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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@gmail.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  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 

 PR-Commissie Gerda van Kleef  06-30690756 pr@vogelsrijnwoude.nl 

  Rob Eveleens 06-51361712 pr@vogelsrijnwoude.nl 

○ Website www.vogelsrijnwoude.nl 

○ Facebook www.facebook.com/vogelsrijnwoude 

○ Twitter / Instagram @vogelsrijnwoude / @vogelsrijnwoude 

 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 18 januari 2017 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 15 februari 2017 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  

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

Hazerswoude-Rijndijk 

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

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

De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 

Vogelwerkgroep Koudekerk /  

Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep richt 

zich op de bescherming van (weide)vogels 

en publiekseducatie. 
 

Redactie 
Simon Alleman (opmaak) 
Fred Leenart 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra  
Gerard Brouwers (eindredactie)  

 

Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  
2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 
e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Ringmus 
©Ko Katsman  

 

Reproductie 
Reproset kopie + 
Dorpsstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 

info@reprosetkopieplus.nl 

 

Distributie 
Coördinatie distributie: 

 Bert van Eijk – 071-5893006 
Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 
Hazerswoude-Rijndijk: 
 Dirk Jansen 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 

Alphen aan den Rijn: 

 John Evenwel  
Corrie van der Veer 

Leiderdorp: 
 Ronald Klingers 
Leiden-Zuid: 
 Marian Komen 
Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 

 Frans Verburgt 
Boskoop: 
 Cor van Zwieten 
Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 
Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
 

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

Facebook: www.facebook.com/vogelsrijnwoude 

 
© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  
  vermenigvuldigd worden zonder toestemming  

  van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Bestuursmededelingen 
 

 

Subsidie voor het schelpeneiland 

26 augustus werden Cor Kes en ondergetekende 

uitgenodigd om te komen praten met een beleidsme-

dewerkster van de gemeente Alphen aan den Rijn 

over onze subsidieaanvraag. 

We kregen te horen, dat we het helemaal verkeerd 

hadden aangepakt. “U had eerst een plan moeten 

inleveren ter goedkeuring en daarna kunnen we 

besluiten al of niet te subsidiëren”. 

We hebben uitgelegd, dat deze werkwijze voor ons 

niet mogelijk was. Het eilandje zou volledig ver-

dwenen zijn. Daar had men begrip voor. We kunnen 

u helaas niet meer dan 3000 à 3500 euro geven! We 

waren verrast!! 

27 september 2016 kregen we zwart op wit, dat het 

3500 euro geworden is. 4 november 2016 kreeg Leo 

dit op onze rekening gestort. We zullen de Raad en 

B&W van Alphen aan den Rijn heel hartelijk bedan-

ken voor dit mooie bedrag. 

 

Bezoek Natuurcamping Hazerswoude-Dorp 

Voorafgaand aan de vergadering met onze coördina-

toren op 1 november kreeg Jos Boin de gelegenheid 

om iets te vertellen over de Natuurcamping in Ha-

zerswoude-Dorp. 

Jos is terreincommissaris van dit 9,6 ha groot gebied, 

dat zowel bos als polderland omvat. 

Natuurcamping slaat op de manier van kamperen: 

met tent, dus geen caravans (uitgezonderd enkele 

mindervalide leden). Er komen veel vogels voor, o.a. 

heeft een havik al 3 jaar jongen grootgebracht. Jos 

nodigt geïnteresseerde VWG-leden uit om eens te 

komen kijken. 

De verantwoordelijkheid voor eventuele excursies 

zal altijd bij de kampbeheerder liggen. 

Ko Katsman: Het zou een locatie voor de Nationale 

Vogelweek kunnen zijn! 

Bert van der Zwaan: Het is een mooi gebied. Ik 

kan het van harte aanbevelen! 

Let wel: Het is particulier terrein. Dus alleen in 

overleg met Jos is bezoek mogelijk. 

Zijn gegevens: josboin65@gmail.com ,  

Mobiel: 06-40799878, tel. 0172-577907. 

De stichting heeft 20 terreinen over Nederland 

verspreid, www.ntkc.nl  

 

Nestkastenvoorraadbeheer 

Wijnand van den Bosch is door de vereniging 

aangesteld als beheerder van de voorraad nestkasten. 

Hij heeft een probleem. De nestkasten bevinden zich 

in een ruimte die voor meerdere leden bereikbaar is. 

Nu mist hij soms nestkasten, zonder een bericht van 

degene die ze heeft meegenomen om ongetwijfeld 

op een prachtige plaats op te hangen.  

Vroeger kende hij die problemen niet, want de 

nestkasten stonden bij Wijnand thuis. 

Soms vindt hij nestkasten, die onbekend zijn voor 

hem. Een goede gever bracht dit geschenk, maar hij 

kan niemand bedanken. Kortom: Hij mist het over-

zicht. 

Dringend verzoek: Denk aan de beheerder!!! Hij wil 

in functie blijven. 

 

Contributie nieuwe leden 

In ons jubileumjaar 2015 gold als regel: In 2015 

aangemeld als nieuw lid, betaalt pas contributie 

vanaf 1 januari 2016.  

De regel was altijd: Wie zich aanmeldt als lid vóór 1 

oktober, betaalt het gehele jaarbedrag. Het bestuur 

heeft deze regel gewijzigd: Met ingang van 2016 

geldt:  

Wie zich aanmeldt vóór 1 juli, betaalt het gehele 

jaarbedrag.  

Later aangemeld is pas contributie verschuldigd 

vanaf 1 januari van het volgende jaar. 

 

 

           Piet van Woerden, 

            Secretaris  

mailto:josboin65@gmail.com
http://www.ntkc.nl/
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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: pr@vogelsrijnwoude.nl, 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. Voor publieksexcursies mag u zich 

aanmelden, maar het is niet verplicht. 

 

Piet van Woerden 

 
 

 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

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 Bus excursie voor publiek en leden: Naar de Delta! Gerda van Kleef 

Do. 09/02 20.00 - 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Gerda van Kleef 

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! Gerda van Kleef 

Zo. 23/04 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat Gerda van Kleef 

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! 
 

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
http://www.vogelsrijnwoude.nl/
http://www.ivn.nl/afdelingen/alphen-aan-den-rijn
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Beheeractiviteiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Natuur-
tuin, 

Koudekerk 

a/d Rijn 

Zaterdag 

09.00 uur 

 
Van maart t/m september kan men er mogelijk 

elke zaterdag terecht via het Hofstedelaantje aan 

de Kerklaan of rechts langs De Ridderhof. 
Graag tevoren even informeren of er wel 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 

 

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 
. 

Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 

 
Margot & Ronald 

Klingers 

(071-5411198) 
 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 

 

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: 
07-10-2017 

 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  7 

Bericht van de voorzitter 

 
De vooruitgang 

 
Veel terugkijken 

doe ik niet en stil-

staan is ook achter-

uitgang, dus voor-

uitkijken dat is het 

devies. Eerder heb 

ik in de Braakbal al 

eens geschreven 

over de vooruit-

gang “de wereld 

van later”. Ook nu 

weer wil ik even 

‘stilstaan’, eigenlijk 

een raar woord als 

je het over de 

vooruitgang wilt 

hebben, bij de vele veranderingen waar wij als mens, 

maar ook als VWG mee te maken hebben.  

  

Vóór de open dag in 2015 dachten we na over ver-

jonging, hoe deze te realiseren. Social media was de 

tip. Facebook werd opgestart, we kregen vele vol-

gers, nieuwe bezoekers van ons gebied en waar-

schijnlijk ook nieuwe leden. Met de komst van onze 

nieuwe PR-vrouw werden er nog wat andere com-

municatiemogelijkheden toegevoegd. Twitter en 

Instagram worden inmiddels ook volop gebruikt en 

bezocht, berichten worden gelezen, geretweet. 

Kortom we hebben de eerste stappen gezet naar 

vernieuwing, verjonging en daarmee ook de conti-

nuïteit van onze VWG. Want beste mensen, als wij 

niets doen en niet proberen mee te gaan in deze 

steeds weer vernieuwende wereld, dan –ben ik bang- 

zal onze vereniging niet veel jonge leden aantrekken. 

Een bijkomend voordeel van het gebruik van moder-

ne media is dat ook de pers deze fora nauwlettend in 

de gaten houdt. Recent hebben we gemerkt dat zodra 

er iets van nieuwswaarde op facebook verscheen, 

hierop direct werd gereageerd door de media. 

 

Welke veranderingen hangen er nog meer in de 

lucht, vraag ik me weleens af. Als ik kijk naar de 

vele commissies die onze VWG telt, zie ik dat in 

deze commissies vaak al vele jaren dezelfde mensen 

actief zijn. Ook weet ik, en weten wij als bestuur, dat 

er soms een vacature is voor een bepaalde commis-

sie, die niet snel ingevuld wordt. Dat is dan ook de 

reden dat wij binnen de bestuursvergaderingen en 

recent ook in het overleg tussen bestuur en commis-

sies hebben gesproken over een mogelijk ‘nieuwe’, 

in ieder geval andere aanpak, als het gaat om het 

realiseren van bepaalde evenementen, excursies, 

activiteiten of wat dan ook. We hebben van gedach-

ten gewisseld over een meer projectmatige aanpak. 

Op deze manier invulling geven aan de realisatie van 

bepaalde activiteiten lijkt makkelijker daar vrijwil-

ligers voor te vinden.  Hierop werd enthousiast 

gereageerd. 

 

Een ander punt waar we naar zouden moeten kijken 

is de manier waarop de dingen binnen commissies 

worden gedaan. Doen we de dingen vanuit een 

bepaalde routine, waarvan we weten of denken dat 

die altijd goed zijn gegaan en daarom niet veranderd 

hoeven te worden of zijn we bang voor vernieuwing 

waarmee we ons op een pad begeven dat we niet 

kennen, niet beheersen. Ik denk dat het goed is om er 

bij stil te staan of sommige zaken misschien anders 

kunnen, op een manier die meer bij deze tijd past. 

Ook al willen wij zelf niet altijd meegaan met de 

snelle veranderingen die onze maatschappij biedt, 

lijkt het mij toch een goede zaak na te denken over 

het feit, dat als wij verjonging van onze vereniging 

willen, wij ons zullen moeten inzetten om het voor 

jonge mensen aantrekkelijk te maken.  

 

Het lijkt mij een goede zaak hierover na te denken en 

ons bewust te zijn dat die mooie vereniging die wij 

hebben ook plek moet bieden aan een jongere gene-

ratie. Heeft u ideeën of wilt u hierover eens van 

gedachte wisselen, kunt u altijd bij mij aankloppen. 

 

 

Bas Bijl 

Voorzitter 
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M’N WERKHUISJE 
 
Ann & Gerard Brouwers vroegen: “Goh, wij hebben 

de kijkhut al zo lang schoongemaakt, zou jij het van 
ons willen overnemen?” Zelf ben ik niet zo van 

poetsen in huis! Dacht na: Een huisje waar je geen 

ramen hoeft te zemen, kan ik wel aan! 

 

Dan de verhalen, dat een werkhuisje wel leuk is. 

Zoals: We doen eerst een bakkie, we zetten alles 
voor je klaar en helpen soms mee!!! 

Bij AMALIA niets van dat al …. Terwijl ik toch 

rekening met haar hield. Stond er een auto of fiets! 
Dan dacht ik: Niet storen!!! AMALIA heeft al 

bezoek! 

 

Aan bezoek had ze geen gebrek! 
VOGELSPOTTERS!! Daarvoor was ze met zorg 

neergezet. Verder? Ik vond er van alles!! 

Dat ze niet in de brand is gegaan, heeft me weleens 
verbaasd. Kaarsen, plastic flessen met wasbenzine, 

papieren zakdoekjes enz. enz. Steeds vroeg ik me af: 

Wat zal ik nu weer vinden? 

 
Dan is het 23 september. Mij was gevraagd op te 

komen passen in Amsterdam. Erg leuk! Maar vrijdag 

is het ook erg gezellig bij de snoeiclub en die heeft 
gewonnen. 

Gewapend met bezem, stoffer en blik verlaat ik het 

erf van de familie KERKVLIET. 
Met het zicht op de hut dacht ik: Wat ziet het er raar 

uit! 

Het riet ontnam me al snel mijn uitzicht. 

 

Lopend over het mooie pad, dat met zorg is aange-
legd, zie ik m’n werkhuisje. 

Nee hè? Is dat opgeblazen?? Verbaasd gekeken… 

Wie doet dat nou?? 

 
Terug bij de club. De eerste die ik tegen kwam, was 

Jan. Jij bent snel terug! Ja, de hut staat er niet meer!! 

Jan: Dan was dat die harde knal vannacht! 
Bij de leden van de club die er waren, sloeg mijn 

verslag ook in “als een donderslag bij heldere 

hemel.” En het was mooi en helder weer!!! 

 
Wat er daarna volgde: politie, journalisten, filmploe-

gen enz. laat ik aan anderen over. 

 

        

   

        

          Groetjes, Ria Heemskerk  
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Ben ik nou zo slim? 

 

Wat is het verschil tussen menselijke en dierlijke 

intelligentie. En vooral hoe komen we daarachter. 

De laatste jaren heeft het onderzoek naar dierlijke 
intelligentie een grote vlucht genomen.  Onderzoe-

kers proberen zich steeds meer te verplaatsen in het 

standpunt van dieren. In zijn boek “Zijn we slim 

genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?” laat Frans 

de Waal zien, dat dieren een stuk slimmer zijn dan 
we dachten. Frans de Waal (1948) is een Neder-

lands-Amerikaanse bioloog, hoogleraar psychologie 

en directeur van Living Links. 
Onderzoeken tonen aan dat slim zijn ook van toepas-

sing is op vogels. Zo wordt een onderzoek beschre-

ven naar mannetjes van de (Vlaamse) gaai. Zij 
maken hun partners het hof door ze heerlijke lekker-

nijen aan te bieden. Aannemend dat alle mannetjes 

graag indruk maken, gaven onderzoekers hun twee 

soorten voedsel om uit te kiezen: wasmotlarven en 
meelwormen. Maar voordat ze hun een kans gaven 

hun partner voedsel aan te bieden, gaven zij zelf haar 

een van de twee soorten te eten. Als hun partner net 
een heleboel wasmotlarven had gegeten, kozen ze 

meelwormen voor haar en vice versa. Maar dat 

deden ze alleen als ze gezien hadden wat de onder-

zoeker haar had gegeven.  Mannetjes hielden reke-

ning met wat hun partner net had gegeten, misschien 
in de veronderstelling dat ze aan een andere smaak 

toe was.   Gaaien kunnen aan soortgenoten voorkeu-

ren toeschrijven en zich in hen verplaatsen. 

