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Bestuursmededelingen 
 

 

Publieksavonden en publieksexcursies 

Louis Westgeest stopt na seizoen 2016-2017 met 
Educatie. Dit betekent waarschijnlijk het einde van 

de Educatiecommissie. Samen met Corrie van der 

Veer vormde Louis jarenlang deze commissie. Op 
vele manieren hebben we getracht om meer leden 

voor deze taak te interesseren. Helaas zonder resul-

taat. 

Toch willen wij (bestuur en leden) lezingen voor 
niet-leden en excursies voor dezelfde groep organi-

seren. Voor publieksexcursies lijkt dat op te lossen. 

Ans van den Broek heeft al aangegeven een aantal 
excursies rondom het Spookverlaat te willen organi-

seren. 

De excursies die in de Nationale Vogelweek 2016 in 

ons werkgebied vlot van de grond kwamen, geven 
ons vertrouwen in de toekomst. Toch vragen wij aan 

u allen: Wilt u een excursie organiseren in ons 

werkgebied, laat het ons weten! 
Ook de publieksavonden willen wij handhaven. 

Meestal 2 per jaar. Wij vragen u: Wie wil de orga-

nisatie van 1 publieksavond op zich nemen? 
Uiteraard krijgt u hulp bij de uitvoering. Uw taak is: 

Een spreker zoeken en vragen. Op de avond de 

spreker inleiden en zorgen dat de avond goed ver-

loopt.  
In de volgende Braakbal hopen we de eerste 2 door u 

georganiseerde publieksavonden te kunnen melden. 

 

Opening Amalia 11 februari 

Als u dit leest is de opening van de nieuwe vogel-

kijkhut net achter de rug. Ik hoop, dat alles goed 
verlopen is. Ik neem aan, dat u erbij was! 

Zo niet, dan heeft u het verslag kunnen lezen in de 

dagbladen en kunnen zien bij Studio Alphen en TV-

West. Nee, we hebben niet te klagen over de media-
aandacht! 

Vorige week werd ik gebeld door een journalist van 

het Algemeen Dagblad: Weet u de openingsdatum 
al? Hoewel die bekend was, heb ik die niet meege-

deeld. Maar dan kunnen de mensen toch komen 

kijken? We willen enig overzicht houden over het 

aantal bezoekers! 
 

“Vrouwen van Nu”, afdeling Koude-

kerk/Hazerswoude, heeft aangeboden te willen 

“bakken” om de ontvangst op te luisteren. Uiteraard 

zijn hun leden welkom bij de opening. 
Verder worden alle leden van de VWG via e-mail 

persoonlijk uitgenodigd, evenals de knottende Lions. 

De media worden wel uitgenodigd voor de opening, 
maar hen wordt verzocht de verslaggeving pas na 

afloop te geven. 

Ook de mensen die positief reageerden op ons ver-

zoek van crowdfunding, proberen we zoveel moge-
lijk persoonlijk uit te nodigen. Op dit moment heb-

ben wij € 516,50 van hen ontvangen! 

 

Onverwachte data 

Dit keer zijn 2 evenementen op een andere datum 

gepland dan verwacht. 

Euro Bird Watch onder leiding van Wijnand van 

den Bosch is standaard op de eerste zaterdag in 

oktober. Die datum stond ook in de vorige Braakbal. 

Bij uitzondering valt de teldag nu op 30 september 

2017. Dan is ons weekend naar Texel gepland. 

Gelukkig vindt Wijnand dat geen probleem. 

De landelijke Sovondag is standaard op de laatste 
zaterdag in november. In 2017 wordt de Sovon dag 

op 2 december gehouden. Dan is er een knotzater-

dag gepland, zoals u in de volgende Braakbal kunt 

lezen. Ook die knotdag handhaven wij. 
 

Andere drukker 

Misschien is het op opgevallen. Op pagina 3 is 
Reproset kopie + vervangen door Multicopy. 

Reproset was een familiebedrijfje. Gezien hun 

leeftijd wilden ze stoppen met hun werkzaamheden. 
Het laten voortzetten van hun bedrijf door een ander 

is niet gelukt. In goed overleg is door ons gekozen 

voor Multicopy. Onder dezelfde voorwaarden wordt 

ons blad nu door hen gedrukt. Onder dank voor een 
langdurige, prettige samenwerking hebben we af-

scheid van de mensen van Reproset genomen. Eén 

van hun werknemers gaat zelfs met ons blad mee 
naar Multicopy. 

 

Algemene Ledenvergadering 30 maart 2017 

De agenda vindt u in deze Braakbal. De overige 
stukken sturen we u bijtijds via de e-mail. 

Tot ziens! 

 

           Piet van Woerden, 

            Secretaris  
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 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: 

06-30690756 (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: 

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: Vogels en liefde 
door Jan Westgeest 
 

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 

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 ! 
 

Ria Heemskerk 

(071 - 3414927) 

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:  
25-02-2017, 11-03-2017: Slotdag knotseizoen. 

