee bezoeken aan Letland werd het me steeds duidelijker dat Letten elders in Centraal- en West-

Europa weinig of geen juiste kennis/waardebepaling aangaande hun land ervaren. Veel functionarissen en ook 

“gewone” burgers klasseren de Baltische staten onterecht als “minder ontwikkeld” (niveau Zuidoost-Europa) en 

niet of onduidelijk met de neus naar “Europa” gericht. Maar men wil en gaat juist steeds meer die kant op (zoals 

groeiende samenwerking met Scandinavië, Polen en allerlei uitwisseling en ondersteuning).  

Ook “Baltic Wildlife” bijvoorbeeld is hier tijdens functionele bezoeken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 

echt met verbazing en schrik tegenaan gelopen. Men hoopt dat o.a. onze VWG-bezoeken eraan kunnen bijdragen 

dat het beeld in ons land langzamerhand steeds bekender, duidelijker en daardoor positiever wordt. Daardoor kan 

er worden doorgewerkt aan een onderbouwde uitbreiding van het “groene toerisme” aldaar. 

ONZE TWEE VOGELREIZEN 

Letland kent vier nationale parken, allerlei natuurreservaten, -parken en veel beschermde kleinere gebieden. In 

overleg met onze VWG heeft Baltic Wildlife voor de vogelreizen een planning opgesteld. De basis was het zonder 

haastwerk of te veel verstoring veel en veelzijdig genieten van vooral de avifauna maar ook andere natuur- en 

historische waarden. Dit verslag maakt duidelijk, dat de tourorganisatrice daar met de gidsen op een geweldig 

fijne en prima manier in is geslaagd: alle deelnemers hebben een prachtige, ongedwongen en veelzijdige vogelreis 

beleefd. Met een weloverwogen logistiek, smakelijke maaltijden/catering, comfortabele huisvesting en wat er 

allemaal nog meer bij hoort. Het kaartje laat zien waar de kerngebieden, die we hebben bezocht/doorkruist, liggen. 

In het verslag wordt daarop natuurlijk teruggekomen. 

KAART LETLAND MET VIER VOGELREIS-KERNGEBIEDEN 

 

Uiteindelijk werd er overeengekomen om met twee achtereenvolgende reizen van elk twee busjes te gaan. Dit was 

een gevolg van logistieke problemen met één groep ter grootte van drie busjes (= 21 deelnemers). Groep 1 telde 

14 deelnemers (volgeboekt), groep 2 had er 13. Ton Renniers fungeerde als VWG-reisleider van groep 1, bij 

groep 2 was dit Bert van Eijk. De reisprogramma’s waren hetzelfde, per trip konden ze zo gewenst worden aange-

past. Erg jammer was dat twee dagen voor het vertrek Frans Verburgt zijn been brak, waardoor hij en Elly van 

Zonneveld moesten afzeggen. Er waren in groep 2 dus uiteindelijk 11 vogelaars over. Gelukkig bleven Frans en 

Elly via de moderne communicatiemiddelen dagelijks op de hoogte van het wel en wee van groep 2. Ze zijn in 

principe van plan om er alsnog heen te gaan. 
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SAMENVATTEND COMBI-REISVERSLAG 
 

 

DAG 1 

Groep 1, zaterdag 7 mei: heenreis en rit Riga-

Kolka.  

Na een vlotte vlucht naar Riga werden we in de 

aankomsthal hartelijk verwelkomd door touroperator 

Laura plus de chauffeurs/gidsen Edmuns en Arnis. 

Meteen de twee busjes in en al vogelend westwaarts! 

Een korte stop bij een tankstation leverde direct al 

een Visarend op, Bonte Kraaien vertoonden zich bij 

de vleet. Na een prachtige rit door afwisselend 

landschap een stop bij de zee, in dit geval de Golf 

van Riga: Kaap Engure. Hier o.a. Wilde Zwanen en 

IJseenden in zomerkleed. Dit allemaal tijdens het 

verorberen van een lekkere, voedzame en gevarieer-

de lunch! We vervolgden onze tocht langs de kust en 

reden langs het Slitere N.P. naar het dorp Kolka, 

vlakbij de gelijknamige kaap. Hier werden wij in 

Hotel Zitari gehuisvest, verblijfsplek voor drie 

nachten. De avondexcursie met “uilen” als doel 

verliep met wat horten en stoten: géén Ruigpootuil, 

maar na drie keer een mislukte poging toch een 

Dwerguil (nota bene boven ons hoofd in een den-

nentop!). 

Groep 2, dinsdag 17 mei: heenreis en rit Riga-

Kolka. 

De vlucht met Air Baltic verliep volgens schema, we 

werden enthousiast opgewacht door Baltic Wildlife 

touroperator Laura en de gidsen/chauffeurs Arnis en 

Karlis. Vier eerder gearriveerde Riga-toeristen (Ans 

J., Cor, Jan en Marianne) hadden zich al bij hen 

aangesloten. Zowel Laura als Karlis hadden mij in 

2013 vijf dagen begeleid en net als ikzelf erg naar dit 

weerzien uitgekeken. De begroeting was dus nave-

nant! Eenmaal in de busjes werd westwaarts ge-

koerst, zowat halverwege Riga en Kaap Kolka 

volgde er pauze. Dit was langs de Golf van Riga bij 

Mersrags, om zowel te vogelen als te genieten van 

een wat verlate (vliegreis!), maar erg smakelijke 

lunch. Opmerkelijk hier was meteen al het (blijvend) 

hoge aantal Grote Zilverreigers. De Knobbelzwaan 

overtroefde de Wilde ruimschoots in aantallen …… 

Paapjes en Witte Kwikstaart (= de nationale Letse 

vogel) bleven de hele reis talrijk, de (Witte) Ooie-

vaar werd dagelijks gezien. Verderop in de rit naar 

Kolka zagen we o.a. Kraanvogels en al eerder een 

Zilverplevier.  

Hotel Zitari was weliswaar wat basic, maar alles 

klopte wat slapen, drankjes, service enz. betrof. We 

namen de tijd voor installeren en wennen. Het “lijs-

ten” van deze eerste (halve) dag kwam tot 42 waar-

genomen vogelsoorten. De kop was eraf!  

DAG 2 

Groep 1, zondag 8 mei: Dorp Kolka, Kaap Kolka 

en NP Slitere. 

Wat iedere beetje vogelaar weet, werd vandaag 

bevestigd: vroeg vogelende liefhebbers scoren het 

meest! Een wandeling met een nog ongevulde maag 

naar het strand van Kaap Kolka leverde veel op! Wat 

krenten uit deze vogelaarspap waren Kramsvogel, 

Zwarte en Grote Zee-eend, IJseend, Grote Zaagbek, 

Kemphaan en Goudvink.  

Na het ontbijt naar het Slitere NP, met “ruigpoot-

hoenders” bovenaan de wensenlijst. Helaas, dit viel 

tegen: zo rond half mei zitten de “dames” op de 

eieren en de “heren” bivakkeren denkelijk op de 

gezamenlijke “leks” (= baltsplaatsen). Af en toe heb 

je dan geluk, maar nu was het alleen gids Edmuns 
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(geluidenspecialist) die de zachte, scherpe en erg 

hoge roep van een Hazelhoen wist op te vangen. Dus 

redde deze waarneming het niet tot een plekje op de 

groepswaarnemingslijst ……. Gelukkig gold dit niet 

voor de Kleine Vliegenvanger! Meer opmerkelijks: 

in het busje determineerde Len onze Rob als “Draai-

hals”, maar zelfs deze uitzonderlijke waarneming 

kon niet door de determinatiebeugel! De onderweg 

gepresenteerde koffie met een enorme voorraad 

heerlijke zadenkoekjes bleek voor sommigen nog 

grotere “genietmomenten” dan het vogelen op zich, 

met gepaste dank aan Laura. 

We gingen onverdroten door: een grote open vlakte 

(Edmuns: “Eberplava” ofwel “Lake meadow”) was 

sinds de 19e eeuw getransformeerd van water tot een 

uitgebreid weidegebied. Hier werden wij verrast met 

tal van mooie waarnemingen: Schreeuwarend, 

Ruigpootbuizerd, Zwarte Ooievaar, Blauwe Kiek, 

Paapje …… Intussen hadden we genoten van een 

fantastische lunch bij de Ūši-camping: lokale wortel-

taart, met wat daar nog meer bijkwam een delicates-

se! Een avondbezoek aan het ’s middags al bezochte 

Lake Meadow leverde helaas geen Nachtzwaluw op, 

maar wel o.a. Houtsnip. Intussen spotten we vandaag 

ook Edelhert, Ree, Vos en Ringslang. 

Groep 2, woensdag 18 mei: dorp Kolka, Kaap 

Kolka en NP Slitere. 

Meerderen bleken al vroeg wakker en uit de veren: 

om half zes en dit ondanks een uur nadelig slaapver-

schil met Nederland. Dit half uurtje extra vogelen 

vanuit het hotel leverde meteen een aantal leuke 

soorten op! 

Om half zeven naar Kaap Kolka vertrokken, waar 

we meerdere fijne uren doorbrachten. Het is daar een 

voortreffelijk punt voor vogeltrekwaarnemingen: 

zowel zee- en overige watervogels als roofvogels, 

zangvogels enz. laten zich al naar gelang de omstan-

digheden niet of ook in grote aantallen bewonderen. 

Vanochtend was het resultaat niet slecht: o.a. Duin-

pieper, IJseenden, Noordse Kwik en erg veel Sijzen. 

Later bleek gids Karlis ook een officiële vogelringer. 

Bij de koffie op camping Ūši serveerde hij ons o.a. 

een Braamsluiper die daarna kwiek het luchtruim 

koos. Deze plek bleek een echte vogelaarsstek: met 

ogen en oren kon er veel op naam worden gebracht! 

Lunchen deden we deze keer in het hotel, daarna 

maakten we met de busjes een tocht met allerlei 

stops door en nabij het Nationaal Park Slitere. Hier 

leeft o.a. een andere ondersoort van de Boomklever 

dan bij ons, met geen oranje maar witte borst/buik. 