Een Oostenrijkse zoöloog deed een proef met een 

laaggeplaatste mannetjes raaf die bedreven was in 
het openmaken van blikken met lekkers erin.  Dat 

mannetje verloor zijn buit vaak aan een hogerge-

plaatst mannetje dat hem pestte en van hem stal. Het 
laaggeplaatste mannetje leerde zijn concurrent af te 

leiden door dolenthousiast lege blikken open te 

maken en te doen alsof hij eruit at. 
Gaaien verbergen hun voedsel opnieuw als ze de 

indruk gekregen hebben dat andere gaaien hen 

daarbij bespied hebben. Raven haasten zich naar 

verborgen voedsel als hun concurrenten dezelfde 
kennis bezitten. Maar als de anderen niets weten, 

nemen ze de tijd. 

Het puttertje kan geleerd worden met een vingerhoed 
aan een kettinkje aan de poot drinkwater omhoog te 

trekken uit een glas.
 

Nieuwe leden:  
Koos Slappendel uit Hazerswoude per 1 oktober 2016,  
Mireille van Duuren (gezinslid) uit Hazerswoude en  
Max Cusell uit Leiden per 1 november 2016.  
Marian Zuidwijk zet per 1 januari 2017 haar lidmaatschap om naar een donateurschap. 
De stand per 9 november is daarmee: 221 leden –inclusief Marian-, 33 gezinsleden (waaronder 2 jongeren)  en 
14 overigen.   

Johan Hogendoorn 
 Ledenadministrateur  
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Openingsavond seizoen 2016-2017 
Lezing IJsland op 08-09-2016 

 
Voor een goed gevulde zaal werd de avond geopend 

met een foto van John van Blaricum die de leden-

activiteitencommissie heeft verlaten en een foto van 
Gerda van Kleef die, voor een gedeelte, zijn werk-

zaamheden heeft overgenomen.  

Er werd stilgestaan bij de komende excursies en 

lezingen van het nieuwe seizoen. Alle nodige infor-

matie hierover is te lezen in de activiteitenkalender 
van de Braakbal of op de website onder het kopje 

excursies. 

 

Na deze mededelingen hebben we bijna ademloos 
zitten kijken naar de meer dan prachtige foto's van 

IJsland, alle gemaakt door Herman van der Hart.  

 

Op deze eerste avond van het seizoen waren het niet 
foto's van vogels die de boventoon voerden maar die 

van de fascinerende landschappen. De bergen Ryo-

liet, een vulkanisch stollingsgesteente dat met name 

voorkomt in de streek Landmannalaugar in het 

zuiden van IJsland, deden een ieder verbazen. Uiter-

aard ging het toch wel over vogels en leerden we dat 

er maar zo'n 75 verschillende soorten voorkomen. 
De meest fotogenieke is toch wel de papegaaiduiker. 

Een reis in foto's over het hele eiland: voor de pauze 

het zuidelijke deel van IJsland van west naar oost en 

na de pauze langs de fjorden aan de noordkant van 
oost naar west. Herman is meerdere keren op IJsland 

geweest maar de laatste keer was in de winter.  

 
De beelden van de met sneeuw en ijs bedekte land-

schappen waren ook prachtig. Hij had ook foto’s van 

de poolvos die er uit ziet als een grote knuffel maar 
het feit dat ze jagen op eiders, papegaaiduikers en 

sneeuwhoenders geeft dan toch weer een ander beeld 

van zo’n beest. 

Op de website  van Herman van der Hart kun je ook 

zijn foto’s van IJsland bewonderen en ik weet zeker 
dat je zelf ook onder de indruk zult raken: 

www.natuurfotovanderhart.nl   

 

           Gerda van Kleef  

© Herman van der Hart 

© Herman van der Hart 

© Herman van der Hart 

http://www.natuurfotovanderhart.nl/
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Steltlopers in de Kop van Noord-Holland 
Excursie 11 september 2016 

 
Iets na 8 uur vertrokken we vanaf Hazerswoude-
Rijndijk met een groep van 11 mensen voor een 

vogeltocht onder leiding van Bert van Eijk. Deze 

keer ging de excursie naar een paar mooie gebieden 
in de provincie Noord-Holland. De dag begon aan-

genaam koel met 18 gr en bewolking, en zou later 

met zon en een graad of 22 eindigen. Ideaal voge-

laarsweer! 

Onze eerste stop was op een grote parkeerplaats ten 

NO van Durgerdam. Na een bak koffie liepen we de 
dijk op waar we een weids uitzicht hadden over een 

groene zee van graslanden (polder IJdoorn). We 

zochten hier tevergeefs naar een Smelleken, maar 

werden na een kleine wandeling door de weilanden 

aangenaam verrast door een mooi en vogelrijk 

plasdrasgebied. We genoten langdurig van vele 

soorten steltlopers (Krombekstrandloper, Zwarte 
Ruiter, Kanoet etc.), rallen (Waterral en Porselein-

hoen) en verschillende eendensoorten. Er werd weer 

flink gepraat over de kenmerken van en verschillen 
tussen deze vogels. Vage kleuren, streepjes, kom-

ma's, snavellengtes en gedrag bleven ons boeien.  

 

Een vogelaar van buiten onze groep wees ons verder 
nog op twee vliegende stippen: Reuzensterns!  

Na ruim een uur liepen we terug en het geluid van 

een Baardmannetje maakte de ochtend voor mij al 
een compleet succes. 

Rond half twaalf arriveerden we bij onze tweede 

stop van de dag, de waterberging bij het dorpje 

Twisk. Ook hier weilanden en een grote plas waar 

we onder andere als nieuwe soort een grote groep 
Goudplevieren zagen. We genoten verder van een 

vliegende Bruine Kiekendief waarvan de eigele kop 

schitterend belicht werd door de zon, die nu volop 

scheen. Een late Kleine Karekiet liet zich nog even 
horen, zoals ook een paar Baardmannetjes. 

 

Na de lunch in het veld reden we naar Den Oever en 
rond twee uur stonden we op de dijk te kijken naar 

een klein 'mystery steltlopertje'. Hij zat ingedoken op 

één van de houten bruggetjes tussen de boten. Bert, 
Jan Hogeveen en ik hebben een tijdlang onze hersens 

Baardman   ©Ton Renniers 

Goudplevieren   ©Adri de Groot 
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geknarst over dit bijna vormloze vogeltje en kwamen 

uiteindelijk gezamenlijk tot de conclusie dat het een 

Temmincks Strandloper moest zijn. Weer een mooie 

soort op de vogellijst! 

 
Verder weer veel vogelsoorten gespot in dit mooie 

stukje van Den Oever: Groenpootruiter, Geoorde 

Fuut, Kleine Strandloper, en in het ruige veld ook de 

Tapuit en de Roodborsttapuit. 

Door een tip van een vogelaar reden we verder naar 

wat onze laatste stop zou worden: de Quarantaine bij 

Westerland. Het zeewater was weliswaar ver weg, 
maar het prachtige licht van de zon over het enorme 

stuk natte strand met daarop Zilverplevieren in 

prachtkleed, was een genot voor het oog! 
Zeer voldaan na een schitterende dag vertrokken we 

tegen 4 uur weer naar huis. 

Ingeborg Blommers 

 

 

WAARNEMINGEN  

Excursie 11 september 2016 
 

Aalscholver Goudplevier Kleine Zilverreiger Putter Turkse Tortel 

Baardman Grauwe Gans Kluut Reuzenstern Visdief 

Bergeend Groenpootruiter Kneu Rietgors Waterral 

Blauwe Reiger Grote Mantelmeeuw Knobbelzwaan Roodborsttapuit Watersnip 

Boerenzwaluw Grote Zilverreiger Kokmeeuw Rosse Grutto Wilde Eend 

Bontbekplevier Grutto (IJslandse) Koolmees Scholekster Wintertaling 

Bonte Strandloper Havik Krakeend Slobeend Witgat 

Boomkruiper Houtduif Krombekstrandloper Smient Witte Kwikstaart 

Brandgans Huismus Kuifeend Sperwer Wulp 

Bruine Kiekendief Kanoet Lepelaar Spreeuw Zilvermeeuw 

Buizerd Kauw Meerkoet Steenloper Zilverplevier 

Drieteenstrandloper Kemphaan Nijlgans Stormmeeuw Zomertaling 

Ekster Kievit Ooievaar Tapuit Zwarte Kraai 

Fuut Kleine Karekiet Pijlstaart Temmincks Strandloper Zwarte Ruiter 

Gaai Kleine Mantelmeeuw Pimpelmees Torenvalk 
 

Geoorde Fuut Kleine Strandloper Porseleinhoen Tureluur 
 

 

 

Totaal 78 stuks 
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Vogels kijken in De Wilck 
16 oktober 2016 

 

De weersvoorspelling was niet echt geweldig voor 
deze vroege zondagmorgen maar als we verzamelen 

is het nog droog. Om negen uur gingen we met z'n 

dertienen richting het sluisje vlak bij de het kijk-
scherm in het oostelijke deel van De Wilck. Louis 

wist de aanwezigen (12 leden en 1 gast) goed te 

boeien. De regen en de zon leverden wel een heel 

mooie regenboog op maar de vogels lieten zich wat 
minder zien; alhoewel we nog wel een boerenzwa-

luw zagen vliegen en later nog drie veldleeuweriken. 

Wat ook opviel deze morgen waren de in groten 
getale aanwezige grote zilverreigers en (grote) bui-

zerds op paaltjes. Eenmaal door het hekje het gebied 

van De Wilck in konden we ook de goudplevieren 
spotten die samen met de kieviten in het weiland 

aanwezig waren. We zagen in onze verrekijker tegen 

een strakblauwe lucht prachtig de watersnippen 
wegvliegen. Hoe mooi kan het zijn op zo'n buiige 

ochtend. Naast al de eerdergenoemde vogels zagen 

we ook wulpen, reigers, puttertjes, witte kwikstaar-

ten, aalscholvers, smienten, wintertalingen en slob-
eenden. Kortom toch een prachtige ochtend met aan 

het einde van de wandeling een heerlijk kopje koffie 

met een stroopwafeltje en een goeie mop van Ans als 
afsluitertje! 

 

           Gerda van Kleef 

HUISZWALUWTELLINGEN 2016 

 

 
         Met dank aan tellers / beheerders 

         Gerard van der Haas 
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GALAPAGOS-EILANDEN 
Lezing op 22-09-2016 

 
Of het kwam door het onderwerp van de lezing of degene die de lezing zou houden of door de grote hoeveelheid 

publiciteit; ik weet het niet maar het was volle bak in Het Anker deze avond. Al deze geïnteresseerde mensen nam 
Ko mee naar de Galapagos eilanden. De diversiteit aan vogels is niet enorm maar zeker wel de moeite waard. Ko 

liet het boekje zien waar alle vogelsoorten en andere voorkomende beesten in staan en dat was verrassend dun. 

Het uit elkaar houden van de grondvinken (z.g. Darwinvinken) is een studie apart. Ze lijken erg veel op elkaar de 

grote, middelste en kleine grondvink, zodat ook een doorgewinterde vogelaar moeite heeft om ze te herkennen.  
 

We hebben mooie foto's gezien van deze vinken maar ook van de fregatvogels, de blauwvoetgent, de zeldzame 

lavameeuw, zwaluwstaartmeeuw en de lachmeeuw. Uiteraard leven er ook andere beesten op de Galapagos; wat 
dacht je van de reuzenschildpad of Galapagos-landleguaan met zijn prachtige kleuren. Het aan land gaan tussen de 

zeeleeuwen was voor Ko een ware natuurbeleving. Darwin kwam uiteraard ook nog aan bod. Van zijn vijf jaar 

durende reis met de Beagle is hij uiteindelijk maar 5 weken op de Galapagos geweest. Hij verzamelde hier vogels 

(vinken) die hij later bestudeerde en zo kwam hij erachter dat ze van elk eiland anders waren. Door zijn reis en het 
bestuderen van alles wat hij had meegenomen, kwam hij tot zijn evolutietheorie.  

Kortom een mooie lezing met prachtige foto's en een goed verhaal. 

 

           Gerda van Kleef 
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GOLFBAAN BENTWOUD 
 

 

Inleiding: 

 

In de winter van 2015-2016 bereikte ons het 

verzoek om de golfbaan in het Bentwoud te 

inventariseren op broedvogels ter verkrijging 

van een Geo-certificaat. Dat leek ons een inte-

ressante uitdaging. We kenden het Bentwoud 

wel, maar de golfbaan was ons nog onbekend. 

Zo’n jong gebied zou misschien wel verrassin-

gen opleveren. Dat is inderdaad gebeurd. We 

vonden vele broedparen in de nog jonge en wat 

oudere beplanting.  

Gedurende 7 bezoeken hebben we vogels op 

zang en met zichtwaarnemingen op kaartjes 

ingetekend. Zo konden we de territoria vaststel-

len en eventueel concluderen of er na meerdere 

waarnemingen op dezelfde plaats sprake was 

van een broedpaar. Op de volgende bladzijden 

vindt u een tabel met waarnemingen en in de 

beschrijving de vaststelling van het aantal 

broedparen. De cijfers spreken voor zich. 