Cor Kes 

(071 - 3414507) 
(06-12729909) 

 

Margot & Ronald 
Klingers 

(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

 

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: 

30-09-2017 

 

Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 
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Agenda Algemene ledenvergadering 2017  
 

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 30 maart 

2017 in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, 

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

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

2. Tekstuele vaststelling (en n.a.v.)  het verslag van de ALV van 17 maart 2016 

3. Bijzondere onderwerpen: a. Vogelkijkhut Amalia 

    b. Renovatie van het eilandje voor Amalia 
    c. Munnikenpolder (inrichting schiereiland) 

    d. IJsvogelwand (bij ooievaarsnest) 

    e. Educatiecommissie in de toekomst 
    f. Vrijwilligers voor het organiseren van een publieksavond 

    op 21/09 ’17 of 12/04 ‘18 

4. Vaststelling (en n.a.v.) secretariaatsverslag 2016 
5. Financiën: 

 Verslag controlecommissie over 2016 door Casper Bottemanne en Johan Hogendoorn 

 Vaststelling jaarstukken 2016 

 Vaststelling begroting 2017 

 Samenstelling controlecommissie over 2017: Casper Bottemanne (treedt af in2018) en 

Johan Hogendoorn (lid tot 2020). 

6. Bestuursverkiezing:  Aftredend en herkiesbaar: Margot Klingers en Leo van Soldt. 

    Het bestuur stelt Margot Klingers en Leo van Soldt kandidaat* 
7. Bedanken Corrie van der Veer (Educatie) en John van Blaricum (Ledenactiviteiten) 

8. Bibliotheek** 

9. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, Huiszwaluwnesten/nestkasten, Spookverlaat/Kruiskade 
10. De Braakbal 

11. Educatie & publieksactiviteiten 

12. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 
13. Ledenexcursies en  avonden: de Highlights voor seizoen 2016/2017 

14. Natuurtuinbeheer 

15. Nestkastenvoorraadbeheer 

16. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” / “Munnikenpolder” 
17. Overheidszaken 

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

19. Uilencommissie 
20. Veldwaarnemingen 

21. Vogelobservatiehut 

22. PR-commissie 
23. Wetlandwacht De Wilck 

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

25. Sluiting. 
 

*   Een tegenkandidaat kan tot de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend 
     d.m.v. een door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. 

** De agendapunten 8 t/m 23 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie of 

     contactpersoon hiervoor punten heeft aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar 

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

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u de vergaderstukken (uitgezonderd de financiële) toegestuurd! Even-
tueel kunt u de financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
 

           Piet van Woerden,  

Secretaris 
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Bericht van de voorzitter 

 
Oud en Nieuw 
 

De jaarwisseling ligt 
al weer even achter 

ons. De nieuwjaarsre-

ceptie is al weer 
voorbij. In mijn 

nieuwjaarstoespraak 

heb ik even stil ge-
staan bij verschillende 

zaken die in het 

afgelopen jaar zijn 

gepasseerd, zoals de 
bouw van de oever-

zwaluwenwand in de 

Munnikenpolder, de 
aanleg/vernieuwing 

van het schelpenei-

land in de Amaliaplas, 

de aanschaf en opknapbeurt van de ‘nieuwe’ roei-
boot, de explosie van de vogelkijkhut, de nieuwe 

PR-medewerkster en kort werd er even stil gestaan 

bij alle andere activiteiten, zoals die van landschaps-
beheer, alle tellingen die zijn gedaan, de excursies en 

educatie. 

 
Ja er is weer zoveel gedaan in het afgelopen jaar. Het 

is toch prachtig te zien dat er zo veel leden van de 

vogelwerkgroep, naast hun passie van vogels kijken, 

toch ieder jaar weer hun nek uitsteken om de omge-
ving mooier en vogelvriendelijker te maken of om 

leden te laten genieten van vogels in andere mooie 

natuurgebieden in Nederland of elders binnen Euro-
pa. 

 

Ook wordt er veel gedaan om inzicht te krijgen in de 
achteruitgang van diverse soorten of de terugloop 

van het aantal grootgebrachte jongen van sommige 

soorten. Gelukkig worden er af en toe nieuwe soor-

ten vogels waargenomen of kunnen we nieuwe 
broedvogels toevoegen aan diverse lijstjes.  

Ja we beleven allemaal, eenieder op zijn eigen wijze, 

plezier aan de vogels. En dat willen we graag zo 
houden. Maar de wereld verandert snel en constant. 

Sommige veranderingen zijn van grote invloed op de 

leefomgeving van dieren en planten. Daar kunnen 

wij als individu of als vogelwerkgroep niet altijd 

veel aan doen. Op kleine schaal valt er wel wat te 
doen. We maken bezwaar tegen het verlenen van 

sommige jachtvergunningen, we tekenen bezwaar 

aan tegen sommige veranderingen in bestemmings-
plannen. Maar grote veranderingen, op politiek 

niveau, daar hebben we niet zoveel invloed op. 

Gelukkig hebben we stemrecht waarmee we op de 
juiste personen of partijen kunnen stemmen. Hier 

stoppen onze mogelijkheden dan wel zo’n beetje. 

 

Het nieuwe jaar zal ons ook weer veel verrassingen 
brengen op velerlei gebied. Ik hoop wel dat we met 

onze vogelpassie weer veel moois mogen beleven. In 

ieder geval begint het jaar 2017 weer mooi met de 
plaatsing van de nieuwe vogelkijkhut. Opgeknapt 

door vrijwilligers van onze vereniging, met name 

door één persoon, zijn naam wil me even niet te 

binnen schieten, het is in ieder geval dezelfde als die 
het bootje zo mooi heeft opgeknapt. 

 

Naast de plaatsing en opening van de nieuwe kijkhut 
zullen er vast nog wel meer gebeurtenissen plaats 

vinden, die nodig zijn om bepaalde vogelsoorten 

meer kansen te bieden. Ik denk bijvoorbeeld aan 
soorten als kemphaan, ijsvogel en de kleine zwaan 

als overwinteraars. Ook zullen er wel weer wat 

kasten worden opgehangen om sommige soorten 

meer nestgelegenheid te bieden. We zullen er weer 
met de kijker of telescoop op uit trekken en de 

tellingen gaan doen met notitieboekje of, heel mo-

dern, met tablet of smartphone. 
 