Ook bleek dat Letland Grauwe Klauwieren in over-

vloed biedt! Wat later deden we een groot en ruig 

weidegebied aan. Enkele voorstellen om een alleen 

keihard hoorbare “Crex-Crex” op onoirbare manier 

zichtbaar te maken wisten het niet te redden: noch 

drijfjacht noch vuuraanval behaalden een meerder-

heid; de onverstoorbaar doorroepende Kwartelko-

ning werd niet gespot! Verder hier o.a. een hevige 

discussie over vier- of vijfvingerige vleugels bij een 

langsvliegende roofvogel: uiteindelijk bepaalden 

enkele van onze fotografen mede de uitkomst: 

Schreeuwarend. Na het heerlijke diner leverde de 

avondtocht jammer genoeg geen doelsoort (Dwer-

guil) op, wel bijvoorbeeld Houtsnippen, Kraanvo-

gels, zingende Krekelzanger en ook nog een Grote 

Gele Kwik. Op de daglijst verder ook o.a. Zwarte 

Kraanvogel 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

16 

Specht en onze enige Zwarte Ooievaar van deze reis. 

Vandaag in totaal 78 soorten “gelijst”.    

 

DAG 3  

Groep 1, maandag 9 mei: Kaap Kolka en omge-

ving.  

Vanochtend vroege-ochtend-voorjaarstrek bij Kaap 

Kolka, met zonnig weer en gunstig licht: dus veel 

mogelijkheden om details te bewonderen! Al dan 

niet kan de oversteektrekroute over de Golf van 

Riga, via tussenstop(s) op een eiland, op meerdere 

manieren worden genomen. Een groep Kraanvogels 

zwenkte daarom ineens linksaf, daarentegen maakten 

veel Sperwers de rechtstreeks noordwaartse over-

steek, net als een Wielewaal en een Smelleken. Veel 

zangvogels aarzelden, keerden terug en maakten 

later alsnog de overtocht. Veel “klein spul” vloog 

erg hoog, dit bleken vooral Sijzen en Vinken. In de 

parallel aan het strand lopende naaldbomenbosrand 

waren o.a. tal van Zwarte Mezen en Putters actief, 

foeragerend of rustend alvorens te gaan oversteken. 

Na het ontbijt volgde een herhaald bezoek aan het 

kaapgebied, waar eerst de minstens 10.000 aanwezi-

ge eenden onze aandacht trokken. Het merendeel 

bleek uit IJseenden te bestaan. Verder was de Bui-

zerdtrek in volle gang en werd boven zee o.a. een 

aantal Grote Sterns gespot. Rond het middaguur 

werd de trek minder; dus werd er na de hotellunch 

comfortabel uitgerust, gelezen, bijgepraat en toch 

ook gevogeld, en wel op en nabij “onze” Camping 

annex Gastenverblijf Uci (= Usji). Hier ook nog 

Tapuit en roofvogels als bijvoorbeeld Boom- en 

Torenvalk (verder waren de valken vandaag erg 

mager vertegenwoordigd). Tot slot een Zwarte 

Wouw, en boven zee met wat moeite nog een Kleine 

Jager. Een ontspannen, mooie, fijne vogeldag! 

Groep 2, donderdag 19 mei: Kaap Kolka en 

omgeving, Slitere NP. 

Alweer werd er met veel plezier en variatie gevo-

geld, allereerst op Kaap Kolka.  

Daarna leverde het bij de ons intussen welbekende 

camping kortstondig opgezette vogelvangnet van 

Karlis deze keer o.a. een nog niet uitgekleurde 

Kleine Vliegenvanger op. Op het campingveld met 

grote picknicktafels werd ons een uitgebreide, pro-

fessionele en overheerlijke frisse lunch aangeboden, 

de combinatie met deze prachtige vogel- en voge-

laars plek bleek geweldig! Opmerkelijk was hier 

bijvoorbeeld de grote groep Gaaien, net als gisteren 

leek het alsof ze in de lucht op zoiets als mierenjacht 

waren. Ook de Roek haalde de groepslijst. 

De middaguren waren bedoeld voor o.a. pogingen 

om een Auerhoen in de lenzen te krijgen. Bij het 

“lijsten” bleek dat helaas maar één van onze busjes 

hierin was geslaagd: er werd 1 Auerhoen (ofwel hen) 

geoogst. Ook werd de vuurtoren (bleek 5 km van 

zee, dat wel ……) beklommen, met o.a. Appelvin-

ken op ooghoogte als beloning. Vanaf hier koos een 

aantal doordouwers voor een mooie dalwandeling 

door zoiets als een oerbos, de anderen namen minder 

pittige paden. Verder werd er deze dag nog genoten 

van Boomleeuwerik, Europese Kanarie, Grote Zee-

eend, Wielewaal, Zeearend, Houtsnip ........ maar 

helaas: Dwerguil en/of Grauwe Fitis lukten niet! Wel 

was er een daglijst van 81 soorten met daarnaast een 

vogelaarstip: “Grauwe Klauwier en Geelgors zie je 

(hier) vaak bij elkaar in de buurt, het is maar dat je 

het weet!”. Waarvan akte.  

DAG 4 

Groep 1, dinsdag 10 mei: wisseldag van Kolka 

naar Kemeri NP. 

Een reisroute van nog geen tweehonderd kilometer, 

die toch de hele dag duurde ……. Want natuurlijk 

werd er onderweg intensief gevogeld! Allereerst 

reden wij naar Slitere Baka om toch nog te proberen 

hoenders te verschalken …… …….. met helaas een 

nihil resultaat.  
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Een mooie maar vrij vogelloze wandeling en fraai 

uitzicht vanuit de vuurtoren leverden daarna vooral 

veel gele oogstrelende bloemenpracht op.  

Tijdens een busstop langs de kust konden Eider en 

Bosruiter onze daglijst verder oppoetsen.  

Via de wat meer binnenslands gelegen plaats Dun-

daga togen we door glooiende bloemengeel gekleur-

de velden verder zuidoostwaarts. Waarnemingen van 

o.a. (Witte) Ooievaars, Kraanvogels en een Zwarte 

Specht hielden ons gelukkig “scherp”. Onze volgen-

de pleisterplaats tijdens drie nachten werd het voor 

ons toch wel wat luxueuze hotel Valguma Pasaule, 

dit ligt in de buurt van het dorp Smarde in de noord-

westhoek van het Kemeri N.P. Ornithologisch beke-

ken een schitterende plek, dit beloofde wat extra’s na 

deze geslaagde dag! 

Groep 2, vrijdag 20 mei: reisdag van Kolka naar 

Kemeri NP.  

Na nog een visite aan het kaapgebied met omgeving 

en “ons” campingveld waren vooral enkelen danig in 

hun sas met een Hop aldaar. Daarna ging de verhuis-

reis “binnendoor” zuidoostwaarts, met daar o.a. 

fraaie waarnemingen van Ortolaan en Roodmus in 

de pocket. Ook een zo groot aantal Veldleeuweriken 

in een “atlasblok” van 5x5 km, dat dit ons land in 

zijn geheel wellicht overtrof, tja wat een verschil. 

 

Vlak voor de lunch ontpopte duizendpoot Laura zich 

als een heuse geschoolde toeristengids, het oude 

stadje Kuldiga bleek interessants te bieden. Bij een 

alweer heerlijke lunch aldaar, aan de oevers van de 

Venta en geserveerd door ons zorgzame “tour-

moedertje”, werden we meteen gratis getrakteerd op 

een “Mi(ddelste) Za(agbek) dame. Later voerde de 

rit ons langs het plaatsje Sabile en via de stad 

Tukums naar de rand van het Kemeri NP. Dit is een 

meest nattig en altijd adembenemend gebied. Net 

binnen de NP-grenzen werden wij ondergebracht in 

het prachtig gelegen hotel Valguma Pasaule. Als 

accommodatie ook een parel met grote gerieflijke 

kamers, balkons met fraai (vogelaars)uitzicht, kwali-

teitsmaaltijden, meteen buiten de deur legio wandel- 

en fietsmogelijkheden. Kansen om als voge-

laar/natuurliefhebber helemaal aan je trekken te 

komen! 

 

Tot slot ’s avonds een veelzijdig “lijstuurtje”: behal-

ve eerdergenoemde soorten sprongen Grauwe Kiek, 

MiBo, Wespendief en Kleine Vliegenvanger eruit. 

Verscheidenheid aan habitats leverde vandaag 86 

soorten op.  

DAG 5 

Groep 1, woensdag 11 mei: Kemeri Nationaal 

Park. 

Dit in alle opzichten schitterende gebied had van 

alles in petto, en dat begon al omdat je zonder naar 

buiten te gaan vanuit je kamer meteen in het bos of 

langs het water met ogen en oren kon gaan vogelen! 

Een vroege ochtendwandeling leverde direct een 

keur aan waarnemingen op: Bonte Vliegenvanger, 

Goudvink, Zwarte Mees, Sijs, Goudhaan en Taiga-

boomkruiper bijvoorbeeld …..  

Na het prima en uitgebreide ontbijt kwamen er nog 

veel meer “veren” in de aanbieding! Bij de badplaats 

Jurmela betraden we via betrouwbare vlonderpaden 

een vernat bos. Hier al gauw een topwaarneming: 

tijdens het bewonderen van de Dwerguil (meer dan 

180° kopdraaiend!) konden wij ons ook verwonde-

ren over diens lichaamsgrootte, n.l. kleiner dan die 

van een Spreeuw! Een echt felle jager, zelfs op 

Spreeuwen en Merels ……. Verder bleken deze en 

ook de volgende wandeling behoorlijk spechtenrijk: 

Grijskop- en Zwarte werden gespot, maar ondanks 

enkele pogingen helaas geen Drieteenspecht. 

Hierna werd de route verlegd naar het grote meren-

gebied in het N.P. We maakten gebruik van twee 

uitkijktorens en ook een drijvend vlonderpad. Vanaf 

de torens bleek van alles te zien, o.a. Roodhalsfuut, 

Zeearend, Bruine Kiek. 
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Langs het wiebelende vlonderpad werd je onophou-

delijk vocaal begeleid door de harde schelle, kraken-

de zang van tientallen Grote Karekieten. En daar 

bleef het niet bij, want het waarnemingsvermogen 

werd onafgebroken getest.  

Langzamerhand eiste de vermoeidheid meer en meer 

zijn tol: genoeg moois vandaag beleefd! Dus voldaan 

hotelwaarts om te genieten van ons diner en een 

gezellige “lijstende” terugblik.  

Groep 2, zaterdag 21 mei: Kemeri Nationaal 

Park. 