Gezien de nog jonge beplanting op de golfbaan 

lijkt het ons erg interessant om over een paar 

jaar dit onderzoek te herhalen als bomen en 

struiken zich verder hebben ontwikkeld. We zijn 

benieuwd of we dan ook een verandering in de 

vogelstand zien. De leiding van de golfbaan 

vertelde ons dat het onderzoek over drie jaar 

herhaald moet worden om het certificaat te 

kunnen behouden. 
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TABEL BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 

 
SOORT 3/3 24/3 7/4 21/4 5/5 19/5 9/6 7/7 

Fuut  1 2 2 1 2 3 2 

Dodaars    3 1   1 

Knobbelzwaan  2 1 1 1 1 1 1 

Grote Canadese Gans  1 2 2 2 2 2 2 

Wilde Eend 1 9 8   3 4 3 

Krakeend  1  1 1    

Kuifeend  6 4 3 3 1 1 3 

Fazant 1 5 9 7 6 6 2 1 

Meerkoet 2 13 18 15 11 9 6 10 

Scholekster  2 2 1 2 2   

Houtduif     1   1 

Koekoek     1    

Grote Bonte Specht  1  1    1 

Veldleeuwerik 1 1 2 2 2 2   

Graspieper  1  1     

Witte Kwikstaart  1 2 1 1 2 2 1 

Heggenmus 1  2 1 1  1  

Roodborst 1 1 1  2   1 

Roodborsttapuit     1 1 2 1 

Tapuit     2    

Merel 2 1 1 4 3 3 3 3 

Zanglijster  1  1 2 3 1 2 

Sprinkhaanzanger      1   

Kleine Karekiet       3 3 

Tuinfluiter     2 3 1 2 

Grasmus     3 1   

Zwartkop    3 5 6 4 2 

Fitis   10 19 8 7 9  

Tjiftjaf   10 5 4 4 5 4 

Pimpelmees    1 1  1 1 

Koolmees  2 2 3 5 2   

Winterkoning 4 10 7 13 10 7 6 4 

Ekster 2 1 1 2 1 1 1 1 

Zwarte Kraai  2 1 2 2 2 2 2 

Gaai    1 1   1 

Vink  2 2 4 1 3 4 1 

Rietgors  1 2 1 2 3 1 2 
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BESPREKING PER SOORT 
 

Fuut 

We schatten dat er twee à drie broedparen zijn op 

grond van nestvondsten en waarnemingen van futen 
met jongen. 

 

Dodaars 
Mogelijk één broedpaar. Op 21 april twee paar 

baltsende dodaarsen in zuidplas en een paar in plasje 

op golfterrein. Op 5/5 in plasje op golfterrein nest-
bouw. Op 7/7 alleenstaande dodaars in zuidplas. 

Geen waarnemingen van jongen. 

 

Knobbelzwaan 
Eén zeker broedpaar. Nestvondst en waarneming 

ouders met jongen. 

 

Grote Canadese Gans 

Twee zekere broedparen op grond van nestvondsten 

en waarneming ouders met jongen. 
 

Wilde Eend 

Moeilijk te schatten. De aantallen 9 en 8 van resp. 

24/3 en 7/4 slaan op de eenden die gepaard zwom-
men. De aantallen 3, 4 en  3 van 19/5, 9/6 en 7/7 

slaan op de vrouwtjes die we met jongen zagen 

zwemmen. 
Waarschijnlijk tussen vijf en tien broedparen. 

 

Kuifeend 
De aantallen 6 en 4 van 24/3 en 7/4 slaan op het 
aantal gepaarde kuifeenden dat we zagen zwemmen. 

De aantallen 3 van 9/6 en 7/7 slaan op het aantal 

vrouwtjes met jongen. 
Waarschijnlijk tussen drie en zes broedparen. 

 

Fazant 

De aantallen zijn gebaseerd op het aantal roepende 

mannetjes. Tussen zes en negen broedparen. 
 

 

Meerkoet 

De aantallen zijn gebaseerd op nestvondsten en 

ouders met jongen. Tussen twaalf en achttien broed-
paren. 

 

Scholekster 
Stonden regelmatig gepaard op de greens en in de 

buurt van bunkers. Geen waarnemingen van jongen 

en/of nestvondsten. 

 

Houtduif 

Visueel en auditief waargenomen. Waarschijnlijk 

één broedpaar. 

 

Koekoek 
Tijdens de ronde van 5/5 horen roepen. 

 

Grote Bonte Specht 

Driemaal gezien en gehoord op ongeveer dezelfde 
plaats. Waarschijnlijk één broedgeval. 

 

Veldleeuwerik 

Tijdens verschillende rondes gezien en vooral ge-
hoord. Twee broedparen. 

 

Graspieper 
Zingend, maar waarschijnlijk doortrek.  

 

Witte Kwikstaart 

Een paartje bij clubgebouw/restaurant en een paartje 
bij plasje. Verder hier en daar nog wat losse waar-

nemingen. Twee zekere broedparen. 

 

Heggenmus 

Zeker één, waarschijnlijk twee broedparen. 

 

Roodborst 

Zeker één, waarschijnlijk twee broedparen 

 

Roodborsttapuit 
Zeker één (ouders die jongen voeren), mogelijk twee 

broedparen. 

 

Tapuit 

Eén waarneming van mannetje en vrouwtje op 5/5 

nabij bunker. Waarschijnlijk doortrek. 
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Merel 
Drie à vier broedparen. 

 

Zanglijster 
Twee à drie broedparen. 

 

Sprinkhaanzanger 

Eén waarneming van zingend mannetje. Mogelijk 
broedgeval. 

 

Kleine Karekiet 
Drie broedparen. 

 

Tuinfluiter 
Twee à drie broedparen 

 

Grasmus 

Waarschijnlijk berusten de waarnemingen van 5/5 op 
doortrek. Mogelijk één broedgeval. 

 

Zwartkop 
Vier à zes broedparen. 

 

Fitis 
Het aantal van 19 zingende mannetjes op 21/4 berust 

waarschijnlijk op doortrek. Zeven à negen broedpa-

ren. 

 

Pimpelmees 

Eén broedpaar op grond van waarneming ouders met 

jongen. 

 

Koolmees 

Drie à vijf broedparen. 

 

Winterkoning 

Tien à dertien broedparen. 

 

Ekster 

Eén zeker broedgeval. Nest in hoogspanningsmast 

bij clubgebouw. 

 

Zwarte Kraai 

Twee zekere broedgevallen. Een nest in hoogspan-
ningsmast en een nest in bosje. 

 

Gaai 
Zien hem ook buiten teldata regelmatig. Mogelijk 

een broedgeval. 

 

Vink 
Drie à vier broedparen 

 

Rietgors 

Eén zeker broedgeval, ouders met jongen. Waar-
schijnlijk nog twee broedgevallen. 

                                  

 

 

Wijnand van den Bosch 

Ko Katsman 
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VOGELKIJKHUT AMALIA VERNIELD!! 

 
De feiten: 
Donderdag 22 september 2016 omstreeks 23.30 uur 

hoorde Jan Kerkvliet een enorme knal uit de omge-

ving van de vogelkijkhut “Amalia”. 

Hij heeft een poosje het toegangspad naar Amalia, 
dat ligt tegenover zijn boerderij in de gaten gehou-

den, maar verder niets verdachts gezien. 

Vrijdagmorgen kwamen ongeveer 10 vrijwilligers 
van de Vogelwerkgroep naar de boerderij van Kerk-

vliet om zoals gewoonlijk hout te kloven en allerlei 

werkzaamheden te verrichten. 
Ook Ria Heemskerk was van de partij. Zie haar 

relaas in deze Braakbal. 

 

Toen Ria de groep meldde: “Ik kan niets meer 
schoonmaken, want er is geen hut meer!”, durfden 

sommigen te gaan kijken. Wat ze aantroffen was niet 

te beschrijven! 
 

Ronald Klingers heeft direct de politie gewaar-
schuwd. Een motoragent was snel ter plaatse. 

De technische recherche was die dag niet beschik-

baar, maar heeft zaterdag met Cor Kes alles onder-
zocht. Toen het dak werd opgelicht, vonden ze een 

gat in de bodem van de hut. 

Hun conclusie: Waarschijnlijk het gevolg van een 

explosie! Een soort vuurwerkbom tot ontploffing 
gebracht in een afgesloten ruimte! 

 

Woensdag 28 september is er door Bas Bijl in het 
bijzijn van Bert van der Zwaan aangifte gedaan. 

Helaas tot nu toe nog geen spoor van de dader(s). 

 

De rol van de media:  
Ronald Klingers belde ook zijn vrouw Margot. Zij 

heeft meteen foto’s gemaakt en op facebook gepu-

bliceerd. Studio Alphen leest haar bericht en belt de

voorzitter. Bas weet nog van niets, maar verwijst 
door naar de secretaris, die er dichterbij woont. 

Inmiddels had Ronald ook contact met een journalist 

van het Algemeen Dagblad, die snel ter plaatse was 

om foto’s te maken en een interview af te nemen. 
“Ons levenswerk is verwoest”, luidt de kop in de 

krant. 

 

Ik werd gebeld door Cor Kes: Het Algemeen Dag-
blad is hier al. Wil jij de overige kranten informeren? 

Het Leidsch Dagblad en de Groene Hart Koerier 

toonden direct interesse en stuurden een fotograaf of 
vroegen mij zelf een verslag te schrijven en foto’s op 

te sturen. 

Op weg naar het Spookverlaat kreeg ik ook het 

telefoontje van Studio Alphen door. 
Zo stond ik een uur nadat ik het nieuws hoorde met 

verschillende journalisten, fotografen en een film-

ploeg bij de restanten van Amalia. Absurd! 
 

In de zaterdagedities van het Leidsch Dagblad en het 

Algemeen Dagblad van 24 september stonden de 

resultaten. 
Studio Alphen heeft Cor Kes en Ria Heemskerk 

geïnterviewd. 

Bij het 7-uur journaal op vrijdagavond 23 september 
was dit het eerste onderwerp. 

 

Adri de Groot, die voor duizenden vogelliefhebbers 
het Vogeldagboek maakt, was ontzet. 

Hij publiceerde vrijdag meteen een foto van de 

ravage in zijn dagboek met als tekst: 

“De Amaliahut in Hazerswoude is één van mijn 
vaste stekkies. Was. Gisteravond rond half 12 zaten 

omwonenden stijf in hun bed na een enorme knal. 

Verdere woorden overbodig.” 
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De Groene Hart Koerier, een plaatselijk weekblad 

van de voormalige gemeente Rijnwoude opende er 

woensdag 28 september mee op het voorblad en 

vervolgde op een binnenpagina de gebeurtenissen, 
geïllustreerd met prachtige foto’s van Margot.  

 

Het vervolg 
Verschillende leden wisten wel wat er nu moest 

gebeuren. Crowdfunding, de oude hut herstellen, 

alleen een kijkscherm plaatsen enz. 
27 september spraken we in onze bestuursvergade-

ring af: We wachten af wat de verzekering uitkeert, 

dus niets opruimen totdat een expert langs geweest 

is! 

Landschapsbeheer krijgt het voortouw om met 

herstelplannen te komen! 
Herstel van de oude hut lijkt ons geen optie. Het 

nieuwe onderkomen moet “hufterproof” zijn. Alleen 

een kijkscherm, zoals in De Wilck lijkt ons te weinig 

bescherming te bieden voor het publiek. 
Wat het wordt, beslist uiteindelijk het bestuur. Als 

extra vergaderen nodig is, dan zijn we hiertoe graag 

bereid. 
 

6 oktober kreeg het bestuur het voorstel voorgelegd 

van de commissie Landschapsbeheer om een contai-
ner aan te schaffen, die door Bert van der Zwaan te 

verkrijgen was voor een “vriendenprijsje”. Het 

vervoer door de firma Den Hollander kon ook gere-

geld worden. 
Bert van der Zwaan, Carol Honsbeek, Wim de Jong 

en Cor Kes gingen naar Pernis om te onderzoeken of 

het haalbaar was om deze container om te vormen 
tot een vogelobservatiehut. 

Hun bevindingen waren positief, hoewel er veel 

werk verzet zou moeten worden. 

Het bestuur ging akkoord en zo zagen we korte tijd 
later een filmpje op Facebook over het neerlaten van 

de container op het erf van Jan Kerkvliet, die dit ook 

maar weer goedvindt! 

Meeleven 

Het is ongelooflijk wat de ontploffing van Amalia 

teweeg gebracht heeft aan reacties. 

Ik noem er enkele. Adri de Groot kreeg direct van 
een lezer te horen: Als de Vogelwerkgroep hulp 

nodig heeft voor herstel, laat het me weten! 

Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den 
Rijn liet zijn ambtenaar naar Bas Bijl bellen om zijn 

medeleven te betuigen. 

De dames van “Vrouwen van Nu” schreven ons 18 

oktober: Mogelijk kan de heropening van het ver-

nieuwde observatiepunt met onze hulp op een feeste-

lijke manier worden gerealiseerd. 
Uiteraard grijpen we dit aanbod met beide handen 

aan! 

Ook de redacties van kranten reageren direct als ze 
op Facebook een nieuwe ontwikkeling vermoeden. 

Zo schreef het Algemeen Dagblad 4 november dat 

de verzekering niets wil uitkeren. Vandalisme is 

namelijk niet gedekt! “Vogelwerkgroep kan fluiten 
naar verzekeringsgeld”. 

Op dezelfde dag vraagt Studio Alphen of ze hierover 

een interview kunnen opnemen. Bas Bijl en onderge-
tekende werden gefilmd en geïnterviewd. Meteen 

ook het werken aan de container laten filmen. Het 

zou uitgezonden worden door Studio Alphen en door 

Omroep West. Ik heb het nog niet gezien. 
 

Wat een werklust! 

Vrijdag 4 november vroeg de journalist/filmer: Zijn 
die mensen altijd zo actief? Tijdens het interview 

gingen de werkzaamheden namelijk gewoon door. 

Toen ik vertelde over de gastvrijheid van de familie 
Kerkvliet vroeg hij: Zien jullie de boer dan wel eens 

bij je activiteiten? Mijn antwoord: Je hebt hem net 

gefilmd! Jan was namelijk in de container aan het 

werk. Met zo’n team moet de realisatie van een 
nieuw onderkomen voor de vogelliefhebbers zeker 

lukken. 

           Piet van Woerden  
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HUISZWALUW(NESTEN)INVENTARISATIE 
L E I D E R D O R P -  OOST, 25-07-2016 

 
Subsecties: kolonies   

HOOFDSTRAAT-OOST / ACHTHOVENERWEG-WEST / ACHTHOVENERWEG-OOST     

         Tellers: Bert van Eijk en Ingeborg Blommers; tellingenoverzicht vanaf 1999 t/m 2016 

ADRESSEN ’99 ‘04 ’09 ’10 ’12 ’14 ’15 ‘16 

HOOFDSTRAAT-OOST  
        Hoofdstraat 213/215 8 10 6 6 1 0 1 1 

Hoofdstraat 248 1 2 2 2 2 2 2 1 

Achthovenerweg 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Achthovenerweg nr.? --- --- --- --- --- --- 3 --- 

Totaal Hoofdstraatkolonie: 10 12 8 8 3 2 6 2 

ACHTHOVENERWEG 
        Achthovenerweg 3 4 2 10 11 5 7 7 6 

Achthovenerweg 5 2 0 2 2 2 2 2 3 

Achthovenerweg 7 --- --- --- --- 1 0 0 0 

Achthovenerweg 16A --- --- --- 1 1 1 0 0 

Achthovenerweg 16B 1 2 4 4 1 0 0 0 

Achthovenerweg 16C 0 0 1 3 2 2 2 3 

Achthovenerweg 18A 0 0 1 4 4 0 0 0 

Achthovenerweg 22 0 0 3 3 1 0 0 0 

Achthovenerweg 28 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tot. Achthovenerweg-West kol: 7 4 22 28 17 12 11 12 

Achthovenerweg 25/27 1 0 2 2 3 4 6 12 

Achthovenerweg 49c --- --- --- --- --- --- 1 0 

Achthovenerweg 53 --- --- --- --- 2 3 1 0 

Achthovenerweg 56 0 0 2 1 1 1 1 1 

Achthovenerweg 60 0 0 1 3 4 5 3 0 

Tot. Achthovenerweg-Oost kol: 1 0 5 6 10 13 12 13 

Sectie Leiderdorp-Oost, totaal 18 16 35 42 30 27 29 27 

 

Samenvatting/conclusies 2016:   
Dit overzicht is een selectie uit de afgelopen 18 jaren 1999 t/m 2016, om e. e. a. leesbaar te houden.   