Dit laatste zal geleidelijk aan steeds meer gebeuren. 

Gegevens worden daardoor gemakkelijker en nauw-
keuriger ge-updatet.  

Er zullen zeker ook weer mooie vogeltrips worden 

gemaakt zoals naar het Deelerwoud, de Brabantse 

wal en Texel. Daarnaast zullen veel vogelaars op 
eigen gelegenheid of in klein verband erop uittrek-

ken. Elkaar op de hoogte houdend via de social 

media. 
 

Ik wens u allen een goede gezondheid en heel veel 

kijkplezier in het komende jaar! 

 

Bas Bijl 

Voorzitter 
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Tellingen december 2016 

 

Beste mensen, 

 

Welgeteld 1 brilduikertje werd er in ons telge-

bied gezien en wel op de Wijde Aa. Wanneer 

het wat strenger gaat winteren, tellen we er 

wellicht meer. Dan verdwijnen misschien de 

grote zilverreigers, waarvan er in november 72 

geteld werden. Voor onze gebieden een record. 

Ook de 7 ijsvogels is een aantal, waarover we in 

het verleden slechts konden dromen. Ik ben 

benieuwd of we na de paar nachten met vorst in 

de afgelopen periode deze maand weer zo veel 

ijsvogels zullen zien. Bijzonder voor onze telge-

bieden vond ik ook de zwarte roodstaart in de 

Gnephoek en 4 kneutjes en 2 rietgorzen in De 

Wilck. Een witte kwikstaart zagen we in de 

Riethoornse polder en een grote gele kwik in de 

Lagenwaardse polder en de Oostbroekpolder. 

Van ons troetelzwaantje, de kleine, werden er 

nog maar 6 geteld: 2 in de Hondsdijksepolder en 

4 in de Lagenwaardse polder. Hopelijk worden 

dat er wat meer.  Wat viel er nog meer op? De 

slechtvalk in De Wilck, waar ook 2 pijlstaarten 

en 66 slobeenden zaten. 

In de Geerpolder werd volop gejaagd, maar toch 

zaten daar nog 1000 grauwe ganzen.  Nog wat 

meer duizendtallen: 2100 goudplevieren en 

1275 kieviten in de Hondsdijksepolder, 4245 

smienten en 1210 kieviten in de Wilck. Spreeu-

wen met 2000 in de Barrepolder. 

Na jarenlange trouwe dienst stopt Cor van Zwie-

ten met het tellen van de Boterpolder. Ook langs 

deze weg wil ik Cor bedanken voor alle tijd en 

inspanning die hij geleverd heeft. Maar dan 

komt dus de vraag: is er een opvolger? Tot nu 

toe nog niet maar wie weet komt daar verande-

ring in. Als je de polder erbij wilt nemen of je 

weet iemand, wil je dat dan aan mij doorgeven. 

Een nieuwe teller wordt uiteraard ingewerkt. 

Rest mij nog jullie allemaal een mooie telling en 

heel prettige feestdagen te wensen. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ko Katsman 

  

Brilduiker       @Ko Katsman 
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Soortenlijst van Ko Katsman bij tellingen 

December 2016: 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE SPOOKVER-

LAAT/KRUISKADE 2016 
 

Hallo, beste mede-VWG-leden, het officiële deel van 

het bureauwerk zit er, nu ik aan dit artikel begin, een 

maand op. Het originele verslag + de 54 soortkaarten 
zijn aan Staatsbosbeheer en Sovon verstrekt, de 

ontvangst is bevestigd. VWG-

bestuur en VWG-coördinatoren 

zijn ook voorzien. Rest nog een 
samenvatting van de resultaten 

voor de geïnteresseerden via ons 

eigen kwartaalblad.  
 

Als men dit leest staan we als 

BVI-team alweer in de start-

blokken voor de 23
e
 editie van 

dit jaarlijkse “evenement”. Deze 

omschrijving is zeker verdiend, 

want elk jaar verloopt weer 

anders, levert andere resultaten op, ervaren we 
positieve en minder leuke verrassingen en zijn 

veldwerksituaties ook telkens anders. Wat gelukkig 

nog steeds niet veranderde is de samenstelling van 
het team: al jarenlang werken Gerard, Geert-Jan, 

Sjon, Leo, Ingeborg en Bert perfect en met veel 

plezier samen om alles tot een goed eind te brengen. 
Mensen: nogmaals hartelijk dank, tot over een kleine 

maand!  
 

Een verslagstart met eerst wat algemeenheden: 

Tijdens het broedseizoen 2016 hadden we 15 bezoe-
ken nodig om een goede basis voor de resultaten te 

leggen. Negen met een ochtendstart, drie in de 

(vroege) avond en drie in de late avond- en vroege 
nachturen. Tijdens 

zoveel looprondes in 

ongeveer een half 
jaar kom je in, boven 

en direct rondom het 

te onderzoeken 

gebied natuurlijk van 
alles aan “veren” 

tegen. Eerst alleen 

standvogels en 
wintergasten, daarna 

steeds meer door-

trekkers die worden 
aangevuld met 

zomervogels die hier 

neerstrijken om voor 

nageslacht te gaan 
zorgen. Uiteindelijk 

werden er tijdens het 

veldwerk 88 verschillende vogelsoorten gezien en/of 
gehoord. Een jaar eerder kwamen wij tot 90 en het 

recordjaar was 2007 met 98. Een kwalitatieve deel-

opsomming is natuurlijk altijd subjectief, maar al 

lezend trek je wel de conclusie dat het een gevari-
eerd en mooi rijtje is. Dus daarom toch maar even: in 

ieder geval trokken o.a. Blauw-

borst, Boomvalk, Bruine Kie-

kendief, Grauwe Vliegenvanger, 
Grote Zilverreiger, Havik, IJsvo-

gel, Kwak, Lepelaar, Oeverzwa-

luw, Ooievaar, Ransuil, Regen-
wulp, Sperwer, Sijs, Waterral, 

Watersnip en Wielewaal zeker en 

welverdiend aller aandacht! 
 