Wat een geweldig vogelrijke omgeving: door je 

slaapkamerraam, vanaf je eigen balkon, meteen 

buiten de hoteldeur! Kortom, geen enkele moeite om 

vroeg uit de veren te komen …… Goudvinken, 

Fluiter, Bonte Vliegenvangers, IJsvogel, Gekraagde 

Roodstaart, Taigaboomkruiper, ze lieten zich alle-

maal bewonderen. Op het meer Fuut, Grote Zaagbek, 

Brilduiker. Na zo’n superstart was een uitgebreid 

ontbijt een welkome toevoeging! 

De groepswandeling door een nat bosgebied over 

een vlonderpad (nabij de badplaats Jurmala) offreer-

de een vogelreis-highlight: na een fikse gedulduitoe-

fening dan nu toch (eindelijk) de Dwerguil!! Beide 

echtelieden in en/of nabij het nesthol, poserend en 

met prooioverdracht! Meteen daarna en op slechts 

enkele meters naast het uilenbroedhol een paartje 

Appelvinken, dat daar minutenlang bleef zitten. Wat 

een totaalbeleving!! Verder in dit bos ook de Kleine 

Bonte Specht, later onder de nodige opwinding zelfs 

de Grijskopspecht in de kijkers!  

Na een koffiestop bij het bezoekerscentrum doorge-

reden naar het Kanieres Meer in de Noordwesthoek 

van het N.P. We kwamen daar uit bij een fraai 

gesitueerde uitkijktoren: prachtige vergezichten over 

water, moeras, bossen in de verte en natuurlijk erg 

veel vogels(oorten). Meteen ook een uitgelezen plek 

voor een lekkere en best wel ietwat copieuze lunch-

hap …….. Vanaf toren en wal was het o.a. genieten 

geblazen van niet minder dan drie sternsoorten: 

Zwarte, Witvleugel- en Witwangstern. Deze laatste 

soort bleek in Letland een bijzonderheid, er werden 

er zelfs 8 gespot. Een van onze deelnemers haalde 

hierbij zelfs (via gids Karlis) een officiële vermel-

ding in de Letse digitale waarnemingslijst als eerste 

soortwaarnemer op deze plek! Plus als vierde stern 

de Visdief en daarnaast ook nog Dwergmeeuwen!  

Zang en roep waren er ook te over, zoals van Roer-

domp, Waterral, Baardman en Snor. Op het water 

Geoorde en Roodhalsfuut, plus Zomertaling. In het 

overvloedige riet overheerste langs de wiebelende 

vlotbrug de nooit stoppende luid krakende zang van 

onnoemelijk veel Grote Karekieten. Een geweldige 

dag om delend te beleven en ’s avonds op terug te 

blikken! Na weer een overheerlijk diner en een 

productief lijstuurtje (87 dagsoorten) waren we 

intussen de helft van deze vogelreis al gepasseerd. 

DAG 6 

Groep 1, donderdag 12 mei: Riga, met een voge-

lende aanloop. 

Ondanks (of dankzij?!) de gezellige avond hiervoor 

begon de dag al vóór het ontbijt: een uurtje vogelen 

in het bos rondom het hotel. Inmiddels zaten we na 

vijf reisdagen op 132 verschillende waargenomen 

Leefgebied Drieteenspecht 
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vogelsoorten, dus het noteren van nieuwe werd wat 

moeilijker. Maar in elk geval liet o.a. een 

Mi(ddelste)Bo(nte) Specht zich al vlug en mooi zien. 

Na het ontbijt dus richting Riga, maar wel met een 

paar speciale spechtenstops ( n.b.: het NP geldt als  

“Woodpecker Place”). Helaas, met als resultaat nul; 

dit komt waarschijnlijk door mindere activiteiten 

wegens broeden/voederen in deze tijd. Maar wel 

werden er Witkopstaartmezen ontdekt, wat (ondanks 

meerdere stops) helaas met de Ortolaan niet lukte, tja 

……. 

Toen door naar Riga, centraal gelegen in zowel 

Letland als de hele Baltic-regio. Een fraaie stad, die 

op allerlei fronten veel heeft te bieden, zoals bij-

voorbeeld bouwhistorisch en modern bouwkundig. 

Duizendpoot Laura had als gediplomeerde toeristi-

sche gids veel en veelzijdige informatie paraat: 

geschiedkundig, demografisch en tja, waarover 

eigenlijk niet?! Er werd veel bezocht/bekeken: radio- 

en televisietoren (snelle lift naar boven, met aldaar 

prachtig en weids uitzicht), immens grote markthal-

len (vier paviljoens, destijds gebouwd om Zeppelin-

luchtschepen te vervaardigen), Vrijheidsmonument, 

Russisch-Orthodoxe Kerk, Parlementsgebouw, 

parkbrug met honderden slotjes …….. En om gids 

Arnis te plezieren tot slot ook nog even het Haviks-

nest.  

Alles bij elkaar een mooie, veelzijdige, maar ook 

best wel vermoeiende dag. 

Groep 2, zondag 22 mei: gescheiden naar Riga. 

Vandaag scheiding der geesten in de groep. Vijf 

deelnemers werden begeleid door de veelzijdige 

Laura naar en door Riga, twee pakten de fiets en vier 

beleefden gegidst een vogelkijkdag in het Kemeri 

N.P.  

In Riga bleek Laura in haar element: perfect voorbe-

reid, uitstekende stadskennis, geweldig veel know-

how en vooral trots/liefde voor haar hoofdstad en 

land uitstralend. We deden en beleefden veel: be-

zochten een hoge radio- en tv-toren met daar “op 

hoogte” een wijds uitzicht over stad en land. Vanaf 

de trans van een kerktoren in het historisch stadscen-

trum eenzelfde beleving, maar dan met allerlei 

bouwwerken rondom. Al wandelend genoten we van 

imposante kerken, allerhande oude gebouwen, 

monumenten, enorme markthallen en op een gerief-

lijk terras met Laura van een lekker frisse lunch.  

Johan en Yolanda bezochten het KGB-museum en 

waren na afloop erg onder de indruk van de daar 

vertoonde martelwerktuigen en –methodes: gruwe-

lijk en barbaars wat mensen elkaar durven aan te 

doen …… 

Zowaar bezorgde de stad ons ook een nieuwe vogel-

reissoort: de Ringmus! Opmerkelijke afwezige was 

de Turkse Tortel, hoewel als present op de versprei-

dingskaart vermeld, werd deze helemaal niet tijdens 

beide reizen waargenomen (?!). 

 

Bij het “lijsten” bleek dat de vier vogelaars en beide 

fietssters zich beslist niet onbetuigd hadden gelaten: 

soorten als Bontbekplevier, Draaihals, Smient, 

Temminck’s Strandloper en Watersnip lieten de 

daglijst oplopen tot 90 soorten. Tot nog toe bleek dit 

een dagrecord! Lidwien had een dubbelrol als ge-

luks- en pechvogel: als enige had zij de Drieteen-

specht waargenomen; met als gevolg dat deze 

“wenssoort” niet op de groepslijst mocht worden 

gezet. Maar ook als enige was zij met haar privélijst 

hiermee wel de gelukkigste! 

DAG 7 

Groep 1, van Kemeri N.P. via het “Heuvelland” 

naar Madona en de Lubansregio. 

Vrijdag de dertiende werd een TOPdag! Een start 

met een Kleine Bonte Specht was natuurlijk al 

geweldig gaaf. Verder tijdens deze vroege wandeling 

vooral veel vogelzang, het delen van kennis hiervan 

gaf extra plezier. Na het ontbijt werden we door een 

Zwarte Specht uitgezwaaid, waar zou je dit nog eens 

kunnen ervaren?  

Op aanraden van gids Edmuns gingen we eerst voor 

de Scharrelaar, hiervan zijn in Letland maar zo’n 20 

broedparen bekend. De eerste vogels zouden net 

vanuit Afrika zijn aangekomen. Dus: op naar “Rol-

ler’s Place”, een dikke 30 km Noordoostelijk vanaf 

Riga. Pal naast de noordkant van de A2 stopten we 

bij een halfopen duinachtig landschap, plus de 

onvermijdelijke palen met bovengrondse bedradin-

gen. Maar ook met daarop, precies zoals het hoorde, 

jawel: Scharrelaar! Genieten geblazen, maar bij-

voorbeeld ook van de hier niet onverwachte Duin-

pieper. 

Zwarte specht (m) 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

20 

Na de koffie met Hollandse stroopwafels [Bas vierde 

zijn halfjarig huwelijk! (BvE: “dan nu al losgelaten 

?!”) volgde een stop nabij Ligatne, net binnen de 

grenzen van het Gauja Nationaal Park. Hier konden 

we niet alleen 3 Grote Gele Kwikken noteren, maar 

ook een Appelvink. Een stukje oostelijker lunchten 

we bij het riviertje de Amata. Gids Edmuns, ons 

levend/wandelend/rijdend geluidenontvangapparaat, 

bracht ons er meteen op het spoor van een IJsvogel. 

Rond 16 uur kwamen we in het stadje Madona aan, 

hier werden we voor twee overnachtingen in het 

gelijknamige hotel ondergebracht.  

Na het diner volgde een avondexcursie, het motto 

was “Op zoek naar de Nachtzwaluw”, gelukkig 

kwamen we meer tegen! Bijvoorbeeld een (in NL 

geringde) Kolgans, vier Wilde Zwijnen, zingende 

Noordse Nachtegaal, nog meer “avond- + nachtzan-

gers” …… En opeens, in het nachtelijk duister en 

bijna midden op de gravelweg langs het Lu-

bansmeer: de Nachtzwaluw! Regelmatig wordt deze 

vogel hier op wegen aangetroffen, veel risico dus. 

Maar: missie volbracht en uiteindelijk net voor 

middernacht na een topdag de bedden in gerold. 

Groep 2, maandag 23 mei: verhuizen van Cen-

traal naar Oost-Letland. 

Alweer de tweede reisdag, stop 1 was wat oostwaarts 

na de drukte van Riga. BW noemt deze zanderige – 

ex-militaire – droge plek “Roller’s Place”. Koffie-

stop onder de dennen en op zoek: al meteen spotten 

we twee tropisch gekleurde Scharrelaars op een 

draad. De een vloog weg met een kraaiachtige roep, 

de ander liet met een grote volmaakte salto fraai zien 

waarom de Engelse naam “Roller” is. Weer een 

highlight! Hier ook Zwarte Specht, Geelgors, Wes-

pendief, Duinpieper en Boomleeuwerik. 