Het in 2015 nieuw toegevoegde adres van Achthovenerweg 3 aan de Hoofdstraatkolonie blijkt een foute bena-

ming, want dit adresnummer valt al sinds 1999 onder de kolonie Achthovenerweg-West. Het onbegrijpelijke is, 
dat wij deze bedoelde nieuwe locatie na een half uur extra zoeken niet meer terug konden vinden ……. Dus 

hebben we de 3 nesten van 2015 gewoon laten staan en bij 2016 slechts “---“ingevuld, met vraagteken in plaats 

van huisnummer achter de straatnaam Achthovenerweg ingevuld. In elk geval waren er in het gebied geen andere 

bezette nestlocaties. Wat onbevredigend, maar wie weet wordt een van ons beiden ooit nog eens wakker met de 
oplossing van dit puzzeltje (?!). 

De hele sectie Leiderdorp-Oost vertoonde een hoogtepunt in 2010 met 42 bezette nesten, 2009 telde er 35, 2011 

had er 37, daarna onafgebroken 30 of net daaronder; dit teljaar 2016: 27 nesten.                             

Vergeleken met 2015 daalt 2016 met 2 naar 27: waarvan de Hoofdstraatkolonie 4 bezette nesten in de min, Acht-

hovenerweg-West plus 1, Achthovenerweg-Oost ook plus 1.          

                                        

                  Ingeborg Blommers en Bert van Eijk. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE 
 SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2016 

 

De 22
e
 editie van dit al lang lopende project zit er alweer een aantal maanden op. Sjon, Leo, Gerard, 

Ingeborg, Geert-Jan en Bert maakten hun 14 vooraf geplande rondjes. Alle waarnemingen werden inge-

voerd volgens de Sovon-clustermethode, Bert controleerde alle digitaal vastgestelde territoria en stelde 

die bij enkele soorten bij. 31 Oktober hadden Bert, Sjon en Ingeborg de afsluitende bespreking en in de 

week daarna werden de “goedgekeurde” clusterweergaven bij Sovon ingestuurd. Intussen zijn de territo-

riale soortkaarten in bezit van Sovon (BMP-project) en Staatsbosbeheer (Amsterdam). 

Het tekstuele verslag wordt - als de planning allemaal lukt - in de loop van december naar SBB, Sovon, 

het VWG-bestuur, alle belangstellende VWG-coördinatoren en alle BVI-teamleden Spookverlaat 

/Kruiskade gezonden. Verder is het de bedoeling dat er in De Braakbal 38-1 of 38-2 (februari of mei 

a.s.) een samenvatting van het originele verslag wordt geplaatst. 

Maar een overzicht aangaande de hoofdzaken van het onderzoek kan alvast geen kwaad, dus: 

In zijn geheel bleek 2016 een goed jaar: met 493 territoria in de nu 22-jarige reeks een vierde plaats. 

Na 2015 met 550, 2007 met 510 en 2006 met 494; maar vóór  2005 met 487 als vijfde. 

Verder waren er 53 soorten territoriaal, hiermee staat 2016 samen met 2015 op een gedeelde tweede 

plek in de gehele jaarreeks; koploper is 2014 met 55 territoriale soorten. 

Nieuwe broedvogelsoorten waren er niet, de sinds 1995 opgezette lijst blijft sinds 2014 staan op 76. 

Dit broedseizoen waren er 25 niet-zangvogelsoorten en 28 zangvogelsoorten territoriaal present. 

Het aantal vastgestelde territoria niet-zangvogels kwam op 222, de zangvogels brachten het tot 271. 

Dan nog een blik op de landelijke en Europese betekenis van het gebied in 2016 : 

Aantal territoriale soorten Europese Vogelrichtlijn 1979 in 2016: 2 (Blauwborst w. en Ooievaar); 

Aantal territoria Europese Vogelrichtlijn 1979 tijdens 2016: 3 (Blauwborst w.2 en Ooievaar 1). 

Aantal territoriale soorten Nederlandse Rode Lijst 2004 tijdens 2016: 5 (Boomvalk, Ransuil, Grauwe 

Vliegenvanger, Spotvogel, Wielewaal); 

Aantal territoria Nederlandse Rode Rode Lijst 2004 in 2016: 15 (Boomvalk 1, Ransuil 2, Grauwe 

Vliegenvanger 1, Spotvogel 10,Wielewaal 1). 

Aangaande de Europese Vogelrichtlijn 1979 hebben we gedurende de nu 22 seizoenen (1995/2016) 

lopende broedvogelinventarisaties te maken gehad met 3 soorten uit categorie 1 (= speciale bescher-

ming behoevend).   En wel:  Blauwborst w. (6 seizoenen met in totaal 7 territoria), Grote Karekiet (1 

seizoen, 1 territorium), Ooievaar (22 seizoenen, 23 territoria).  

Alles bij elkaar dus 31 territoria op Europees niveau gedurende 22 jaar (= gemiddeld per soort 1,4). 

Als de Nederlandse Rode Lijst 2004 over 22 achtereenvolgende seizoenen wordt doorgelicht, dan kan 

er als volgt worden samengevat: er verbleven in totaal 15 soorten met 294 territoria (= per soort ge-

middeld 19,6). Dit waren (met tussen haakjes: aantal territoriale jaren en totaal aantal territoria) : Slob-

eend (1-1), Boomvalk (11-12), Patrijs (1-1), Koekoek (19-26), Ransuil (20-51), Groene Specht (2-2), 

Nachtegaal(1-1), Grote Karekiet (1-1), Spotvogel (20-107), Grauwe Vliegenvanger (6-8), Matkop (6-8), 

Wielewaal (3-3), Huismus (1-1), Ringmus (17-67) en Kneu (2-2).   De Top-5 bestond uit: Spotvogel, 

Ringmus, Ransuil, Koekoek en Boomvalk, vervolgens Matkop/ Grauwe Vliegenvanger. 

            

 

 

Bert van Eijk (teamleider). 
  



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  23 

Vogelweekend Sellingen  
7, 8 en 9 oktober 2016. 

 
Dag 1. 

Als buitenbeentjes van de VWG is het vaak tijdver-
spilling om helemaal naar Hazerswoude te rijden, 

zeker als het reisdoel van de excursies in onze rich-

ting ligt. Toch kozen we voor het bezoekerscentrum 
Oostvaardersplassen bij Almere als aansluitpunt, 

omdat we die kant van de Oostvaardersplassen nog 

nooit bezocht hadden en er best nieuwsgierig naar 

waren.  
We wilden niet dat de club op ons zou moeten 

wachten, dus reden we om 7.00 uur weg uit Ruurlo. 

Anderhalf uur rijtijd en een half uur extra voor 
eventuele files, want de A1 loopt om die tijd nogal 

eens vol. De reis verliep voorspoedig en om half 

negen stonden we bij het bezoekerscentrum. Het 
zonnetje kwam door, brandganzen vlogen af en aan, 

het plasje bij de Gasterij lag vol smienten.  

Maar meteen de omgeving afgezocht, want mis-

schien was er iets te zien waar we de groep mee 
konden verrassen. Al na een kwartiertje werden we 

op onze wenken bediend.  

Er streek een forse eend neer, die luid roepend naar 
de smienten zwom. Die moesten echter niets van 

hem hebben. Na een tijdje gaf hij het op en zwom 

weg.  

 
En nu maar hopen dat de Kanonnen uit Hazerswoude 

en omgeving op tijd zullen arriveren om deze vogel 

op de plaat te zetten, want de geraadpleegde gidsen 
gaven ons geen uitsluitsel. 

We hebben geluk. Rond kwart over negen komt de 

groep aangezet, telescopen over de schouders, kij-
kers en camera's in de aanslag. De gevederde acteur 

verstopt zich eerst achter het eilandje, maar zwemt 

uiteindelijk in onze richting en kruipt op de kant 

voor de plaat. 

 

 

 
Op internet vinden we hem terug. Het is een Chi-

leense smient die hier al eerder was gezien. 

 
Na een korte koffiepauze lopen we een stuk west-

waarts over het “Jan van den Boschpad”, naar de 

tweede stop op het uitkijkpunt. Het zicht is uitste-

kend. Er wordt een Zeearend gespot. Lastig te vin-
den door de grote afstand, maar uiteindelijk heeft 

toch iedereen hem bewonderd door een scoop.  

 
De volgende stop wordt de “Onnerpolder”, een ruig, 

nat gebied tussen de stad Groningen en het Zuidlaar-

der meer. Best een flink eind rijden.  
Bert geeft aan dat we onderweg nog even bij het 

plasje tegenover het Harderbroek zullen stoppen, 

omdat er al de hele zomer krooneenden zijn gezien. 

Een prima idee, want we treffen er zeker 50 kroon-
eenden aan en dat is beslist geen alledaagse waarne-

ming. 

 
Vanaf Harderwijk gaat het over de snelweg en 

zonder oponthoud komen we in de Onnerpolder aan. 

 

Het gebied maakt een wat rommelige indruk, omdat 
verwilderde percelen en weidegronden soms zonder 

duidelijke afgrenzing in elkaar overgaan. Dat komt 

omdat de meeste ''grenzen'' kleine slootjes zijn, die 
door de vegetatie aan het oog worden onttrokken. 

Als we later op de dag boven op het nieuwe gemaal 

staan, wordt het me duidelijker hoe het zit. 
In 1998 was er in oostelijk Groningen zo'n water-

overlast, dat besloten werd verschillende polders 

onder water te zetten om schade aan dammen en 

dijken te voorkomen. Om in de toekomst niet weer 
tot dergelijke noodgrepen te hoeven overgaan, 

werden verschillende gebieden ingericht voor water-

berging en daar hoorde de Onnerpolder bij. In deze 
polder wordt drinkwater gewonnen en dat moest 

zonder onderbreking kunnen doorgaan. Dus moesten 

de pompstations hoger worden geplaatst. Ook met de 
agrarische activiteiten moest rekening worden ge-

houden. Er werd een gemaal gebouwd, want langdu-

rige inundatie is nadelig voor de kwaliteit van de 

weide--en landbouwgrond. 
Weliswaar zal een groot deel van het water na ex-

treme regenval weer spontaan afvloeien, maar om dit 

proces niet te lang te laten duren, wordt het gemaal 
ingezet. De Onnerpolder kan zo'n 300 miljoen kuub 

water bergen, een dat is een beste plas. 
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Vanaf het gemaal valt het ons pas goed op hoeveel 

grote zilverreigers in dit gebied bivakkeren. Met een 

grove schatting halen we de honderd. Ook de blauwe 

kiekendieven hebben er een prima leefgebied.  
Het begint te schemeren. Tijd om ons verblijf in 

Sellingen op te gaan zoeken.  

Sellingen ligt nog net in de provincie Groningen, in 
de uiterste zuidoostpunt, dichtbij de Duitse grens. 

 

We starten in colonne, maar op vrijdagmiddag om 
vijf uur ben je elkaar al snel kwijt. Gelukkig biedt de 

routebeschrijving van Bert uitkomst. Ook de alom 

aanwezige elektronica houdt het dwalen binnen de 

perken. Het groepsonderkomen is een grote ver-
bouwde boerderij met bijgebouw. Van de tien be-

loofde slaapkamers vinden we er negen, maar na 

enig speurwerk is er een deur in de woonruimte die 
toegang geeft tot nog een slaapkamer en zo heeft 

iedereen zijn beloofde slaapplek. 

 

Dag 2. 

 

Rond het ontbijt is er altijd even tijd om de omge-

ving af te speuren. Het levert een paar leuke waar-
nemingen op. Bij de schuur van de buren scharrelen 

zwarte roodstaarten en boven het aardappelland jaagt 

al vroeg een man blauwe kiek. Opnieuw een dag met 
een zonnige start. 

 

Het eerste gebied dat we gaan bezoeken is De 

Tjamme, gelegen tussen Beerta en Finsterwolde. 
Het is niet te missen, maar, of het door de wijn 

kwam, we zijn elkaar in de kortste keren kwijt en 

gek genoeg duurt het lang voor iedereen ter plekke 
is. De Tjamme ligt aan de C.G. Wiegersweg, dit 

voor het geval u die kant op gaat. Observeren doe je 

hier het beste vanaf de berm. Het kijkscherm voegt 
niet veel toe. 

De combinatie van ruigte, rietland, bosrand, een 

waterpartij en grasland omgeven door bredere sloten, 

maakt dat er altijd wat te beleven valt. 
In het water vandaag vooral wintertaling, aan de 

oevers groepjes watersnippen, in de ruigte roodborst-

tapuit en rietgors en bij de bosrand zien we een 
ruigpootbuizerd. In de weide aan de andere kant van 

de weg zit een grote concentratie kolganzen, de 

slootjes worden bevolkt door smienten. Genoeg te 
kijken. 

 

Gauw nog een kop koffie voor we verder gaan, naar 

de Dollard, voor een bezoek aan de kijkhut 
“De Kiekkaaste” bij Nieuwe Statenzijl. 

Via de sluis hier stroomt het overtollige regenwater 

van Oost Groningen naar zee. Het is eb, maar er 
wordt niet gespuid.  