Dan nu aandacht voor de 

doelstellingen, ofwel de broed-

vogels.  

Allereerst wat theorie over het hoe, wat, wanneer, 
waarom, enz. 

Sovon hanteert voor ons werk een Broedvogelhand-

leiding (2011), maar vanaf 2017 geldt alweer een 
nieuwe, die op enkele punten is aangepast. Degenen, 

die hebben meegewerkt aan het Sovon-

Vogelatlasproject 2012/2015 hebben er toen ook de 
nodige ervaringen mee kunnen opdoen. Als zeker-

heidsfactor voor het vaststellen van een broedvogel 

wordt uitgegaan van voldoende geldige waarnemin-

gen voor een “territorium”. De geldigheidscriteria 
zijn allemaal vastgelegd in een broedzekerheidscode, 

die oploopt van 0 t/m 16. Verder hebben we te 

maken met datumgrenzen voor de geldigheid van 
waarnemingen al naar gelang de vogelsoort, alsook 

van zogenaamde 

fusieafstanden 
tussen vogels van 

dezelfde soort. 

Deze voorschriften 

hebben allemaal te 
maken met het 

zoveel mogelijk 

uitsluiten van 
doortrekkende 

vogels en dubbele 

waarnemingen.  
 

Tot en met 2010 

moesten de tellers 

(die een eigen 

Sovon waarne-
merscode hebben) 

dit aan hun bureau 

met hun zelf gemaakte kartering allemaal zelf inter-
preteren, uitwerken, bepalen en insturen. Een jaar-
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lijks terugkerende tijd- en energierovende giganti-

sche klus, waar iedereen natuurlijk enorm tegenop 

zag en er dus zo laat mogelijk aan begon …….. 

Zeker bij nieuw startende tellers werd hun inzending 
door Sovon op correctheid beoordeeld en zo nodig in 

overleg aangepast. Gelukkig werd vanaf 2011 de 

Sovon Auto-clustermethode ingevoerd, die intussen 
erg veel terrein heeft gewonnen (maar de aloude 

methode kan nog steeds worden gebruikt). De waar-

nemingen worden per ronde digitaal per soort op 
kaart ingevoerd met de broedcodes erbij. De compu-

ter clustert automatisch aan de hand van geldende 

criteria alle soortwaarnemingen tot een territorium, 

telt deze op en lokaliseert ze op een gebiedssoort-
kaart. Deze kan de waarnemer downloaden, opslaan 

en desgewenst doorsturen naar de gebiedseigenaar/-

beheerder, teamleden, bestuur, enz.  
Sinds 2016 heeft Sovon 

ook de Avimap geïntro-

duceerd, waarmee de 
tellers per ronde met 

maar enkele handelingen 

via telefoon, I-pad of 

tablet elke waarneming 
digitaal rechtstreeks op 

de Sovon-gebiedskaarten kunnen invoeren met de 

exacte locatie. Jammer genoeg is deze methode nog 
niet op alle beschikbare apparatuur te gebruiken, 

maar dit gaat zeker nog gebeuren. Ook deze manier 

is geen verplichting, thuis aan het bureau kan de 

“oude” digitale clustermethode van 2011 gewoon 
worden gebruikt. Ook kan de Avimap in het veld 

functioneren bij andere Sovon-tellingen als bijvoor-

beeld de Wintervogels, PTT-project, Slaapplaatsen, 

MUS-project, enz.  
 

Vervolgens de broedvogels van het onderzoeks-

gebied in soorten en aantallen: 

Uiteindelijk werd het totale aantal territoria bepaald 

op 493, dit is 57 minder dan in 2015. Wel met de 

aantekening dat 2015 een ruim recordjaar was met 
550. Het broedseizoen 2016 komt qua resultaat 

ongeveer overeen met de jaren 2005 t/m 2009 (470 

t/m 510), terwijl de resultaten in de jaren 2010/2014 
lager uitkwamen (425 t/m 441).  

In de reeks van broedvogelsoorten zitten natuurlijk 

minder verschillen. Seizoen 2016 telde er 53 en dit 

betekent een gedeelde 2
e
/3

e
 plaats; het record van 55 

soorten werd neergezet in 2014. Op een enkele 

uitzondering na komt het jaarlijkse aantal broedvo-

gelsoorten in de periode 2005/2016 altijd op rond of 
net boven 50 uit. Het aantal in 2016 geldig aanwezi-

ge niet-zangvogelsoorten was 25, zangvogelsoorten 

waren er 28. 
In de hele reeks van 22 broedseizoenen (periode 

1995/2016) steeg het aantal van ooit in het onder-

zoeksgebied gebroed hebbende soorten van 39 in 

1995 via 52 (1999), 65 (2005), 70 (2008), 73 (2012) 
naar 76 in 2014. Sindsdien vestigden zich geen 

nieuwe broedvogels meer. Maar wie weet??!! 