Verder over de A2 langs de stad Sigulda en even 

later een vogelkijk- tevens lunchstop, net binnen de 

grenzen van oudste NP Gauja. Natuurlijk weer met 

de veelzijdige en gewaardeerde uitstalling van 

Laura’s “mini-supermarkt”, die ondanks de grote 

productafname geen dag uitgeput raakte! Hier als 

“vliegende veren” Grote Gele Kwik en Oeverloper. 

Voortzetting rit over de A2, daarna op de kruising 

met de P30 rechtsaf zuidoostwaarts. Intussen een 

ander landschap: heuvelachtig, meestal meer loof- 

dan naaldbos. Hier leeft een wat minder gefortuneer-

de bevolking (van oorsprong Russisch), maar toch 

zeker wel in een betere situatie dan velen in Zuid-

Bulgarije! Onverwacht plezier met een Grauwe 

Kiek; ook waren we hier niet ver van Letlands 

hoogste punt (Gaizinkalns-heuvel, 312 m). Later 

reden we het stadje Madona in en betrokken we het 

gelijknamige hotel. 

Na een vroeg diner tijdig weg: avondexcursie naar 

het Lubansmeer, met als doelsoort de Nachtzwaluw. 

Madona ligt ongeveer 35 km van het meer, voordat 

de schemering doorzette werd elke waarnemings-

kans uitgebuit. Kemphaan, Grutto en Tureluur, ook 

zingende Sprinkhaanzanger, Snor en Struikrietzan-

ger kwamen op de daglijst, een Schreeuwarend 

ontbrak evenmin. En wat te denken van een rijtje 

grazende Korhanen, weliswaar ver weg, maar mooi 

in de scopes gekregen (bedankt, Ans J.!)?! 

In het half open en schemerige bos en onder een 

schitterend kleurende hemel vervolgens een “boost” 

voor iedereen: een geluidloos vliegende, vlakbij op 

een tak landende Nachtzwaluw-vrouw! Gecomple-

teerd met het mysterieuze doffe geratel en/of zelfs 

ook “klapvliegen” van twee mannelijke soortgeno-

ten! High five door en voor iedereen! Een Houtsnip 

en een later met de “vans” (= busjes) meevliegende 

Ransuil zou je haast gaan vergeten. Regelmatig 

landde deze laatste op een plekje langs de oever, al 

kijkend hals- en nekbrekende toeren tot ruim boven 

180° vertonend. Wat een topdag!! Gelijst werd er 

niet meer, bedrust verlangde onverbiddelijke ge-

hoorzaamheid ……… (de dagteller bleek beland op 

101 soorten, een groepsrecord!). 

 

DAG 8 

Groep 1, zaterdag 14 mei: genieten in regio Lu-

bansmeer! 

Onze laatste volledige dag bood onderweg na de 

koffie een mooie tussenstop: even een heideachtig 

gebied inlopen leverde een onlangs uit Afrika gear-

riveerde Scharrelaar op. Als “bijvangst” daar ook 

nog o.a. Geelgors en Paapje. Vervolgens langzamer-

hand óp naar een mooie lunchplek aan het water, in 

deze omgeving bleek veel gevederte te ontdekken. 

De daglijst schoot omhoog met soorten als Koper-

wiek op nest, Noordse Kwik, Draaihals, Noordse 

Nachtegaal, IJsvogel, Witrugspecht, veel en allerlei 

Duinpieper 
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zingende rietvogelsoorten ……….. En het bleef een 

toch wel speciale dag: er was toestemming gegeven 

om tussen de meren en vijvers van het Lubansgebied 

te gaan rijden, waardoor er erg veel vogelfraais voor 

de lenzen kwam. Zoals Wilde Zwaan, Kiekendieven, 

Arenden en als klap op de vuurpijl ook nog een 

Roerdomp. Dat er een hek was gesloten zodat we 

een omweg moesten maken, vond men vanzelfspre-

kend totaal niet bezwaarlijk, integendeel. Deze 

laatste volledige vogelreisdag was beslist alweer een 

hoogtepunt! 

Groep 2, dinsdag 24 mei: veelzijdigheid troef 

nabij het Lubansmeer! 

Alweer een warme dag, waarmee in de planning 

goed rekening mee gehouden. Ook omdat er ’s 

avonds van alles in de “agenda” stond: dineren, 

inpakken, 2 dagen “lijsten” en een gezamenlijk 

afsluitend uurtje. We reden “om de Noord” rondom 

het Lubansmeer, dankzij onze gidsen en de grote 

verscheidenheid aan leefgebieden werd het weer een 

prachtige vogelkijkdag! 

Al vrij vroeg in de ochtend een echte klapper: in een 

ruigtegebied met struiken, een sloot en nat bos 

hoorden en zagen we een Struikrietzanger; voor 

iedereen een lifelistsoort met ook fotografeermoge-

lijkheden!  

Wat later aan de noordoostkant van het meer een 

lange stop voor koffie en vogelen, dit was bij een 

klein (gesloten) informatiecentrum aan de Rezekne-

rivier. Een combi van moeras-, ruigte- en bosvogels 

bood allerlei moois: Draaihals, Wielewaal, Koper-

wiek, Kramsvogel, Noordse Nachtegaal, Grote Kar 

en andere moeraszangertjes, Roodmus en verrassing 

……… een Witrugspecht die zich meermalen dicht-

bij prachtig liet bewonderen. We lunchten wat 

zuidelijker ergens aan de oever, behaaglijk onder 

zonneparasols die waren voorzien van rondlopende 

zitbanken eronder. Dit gevoel van een tropische 

vakantie maakte alles nog spectaculairder! Verder op 

de route staken we de rivier Rezekne over, later 

reden we langs de zuidoever van het meer richting 

hotel. Behalve de zonet genoemde vogelsoorten 

bracht deze dag nog veel meer moois, zeker noe-

menswaard waren Wintertaling, Wespendief, Zee-

arend, Patrijs, Buidelmees, Klein Waterhoen (roe-

pend), (witgesterde) Blauwborst en als klapstuk: 

Visarend vliegend met prooi in de klauwen! 

“Thanksgiving-avond” tevens internationale 

“familyhappening” 

Na het diner inpaktijd en het “lijsten” van twee 

dagen (dag 7 dus met maar liefst 101 soorten, van-

daag een fraai aantal van 91). Tot slot een gezellig 

afsluitend samenzijn van alle deelnemers en het 

begeleidende Letse “supertrio”. Dit werd al gauw 

zoiets als een internationale “family happening”.  

In een prima sfeer werden achtereenvolgens de 

vogelgidsen/chauffeurs Arnis en Karlis bedankt door 

VWG- “reisleider” Bert met een speech in onze 

gezamenlijke voertaal van deze week, het Engels. 

Plus beiden een envelop met mooie bedankkaart, 

daarop de tekst van de speech en al onze 11 deelne-

mersnamen plus nog een stoffelijke bijdrage. In elk 

opzicht hadden zij ons een geweldige vogelreis 

bezorgd met hun enorme kennis: vogels in beeld en 

geluid, habitats, locaties, educatieve bijdragen en 

niet te vergeten hun betrouwbare rijkunsten! Hierna 

kreeg onze touroperator Laura de loftrompet toege-

stoken. Zij fungeerde als onze Bird Tour “Mum & 

Daddy” tegelijk, die op de achtergrond dagelijks 

haar verzorgende en regelende taken perfect en met 

veel gevoel, humor en efficiency uitvoerde. Onze 

contacten resulteerden in deze geweldig fijne, uitste-

kend geslaagde dubbele vogelreis. Ook voor haar 

een envelop met daarin kaart met speech, deelne-

mersnamen alsook een stoffelijke bijdrage. Voor alle 

drie meer dan verdiend! Hierna bleek de koek nog 

niet op: Laura bedankte in de persoon van Bert de 

hele VWG-commissie voor de in alle opzichten 

wederzijds prima verlopen samenwerking vanaf 

2012 tot aan dit einde. Ook nu vond een gewaar-

deerde tastbare attentie een nieuwe eigenaar, maar 
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dan wel andersom. Na deze “officiële” handelingen 

bleef het gezellig met klinken, drinken, kletsen, 

lachen ………. Tot om 23 uur regelnicht Laura met 

haar regelneefje Bert de zaal keurig in orde bracht, 

ook deze dag zat erop! 

DAG 9 

Groep 1, zondag 15 mei: slotrit van Madona naar 

vliegveld Riga. 

Vandaag dus echt de negende (= laatste) dag van 

onze vogelreis.  

Na het ontbijt reden we in de richting van Riga en 

ook tijdens deze rit werd er veel gezien/gehoord: 

Buizerd, Noordse Nachtegaal, Wilde Zwaan, Ooie-

vaar, Grote Bonte Specht, Wielewaal. De gedreven-

heid ging zelfs zover dat op de hoofdweg achteruit 

werd gereden om een Fazant alsnog op de soorten-

lijst te krijgen!! Uiteindelijk lukte dit zowaar ook 

nog, met uit elk van de twee busjes één bijdrage (dus 

precies genoeg). Een fonkelnieuw item werd het 

koffie drinken/lunchen in een nieuw aangelegd 

station, dat (nog?) nooit in werking was gesteld. Hier 

dan in elk geval gelegenheid om zonder tekengevaar 

schoon te toiletteren, ook de groepsfoto werd er 

gemaakt. 

Vergezeld door wat regen (om alvast aan ons vader-

landse weertype te wennen?) bereikten we het vlieg-

veld. Hier natuurlijk een hartelijk en dankbaar af-

scheid van Laura, Edmuns en Arnis; wat hàdden ze 

ons een mooie vogelreis bezorgd! We wensten dan 

ook dat groep 2 straks van een in alle opzichten even 

goede en fijne vogelreis onder de paraplu van Baltic 

Wildlife zou gaan genieten. 

Groep 2, woensdag 25 mei: laatste dag en toch 

weer tot het vogelaarsgaatje.  