Het wad ziet zwart van de brandganzen. Langs het 

Marcelluspad, op weg naar de hut, vliegt een groepje 

van zo'n twintig baardmannetjes op. Ze strijken weer 

neer, maar goed in beeld krijg ik ze niet. De hut is 
dichtbevolkt. Omdat ik bij de baardmannetjes was 

blijven hangen, heb ik niet goed meegekregen wat er 

allemaal gezien is. Ik hoorde zeearend noemen, 
slechtvalk, zwarte ruiter, bergeend, kleine mantel-

meeuw, goudplevier en wulp, maar er is ongetwij-

feld meer gezien. 
Terug op de parkeerplaats ziet Bas een zeearend 

zitten op de dijk. Ook de slechtvalk laat zich nog een 

keer van dichtbij bewonderen. 

 
Het volgende reisdoel ligt aan de andere kant van de 

Dollard, de “Breebaartpolder”. 

We parkeren bij de Reidehoeve. 
Het Gronings Landschap heeft hier een informatie-

centrum ingericht. Boven op deze hoeve is een 

overdekte uitkijkpost voor een eerste blik over de 
polder. Een prima observatiepunt, vooral bij slecht 

weer. Maar voor het serieuze werk is een wandeling 

naar de iets zuidelijker gelegen kijkhut aan te raden. 

De toegang tot de hut is zo goed afgeschermd, dat je 
wel naar binnen moet wil je wat zien.  

Veel kluten, enkele lepelaars, wulpen, bonte strand-

lopers, zwarte ruiters, rosse grutto's en een toch best 
zeldzame steltkluut.  

Ook hier is de kijkhut dichtbevolkt en is de tijd te 

kort om de kennis van de steltlopers nog eens op te 

frissen. De omgeving van de Dollard is zeker een 
aparte excursie waard.  

Toch nog maar eens een hotelletje boeken in de 

buurt van Delfzijl. 
 

Als laatste gebied vandaag is de keuze gevallen op 

het Dannemeer.  
Wij reden Schildwolde uit over de Meenteweg.  

Het Dannemeer ligt dan links van de weg, maar een 

geschikte plek om te stoppen is hier niet. Het beste 

rijd je door, het afwateringskanaal van Duurswold 
over en daarna meteen linksaf. Je zit dan aan de 

verkeerde kant van het kanaal, maar er komen brug-

gen. De Dannemeerweg is voor fietsers, maar de 
tweede zijweg links brengt je midden in het terrein. 

(Deze weg komt uit bij het gehucht Denemarken) 

De waarnemingen waren vandaag niet spectaculair, 
maar dat kan aan het uur van de dag hebben gelegen. 

De witwangsterns waren natuurlijk al vertrokken. Op 

de lijst van zeldzame soorten die hier het afgelopen 

jaar gezien zijn, staan, behalve de witwangstern (die 
er gebroed heeft) nog witvleugelstern, lachstern, 

ralreiger, poelruiter, zwarte ibis, steppekiekendief, 

balkankwikstaart, roodkeelpieper, bonapartes strand-
loper, sneeuwgans en zeearend. Een indrukwekken-

de lijst. 
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Ook dit gebied zet ik op mijn verlanglijst voor het 

volgende jaar. 

 

Ook deze vogelaar vindt het hier super.  

We gaan terug naar Sellingen, waar ons opnieuw een 
uitstekende maaltijd wacht. 

 

Dag 3. 

 

De dag begint wat grijs en op weg naar het eerste 

gebiedje van vandaag regent het even. 
Als eerste bezoeken we een gebied ten noordoosten 

van Stadskanaal, de Veenhuizerstukken. 

We zijn op onbekend terrein. 

We parkeren aan de Onstedderweg op de parkeer-
plaats van het recreatiepark het Page. 

Bij de start van de wandeling gaat het mis. We zijn 

de dijk opgelopen aan de westkant van het Veen-
dam-Mussel kanaal op zoek naar een kijkhut en 

kijkscherm. Vanaf de dijk zien we een aantal vloei-

velden, maar het gebied ingaan is niet toegestaan. 

Een boete riskerend klimmen we toch even over het 
hek. Een ijsvogeltje vliegt op. Schuldbewust gaan 

we snel weer terug en wagen nog een poging om het 

gebied in te komen via de Eerste Veldweg, maar ook 
dat levert niets op. Teleurgesteld keren we om. 

Thuis heb ik nog eens op de kaart gekeken om te 

zien wat er mis was gegaan. Staatsbosbeheer geeft 
aan dat er een kijkhut staat dicht bij de Eerste Veld-

weg, maar daar was niets van te zien. Wat me direct 

opviel, was dat we aan de verkeerde kant van het 

kanaal zaten. De Veenhuizerstukken liggen recht 
tegenover de plek waar wij stonden te kijken, dus 

niet aan de westkant, maar aan de oostzijde van het 

kanaal. Ik heb nog op waarneming.nl. gekeken of we 

iets gemist hadden, maar dat leek niet het geval. De 

enige waarnemer ter plekke die dag had nog twee 

witgatjes gezien, verder was het business as usual. 

 
Het laatste gebied dat we gaan bezoeken is het 

Bargerveen. 

 
Het is het grootste hoogveengebied van Nederland. 

Bekend met hoogveengebieden in mijn eigen omge-

ving valt het me wat tegen. Het is erg open en oogt 
met zijn lange rechte paden wat saai. 

Na een eerste stop aan de westkant rijden we naar de 

parkeerplaats aan de noordzijde, omdat daar wat 

kortere wandelingen staan uitgestippeld. Vlakbij die 
parkeerplaats is een kijkhut en dat trekt natuurlijk, 

want de helden raken vermoeid. Maar er valt niets te 

beleven, dus toch maar het veld in. 
Ook deze excursie lijkt te gaan tegenvallen tot we 

verrast worden door een prachtige slanke kiekendief 

met warm roodbruine onderzijde. Hij/zij jaagt vlak-

bij ons, zonder zich iets van ons aan te trekken. 

Zelden heb ik een kiekendief zo dichtbij in de kijker 

gehad. De camera's klikken. Met alle blauwe kie-

kendieven van dit weekend is de aandacht, althans 
bij mij, wat verslapt. Gelukkig waren er nog wakke-

ren onder ons. Bij nader inzien en met hulp van de 

foto's wordt de determinatie gecorrigeerd. Het ging 
om een juveniele grauwe kiekendief. Een mooie 

afsluiting van een prima vogelweekend. 

 
Na de bekende groepsfoto is het afscheid nemen 

geblazen. Pluim op de hoed van de organisatie en 

een bewonderend woord voor deze groep die zich 

heeft ingezet om er samen een buitengewoon ge-
noeglijk vogelweekend van te maken.  

 

Ruurlo, 12.10.2016. 
 

Wouter Bodegom. 
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WAARNEMINGEN SELLINGEN 
Excursie 7, 8 en 9 oktober 2016. 

 
Aalscholver Kauw  Sperwer 

Baardman Kemphaan Spreeuw 

Bergeend Kievit Staartmees 

Blauwe Kiekendief Kleine Mantelmeeuw Steltkluut 

Blauwe Reiger Kluut Stormmeeuw 

Boerenzwaluw Kneu Tafeleend 

Bonte Strandloper Knobbelzwaan Tapuit 

Boomkruiper Kokmeeuw Tjiftjaf 

Brandgans Kolgans Toendrarietgans 

Bruine Kiekendief Koolmees Torenvalk 

Buizerd Krakeend Tureluur 

Canadese Gans (Grote) Krombekstrandloper Turkse Tortel 

Chileense Smient Krooneend Veldleeuwerik 

Ekster Kuifeend Vink 

Fazant Lepelaar Waterhoen 

Fuut Meerkoet Waterral 

Gaai Merel Watersnip 

Gekraagde Roodstaart Nijlgans Wilde Eend 

Goudplevier Pijlstaart Winterkoning 

Graspieper Pimpelmees Wintertaling 

Grauwe Gans Rietgors Witte Kwikstaart 

Grauwe Kiekendief Roek Wulp 

Groenling Roodborst IJsvogel 

Grote Bonte Specht Roodborsttapuit Zanglijster 

Grote Mantelmeeuw Rosse Grutto Zilvermeeuw 

Grote Zilverreiger Ruigpootbuizerd Zilverplevier 

Holenduif Slechtvalk Zwarte Kraai 

Houtduif Slobeend Zwarte Roodstaart 

Huismus Smient Zwarte Ruiter 

 

 

         De totaalscore: 87 vogelsoorten. 
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TELLINGEN SEPTEMBER 2016 
 

 

Beste mensen, 
 

Waarschijnlijk is dit de laatste zomerse dag van 

september en hoewel je het buiten nog niet 

voelt: herfst en winter staan voor de deur. Tijd 

om onze telwerkzaamheden weer op te pakken! 

 

Komend weekend gaan we weer van start. Be-

nieuwd of er nog veel zomergasten zijn en of we 

al wat trek kunnen vaststellen. Je ziet nu overal 

groepjes spreeuwen en op paaltjes en hekjes 

kom je regelmatig tapuiten tegen. Zo af en toe 

vliegen nog wat zwaluwen over. Kortom: we 

kunnen er weer tegenaan. 

In de week voorafgaande aan een telweekend 

krijg je weer een nieuwsbrief met daarin de 

hoogtepunten van de laatst gehouden telling. 

Ten opzichte van de vorige telperiode is er niets 

veranderd. Ik heb geen berichten gekregen van 

mensen die er mee willen stoppen. Gelukkig 

maar! Vol goede moed kunnen we weer een heel 

seizoen genieten van onze tellingen met hopelijk 

veel en verrassende soorten. Ik wens jullie dan 

ook veel plezier met al doe mooie uurtjes in de 

polders. 

 

       Ko Katsman 
  

Spreeuw         ©Ko Katsman 
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KNOTWEEKEND IN DRENTHE 
30-09-2016 t/m 02-10-2016 

 

Vrijwilligers Staatsbosverwijderaar maken farce van 

stiltegebied Dwingelderveld  

In het rustieke lommerrijke Drenthe woedt al enige 
jaren een stevige discussie over de status van stilte-

gebieden. De gebieden zijn door de overheid aange-

wezen om tenminste op een paar plekken in ons 
drukke land oases van stilte te behouden. Volstrekt 

onduidelijk is echter de doorwerking van deze aan-

wijzing in ruimtelijke ordening en vergunningverle-

ning. Zo togen medewerkers van de Drentse Milieu-
federatie enige jaren geleden met geluidmeters naar 

het stiltegebied Dwingelderveld. Kijkend naar hun 

meetapparatuur leek het er eerder op dat zij zich aan 
de Engelendaal in Leiderdorp bevonden dan aan de 

rand van het grootste natte heidegebied van Noord-

west-Europa. Maatregelen konden niet uitblijven en 
fluks werd de bouwvoor van de voormalige land-

bouwenclave omgetoverd in een mooie vormgege-

ven geluidswal langs de snelweg.  

De stilte keerde weer terug op het Dwingelderveld. 
Voor altijd. Voor altijd? Nee, het stiltegebied van 30 

september tot 2 oktober 2016 aan een nieuwe test 

onderworpen die de doorgaans zo evenwichtige 
Drenten nog lang zal heugen. 

Voor het 5e achtereenvolgende jaar kwam de knot-

ploeg van de VWG Koudekerk/Hazerswoude en 

omstreken op bezoek in Noord-Nederland. Deze 
mensen nemen dat "en omstreken" namelijk nogal 

ruim en schromen niet heel Nederland tot hun werk-

terrein te rekenen. De zoektocht naar een accommo-
datie viel nog niet mee. Zodra de exploitant van 

camping, huisjespark of groepsaccommodatie erach-

ter kwam welke groep schuilging achter die vriende-
lijke juffrouw Margot die probeerde te boeken, 

waren ze "toevallig" helemaal vol, "helaas" dicht of 

werd een andere reden bedacht om deze Randstede-

lingen te weren. Alleen in Westerbork was de repu-
tatie van de VWG nog niet doorgedrongen. En 

zodoende streek de knotploeg neer op een landgoed 

met de wel heel toepasselijke naam Timmerholt. Tot 
groot genoegen van verschillende knotters bleek hier 

ook het vrouwendispuut "de hete herten" van de 

Groninger Studentenvereniging Vindicat neergestre-

ken. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat 
er allerlei "baardmannetjes" met verrekijkers door de 

bosjes scharrelden op zoek naar - zoals ze dat zelf 
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uitlegden - een tjiftjaf, bladkoninkje en misschien 

een roodborstje. 

Ter bewaking van de goede zeden was er daarom 

een stevig inhoudelijk avondprogramma georgani-
seerd. De beroemde hoogleraar dierecologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen prof. Dr. Christiaan 

Both bleek bereid al zijn kennis van de gevolgen van 
klimaatverandering voor de bonte vliegenvanger 

over te brengen op de VWG-leden. Zijn fascinatie 

voor deze 10 gram wegende vogels is al jaren groot, 

en hun vermogen om zonder atlas, gps-kompas of 
tomtom jaarlijks van zuidelijk Afrika naar Drenthe te 

vliegen, dwingt telkens weer zijn bewondering af. 

Het wekte dan ook enige verbazing dat de professor 

zelf, ondanks alle beschikbare technologie, Het 
Timmerholt niet zomaar wist te vinden. Gelukkig 

maakte dit, eenmaal aangekomen, zijn verhaal niet 

minder boeiend. Both bleek zelf een knotvluchteling. 
Hij zaagt net als de VWG'ers jaarlijks elders, in zijn 

geval in Frankrijk, omdat je daar tenminste je snoei-

hout gewoon in de fik mag steken. Kijk dat zijn 

teksten waarmee je de knotploeg weet te boeien. Na 
deze flitsende start werd het serieus: het was name-

lijk de vraag of bonte vliegenvangers zich weten aan 

te passen aan de zich snel voltrekkende klimaatver-

andering, en of dat voldoende lukt. Nog interessanter 
is de vraag of dat een kwestie is van plasticiteit van 

fenotypen of van evolutie, en met precies die vraag 

wist hij de groep 2 uur lang te boeien. (Het antwoord 

bleek overigens evolutie, maar de bewijsvoering 

hiervoor heeft niet iedereen volledig onthouden). 

Alleen voor de 2 meter 17 metende Martijn was er 

slecht nieuws: alleen kleine organismen blijken 
opgewassen tegen het opwarmende klimaat... 

Na een fijne nachtrust bleken de hemelsluizen open 

gegaan te zijn en stroomde de regen neer op het 
Westerborkse. Optimistisch als altijd togen de knot-

ters gewapend met lunchpakketten, gereedschap en 
verschillende dranken op weg naar de werklocatie 

van dit jaar. Aan de zuidrand van het Dwingelder-

veld stond boswachter Willem Borjeson klaar om uit 

te leggen welke bomen er allemaal tegen de vlakte 
mochten. Het moet gezegd, dat was een uitdaginkje. 