Tot slot van dit soorten- en getallenoverzicht hieron-
der de aantallen territoria per broedvogelsoort in 

2016. Deze keer eens geen uitgebreide lange tabel 

met alle 22 jaartallen en alle 76 soorten + territoria, 
maar alleen die van seizoen 2016. Na de tabel wordt 

wat op een aantal facetten ingegaan. 

 
 

Fuut  4 Boomvalk 1 Witte Kwikstaart 1 Fitis 4 

Ooievaar  1 Fazant 5 Winterkoning 34 Grauwe Vliegenvanger 1 

Knobbelzwaan 6 Waterral 1 Heggenmus 11 Staartmees 2 

Grauwe Gans  37 Waterhoen 10 Blauwborst 2 Koolmees 18 

Soepgans 2 Meerkoet 25 Roodborst 3 Pimpelmees 12 

Canadese Gans 3 Scholekster 1 Zanglijster 4 Boomkruiper 5 

Nijlgans 3 Houtduif 8 Merel 25 Gaai 4 

Wild Eend 68 Holenduif 5 Rietzanger 2 Ekster 2 

Soepeend 4 Turkse Tortel 1 Bosrietzanger 3 Zwarte Kraai 9 

Krakeend 13 Ransuil 2 Kleine Karekiet 26 Wielewaal 1 

Kuifeend 13 Grote Bonte Specht 3 Spotvogel 10 Vink 24 

Buizerd 3   Tuinfluiter 12 Groenling 1 

Sperwer 2   Zwartkop 26 Putter 1 

Havik 1   Tjiftjaf 22 Rietgors 6 
 

Wat waren de opvallendste, opmerkelijkste of verrassendste zaken, afwijkende conclusies, enz.?   

 
Grauwe Gans en Wilde Eend 

In overleg met Sovon is de Grauwe Gans op een 
andere manier dan voorheen geïnventariseerd. Deze 

is sneller, minder bewerkelijk, en zou ook de realiteit 

meer recht doen (gevaar van verplaatsing met jongen 

beter te niet doen bij het tellen). Toch blijkt het 

verschil met 2015 maar 1 territorium. 
De Wilde Eend doet het landelijk niet best, al een 

aantal jaren gaat deze algemene soort achteruit.  
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In “ons” gebied is er meestal sprake van een aan-

zienlijk aantalverschil per jaar: in 2016 68 en in 

2015 83 territoria. Het record staat op 109 in 2008, 

globaal gaat het jaarlijks om 60 tot 70 territoria. 
 

Fuut en Ooievaar 

 Sinds het begin van de inventarisatieperiode in 1995 

is het Ooievaarpaalnest jaarlijks bezet. Maar de 
laatste jaren wordt er van de aanwezige jonge vogels 

geen enkele vliegvlug, ook in 2016 niet. Mogelijk is 

er sprake van verstopping van vochtafvoer door 
opeenhoping van voedsel- en/of andere afvalresten. 

Er is het afgelopen najaar afgesproken om pools-

hoogte te gaan nemen.  

Vanaf 2011 vertoont de Fuut structureel een lagere 
vestiging, 2016 was het dieptepunt met maar 4 

territoria. Ook lage reproductie lijkt een blijvende 

zaak te worden. Mogelijk ligt dit (mede?) aan op 
meerdere plekken voorkomend ondiep water door 

veel bagger, wat de visstand en het uitzicht van deze 

oogjagende vogelsoort zou kunnen benadelen …… 
 

Havik, Buizerd, Sperwer en Boomvalk 

Havik: het negende seizoensterritorium tevens 

achtste nestelseizoen leverde 1 uitgevlogen jong op. 

Sperwer: 2 territoria (aan iedere kant zo ver moge-
lijk weg van de 

Havik), maar in 

beide gevallen 
zijn geen 

jongen gezien 

of gehoord. 
Wel is er 

eenmaal broed-

code 14 geno-

teerd (prooi-
transport naar de nestelplaats). 
 

Buizerd: zoals intussen gebruikelijk 3 territoria; op 

twee ervan werden 1x2 en 1x1 jong(en) gezien. Bij 
het derde werd broedcode 12 aangetekend (= roe-

pend jong) op zo’n 75 m van de nestelplek. De 

presentie van de Havik heeft op deze roofvogelsoort 
geen wezenlijke invloed. 
 

Boomvalk: verrassing! Na een afwezigheid van 8 

jaar achter elkaar een baltsend paar, alarmering en 

later op of nabij het nest een langdurig voedselroe-
pend jong geconstateerd. Later werden in het gebied 

twee vliegend foeragerende juveniele valkjes door-

een kundig VWG-medelid gezien. 
 

Waterral 

Voor het derde achtereenvolgende seizoen was de 

Waterral present, deze keer met 1 territorium, maar 
wel op een andere plek dan in alle voorgaande 21 

jaar. In het verleden zijn meermalen jongen gezien. 

Broedpresentie van deze geheimzinnige soort hangt 

erg samen met waterhoogte in het riet. 
 

Houtduif 

Een diepterecord bij de Houtduif: slechts 8 territo-

ria, wat nog lager is dan het aantal van 9 in 2010, 

2011 en 2014. Het aantal potentiële predators in het 

gebied is aanzienlijk: Havik (dit seizoen 1 broedpaar 
met 1 jong), Buizerd (3 broedparen met minstens 4 

jongen), Sperwer (2 broedparen met mogelijk 1 

jong). Voor de komst van de Havik (periode 
1995/2007) telde deze duivensoort jaarlijks gemid-

deld ± 23 territoria, sinds diens vestiging in 2008 

(territoriaal, nestelend vanaf 2009) is dit meer dan 
gehalveerd (gemiddeld 11,5 per jaar) ……… 
 

Ransuil 

Positief nieuws bij de Ransuil! Twee territoria, 

waarin in het ene 2 takkelingen werden gezien en in 
het andere 

sprake was 

van minstens 
1 voedselroe-

pend jong met 

hoogstwaar-
schijnlijk toen 

ook naar die 

plek vliegend 

een oudervo-
gel met voed-

seltransport. 
 