Om negen uur vertrokken we via een alternatieve 

route. Alweer ging Baltic Wildlife tot het gaatje om 

ons nog wat extra voldoening en plezier mee te 

geven. En met succes, toch nóg een topper: na twee 

dagen intensief speurwerk ontdekte Karlis in een 

ruig grasveld eindelijk een Kleine Spotvogel ! Den-

kelijk de afgelopen nacht aangekomen uit Zuid-Azië 

(India). Zicht-, zang- en camerawaarnemingen van 

deze “lifer” voor ons allemaal ….. Later volgden o.a. 

Bosrietzanger, Buidelmees, Grijskopspecht (op 

aangeven van Laura) en een MiBo. Tijdens de laatste 

koffiestop werd eerst een Draaihals en direct daarna  

een Vuurgoudhaan ontdekt; daar werd ook tijd 

gemaakt voor groepsfoto’s.  

Maar oeff!! ......... Plotsklaps bleek de tijd toch te 

zijn omgevlogen! De lunch mocht maar een kwar-

tiertje duren, daarna “op tempo” richting Riga naar 

het vliegveld. Gelukkig lukte het allemaal precies en 

namen we op de parkeerplaats dankbaar afscheid van 

Arnis en Karlis. Laura ging attent mee tot bijna in de 

rij van de incheckbalie en vertrok daarna naar haar 

thuis in de stad Valmiera (Noord-Letland). Wat hàd 

men ons allemaal voor moois weten te bieden! Voor 

het boarden kon Bert nog precies de daglijst bijwer-

ken, deze stopte op 54 soorten. Meteen daarna 

verliep de terugreis naar Schiphol volgens het boek-

je, om 18.15 uur ging iedereen na een hartelijk 

afscheid richting thuis.  

 

AFSLUITING 

De soortenlijst van groep 2 kwam uit op 173 vogel-

soorten, die van groep 1 bleek er 166 te hebben en de 

combilijst van beide groepen bevatte er uiteindelijk 

184. Een prachtig resultaat! 

We kijken terug op een in alle opzichten volledig 

geslaagde vogelreis, de evaluatie-uitkomsten van de 

deelnemers m.b.t. de Baltic Wildlife organisatie 

waren allemaal goed tot excellent. Deze negende 

VWG-buitenlandse “Bird Tour Latvia” behoort 

zeker tot de betere! Baltic Wildlife, bedankt!  

 

Dit verslag komt de lezer/lezeressen onder de ogen 

als we op 5 november de traditionele reünie (thuis 

bij Rob en Elly Eveleens) nog tegoed hebben. En 

dan: óp naar VWG-vogelreis nummer 10! De com-

missie is intussen alweer uit de startblokken ver-

trokken, op zoek naar een mooie bestemming!
 

John van Blaricum, Ton Renniers,  

Jan Hoogeveen, Bert van Eijk 
 

© foto’s: Lidwien Koolschijn,  

Ans Joustra, Bert van Eijk 
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Waarnemingen Reis Letland  
 

Aalscholver Goudvink Koperwiek  Spreeuw 

Appelvink Grasmus Korhoen Sprinkhaanzanger 

Auerhoen Graspieper Kraanvogel Stormmeeuw 

Baardman Grauwe Gans Krakeend Struikrietzanger 

Bergeend Grauwe Kiekendief Kramsvogel Tafeleend 

Blauwborst (W) Grauwe Klauwier Krekelzanger Taigaboomkruiper 

Blauwe Kiekendief Grauwe Vliegenvanger Kuifeend Tapuit 

Blauwe Reiger Grijskopspecht Kuifmees Temminck’s Strandloper 

Boerenzwaluw Groenling Kwartelkoning Tjiftjaf 

Bontbekplevier Groenpootruiter Matkop Torenvalk 

Bonte Kraai Grote Bonte Specht Meerkoet Tuinfluiter 

Bonte Strandloper Grote Gele Kwikstaart Merel Tureluur 

Bonte Vliegenvanger Grote Karekiet Middelste Bonte Specht Veldleeuwerik 

Boomklever Grote Lijster Middelste Zaagbek Vink 

Boomleeuwerik Grote Mantelmeeuw Nachtzwaluw Visarend 

Boompieper Grote Stern Noordse Kwikstaart Visdief 

Boomvalk Grote Zaagbek Noordse Nachtegaal Vuurgoudhaan 

Bosrietzanger Grote Zee-eend Oeverloper Waterhoen 

Bosruiter Grote Zilverreiger Ooievaar (Witte) Waterral 

Bosuil Grutto Ortolaan Watersnip 

Braamsluiper Havik Paapje Wespendief 

Brilduiker Heggenmus Patrijs Wielewaal 

Bruine Kiekendief Holenduif Pimpelmees Wilde Eend 

Buidelmees Hop Poelruiter Wilde Zwaan 

Buizerd Houtduif Putter Winterkoning 

Canadese Gans (Grote) Houtsnip Raaf Wintertaling 

Dodaars Huismus Ransuil Witgat 

Draaihals Huiszwaluw Rietgors Witkopstaartmees 

Duinpieper IJseend Rietzanger Witrugspecht 

Dwergmeeuw IJsvogel Ringmus Witte Kwikstaart 

Dwerguil Kauw Roek Witvleugelstern 

Eidereend Kemphaan Roerdomp Witwangstern 

Ekster Kievit Roodborst Wulp 

Europese Kanarie Klein Waterhoen Roodhalsfuut Zanglijster 

Fazant Kleine Barmsijs Roodkeelduiker Zeearend 

Fitis Kleine Bonte Specht Roodmus Zilvermeeuw 

Fluiter Kleine Karekiet Scharrelaar Zilverplevier 

Fuut Kleine Mantelmeeuw Scholekster Zomertaling 

Gaai Kleine Spotvogel Schreeuwarend Zwarte Mees 

Geelgors Kleine Vliegenvanger Sijs Zwarte Ooievaar 

Gekraagde Roodstaart Kneu Slobeend Zwarte Roodstaart 

Gele Kwikstaart Knobbelzwaan Smelleken Zwarte Specht 

Geoorde Fuut Koekoek Smient Zwarte Stern 

Gierzwaluw Kokmeeuw Snor Zwarte Wouw 

Glanskop Kolgans Sperwer Zwarte Zee-eend 

Goudhaan Koolmees Spotvogel Zwartkop 
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Eksteroog  
 

Volgens het oude volksgeloof heeft de ekster ge-
neeskrachtige effecten. In Schotland geloofde men 
dat het eten van ekstereieren hielp tegen hekserij en 
op het vasteland van Europa geloofde men dat het 
eten van de vogel of van zijn hersenen hielp tegen 
epilepsie. En zelfs tegen koorts bood de ekster een 
probaat middel. Neem de ekster, snijd hem in vieren, 
breng twee stukken aan in de lendenen van de zieke 
en twee op de voetzolen en de koorts zou verdwij-
nen.  

 

Een ekster helpt echter niet tegen likdoorns. Maar 
een andere naam voor dat ongemak is wel: een 
eksteroog. Waar komt die naam vandaan? De ver-
wijzing naar de ekster is een toespeling op het “kwa-
de oog”. Als je goed naar de ekster kijkt, zie je dat 
zijn ogen dreigend zwart zijn. Dat men daarin vroe-
ger iets kwaads zag, is dus voorstelbaar. Om zo’n 
eksteroog te laten genezen diende men volgens het 
oude volksgeloof op de plaats waar een ekster had 
gezeten een kruis aan te brengen en een bezwerende 
formule uit te spreken. 
 

Ons mooie verenigingsblad De Braakbal wordt niet 
ontsierd door advertenties en reclames. Daarover is 
vroeger wel discussie gevoerd, want het toestaan van 
(betaalde) advertenties zou wel de kosten van het 
drukken en verspreiden van dit blad omlaag brengen.  
Ik vind het getuigen van wijsheid dat men destijds 
niet is gevallen voor het grote geld. Ik huiver bij de 
gedachte dat een jagersshop in ons blad zou adverte-
ren, of een firma in landbouwgif een grote reclame 
zou plaatsen. Ook aanbieders van vliegreizen zijn 
mij een gruwel. Om maar te zwijgen over een adver-
tentie met daarin een ledenwerfactie voor de vogel-
werkgroep van IVN-Alphen. Brrr!  
 

Bij het doorbladeren van de oude afleveringen van 
de Braakbal kom ik eigenlijk slechts één uitzonde-
ring op deze regel tegen, en dat zijn advertenties 
waarin onze knotters tegen een vorstelijke beloning 

streekeigen haardhout aanbieden. Maar ja, 
die knotclub kan zich nou eenmaal heel 
veel permitteren. 
Dat die advertenties voor haardhout er niet 
meer in staan, komt niet door een stoer 
besluit van het bestuur van de VWG dat 
die schending van het advertentie- en 
reclameverbod nou maar eens afgelopen 
moest zijn, maar omdat dit geweldige hout 
tegenwoordig zichzelf verkoopt. Er moet 
zelfs wel eens “nee” worden verkocht, 
omdat het hout op is. 
 

Maar ik had het eigenlijk over eksterogen 
in deze column. Een eksteroog oftewel 
likdoorn is een pijnlijke plek aan de voet 
die ontstaat door het naar binnen groeien 
van een opeengepakte hoeveelheid eelt 
(verdikking van de huid). Deze komt voor 
op plaatsen waar druk en/of wrijving op 
de huid wordt uitgeoefend, waardoor meer 
eelt wordt gevormd. Likdoorns komen 
meestal voor op de voetzool, de bovenzij-
de van de tenen en op de teentop. In het 
midden van de likdoorn verzamelen zich 
de dode huidresten. Dit is te zien aan de 
donkere kleur in het midden. Het is zeer 
pijnlijk, soms voelt het zelfs aan alsof er 
een spijker in de voet zit. Hoe ik dat zo 
goed weet?  
Mijn vrouw Margot, zoals velen bekend 
een actief (bestuurs)lid van onze VWG, is 
sinds enige tijd aan de slag als medisch 
pedicure. Zij weet als geen ander hoe je af 
komt van een vervelende likdoorn. Ook 
voor andere voetproblemen kunt u bij haar 
terecht. Zij vraagt een zeer schappelijke 
prijs voor haar uitstekende behandelingen, 
die veel effectiever zijn dan handelingen 
op basis van oude volkswijsheden. Er is 
nog plaats voor nieuwe cliënten. Dus 
twijfel niet, neem contact met haar op. 

 

 Ronald Klingers 
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De vos in De Wilck, 

probleem of natuurlijk fenomeen? 
 

 
 

 

Zolang er weidevogels in De Wilck aanwezig zijn, 

vindt er predatie plaats. 