Maar eentje die werd aangegaan, natuurlijk! Het 

uitzicht vanuit het beheerkantoor van Natuurmonu-
menten op de grote en - doorgaans - stille heide 

moest hersteld en daartoe werd een berkenbos met 

de grond gelijk gemaakt. Het bos vocht nog even 

terug door een enorme hoeveelheid luizen op de 
zagers af te vuren, maar dat mocht niet baten. Door 

twee gaten in het bos te zagen om vervolgens naar 

elkaar toe te werken was de klus echter wat groter 
geworden dan gezond, een omstandigheid waarvoor 

John geheel de verantwoordelijkheid op zich nam. 

De groep liet het er niet bij zitten en ging na de lunch 
nog een uurtje extra door. Weg was de ontspannen 

sfeer waar knotters nu en dan een praatje maakten of 

om zich heen van het prachtige landschap genoten. 

Met een militaire discipline en slechts orders naar 
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elkaar schreeuwend werden de laatste berken geveld, 

waarna een verbijsterde boswachter kon vaststellen 

dat zijn bos verdwenen was. 

De geplande excursie naar het Mantingerveld kon 
hierdoor niet doorgaan. Een mooie gelegenheid om 

vanaf een hoge zandkop langs het Dwingelderveld 

even bij te komen. De grote stille heide, compleet 

met herder en schaapskudden in een ongeschonden 

horizon lag hier aan de voeten van de uitgeputte 

zaaggroep. Er voltrok zich een wonder: voor het 

eerst in 5 jaar gastknotten in Noord-Nederland was 
de groep stil. Helemaal stil. Nou ja, het was maar 

tien minuten voordat Carol het woord weer nam, 

maar toch!

 

Nog niet genoemd in dit verhaal is de jongste deelnemer van de groep, David. 13 jaren jong mengde hij zich 

soepel in de groep, bij het ontbijt enorme bergen chocoladevlokken op zijn boterham stortend. Wat zou hij nou op 
school vertellen over dit weekend? Door een wonderlijk toeval wisten wij de hand te leggen op het opstel dat hij 

voor zijn juf Nederlands moest schrijven: 
  

 

 

 

"Dit weekend was ik in het Dwingelderveld. 

Er kwam een meneer vertellen over bonte 

vliegenvangers. Gelukkig zat ik achterin, dus 

ik heb computerspelletjes gedaan. De me-

neer had ook goed nieuws voor mij. Alleen 

kleine organismen zijn aangepast op klimaat-

verandering, dus ik zit wel goed als kleinste 

van de groep. 

We moesten de volgende dag een bos omza-

gen van een boswachter met een baard. 

De groep was zo suf om lopend naar de hei te 

gaan. Ik ging natuurlijk mee in de elektrische 

terreintesla. 

We hadden een paar hele sterke mannen bij 

ons, maar die doetjes gebruikten een motor-

zaag. 

Ikzelf legde de dikste berken om met de 

handzaag.  

Er waren heel veel mannen bij die grapjes 

maakten. Ik heb mijn vader beloofd daarover 

op school niks te vertellen. Maar er was ook 

een meneer die steeds Mandela op de tram 

ging zetten. Ik weet niet wat hij daar mee 

bedoelde.  

Het was een leuk weekend. Hopelijk mag ik 

volgend jaar weer mee. 

  

David (13 jaar)." 

 

Wilfred Alblas 

(namens de knotploeg) 
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SOVON-VOGELATLASPROJECT 
 

Landelijke situatie nazomer 2016 
 

Na zowat een jaar zonder voor onze vereniging 

relevant nieuws dan nu maar eens even bijpraten 

over het bovengenoemde project. Uiteindelijk heb-

ben zo’n 25 VWG-leden twee volle seizoenen (win-
ter 2012 t/m zomer 2014) hun steentje eraan bijge-

dragen. Voor de drie ten behoeve van het project 

officieel uitgetrokken jaren had onze club er twee 
ingepland. En na het voor ons min of meer “loze jaar 

2015” is er toch ook wel weer wat te melden.  

Het jaar 2016 gold als een zogenaamd bezemjaar: 

de bedoeling hiervan was het (zoveel mogelijk) 
completeren van de landelijke dekking. 

Intussen zijn alle 1685 atlasblokken aangaande de 

WINTERVOGELS afgerond en gecontroleerd. De 
analyses werden gestart en/of afgewerkt. Alles bij 

elkaar dus prima nieuws over dit projectonderdeel! 

Tijdens het voorjaar werden meer dan 200 
BROEDVOGEL-blokken “gebezemd” en in Sovon-

Nieuws 2016-3 (ontvangen einde september 2016) 

stond de mededeling dat dit totale onderdeel intussen 

ook hoogstwaarschijnlijk “in het veld” is afgewerkt. 
Ook hier kan nu in volle vaart doorgewerkt worden 

aan het analyseren en aanpakken van het afwerken. 

Ook hierover uiteindelijk toch beslist voldoening 
gevend nieuws! 

Dus kunnen we nu wel behoorlijk zeker uitgaan van 

een volledige 100% dekking aangaande allebei de 

projectonderdelen, bravo! Alle tellers aan het hele 

project worden natuurlijk van harte bedankt, wat 

uiteraard ook voor die van onze vereniging geldt. 

Aan dit landelijke “bezemjaar” werd door veel 

deelnemers van harte en flink meegewerkt. Zo telden 
52 mensen meer dan 10 atlasblokken, 15 zelfs meer 

dan 20 blokken. Recordhouder werd de ons niet 

onbekende Arend van Dijk (naar ik me meen te 
herinneren niet zo lang geleden gepensioneerd bij 

Sovon): hij pakte maar liefst 60 atlasblokken aan en 

stelde daarin 206 waargenomen soorten vast. 

Voor veel en allerlei veelzijdig nieuws aangaande het 
Vogelatlasproject: zoek nu en/of later op de site  

www.vogelatlas.nl  of www.sovon.nl Het is niet 

onmogelijk dat je in sommige gevallen daarop moet 
inloggen met je Sovon waarnemerscode (alle tellers 

en mogelijk ook nog anderen die actief zijn bij 

andere projecten zijn hiervan voorzien). 

Aan het slot dan nu de intussen meest prangende 

vraag: Wanneer verschijnt de nieuwe Atlas van de 

Nederlandse Vogels eigenlijk?  

Welnu, het is de bedoeling dat het zover is tijdens de 

Sovon - Landelijke Dag einde 2018. 

Tot zover het laatste nieuws, zodra er meer belang-

rijks/interessants te melden valt dan worden de 
geïnteresseerden natuurlijk van dit nieuws in kennis 

gesteld. Tot dan dus!

           Bert van Eijk 

 

 

Ingekomen lectuur 
 

1. De Strandloper 48.4 – september 2016 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

2. Limosa 89.1 – 2016 (NOU/Sovon) 

3. Limosa 89.2 – 2016 (NOU/Sovon) 

4. Sovon-Nieuws 29.2 – juni 2016 (Sovon) 

5. Sovon-Nieuws 29.3 – september 2016 (Sovon) 

6. Vogels 03/2016 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 

7. Vogels 04/2016 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 

 

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

 

Piet van Woerden  

Secretaris 

  

http://www.vogelatlas.nl/
http://www.sovon.nl/
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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BIRDWATCH 1 OKTOBER 2016 
 
Dit jaar had ik de eer en het genoegen om Wijnand te 

vervangen voor de Birdwatch-telling van 1 oktober. 
De knotgroep was in hetzelfde weekend bezig Dren-

the te ontdoen van overtollige berken (zie facebook 

en twitter), 
waardoor vele 

trouwe tellers er 

dit jaar niet bij 
waren. Dat 

betekende dus 

vroeg opstaan 

en samen met 
Johan van der 

Haven stonden 

we om 7 uur bij 
het scherm 

langs de Bur-

madeweg. Het 

was toen nog 
mistig en koud. 

Maar gelukkig 

deden we al 
snel een leuke 

waarneming door twee ijsvogels te spotten. 

In de loop van de morgen kregen we nog versterking 
van Piet van Woerden, Casper Bottemanne en Jan 

Hoogeveen. Ook Adri de Groot kwam als trouwe 

bezoeker even langs. Gelukkig werd het steeds 

helderder en bleef het droog. We hebben tot 12 uur 
geteld en dezelfde dag bleek nog dat we niet de 

enigen waren die zo veel graspiepers zagen overvlie-

gen. Landelijk werd 
de soort het meest 

waargenomen. Door 

de zachte wind en het 
mooie weer moeten 

we veel vogels 

gemist hebben. 

Onder deze omstan-
digheden vliegen ze 

n.l. heel hoog. 

 
In onderstaande tabel 

vindt u een overzicht 

van soorten en aan-

tallen. Op zich is de 
lijst niet zo spectacu-

lair, maar ik zie het 

ook als een kleine 
bijdrage aan een 

jaarlijks terugkerend, groot Europees project. Door 

jarenlang deze activiteit uit te voeren krijgen we 
steeds beter inzicht in de verplaatsingen van vogels. 

En hoe we dan hun trekroutes kunnen beschermen. 

 

Waargenomen soorten en aantallen    
SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Aalscholver 76 Witte kwikstaart 12 

Boerenzwaluw 10 Blauwe reiger 3 

Graspieper 193 Watersnip 31 

Houtduif 6 Nijlgans 11 

Kievit 15 Witgat 1 

Kokmeeuw 84 Holenduif 7 

Spreeuw 158 Grote Canadese gans 52 

Zilvermeeuw 1 Tapuit 2 

Grauwe gans 107 Kneu 31 

Sperwer 1 Buizerd 9 

Goudplevier 872 Putter 41 

Wilde eend 2 Torenvalk 2 

IJsvogel 2 Bruine kiekendief 2 

Grote zilverreiger 8 Brandgans 2 

Wulp 18 Kauw 10 

Zwarte kraai 3 
  

  

Graspieper                    ©Ko Katsman 
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Ingezonden Brief 
 

Geagte redaksie van de Braakbal, 

 

U ken ons niet, want wij sein ienaniem. Maar wij 
zijn de jonges die jullie fogelhut Amalia hebben 
opgeblase. Wij willen effe segge dat ut ons best wel 
speit. Wij hadden er savons altijd veel lol. We rookte 
hasj, we dronke bier en wein en sate achter de mei-
den aan. Maar toen kreeg 1 van ons, die sukkel 
Braajen… 
 

Nee, joh so schreif je me naam niet. Ut is Brian. En 
we souden toch unaniem blijfen?  
 

O ja, toen bedacht iemand van wie ik ze naam niet 
mag segge dat ut wel kikken sou sein als we de hut 
met fuurwerk souden opblase. We waren allemaal 
stoont, dus we sage er geen kwaat in.  
 

Nou, Sjeffrie, ik fond ut geen goet idee, dat sei ik 

nog.  
 

Hou je bek, Mo. En trouwens, noem me naam niet, 
we sein anonoom, weet je nog? Bovendien schreif je 
me naam anders. Kijk, so: Jeffrey!  
Nou ja, soals ik al sei, we hebben speit. Want ut is so 
kaut sonder hut. Kennen jullie geen nieuwe hut 
neersette? En ut liefst een hut met verwarreming en 
een tap. En een mooie schone want om gravvietie  
op te spuite. 
 

Fraag geleik effe om een sterio apparaat, want een 
beetje musiek derbei sou geen kwaat kenne. 
 

Goet idee, Braajen. 
 

Sjeffrie, geen name, we sein onaniem, weet je nog? 
 

Oh ja, das waar.   
En of se die hut weer fan hout wille make, want 

dan ken ik dur lekker in krasse met me mes. 
 

Ja, en hout fikt so lekker! 
 

Nee jonges, niet in de fik steke, anders sitte we so 
weer in de kau. 
 

Nou redaksie, dat was dus onse fraag. En fan mein 
fader, die nou gaat met Braajen se moeder, moest ik 

segge dat wij dan wel wat wille trug doen 
voor jullie klup. Dus beifoorbeelt iemant 
in elkaar slaan aan wie jullie een hekel 
hebbe, of we wille wel fogeltjes foor jullie 
fange, dan ken je se fan wat digterbei 
bekeike. Of wille jullie goetkope druks? 
Me broer verbout sein eigen wiet, als ie 
niet fast sit teminste, dus daar ken ik wel 
wat ritsele. Wille jullie nog wat segge, 
jonges? 
 

Ja, ken dur wat meer porno in de Braak-
bal? 
 

Nee, Braajen, ofer de hut bedoel ik. 
Sjeffrie, hoe faak moet ik ut nou nog 
segge: unanoem!!  
Sorrie. Jij nog wat Mo? 

 

As jullie geen nieuwe hut neersette dan 
ga ik klage ofer dikskriminasie. Ik hep 

regt op een hut. 
 

Ja, das een goeie. Dan kennen se ut niet 
wijgere. Se moete luistere naar de wet. 

 

Met friendelukke groet, 
 

Brian, Mo en Jeffrey (oeps, nee, vergeet 

dit maar, want we sein anuniem) 
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TELLINGEN OKTOBER 2016 
 

Beste mensen, 

 

De eerste telling is al geweest, maar voor velen 

van jullie barst het telseizoen pas echt komend 

weekend los.  

Uit de verhalen van vele vogelaars in onze 

omgeving schijnt het een goed torenvalkenjaar 

geweest te zijn. Waarschijnlijk was er een over-

vloed aan muizen waardoor vele jonge vogels 

konden uitvliegen. In de gebieden die in sep-

tember geteld zijn, zagen we dan ook in de 

Oostbroekpolder 2, in De Wilck 6 en in de 

Riethoornse polder 3 torenvalken. Iets om de 

komende telling in de gaten te houden? 

 

In De Wilck was het trouwens toch leuk tellen: 

15 grote zilverreigers, 785 grauwe ganzen, 167 

wintertalingen, 4 pijlstaarten, 5 buizerds, 3 

bruine kiekendieven, 2 sperwers en een havik.  

 

Verder nog een kleine plevier, een ijsvogel, 37 

graspiepers, 8 tapuiten, 2 paapjes, 6 gele kwik-

staarten en 15 boerenzwaluwen. In de Geerpol-

der vlogen nog 11 boerenzwaluwen en ook nog 

eentje in de Oostbroekpolder. Daar zaten ook 

nog eens 180 goudplevieren en 7 grote zilvers. 6 

Grote zilverreigers zaten in de Groenendijks-

epolder waar ook 390 grauwe ganzen verbleven. 