Blauwborst 
Na vier achtereenvolgende jaren van afwezigheid 

verraste de Blauwborst het team met voor het eerst 

een presentie in twee territoria! 
 

Bosrietzanger 

Niet te peilen, deze prachtig imiterende zanger 

…….. Vrij recentelijk nog topjaren in 2006 (10) en 

2008 (9), daarna een geleidelijke terugval naar een 
laagste score van 1 territorium in 2014. Meteen in 

2015 toch weer een sprong naar 6, maar in 2016 

alweer gevolgd door een toch wel wat magere pre-
sentie van 3. Oorzaken van deze gemiddeld sterke 

achteruitgang liggen mogelijk in een soms teveel 

dichtgroeien van gunstige plekken met bomen en 
grotere struiken. Zie ook bij Spotvogel. 
 

Spotvogel, struik- en loofzangers 

De Spotvogel gedijt in gunstige Bosrietzangerhabi-

tats ook regelmatig naar behoren. Nadat onze com-
missie Landschapsbeheer op sommige plekken fors 

heeft uitgedund, is er aldaar na enkele jaren regelma-

tig sprake van vestigingen. Tegenwoordig is de stand 
in het gebied (bijna) structureel beter dan in vroegere 

jaren. Deze cirkelt nu rond 10 vestigingen, terwijl er 

daarvoor meestal sprake was van 2 tot 5. Al meerma-
len heeft Jan-Willem Vergeer (Sovon-coördinator 

BMP) op deze uitkomsten positief gereageerd. 

De bosgebieden worden ouder en sommige loof- en 

struikzangers profiteren daarvan, andere dalen in 
aantal territoria. Het eerste is bij de Zwartkop en 
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Tjiftjaf het geval: beide soorten bereiken sinds 2010 

jaarlijks 20 of meer vestigingen; in 2016 waren het 

er respectievelijk 26 (= record) en 22 (= 1 onder 

record). Het lijkt erop dat deze aantallen ongeveer de 
maximale draagkracht van het gebied aangeven. 

Daarentegen gaat de aantalontwikkeling bij Tuin-

fluiter en Fitis andersom: de eerste soort (Tuinflui-

ter dus) had in de jaarreeks 1995/2010 een aantal 

pieken (17, 18, 19, 21 als record), maar in de jaarse-

rie 2011/2016 bemerken we een afvlakking naar 11 
(3x), 8 en 10 (1x) en 12 (in 2016). De Fitis laat dit 

nog veel sterker zien: de periode 1995/2007 (= 13 

jaar) vertoont een jaargemiddelde van 10,9 territoria 

(record van 16 in 1996, dip van 5 in 2004)), het 
tijdvak 2008/2016 (= 9 jaar) laat een jaarlijks ge-

middelde van 5,4 vestigingen (hoogste 10 in 2013, 

laagste 2 in 2014) zien.  
 

Grauwe Vliegenvanger, Kool- en Pimpelmees 

Een van onze lievelingssoorten is de Grauwe Vlie-

genvanger, en wel om meerdere redenen: een Rode 
Lijstsoort, moeilijk te vinden op zowel zicht als op 

geluid, habitatkeus is wel variabel maar zeker niet 

voor iedereen gemakkelijk te bepalen. Pas de laatste 

zes jaar is de soort hier present, viermaal met 1 
vestiging en twee keer met 2 territoria. Het seizoen 

2016 leverde wel voor het eerst de hoogste broedco-

de (= 16) op: 3 of 4 jongen in het nest, die nog 
werden gevoerd ook!  

Een nadere beschouwing op de langjarige reeksen 

van Koolmees en Pimpelmees leert, dat hun popula-
ties zijn gegroeid naarmate de bosjes ouder werden. 

Bij beide soorten zette dit in vanaf ongeveer het jaar 

2002. Sindsdien is de jaarlijkse oogst aan territoria 

bij de Pimpelmees ongeveer 10 vestigingen, de 
Koolmees houdt het op plusminus 15. Ongeveer 

eenzelfde onderlinge verhouding zien we ook bij het 

nestkastenbeheer in De Houtkamp. 
 

Ekster, Gaai en Wielewaal 

Eigenlijk wel 

verbazingwek-
kend is de op-

zienbarende 

jaarreeks aan-

gaande de Ek-

ster. Wel 13 jaar 

lang (1995/2007) 

stoelend op een 
wat variërend 

peil van 7 tot 11 vestigingen. Maar vanaf 2008 

(Havikinvloed?!) deed zich een geleidelijke daling 

van 6 (2012) via 4, 3 en 3 territoria (2013/2015) naar 
een dieptepunt van nog maar 2 in 2016 voor …..… 

Landelijk is er ook sprake van verschuiving in 

locatie en mogelijke afname (mede door invloed van 
zowel Havik als Zwarte Kraai), maar dit gaat hier 

toch wel héél erg vlug! 