Een gezonde populatie weidevogels kan prima 

omgaan met roofdieren. 

De grote aantallen broedende weidevogels sturen de 

meeste rovers met gezamenlijke kracht het gebied 

uit. De rovers die wel een ei of kuiken weten de 

verschalken, laten ook genoeg eieren en kuikens 

ongemoeid, zodat de populatie van de verschillende 

weidevogels op peil kan blijven. 

 

De aantallen weidevogels in De Wilck zijn over het 

algemeen nog prima, toch neemt de predatiedruk wel 

toe. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt 

doordat de omringende polders vrijwel geen weide-

vogels meer huisvesten. Hierdoor worden alle preda-

toren uit de regio als een magneet naar De Wilck 

toegetrokken.  Tel daar nog een aantal residente 

rovers bij op, en je krijgt een behoorlijke druk op je 

populatie. 

 

Tot de vijanden van de weidevogels in De Wilck 

behoren de buizerd, bruine kiekendief, zwarte kraai, 

zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, blauwe reiger, 

hermelijn en tenslotte de vos. 

Het vermoeden dat de vos het gebied regelmatig 

bezoekt op zoek naar voedsel bestaat al jaren. 

Vermoedelijke pootafdrukken en uitwerpselen 

werden gevonden, maar tegengekomen zijn we hem 

nooit. 

 

Om zeker te weten dat de vos er voorkomt en om 

een beeld te krijgen van eventuele nestpredatie is er 

in 2015 besloten om dit voorjaar een paar wildcame-

ra’s in De Wilck te plaatsen. Eén camera is op een 

strategisch punt gezet waarvan wij vermoedden dat 

er veel verkeer van zoogdieren plaats zou vinden, de 

andere bij een tureluurnest op een perceel waar 

historisch veel predatie plaatsvindt. 

Wekelijks zijn de sd-kaarten in de camera’s verwis-

seld en is er bekeken welke foto’s en films er ge-

maakt zijn van passerende dieren. 

 

Al in de eerste week was het raak. Op het strategi-

sche punt is een passerende vos vastgelegd. 
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Hiermee was al direct de aanwezigheid in het gebied 

bevestigd. Opvallend is, dat de vos de camera in de 

erop volgende periode nog wel is gepasseerd, maar 

dat dit maar eens in de 2 a 3 weken gebeurde. Hieruit 

kunnen we concluderen dat de vos niet iedere dag 

hetzelfde gebied afstroopt, maar waarschijnlijk een 

behoorlijk groot jachtterritorium heeft.  

Alle waarnemingen van de vos vonden plaats tussen 

21.30 uur en 04.30 uur, alle in de volledige duister-

nis. De poldervossen zijn, waarschijnlijk door de 

jachtdruk, volledige nachtdieren geworden. Dit 

verklaart het feit dat wij de vos nooit overdag heb-

ben waargenomen. 

 

De camera bij het tureluurnest heeft ook bijzondere 

foto’s opgeleverd.  In de volgende serie foto’s is te 

zien hoe een vos het nest in de avond van 6 mei 

zoekt en vindt. Op de derde foto is te zien dat hij de 

kop in het nest steekt. Omdat de eieren ook rond 

deze datum uit hadden moeten komen, kunnen we 

niet met zekerheid stellen dat het nest gepredeerd is, 

maar het is wel zeer waarschijnlijk. Bij controle van 

het nest zijn ook geen schilfers van eierschalen 

gevonden, wat duidt op predatie en niet op uitkomen 

van de eieren. 

Dus, samengevat, geen 100 % sluitend bewijs, maar 

wel een sterke verdenking. 

Hiermee is de aanwezigheid van de vos als nestpre-

dator in De Wilck aangetoond. 

Rest de vraag of dit een probleem is.  

Zoals eerder gemeld, komt er naast de vos nog een 

hele lijst aan predatoren voor. Toch lukt het de 

meeste weidevogels om de broedperiode te volbren-

gen en kuikens uit het ei te krijgen. 

Naar schatting komt zo’n driekwart van de weidevo-

geleieren in De Wilck uit. Uit onderzoek elders is 

gebleken dat een uitkomstpercentage van 75 ruim 

voldoende is voor een gezonde populatie. Dit bete-

kent dat de nestpredatie er in ieder geval niet voor 

zorgt dat de weidevogelaantallen in dit gebied ach-

teruitgaan. 

Het vermoeden bestaat wel dat er ook hier te weinig 

jongen vliegvlug worden, maar het probleem zit hem 

dus waarschijnlijk in de kuikenfase. 

Dan is er nog een andere conclusie uit dit onderzoek 

te trekken. 

Vos op zoek naar het nest 

Het nest is gevonden 

De kop zit in het nest  

De klus is geklaard 
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Vanuit de agrarische hoek wordt nogal eens beweerd 

dat de vos de belangrijkste veroorzaker is van het 

verdwijnen van de weidevogels uit de polder, en niet 

de veranderde bedrijfsvoering van de boeren.  Het is 

absoluut waar dat er tegenwoordig in de meeste 

polders vossen voorkomen en ook dat deze vossen 

graag een eitje of een kuiken meepikken.  

 

Maar, er is nu dus aangetoond dat de vos ook in De 

Wilck voorkomt en er nesten leegrooft. 

Ondanks dit gegeven, komen de weidevogels er nog 

in enorme aantallen voor. 

Voor alle overige polders rond Koudekerk en Ha-

zerswoude geldt dat we mogen aannemen dat de vos 

hier ook voorkomt. Toch is er in al deze gebieden 

geen weidevogel meer te bekennen. 

Dus, terwijl de vos op beide plekken voorkomt, 

komen er alleen in De Wilck nog weidevogels voor. 

Oftewel, de aanwezigheid van de vos is niet de 

bepalende factor voor de aan- of afwezigheid van 

weidevogels in een weidegebied.  Het feit dat er in 

De Wilck op een weidevogelvriendelijke manier 

geboerd wordt, en er in de overige polders voorna-

melijk aan intensieve veeteelt wordt gedaan is de 

werkelijke oorzaak van het verschil. 

 

In de moderne, intensieve veehouderij is er ge-

woonweg geen ruimte meer voor de weidevogels… 

 

 

De bovenstaande gegevens en foto’s zijn verzameld 

door Cor Kes en auteur. 

 

Johan van der Haven 

 

WAARNEMINGEN BIESBOSCH 

Ledenexcursie 24 april 2016 

(zonder verslag) 
Knobbelzwaan Blauwe kiekendief (?) Houtduif Rietzanger 

Grauwe gans Buizerd Holenduif Cetti's zanger 

Grote Canadese gans Torenvalk Koekoek Snor 

Brandgans Waterhoen Gierzwaluw Kleine karekiet 

Nijlgans Meerkoet IJsvogel Fitis 

Bergeend Scholekster Grote bonte specht Tjiftjaf 

Wilde eend Kluut Veldleeuwerik Winterkoning 

Krakeend Kleine plevier Oeverzwaluw Koolmees 

Slobeend Kievit Boerenzwaluw Pimpelmees 

Smient Oeverloper Huiszwaluw Staartmees 

Wintertaling Witgat Witte kwikstaart Boomkruiper 

Zomertaling Bosruiter Gele kwikstaart Ekster 

Tafeleend Tureluur Heggenmus Kauw 

Kuifeend Zwarte ruiter Nachtegaal Zwarte kraai 

Nonnetje Groenpootruiter Blauwborst Spreeuw 

Fazant Wulp Gekraagde roodstaart Huismus 

Fuut Kemphaan Zanglijster Vink 

Aalscholver Kokmeeuw Merel Kneu 

Blauwe reiger Zilvermeeuw Grasmus Groenling 

Lepelaar Kleine mantelmeeuw Tuinfluiter Putter 

Zeearend Visdief Zwartkop Rietgors 

Bruine kiekendief Zwarte stern Braamsluiper 
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Enkele indrukken van Letland 

 
Van 17 t/m 25 mei was ik in Letland, met de VWG. 

Ik zat in groep 2, bestaande uit 11 personen, ver-

deeld over twee busjes.  

 

Wij verbleven op 3 plekken, nl. in het NO aan de 

kust in het Sleteri National Park, vervolgens in het 

Kemeri National Park een km of 50 ten westen van 

de hoofdstad Riga en tenslotte in het Oosten, in het 

merengebied van Lubansk, bij de plaats Madona.   

 

Hieronder beschrijf ik enkele indrukken van het 

land. Individuele vogels noem ik slechts hier en daar. 

 

Letland is anderhalf keer zo groot als Nederland en 

heeft slechts 2 miljoen inwoners, waarvan 50% in of 

rond de hoofdstad Riga woont. Gekscherend zegt de 

Let weleens over zijn land: 'Letland is Riga, en voor 

de rest bos'. 

Dat laatste klopt niet helemaal want er zijn ook veel 

enorme (bloemen)weides en akkers. Hoe het komt 

weet ik niet, maar de bomen zijn vaak minstens 

anderhalf x zo hoog als in Nederland. Majestueuze 

lindes, heel hoge berken en essen. Indrukwekkend, 

het landschap, ook al omdat het licht in het Noorden 

helderder is. Het is ook langer licht. 

Qua mensen dus een kolossaal leeg land, hier en daar 

glooiend, en met een hoogste punt lager dan onze 

Vaalserberg. 

Ik hou van weidsheid en stilte, dus dat kwam goed 

uit. Er is, wat mij betreft, duidelijk sprake van een 

omgekeerde correlatie: hoe minder mensen, hoe 

meer natuur. Soorten die in Nederland sinds 1980 

enorm achteruit gekacheld zijn, zoals de leeuwerik, 

gaan in Letland op veel plaatsen de lucht in. Het 

aantal waargenomen reeën en edelherten kwam 

zeker boven de 20 uit.   

Ook prettig: veel water her en der. Stroompjes, 

meren, een paar grote rivieren en het land ligt aan 

zee.  

 

De weggetjes en wegen verkeren in een redelijke 

staat.  

 

Naarmate men meer naar het Oosten komt, dat wil 

zeggen, in de richting van de grens met Rusland, 

worden de huizen en de enkele kantoren die er staan, 

bonkiger en hoekiger. Het lijkt erop, dat het commu-

nisme het woord elegantie niet in haar woordenboek 

had staan. 