Hopelijk inspireren deze soorten en aantallen 

jullie om komend weekend weer vol goede 

moed aan onze maandelijkse winterklus te 

beginnen.

            Ko Katsman   

Torenvalk         ©Ko Katsman 
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VOGELTREK 
Excursie IJmuiden op 22 oktober 2016    

 
Als we het strand van IJmuiden oplopen, zijn het de 

grote hoeveelheden drieteenstrandlopertjes die 
opvallen. Deze grappige vogeltjes lopen met de 

vloedlijn mee heen en weer en scharrelen zo hun 

eten bij elkaar.  

 

Een leuk begin van deze excursie waarbij het de 

bedoeling is dat we de vogeltrek gaan bekijken vanaf 
de zuidpier bij IJmuiden. We zijn met z’n eenen-

twintigen op stap gegaan en verwelkomden daarbij 

een nieuw lid. Tijdens de 3.1 km lange wandeling 
over de pier is het aantal waarnemingen dat we doen 

een beetje tegenvallend. De grote hoeveelheden 

blijven uit maar de enkelingen die we zien zijn toch 

wel leuk. We zien al snel een zwarte zee-eend dob-
beren die ook met de verrekijker mooi te zien is. 

Leuk zijn de zeehondjes/robben die met hun koppies 

net boven water uitkomen. Steenlopertjes zijn wel in 
groten getale aanwezig en deze drukdoende vogeltjes 

laten zich mooi van dichtbij bekijken.   

 

Er zwemt ook een eenzame rotgans en aan de andere 
kant van de pier zwemt een alleen gaand vrouwtjes 

eider. De mooiste waarneming op de terugweg is die 

van een jonge jan-van-gent die overvliegt. Ik had 
hem niet als zodanig herkend omdat hij nog hele-

maal donker was en bij jan-van-genten denk je 

eerder aan een wit gekleurde vogel.  
Er vliegt ook nog wat klein spul rond; er wordt een 

goudhaantje gezien maar ook een winterkoninkje, 

roodborstje, koperwiek en een graspieper. Als we 

terug zijn aan het begin van de pier ontstaat er een 
hevige discussie over een piepersoort die rondschar-

relt op de rotsen aldaar. Is het de oeverpieper of is 

het de graspieper? Jan en ik maken allebei een foto 
van het niets vermoedende vogeltje en we komen, 

gezamenlijk, tot de conclusie dat het een oeverpieper 

moet zijn. We gaan terug naar de auto en doen daar 

eerst nog even een “achterbakkie” voordat we het 
Kennemermeergebied gaan verkennen. De weersom-

standigheden zijn blijkbaar voor de vogeltrek niet 

ideaal maar voor ons vogelaars is het een heerlijke 
dag om buiten te zijn.  

Het is erg stil in het gebied en een enkel vogeltje laat 

zich maar zien of horen. De eerste vogel die we 

horen, wordt door niemand herkend, zelfs de kenners 
laten het deze keer afweten. Even later horen we het 

“gegil” van de waterral; heel herkenbaar! Op een 

bepaald punt splitst het pad in tweeën en de groep 
ook. Altijd leuk want de ene groep ziet natuurlijk 

meer dan de ander en ook nu blijkt dat zo te zijn. 

Onze groep zag in ieder geval een mooie buizerd 
vliegen!  

 
Nagenietend in het zonnetje wachten we op de rest 
van de groep en maken we de balans op: de vogels 

hadden vandaag geen trek!  
 

    Gerda van Kleef 
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WAARNEMINGSLIJST 
 LEDENEXCURSIE IJMUIDEN 22-10-2016 

 
Aalscholver Kleine Mantelmeeuw  Steenloper 
Blauwe Reiger Kokmeeuw Stormmeeuw 
Buizerd Koolmees Tafeleend 
Dodaars Koperwiek Tjiftjaf 
Drieteenstrandloper Krakeend Torenvalk 
Eider Kramsvogel Veldleeuwerik 
Ekster Kuifeend Vink 
Fazant Meerkoet Waterral 
Fuut Merel Wilde Eend 
Goudhaan Oeverpieper Winterkoning 
Graspieper Paarse Strandloper Wintertaling 
Grauwe Gans Pijlstaart IJsvogel 
Groenling Pimpelmees Zanglijster 
Grote Mantelmeeuw Putter Zilvermeeuw 
Heggenmus Roodborst (Zwartbuik)rotgans 
Houtduif Roodkeelduiker Zwarte Kraai 
Huismus Scholekster Zwarte Zee-eend  
Jan-van-gent Slobeend  
Kauw Spreeuw Totaal: 55 soorten 

 

Contributie/donatie 
 

De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd, is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten 

dezelfde werkwijze te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een envelop 

aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het 
jaar 2017. 

 

Vanaf 1 augustus 2014 dient het bankrekeningnummer aangepast te zijn aan de z.g. IBAN (International Bank 
Account Number)-voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons aangepaste  ING-

rekeningnummer  

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

   Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

   Van Beethovenlaan 97  

  2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 
 

en graag voor 28 februari 2017. 

Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende bedragen: 
 

 Contributie voor een lid is   € 18,50 

 Contributie voor een gezinslid is  €   9,50 
 Contributie voor een jeugdlid is  €   9,50 

 Bijdrage donateur is minimaal  € 14,00 

 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom.    Leo van Soldt,  

Penningmeester 
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TELLINGEN NOVEMBER 2016 
Beste mensen, 

 
Er is weer heel wat afgeteld afgelopen maand. In 
totaal kwamen we tot maar liefst 20.693 vogels. Je 

kon merken dat de eerste wintergasten al binnen-

kwamen. Ook zangvogels verzamelen zich in groe-
pen, waaronder 35 putters in De Wilck. 

 

Om precies te zijn 51 grote zilverreigers verbleven in 
onze telgebieden. Uitschieter met 11 exemplaren 

was, zoals zo vaak, De Wilck. Een andere uitschieter 

vormen de ijsvogels. Er werden er 7 geteld. Eentje in 

de Achthovenerpolder, 2 in de Barrepolder, 2 in De 
Wilck, 1 in de Riethoornse polder en 1 in de Geer-

polder. De eerste grote groepen kolganzen verbleven 

in de Grote Polder Zuid 761, en 1200 in de Groe-
nendijksepolder. Nog meer grote aantallen: in de 

Achthovenerpolder 1145 goudplevieren en 502 

kieviten. In de Grote Polder Zuid 346, in de Grote 
Polder Noord 770 en in de Riethoornse polder 345 

grauwe ganzen. In de Barrepolder 1001 spreeuw of 

is het spreeuwen? In De Wilck ook weer het gebrui-
kelijke grote aantal smienten n.l. 2435. Van de 

laatsten zaten er 550 in de Groenendijkse polder. De 

buizerd was in de Geerpolder aanwezig met 4 exem-
plaren, met 5 in de Barrepolder, met 9 in De Wilck 

en dan in nog verschillende andere telgebieden met 

3. Een blauwe kiekendief verbleef in De Wilck. Nog 
meer leuke soorten: veldleeuwerik met 9 in de 

Hondsdijkse polder, een tapuit in de Grote Polder 

Noord. Tot slot in De Wilck: 2 toendrarietganzen, 63 

wintertalingen, 7 pijlstaarten, 330 goudplevieren, 1 
witgat, 11 veldleeuweriken, 22 graspiepers en 520 

spreeuwen. 

Voor de komende telling: door het hele land worden 
pestvogels gezien. Wat zou het leuk zijn als we die 

nu ook eens in onze telgebieden zouden tegenkomen. 

Je weet maar nooit. In ieder geval iets om naar uit te 
kijken. Ik wens jullie veel plezier met het tellen a.s. 

weekend. 

 

            Ko Katsman   

Putter         ©Ko Katsman 
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GANZENEXCURSIE 
 

We nodigen iedereen uit om op zaterdag 4 februari  a.s. mee te gaan met de traditionele ganzen-

excursie. Een uitje voor zowel leden als niet leden dus ook andere familieleden of vrienden en vriendin-

nen kunnen van deze dag mee genieten. 

Een mooie route met de bus langs enkele ganzengebieden in de Delta. De Delta is een van de vogelrijk-

ste gedeeltes van Nederland en we vinden er diverse interessante vogelkijkgebieden. Behalve de ganzen 

zullen we zeker ook andere vogelsoorten waarnemen zoals diverse steltlopers, eenden, duikers, meeu-

wen, futen etc.. Tijdens de busreis zal Louis vertellen over de cultuur en geschiedenis van het gebied dat 

we bezoeken. 

 

Er is tijdens de excursie een stop gepland van circa één uur bij een restaurant waar men eventueel kan 

lunchen op eigen kosten. Voor degene die dat niet willen is het natuurlijk handig om zelf een lunchpak-

ket en drinken mee te nemen. 

 

Als je wilt deelnemen aan deze mooie excursie dan is het noodzakelijk om je van te voren op te geven. 

Dit kant via pr@vogelsrijnwoude.nl of telefonisch op 06-30690756.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 januari. 

 

Doe dit vooral tijdig, want vol is vol.  

 

Kosten voor deze dag zijn € 25,- voor leden en € 30,- voor niet leden.  

De betaling moet uiterlijk 29 januari 2017 zijn gestort op bankrekening  

NL 61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude onder vermelding van 

Ganzenexcursie. De overschrijving is tevens het definitieve bewijs van deelname. 

Bij afmelding kan alleen worden overgegaan tot gedeeltelijke of gehele teruggave van de deelnamekos-

ten, indien de inkomsten voor deze excursie dat toelaten (m.a.w. bij een tekort kan helaas geen terugga-

ve volgen) 

 

Samenvattend: 
Datum excursie : 4 februari 2017 

Vertrekpunt  : Carpoolplaats N11 / Gemeneweg Hazerswoude Rijndijk 

Vertrektijd  : 8.00 uur 

Terugkomst  : tussen 17.30 en 18.00 uur 

Aanmelden  : pr@vogelsrijnwoude.nl  of  06-30690756 

Betalen  : leden € 25,00 niet leden € 30,00 op NL 61 INGB 0000 5201 03 t.n.v.  

                                      Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude onder 

                                      vermelding van Ganzenexcursie. 

Informatie  : Louis Westgeest, tel: 06-53695357  

  e-mail: westgeest@cmwadministraties.nl   

 

We zien jullie graag de 4
de

 februari in de bus. 

 

 

Louis, Corrie, Ans en Gerda 

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
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Het is 1982. We lopen met een lange ladder door de 

Lagewaard. Spannend! Afgelopen winter hebben we 

allerlei nestkasten getimmerd en opgehangen. Nu 

gaan we ze controleren. Wat gaan we tegenkomen? 

In een boomgaardje 

hangen een paar 

koolmeeskasten. Ik 

klim op de ladder en 

zie al gauw dat er 

nestmateriaal uit het 

vlieggat steekt. 

Koolmezen maken 

toch zo’n netjes 

geweven nest? Dit is 

een kliederboel en 

heel slordig. Bij het 

openen van het deksel 

zie ik eitjes die duide-

lijk niet van een 

koolmees zijn, maar 

van een ringmus. 

Daar was de kast niet voor bedoeld! Koolmezen 

moeten daar broeden! 

Ook de grote roerganger Mao Tse Toeng had niets 

met ringmussen. Op het Chinese platteland zag hij 

dat ze in de korenvelden zaten en zich te goed deden 

aan tarwekorrels. Daar was de tarwe niet voor be-

doeld! En op zijn Mao’s vaardigde hij een decreet uit 

dat alle ringmussen vernietigd moesten worden. De 

hele plattelandsbevolking ging op ringmussenjacht 

en dat hebben ze geweten. Wat Mao niet wist, was 

dat ringmussen hun jongen met insecten en larven 

voeren. Juist in de periode dat het koren nog moet 

groeien. Zonder ringmussen konden die kleine 

rovers hun gang gaan en misoogsten waren het 

gevolg. Het decreet 

werd weer ingetrok-

ken… 

Het is 2016. Ik ben 

juist weer begonnen 

met vogels voeren in 

mijn tuintje. Heel 

aarzelend komen de 

eerste paar ringmus-

sen naar het voeder-

huisje en –silo. Ze 

kijken om zich heen 

vanuit een struik. En 

voorzichtig beginnen 

ze met eten. Van hun 

gedrag kan ik erg 

genieten. Ze ruziën een beetje, maar gunnen elkaar 

toch wel wat ruimte in het huisje. Bij onraad vluch-

ten ze met z’n allen een struik in en komen even 

later de boel weer op veiligheid inspecteren. Vorig 

jaar had ik er maximaal zestien in de tuin. Nu kom ik 

nog maar tot dertien. Zouden er nog meer bijkomen? 

Ik hoop het wel. Huismussen zie ik niet meer, die 

zijn op in de buurt, maar de ringmus is een volwaar-

dige vervanger. Er hangt een koolmezenkast in mijn 

tuin. Stiekem hoop ik dat hij bewoond gaat worden 

door een ringmus. Voortschrijdend inzicht? 

 

 

Ko Katsman 
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DE BIBLIOTHEEK 
Nieuws aangaande de organisatie  

 
Zoals we al een aantal jaren hebben ervaren, 

heeft de digitalisering met alle bijbehorende en 

alsmaar uitdijende mogelijkheden duidelijk 

invloed op het gebruik van onze bibliotheek. 

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering 

is dit ook even aan de orde geweest. Zelf kon ik 

die avond niet present zijn en dus evenmin 

reageren, maar uit de conceptnotulen van onze 

secretaris kon ik mij wel enkele dingen voorstel-

len. 

De reële situatie is dat er tegenwoordig (vrijwel) 

nooit iets wordt uitgeleend, wel is er soms nog 

wat navraag. Op het internet kan heel veel in-

formatie worden opgezocht. Nadelig hierbij kan 

zijn dat allerlei informatie over een onderwerp 

of samenhangende items bijna altijd slechts 

gespreid is te vinden. In boekvorm wordt vaak 

juist elders verspreide informatie gebundeld 

aangeboden, wat dan weer een voordeel kan 

bieden. 

Dit los van andere wederzijdse voor- en nadelen. 