Behoudens zeven wat verspreide “vettere” jaren (met 

7/9 territoria) geeft de jaarreeks bij de Gaai een 

nogal vlak beeld, vooral vanaf 2008 tot op heden (9 

jaar). Dit valt exact samen met de komst van de 
Havik. De daaraan voorafgaande dertien jaar was er 

sprake van zoiets als vestigingsaanloop met een wat 

onlogisch lijkende piek van 9 territoria (1998) en 
daarna een duidelijker stabilisering van ongeveer 7 

tot 8 vestigingen. Vanaf 2008 zijn er meestal maar 3 

tot 5 territoria ……. 
En heel ander verhaaltje bij de Wielewaal: men kan 

het wel of niet geloven, maar met tussenpozen van 

telkens precies 10 jaar (1996 – 2006 – 2016) voldeed 

deze schitterende soort driemaal aan de criteria voor 
een territorium! Wel wat onbegrijpelijk overigens, 

want binnen de vastgestelde datumgrenzen is één 

geldige waarneming (in al onze gevallen een zingend 
exemplaar) voldoende voor een territorium. Telkens 

betrof het een relatief late vestiging, maar ook nu in 

2016 werd er meermalen duidelijk herkenbaar ge-
zongen en zelfs zingend gereageerd op onze eigen 

klankimitaties …… Telkens lag het voor de hand dat 

er sprake was van verstoring of mislukking elders, al 

zwervend waagde manlief daarom pogingen om 
alsnog – zij het dan verlaat – aan de bak te kunnen 

komen. Of komt er bij deze soort soms partnerverla-

ting voor om een nieuwe relatie aan te gaan? Wie 
heeft intenties om dit te (laten) onderzoeken? We 

staan open voor informatie ……. 
 

Vink 
Net als bij andere en qua habitat wel vergelijkbare 

soorten als Zwartkop en Tjiftjaf (zie eerder) lijkt de 

Vink in het gebied wel naar zijn maximum te groei-

en of dit mogelijk te zijn. Vanaf 1995 t/m 2004 loopt 
de stand op tot hoogstens 9 territoria (sterke groeifa-

se bebossing), dan volgt van 2005/2009 een tijdelij-

ke stabilisatie rond 15 (met een piek van zelfs 22!). 
Vanaf 2010 ziet men een bijna vlakke jaarreeks van 

19 tot 21 vestigingen t/m 2015, met in 2016 zelfs 

weer een record naar 24! 
 

Wegblijvers in 2016 

Dit seizoen konden 25 niet-zangvogelsoorten geldig 

als broedvogel worden ingetekend. Tijdens de nu 

tweeëntwintigjarige inventarisatieperiode konden er 
in totaal 39 worden gekarteerd. Dus tellen we in dit 

seizoen 14 absente soorten in deze groep. Nemen we 

de zangvogelsoorten onder de loep dan blijkt dat er 
in het afgelopen broedseizoen 28 als geldig konden 

worden beschouwd. Vergeleken met alle in de 

periode 1995/2016 ooit ingetekende 37 soorten 

ontbraken er het afgelopen seizoen 9. 
 

Soorten van de Nederlandse Rode Lijst 2004 en 

de Europese Vogelrichtlijn 1979 
 

Er bleken in 2016 5 soorten van de Rode Lijst 

geldig aanwezig, te weten: 
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 Boomvalk (1 territorium/geslaagd broedgeval), 

Ransuil (2/2), Spotvogel (10/?), Grauwe Vliegen-

vanger (1/1)) en Wielewaal (1/0?). Opgeteld bete-

kende dit 15 territoria. Dit lijkt niet echt veel, maar 
als we alle 22 projectjaren bij elkaar optellen kan er 

toch wel wat anders worden geconcludeerd. Combi-

neren we de bovenstaande 5 soorten met de andere 

die in 1995/2016 geldig genoteerd werden (Slob-

eend, Patrijs, Groene Specht, Nachtegaal, Grote 
Karekiet, Matkop, Ringmus en Kneu op, bij elkaar 

8) dan komt het hele gebied uiteindelijk op 13 Rode 

Lijstsoorten uit, met 292 territoria.  
 

Soorten van de Europese Vogelrichtlijn zijn in ons 
doelgebied duidelijk minder dik gezaaid dan die van 

de Nederlandse Rode Lijst. In 2016 waren dit:  

Ooievaar (1 territorium/1 niet geslaagd broedgeval) 
en Blauwborst (2 territoria/?). In totaal waren dit 

“slechts” 3 vestigingen. Tellen we alle 22 inventari-

satiejaren op, wordt het totaal 3 EVR-soorten: 2 in 
2016 plus de Grote Karekiet (1 territorium/0 ge-

slaagde broedgevallen) in 2005. Het aantal territo-

ria komt uit op in totaal 31, met daarbij 0 geslaagde 

broedgevallen van de Grote Karekiet, meerdere 
uitgekomen legsels van de Blauwborst en een flink 

aantal uitgevlogen jongen van de Ooievaar. Het 

verhaal wordt dan dus ook hier duidelijk anders!! 
Een bijzondere nationale dan wel internationale 

bescherming hadden dus 15 (Grote Karekiet staat 

op beide lijsten) broedvogelsoorten, met 322 territo-

ria!! Per jaar dus gemiddeld bijna 15 territoria. 
En dan hebben we het over een gewoon “natuurge-

bied”, zonder een meer speciale status als bijvoor-

beeld “reservaat”, “Natura 2000-gebied” of anders! 
Staatsbosbeheer en onze VWG zijn terecht trots op 

“De Wilck”, maar mogen dit zeker ook zijn op het 

gebied “Spookverlaat/Kruiskade”!  
 