 

Ik ben nooit in de Baltische landen geweest, ook niet 

in Finland en had gemengde verwachtingen over het 

weer, het eten en de accommodaties. 

Terwijl het weer in Nederland met zijn zeeklimaat in 

die periode op z'n zachtst gezegd niet geweldig was, 

hadden wij over de volle week zon en een tempera-

tuur vaak boven de 20C. Schijnt min of meer nor-

maal te zijn zo v.a. 2e helft mei. De zon en de droog-

te in de zomer hoort bij een landklimaat.   

Was het weer al aangenaam, nog verrassender vond 

ik de goede kwaliteit van het eten. Veel verse groen-

ten, lekkere vis- en vleesgerechten, nooit teveel. En 

goede koks.  

Vooral de 2e accommodatie scoorde bij mij een hoog 

cijfer. Ruime kamers, vanwaar we direct op een 

meer uitkeken. Aan een andere kant een glooiende 

tuin, naar beneden uitlopend op een stroompje naar 

dat meer toe. Hier kon men tegen het hotel aan op 

terrasstoeltjes zijn drankje in de namiddag nuttigen 

met uitzicht op bomen vlakbij met vogeltjes, die je 

bij ons niet elke dag ziet. Goudvink, gekraagde 

roodstaart, grauwe vliegenvanger, op een tak voor je 

poserend. 

 

De prijzen van consumpties zijn ongeveer gelijk aan 

die in Nederland in en rond Riga. Ze worden lager 

naarmate men verder van de hoofdstad komt. Groot 

glas bier op die plekken: € 1,50. 

 

Ik heb geen botsingen of ongelukken gezien. Even-

min wreedheid naar kinderen en dieren. Ook geen 

echte armoede. 

 

Hoe het komt, weet ik niet, maar van enige immigra-

tie de afgelopen decennia lijkt geen sprake. Mogelijk 

spelen het gebrek aan werkgelegenheid, de ontoe-

gankelijke taal en de 100% 'witheid' van het mensen 

een rol voor mogelijke immigranten?  

 

Wat zou je, na de positieve indrukken hierboven, als 

bezwaren kunnen opwerpen naar dit land? 

 

Een volledig onverstaanbare en ontoegankelijke taal. 

Slechts enkele woorden komen bekend voor, bijv. 

restaurants. 

Ook na een week wist ik niet wat ja en nee was, of 

hoe je telt of dankjewel en tot ziens zegt. 

Misschien voor sommigen ook het ontbreken van 

heuvels en echte afwisseling in het landschap. Bos-

sen, afgewisseld met weides en akkers, afgewisseld 

met uitgestrekte bossen, afgewisseld met weides en 

akkers etc., dat was het wel.   
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Mijn eerder gemaakte opmerkingen over woningen, 

winkels en gebouwen in het Oosten –  ik zeg het met 

een zekere schroom, want smaken verschillen – 

gelden wat mij betreft ook de meerderheid van de 

mensen daar. Weinig flatteus. De kleding doet aan 

de jaren 50 denken.  

 

Riga heeft een grote overdekte markt met vis- en 

vleeswaren, groente, fruit en andere voedingswaren, 

maar de stad zelf kent nauwelijks enige afwisseling 

in de souvenirwinkels. Niet onbelangrijk, dit, gezien 

de grote wens van Letland naar meer toeristen. Mijn 

dochter heeft een paar jaar geleden een reis gemaakt 

naar alle drie de Baltische staten, en vond Talinn 

meer sfeer hebben. 

 

Over de Baltische staten gesproken: Estland spreekt 

min of meer dezelfde (moeilijke) taal als Finland. 

Litouwen is lang een eenheid geweest met Polen; 

beide landen zijn katholiek 

. 

Letland is een beetje 'squeezed in the middle', denk 

ik. Met wie voelt de Let zich thans verbonden? In 

ieder geval niet met grote buur/beer Rusland, door 

wie het een groot deel van de 20ste eeuw is bezet en 

overheerst. Bovendien is het land in het afgelopen 

1000 jaar in totaal nog geen 50 jaar zelfstandig 

geweest. Nu pas sinds 1991.  

Dit doet 'iets' met een land, lijkt me. Ik heb weinig 

uitingen van trots en Letse identiteit gezien. Slechts 

één monument in het oude gedeelte van Riga.  

Nog steeds krimpt de bevolking. Zoeken jonge 

mensen, wanneer ze daartoe kans zien, hun toekomst 

elders? 

Worden er te weinig kinderen geboren? Hoe krijg je 

deze spiraal de andere kant op? 

 

In ieder geval hoopten onze beide gidsen en onze 

touroperator Laura gretig, dat wij enthousiast zouden 

zijn over onze reis en, eenmaal terug in Nederland, 

reclame zouden maken voor Letland, in de hoop op 

meer toeristen naar dit stille en vriendelijke land met 

zijn prachtige natuur en uitgestrekte buitengebied.  

 

      Dik Elzenga 

 

 
 

Lezing Galapagoseilanden 

 
Op donderdag 22 september organiseert de educatiecommissie  een bijzondere lezing. Ko Katsman, lid van de 

VWG, is op een paar Galapagoseilanden geweest en kan boeiend vertellen over zijn ervaringen.  

 

Dieren en Darwin zijn op de Galapagos nauw met elkaar verbonden. Daarom zal aan beide aandacht besteed 

worden.  

 

Plaats en tijdstip: 22 september in “Het Anker” Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, aanvang 20.00 uur. Kijk 

ook op www.vogelsrijnwoude.nl 
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Razendsnel bewegen zijn zwarte pootjes langs de 

vloedlijn. Een poosje staat hij stil en dribbelt dan 

weer verder. Hier en daar pikt hij strandvlooien op. 

Het is zo’n vogel 

waarvoor ik gren-

zeloze bewonde-

ring heb. En 

grenzeloos zijn ze, 

want ze broeden 

niet eens in Euro-

pa. Die enkele 

tientallen gram-

men zoeken twee 

maanden per jaar 

het hoge noorden 

buiten ons wereld-

deel op om daar 

hun eieren te 

leggen en jongen 

groot te brengen. 

Vervolgens is het 

na het broedseizoen een kwestie van een beetje meer 

links of rechts aanhouden om te zien waar je terecht 

komt. Dat kan op het strand bij Wassenaar zijn, maar 

misschien ook wel in Afrika of langs de Australische 

of Zuid-Amerikaanse kust. En die Wassenaarse  

drieteen kan met een gerust hart later in het seizoen 

nog doorvliegen naar Gambia. Wat een prestaties 

voor zo’n bescheiden vogeltje.  

Wanneer je ’s winters op de Brouwersdam bent, zie 

je ze eigenlijk altijd. Als het donker wordt verzame-

len ze zich op de kunstmatige rotsen. In grote groe-

pen van soms wel meer dan driehonderd exemplaren 

slapen ze gezamenlijk. Met hun snavel tussen de 

veren en vaak op 

één poot rusten ze 

uit van het geren. 

Maar ze slapen niet 

allemaal tegelijker-

tijd. Altijd zijn er 

wel een paar wak-

ker. Hun wakend 

oog houdt de omge-

ving in de gaten.  Je 

hoort een roepje en 

opeens staan alle 

kopjes overeind en 

zijn de ogen gericht 

op de grote mantel-

meeuw die wat te 

dicht in de buurt 

komt.  

Het is niet alleen het gedrag dat zo boeiend is. Ook 

al de kleuren in het avondlicht zijn van een bijzonde-

re schoonheid. De schuimende golven die op de dam 

kapotslaan, de zilverkleurige vogeltjes die afsteken 

tegen het grauw van de basaltblokken en de onder-

gaande zon zijn een lust voor het oog.  

Ik mag heel graag aan het eind van een dagje 

Zeeland nog even langs de Brouwersdam rijden om 

dit tafereel te zien. Het is zo’n mooie afsluiting van 

een dag vogels kijken.

 

Ko Katsman 

  

Drieteenstrandloper           © Ko Katsman 
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Waar een reisje naar Letland 

al niet goed voor kan zijn? 
 

Tijdens een van de diners in Letland kwam het 

gesprek op sociale media, VWG en jongeren. Als je 

meer jongeren bij je club wilt betrekken, is het 

misschien een optie om jezelf wat meer te profileren 

op sociale media; niet alleen een Facebooksite maar 

ook via Twitter en Instagram. Maar ja met deze 

vacature in de club “Verzorger publiciteit V/M 

gezocht!” schiet dat niet zo op want wie zou dat 

willen gaan doen.  

Euh…. ik dus. Was het in mijn beleving eerst nog de 

bedoeling dat ik alleen een twitter- en instagram-

account zou gaan beheren, ben ik nu gezwicht en ga 

het werk van Corrie van der Veer overnemen in de 

educatiecommissie. Komend seizoen doen we het 

nog samen en dan zien we wel weer verder. 

 

Inmiddels ben ik gestart met een twitteraccount dat 

je vindt op @vogelsrijnwoude. Op dit moment 

hebben we al aardig wat volgers. Je kunt over van 

alles tweeten. Iedereen die iets te melden heeft zoals 

tellingen, bijzondere waarnemingen, leuke weetjes 

of iets aangekondigd wil hebben kan mij een mailtje 

sturen (pr@vogelsrijnwoude.nl) en ik zorg dat het 

twitterbericht gemaakt wordt.   

 

Instagram is een ander verhaal, hier draait het alleen 

maar om foto’s. Als je een foto post, kunnen andere 

mensen aangeven dat ze dat leuk vinden en zo bouw 

je ook hier een netwerk van volgers op. Dit account 

heet VogelsRijnwoude en heeft ook al een flink 

aantal volgers. Dus heb je een mooie vogelfoto 

gemaakt stuur die ook weer naar 

pr@vogelsrijnwoude.nl en je foto wordt geplaatst op 

Instagram en als je dat wilt, komt je naam er ook bij 

te staan.  

 

Als er mensen zijn die denken: Ik zou ook wel 

willen tweeten of zelf foto’s op Instagram willen 

zetten, dan hoor ik het graag want het is mogelijk om 

deze accounts met meerdere mensen te delen.  