Moet de bibliotheek dan maar worden opge-

doekt? Voor een verenigingsbron als de onze 

zou dit toch wel erg rigoureus zijn. Een grote en 

erg veelzijdige club als onze VWG is toch wel 

aan zijn stand verplicht om een (beperkt) infor-

matiebestand beschikbaar te hebben en dit - 

wanneer en waarover nodig - te updaten. Een 

aantal jaren geleden is er al erg stevig gereorga-

niseerd. Een nadere beschouwing leert dat er 

intussen alweer flink kan worden ingekrompen; 

dit ook al wegens aankomend ruimtegebrek bij 

de bibliothecaris. 

De eerste vragen die rijzen, zijn dan:  

Welke bestanden worden nog wel bewaard? 

Wat kan er probleemloos worden afgestoten?   

En wat zit daar allemaal tussen om nader te 

beoordelen?  

Door mijn vroegere werkkring en meerdere 

daarbij behorende studies ben ik gediplomeerd 

archivaris/bibliothecaris.  

Gelukkig kan ik mede daardoor wat dingen 

aangeven en/of duidelijker maken. 

Sommige verenigingsdocumenten zijn we zelfs 

wettelijk verplicht in een archief/bibliotheek te 

bewaren. Een ander criterium om te hanteren bij 

beslissingen om iets al dan niet te bewaren is het 

jezelf afvragen of deze  informatiebronnen (nog) 

een duidelijke rol (kunnen) spelen bij taakon-

derdelen van de vereniging. Ook eigen vereni-

gingsproducties (bijvoorbeeld verslagen, inven-

tarisatierapporten, artikelen van belang in maga-

zines, eigen cursussen, enz.) komen  veelal in 

aanmerking om in de bibliotheek een plaats te 

krijgen en te houden in verband met historie of 

naslagwerk.  

Verder is het ook van belang om grote naslag-

werken als vogelatlassen en qua inhoud onge-

veer vergelijkbare boeken direct beschikbaar te 

hebben en te houden. Natuurlijk blijven deze in 

een aantal opzichten niet heel erg lang relevant, 

maar de hoeveelheid samengebrachte informatie 

is in deze gevallen zeker waard om te bewaren. 

Deze kunnen worden geraadpleegd ten behoeve 

van lezingen/kennisverrijking om bij de hand te 

hebben, e.d. Deze uitgaven rangschik ik onder 

de noemer “standaardwerken” en die doe je nu 

eenmaal niet zomaar weg. 

Een andere houding (t.b.v. afstoten) kan worden 

aangenomen tegenover bijvoorbeeld “gedateer-

de” uitgaven als oudere vogelgidsen. Ook aan-

gaande allerlei al dan niet “gedateerde” boek-

jes/brochures/toelichtingen over minder om-

vangrijke onderwerpen die niet (meer) voor de 

vereniging als duidelijk taakgericht hoeven te 

worden beschouwd. Magazines van derden, die 

nu 1 tot 3 jaar worden bewaard, kunnen na een 

jaar standaard afgevoerd worden. Voor het al 

dan niet bewaren daarvan zijn betreffende uitge-

vende verenigingen verantwoordelijk en niet 

onze VWG. 

Tot slot: hoe ga je met de af te voeren informa-

tiedragers om? Mogelijkheden zijn o.a.: aanbie-

den bij een antiquariaat, afgeven t.b.v. een boe-

kenbeurs met opbrengsten voor een goed doel, 

al dan niet tegen een (geringe) betaling aan 

verenigingsleden aanbieden, via andere gelijk-

gerichte organisaties aan hun leden aanbieden, 

de VWG-website of andere moderne communi-
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catiemiddelen mede hiervoor benutten, enz. 

Ongetwijfeld worden er meer opties “geboren”. 

 

Alles bij elkaar genomen moet men rekening 

houden met eventuele van toepassing zijnde 

wettelijke voorschriften, historisch verenigings-

belang en praktische gebruiksoverwegingen. 

Hoe dan ook, tijdens de op 1 november georga-

niseerde bijeenkomst tussen het VWG-bestuur 

en de VWG-coördinatoren heb ik in het kort het 

bovenstaande “in de groep gegooid”. Met het 

vereenvoudigen en beknopter maken van de 

bibliotheek was men het wel zo ongeveer eens. 

Het bestuur zal zich nu eerst gaan verdiepen in 

het een en ander.  Met een nadere verduidelij-

king van het een en ander in deze “Braakbal” 

werd akkoord gegaan.  

Een vervolg hoeft wat mij betreft niet op stel en 

sprong opgesteld en aangepakt te worden. Er is 

door velen binnen onze vereniging meer belang-

rijk(er)s af te werken en er bestaat ook nog 

zoiets als “een weg der geleidelijkheid”. 

In ieder geval is er iets ter overdenking aange-

zwengeld. 

                    Bert van Eijk, bibliothecaris. 

 

 

 

Dode vogels in en uit de vrieskist 
 

 

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

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

Afhandelingstips: 

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

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): 
Het museum wordt momenteel verbouwd en is nog korte tijd maar beperkt  geopend in verband met de tentoon-
stelling van “Trix” (Tyrannosaurus rex).  

 

Neem daarom tevoren contact op met de portier, telefoon 071-5687600, om eerst na te gaan of er nog aflever-

mogelijkheden zijn. 

 
Verder zijn er de afgelopen maanden geen meldingen bij me ingekomen aangaande afgeleverde kadavers. 

 

 

IJsmeester 
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 In veel Oost-

Europese moerasgebie-

den is de GROTE 
KAREKIET veel alge-

mener dan de Kleine 

Karekiet, de eerstge-

noemde is trouwens 2,5 
keer zwaarder; zijn prooien variëren van li-

bellen en waterkevers tot kleine visjes, kik-

kertjes en salamanders. 

 Vervolg GROTE KAREKIET: de Neder-

landse kerngebieden zijn de noordelijke 

Randmeren (Zwarte Meer, Ketelmeer-

Vossemeer, Drontermeer) en het Vechtplas-
sengebied (vooral rondom Loosdrecht);   de 

populatie nam in de laatste 40 jaar met ruim 

90% af (1975: 1400 paar, slechts ruim 100 

paar in 2013); in de Reeuwijkse Plassen bij-
voorbeeld huisden in 1996 nog 35 paar, 

maar deze zijn inmiddels verlaten; de soort 

staat op de Rode Lijst 2004 als “bedreigd” 
(oorzaken zijn aftakeling/verdwijning water-

riet en de ligging van ons land aan de 

noordwestrand van het verspreidingsgebied, 
met ook nog eens achteruitgang in het aan-

grenzende Duitsland). 

 Belangrijke GANZEN- en ZWANEN-

SLAAPPLAATSEN-periode 2012/2013 t/m 

2014/2015 met gemiddelde seizoensmaxi-
ma: Grauwe Gans: Biesbosch (9.900), Oost-

vaardersplassen 6.000), De Wieden (4.900); 

Kolgans: Biesbosch (31.800), Oostvaarders-
plassen (30.400), De Wieden (18.600); 

Toendrarietgans: Fochteloërveen (7.400); 

Brandgans: Oostvaardersplassen (18.100), 
Biesbosch (4.100); Kleine Zwaan: Bies-

bosch (620). 

 Overstap naar de VISAREND: wereldpopu-

latie (groeiend) 500.000 adulte vogels; in 

Noordwest-Europa: Zweden (stabiel sinds 
2000, 4100 broedparen), Finland (2013: bij-

na 1200 bp), Noorwegen (eind jaren ’90: ca. 

200 bp), (Oost-)Duitsland (momenteel 550 

paren). 

 VISARENDEN op trek: wanneer en waar 

heb je in ons land de meeste kans op een 
waarneming? april/mei met 15%/14% van 

de waarnemingen; augus-

tus/september/oktober met 19%/35%/7% 

daarvan; pleisterende vogels vooral in de 
herfst met concentraties in de Biesbosch, 

Randmeren, Lauwersmeer en Zuidlaarder-

meergebied. 

 Slot VISAREND: stond op de “voorspellijst-

jes” van nieuwe Nederlandse broedvogels: 

voortekenen van vestigingen waren er al 

wel, maar steeds was het nog niet zo ver: in 
juni/juli 2014 was er nestbouw (2x!) van een 

paartje in de Biesbosch en in april 2014 een 

vogel op met een tak in de poten Tiengeme-

ten; in 2016 was het eindelijk “raak”: vanaf 
een nest in de Biesbosch vloog een jong uit! 

 Een deel van onze ZANGLIJSTERS over-

wintert ook in Nederland, maar ze ruilen hun 

voorkeurshabitat van bos en park dan voor 
veel opener leefgebieden. 

 In stedelijk gebied lijkt de PIMPELMEES 

licht toe te nemen, terwijl de KOOLMEES 

afneemt; in de landelijke ontwikkeling (ge-
domineerd door bosgebieden) doet eerstge-

noemde soort het ook beter. 

 Het MUS-project (= Meetnet Urbane Soor-

ten) illustreert de opmerkelijk snelle toena-

me bij de SLECHTVALK: in het eerste pro-
jectjaar (2007) werden 7 vogels gemeld, in 

het achtste (2014) liefst 45. 

 Negatief nieuws over populatieafname bij de 

TAIGARIETGANS: deze zou in de afgelo-
pen 20 jaar ongeveer 100.000 vogels bedra-

gen, waarna er nog ± 63.000 overgebleven 

zijn. 

 VOGELBESCHERMING NEDERLAND 

daalde in 2015 met 2.483 leden van 142.634 

naar 140.151.  
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 Nederland, PARKIETENLAND?! Intussen 

is de Halsbandparkietenpopulatie snel en 

enorm gegroeid, maar minder bekend is dat 

er nog zo’n 36 andere papegaaiensoorten vrij 

in ons land rondvliegen; vooral de nauw 
verwante GROTE ALEXANDERPARKIET 

lijkt vaste voet aan de grond te gaan krijgen. 

 VERVOLG: deze grote parkietensoort (50-

62 cm) heeft een natuurlijk verspreidingsge-
bied van India tot in Vietnam en staat als 

”gevoelig” op de Internationale Rode Lijst 

van bedreigde vogelsoorten. Komt tegen-
woordig in diverse Europese landen voor in 

stedelijke gebieden met bosjes en parken. Is 

net als de Halsbandparkiet holenbroeder en 

heeft ongeveer eenzelfde voedselpatroon. 

 De GROTE ALEXANDERPARKIET in ons 

land: eerste (bekende) waarneming 1997, 

idem broedgeval 2006 in Amsterdam; ook 

waarschijnlijke broedgevallen in Haarlem; 
elders is de soort wel opgemerkt maar zijn 

geen broedgevallen vastgesteld; seizoens-

maxima op gemeenschappelijke winterslaap-
plaatsen (sept./april) in Amsterdam en Haar-

lem in de periode 2009/’10 t/m 2014/’15 lo-

pen in de tijdlijn op van 58 t/m 145 (aug. 

2014 205 ex.); de meeste trefkans is in de 
regio Amsterdam/Haarlem, andere waarne-

mingen waren vooral westelijk van de lijn 

Groningen/Breda; in Brussel is een grote 
populatie van ca. 1000 exemplaren, ook in 

de noordelijke helft van het Duitse Rijnge-

bied (Keulen en Wiesbaden) zijn broedparen 

(resp. 10-15 en 70). 

 BOOMVALKEN zijn lastig te inventarise-

ren ……. Ze roepen minder vaak dan To-

renvalken, de klank van hun “kieuw, kieuw, 

kieuw” of “ki-ki-ki” is wat scherper en lijkt 
een minifractie langer te duren; in de broed-

tijd jagen ze vooral op kleine zangvogels en 

af en toe een libel, de jonge vogels daarente-
gen jagen wel voornamelijk op libellen; let 

goed op in het bos op de bodem: verspreide 

veertjes van vooral zwaluwen, Huismussen 

en Groenlingen (boomvalken plukken hun 
prooi op een hoge plek, zodat de veertjes ver 

van elkaar neerdwarrelen). 

 De winterpopulatiegroei bij de GROTE 

ZILVERREIGER blijft verbazingwekkend: 
de februaritelling van 2015 leverde inclusief 

bij schattingen een seizoensmaximum op 

van 8900 vogels; vergeleken met de maxima 

van eerdere jaren betekende dit met de win-

ter 2013/2014 bijna een verdubbeling, ter-

wijl vanaf de winter 2007/’08 een gemiddel-
de jaarlijkse toename van 15% gebruikelijk 

was; denkelijk is de muizenexplosie van 

2014 (“tafeltje-dek-je”) de oorzaak.  

 Enkele feitjes uit het SOVON-

JAARVERSLAG 2014: aantal leden 3.791, 

aantal waarnemers 9.174, verzamelde gege-

vens t/m 2014 141.148.920, medewerkers 
per 31-12: 52,5 FTE. 

 BONTE VLIEGENVANGERS (Veluwe) 

deponeerden in de jaren ’80 gemiddeld het 

eerste ei rond 15 mei, tegenwoordig (Dwin-

gelderveld) in 2013 (relatief een laat voor-
jaar!) is dat rond de 5e mei. 

 Met relatief veel WADDENZEEBROED-

VOGELS gaat het niet goed meer, internati-

onale trends wijzen zelfs op blijvende afna-
me; tussen 1991 en 2011 gingen 19 van de 

29 broedvogelsoorten in de internationale 

Waddenzee achteruit; grotendeels verdwe-
nen Watersnip, Bonte Strandloper, Kemp-

haan; Grutto, Blauwe Kiekendief en Strand-

plevier namen sterk af (gemiddeld 6% per 

jaar). 

 VERVOLG: positieve uitzonderingen bij 

sinds 1991 florerende populaties betreffen 

kolonievogels: Grote en Kleine Mantel-

meeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw 
(zeldzaam), Aalscholver en Lepelaar; ook op 

lange termijn en internationaal deden Berg-

eend, Grote Stern en Dwergstern het goed. 

 SLOT WADDENZEEBROEDVOGELS, 

opmerkelijkheden: in het oostelijke Neder-
landse deel doet de Kievit het goed, maar in 

de andere delen (ook Duits-

land/Denemarken) is er daling; in het Deen-
se en Nederlandse Waddenzeedeel gaat de 

Kluut achteruit, het Duitse deel is ongeveer 

stabiel; op zijn retour is in het Nederlandse 
deel sinds 2003 de Stormmeeuw, oostelijker 

was er tot voor kort nog wel groei; de Ture-

luur vertoont in het meetpunt Oostelijke Ne-

derlandse Waddenregio groei, elders (in-
ter)nationaal op 2 meetpunten ongeveer sta-

biliteit en op 4 meetlocaties achteruitgang. 

 Anonymus Snuffelaer   
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Nieuwe Amaliahut in wording… 
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