 

 

 

Gerda van Kleef-van der Meer 
 

 

 

Ingekomen lectuur 
 

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

2. De Strandloper 48.1 – maart 2016 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

3. De Strandloper 48.2 – april 2016 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

Jubileumuitgave  
4. De Strandloper 48.3 – juni 2016 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

5. Limosa 88.4 – 2015 (NOU/Sovon) 

6. Sovon-Nieuws 29.1 –maart 2016 (Sovon) 

7. Vogels 02/2016 (lente) Themanummer: Weidevogels  

(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): 

Drie VWG-leveranciers gaven de onderstaande gegevens door: 

Riet Hoogerbrugge: 15-04-2016, zeven exx., gevonden op straat en stoep: 

Vink (2), Winterkoning (1), Spreeuw (1), Zanglijster (1), Roodborst (1), Ekster (1). 

Geert-Jan van Beek: 30-5-2016: 
Vink (1 vrouw), Ringmus (1).   

Anne Haan: 30-10-2015 en 18-04-2016, raamslachtoffers:   
Houtsnip (1, zie foto), Merel (1 man).    

 
Waarvan natuurlijk langs deze weg acte! 

 

 

 

IJsmeester 
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 Werk aan de 

winkel voor de 

C.D.N.A.: in sept./nov. 

vorig jaar werd veel 

zeldzaams ter beoorde-

ling aangeboden; dit 

onvolledig overzicht 

toont wat soorten, waarvan er meerdere bij 

een aantal VWG-leden niet onbekend zijn: 

Westelijke Baardgrasmus, Ringsnaveleend, 

Ross’Gans, Kleine Topper, Koningseider, 

Arendbuizerd, Oosterse Vorkstaartplevier, 

Grote Franjepoot, Steppevorkstaartplevier, 

Grijze Strandloper, Bonte Tapuit, Wit-

kruintapuit, Spaanse Mus, Afrikaanse Woes-

tijngrasmus. 

 KLIMAATVERANDERING EN HABI-

TATVERLIES: Amerikaanse onderzoekers 

voorspellen dat aldaar voor het jaar 2050 

van de 314 er levende vogelsoorten er 126 

hun leefgebied zullen verliezen. 

 Sinds 1962 zijn de aantallen boerenlandvo-

gels in heel West-Europa met tweederde af-

genomen, in totaal gaat het daarbij dan om 

3,3 tot 5,7 miljoen minder vogels. 

 Het herstel van de waterplanten in de Neder-

landse wateren betekent ook herstel van on-

ze landelijke KROONEENDENPOPULA-

TIE, die nu weer ± 400 broedparen omvat. 

 MONDIAAL gaan jaarlijks vijf miljard vo-

gels, waarvan ruim vier miljard zangvogels, 

op reis; twee miljard (200 soorten) daarvan 

trekken ieder jaar heen en weer van Noord-

Europa naar Zuid-Europa en Afrika, hierbij 

staat de FITIS met 330 miljoen op de eerste 

plaats, gevolgd door Boompieper, Tjiftjaf, 

Boerenzwaluw en Grauwe Vliegenvanger. 

 In ons land overwinteren gemiddeld 2,5 mil-

joen WATERVOGELS aan de kust en in het 

binnenland, met een maximum van 5 mil-

joen in januari. 

 Van de WINTERSPREEUWEN in Neder-

land is 80% afkomstig uit het buitenland. 

 Megaslaapplaatsen in OVERWINTE-

RINGSGEBIEDEN: in West-Senegal zijn 

tot 30.000 Kleine Torenvalken geteld en 

6.000 Grauwe Kiekendieven. 

 Een van de nuttigheden van vangnetten: een 

Tuinfluiter groeit VOOR HET BEGIN VAN 

DE TREK van 20 naar 32 gram, een Kanoet 

van 100 naar 220, een Rosse Grutto van 210 

naar 450. 

 De ROBIJNKOLIBRIE weegt 4,5 gram, 

vliegt op 2 gram vet 800 km en gebruikt 

daarvoor 5,5 miljoen vleugelslagen. 

 Het HONGAARSE-poesta Nationaal Park 

HORTOBAGY heeft in 2016 een alomvat-

tende vogeltelling afgewerkt: men legde er 

340 vogelsoorten vast, hiervan zijn er 160 

broedvogel. 

 Wat ZELDZAME soorten, ter beoordeling 

ingebracht bij de CDNA en waargenomen in 

de periode december 2014/februari 2015: 

o.a. Brilzee-eend, Kleine Trap, Kleine Geel-

pootruiter, Amerikaanse Oeverloper, Ooster-

se Tortel, Siberische Braamsluiper, Pallas’ 

Boszanger, Grijze Junco. 

 Zoals al wat langer bekend is, gaat Staats-

bosbeheer in de OOSTVAARDERSPLAS-

SEN in het moerasdeel een reset van de ve-

getatieontwikkeling en visfauna realiseren; 

dit omdat de doelen voor 19 tot 23 moeras-

vogelsoorten (zoals ROERDOMP en POR-

SELEINHOEN) met voortzetting van het 

huidige beheer op termijn niet zullen worden 

gehaald. 

 VERVOLG: men wil dit aanpassen door 

ACTIEVE WATERSTANDVERLAGING: 

het plan voorziet in twee periodes van ieder 

drie jaren, eerst een drastische verlaging van 

het waterpeil in (delen van) het gebied, ook 

in de winterperiode en daarna een langzame 

verhoging van het peil, hierna blijft het ge-

bied alléén afhankelijk van regenval; een cy-

clus van waterstandverlaging en –verhoging 

zorgt voor opeenvolging van “pieken” van 

verschillende (moeras)vogelsoorten; we 
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wachten de naar we hopen positieve berich-

ten zowel belangstellend als gelaten af ……. 

 VERVOLG OP VERVOLG: het gebied 

heeft een zodanig GROOT SPECTRUM 

VAN VOGELSOORTEN, zodat de omstan-

digheden niet tegelijkertijd voor álle soorten 

gunstig kunnen zijn; moerasvogels behoren 

dan tijdelijk voldoende ander onderkomen te 

kunnen vinden (dus bijvoorbeeld door ge-

biedsdeelprojecten te hanteren). 

 Mogelijke uitbreiding van het aantal jaarlijk-

se verkeersvluchten vanaf/naar/rondom 

VLIEGVELD LELYSTAD naar 45.000 

veroorzaakt veel meer risico voor zowel rei-

zigers als vogels: de Oostvaardersplassen 

huisvesten veel grotere soorten met gevaar 

voor de luchtvaart; zoals in de winter 

100.000 ganzen, in het broedseizoen 2500 

paren Aalscholvers alsook honderden Grote 

Zilverreigers en Lepelaars; komt bij dat in 

de naaste omgeving meer natuurgebieden 

liggen met grote aantallen er verblijvende 

vogels: Markermeer, IJsselmeer, Randmeren 

en Lepelaarplassen.  

 Vervolg: het ontbreken van recent praktijk-

onderzoek en idem cijfers plus het feit dat de 

OOSTVAARDERSPLASSEN en ook ande-

re van de zonet genoemde gebieden de status 

van Europees Naturagebied 2000/Belangrijk 

Europees Vogelgebied hebben, maken de 

onderbouwing van het besluit en mogelijke 

gevolgen (afschot? voortdurende versto-

ring?) totaal onvoldoende. 

 Wat wetenswaardigheden over de GROTE 

ZILVERREIGER ALS BROEDVOGEL in 

ons land: eerste broedpaar in Nederland 

1977, snelle groei in ons land na 2000, in 

2012 ± 180 paar met bijna alle broedvogels 

in de Oostvaardersplassen (kwetsbare 

soort!). 

 GROTE ZILVERREIGERS BUITEN DE 

BROEDTIJD in Nederland: spectaculaire 

toename: landelijk ruim 6300 exemplaren op 

slaapplaatsen in oktober 2014, in de Bies-

bosch winterse concentraties van 900 vo-

gels; wintergasten uit o.a. Frankrijk (noord-

waartse trek), Polen (klassieke oost-

westwaartse trek), ongetwijfeld ook uit an-

dere Oost-Europese landen (in Noordrijn-

Westfalen waarnemingen vanuit Hongarije, 

Polen en Oostenrijk). 

 Vervolg GROTE ZILVERREIGER, nu in 

Europa: geen groei bij broedparen Oosten-

rijk/Hongarije (Neusiedler See, plafond be-

reikt?), in 2012 eerste broedgevallen Zwe-

den, Engeland, België en Duitsland, vesti-

ging Wit-Rusland in 1994 telt nu 1000-2000 

broedparen, toename in Spanje en Frankrijk, 

sterke stijging broedvogels Letland (beves-

tigd door veel waarnemingen tijdens onze 

twee VWG-vogelreizen in mei 2016!), Li-

touwen, Polen en Oekraïne. 

 Het BEEKHERSTEL IN DE ACHTER-

HOEK zit in de vogellift: IJsvogel 1986 2 

broedparen, 1995 15 BP, 2002 37, 2006 41, 

2010 10 (winterse dip!), 2014 27; Grote Ge-

le Kwikstaart 1989 24 broedparen, 1995 45 

BP, 2002 56, 2008 65, 2012 51, 2014 40.   

 In Alaska broedende ROSSE GRUTTO’S 

reizen in één ruk 11.000 km naar hun win-

terverblijf in Nieuw-Zeeland, tweemaal zo 

ver als voor mogelijk werd gehouden! Hun 

aanpassingen? Routes/hoogten zoeken met 

gunstige rugwinden, precies genoeg vetop-

slag, vliegspieren groeien, maag en darmen 

krimpen. 

 Onze weide-GRUTTO’S vliegen twee keer 

zo hoog als biologen voor mogelijk hielden: 

op wel 5 km hoogte! Hun geheim? Voor de 

reis verdikt het bloed, zodat het meer zuur-

stof uit de ijle lucht bindt. 

 Absurde stijging in de tienjarige grafiek van 

de CETTI’S ZANGER in de Biesbosch: van 

1 zingende vogel in 2006 naar 745 territoria 

in 2015; tussentijds (2010) werden, ook in 

het hele gebied, er 314 geteld. 

  Nederland kent sinds enkele jaren een 

WERKGROEP BIJENETERS NEDER-

LAND, deze kreeg in 2015 onverwacht suc-

cesvolle ervaringen: 12 broedgevallen, 

waarvan de eerste kolonie met 7 uitgekomen 

nesten in Limburg; sinds het eerste landelij-

ke broedgeval in 1964 staat de teller nu op 

55. 

 Anonymus Snuffelaer   
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Weidevogels……Hoe lang nog? 
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