Broedvogels in hun habitat 
Natuurlijk zijn er overlappingen, maar elke vogel-

soort heeft eigen voorkeuren voor leefgebieden. 

Biotoop open water: 2016 leverde hier 11 soorten op 

met 178 territoria/broedparen; 2015 had er 11 met 
209 en 2014 moest het doen met 12 en 152. 

Biotoop riet, moeras, verlandingssituaties, vochtige 

ruigten: in 2016 leefden hier 7 broedvogelsoorten 
met 50 territoria; 2015 was minder soortenrijk met 6 

maar dichter bevolkt met 63 vestigingen, 2014 

leverde wel weer 7 soorten op maar scoorde mager 

met slechts 44 territoria. 
Dan biotoop bos, bosranden, bomenrijen, struiken, 

struwelen: 32 soorten hielden in 2016 262 territoria 

bezet; 2015 leverde 31 soorten en zelfs 273 vestigin-
gen, 2014 respectievelijk 33 en 233. 

Tot slot biotoop overige categorieën (hierin ge-

plaatst 2016: Ooievaar, Scholekster, Witte Kwik-
staart): 2016 was goed voor 3 soorten met 3 territo-

ria/broedparen; 2015 leverde 5 soorten met ook 5 

territoria, 2014 deed het met 4 soorten en 5 territoria. 

Overall-rapportage: vier biotopen over de laatste 
drie jaren bekeken: 

2016 met 53 soorten en 493 territoria/broedparen, 

2015 met resp. 53 en 550, 2014 met 55 en 434. 
Vijfjarig gemiddelde: 2012/2016:  

263 soorten: 5 = 52,6 soorten (2016: 53 = gemidd.); 

2344 terr.: 5 = 469 terr.(2016: 493 = bovengem.) 
 

Seizoen 2016 en totaalscores 

Vergeleken met 2015 was er in 2016 een afname 

van 57 territoria/broedparen, dit is – 10,4%. 

Sovon gaat uit van normale populatievariaties tot 
groottes van + 20% en -20%. Ook had 2015 voor het 

onderzoeksgebied een uitzonderlijk hoge score van 

40 territoria meer dan de 510 in 2007. 
De gemiddelde dichtheid van territo-

ria/broedparen per hectare over het gehele gebied 

bedroeg in 2016: 493:25 = 19,7 (2015: 22,0 – 2014: 
17,4 – 2013: 17,0 – 2012: 17,6 – 2007: 20,4). Al met 

al was 2016 regelmatig toch wat bovengemiddeld en 

zoals altijd leuk en zinvol! 

 

Mede namens de teamgenoten:  

Sjon, Leo, Ingeborg, Geert-Jan en 

“nachtuil” Gerard  

(helaas niet op foto op eerste blz.), 

 

    

Bert van Eijk (incl. © foto’s 

Leeg nest 
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Bericht van de PR-commissie 
 
De PR-commissie is uitgegroeid van een facebookgroepje naar een echte commissie die enthousiast aan de gang 

is.  
We hebben de afgelopen maanden gezien dat actief zijn op sociale media werkt. De facebooksite wordt vaker 

bezocht en is levendiger dan ooit, zeker sinds alle twitterberichtjes daar ook op terecht komen. We krijgen meer 

volgers en bereiken zo meer mensen. 

Maar…..zoals de voorzitter schrijft in de vorige Braakbal: de eerste stappen zijn gezet maar daar zijn we er niet 
mee! 

 

We willen daarom als PR-commissie een aantal zaken onder uw aandacht brengen. 
 

We willen o.a. de verslagen van excursies en de soortenlijsten sneller op de website en facebook hebben.  

Ook zouden we meer zaken onder de aandacht willen brengen (vacatures, activiteiten, waarnemingen enz.) van 

een groter publiek door er over te twitteren en/of op de facebookpagina te plaatsen.  
 

Als je wilt dat er aandacht aan een onderwerp besteed wordt of je wilt een oproepje plaatsen op Twitter of Face-

book laat het ons dan weten dan zorgen wij ervoor dat het geplaatst wordt. 
 

Ook zoeken we nog naar een manier om sneller/makkelijker met elkaar in contact te komen; naar meer interactie 

tussen de leden. 
We gaan ook met de website aan de gang en we zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang. 

 

Heb je geen idee van facebook en twitter kijk dan eens op de website onder het kopje leden en klik dan op leden 

daar vindt je links op de pagina de laatste geplaatste berichtjes! 
 

 

 
 
Reageren mag, graag zelfs! 
 

De PR-commissie. 
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De Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta 
Ledenexcursie 18 december 2016 

 
Met een groepje van slechts 11 deelnemers ver-

trokken we 's morgens om 8.00 uur richting Zuid- 

Hollandse en Zeeuwse Delta. Toen het langzamer 

wat lichter werd, bleek dat het bewolkt was. Op een 

paar korte momenten na, zou het ook de rest van de 
dag zo blijven. 

Onze eerste stop was bij de buitenhaven Stellendam 

waar de eerste grote zaagbekken werden gespot. 

Omdat het (erg) laag water was, zaten de meeste 
vogels vrij ver weg en door de lichte nevel was het 

soms lastig ver te kijken en te determineren. De 

bonte strandlopers en zilverplevieren waren in ieder 

geval goed te zien en ook een groepje lepelaars dat 

kennelijk plannen had de "winter" in Nederland te 

trotseren. 

 

Groenling 

Bontbekplevier 

Dodaar 
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Van af hier via Goedereede (veel brandganzen en 

wulpen) en de Kouden Hoek met een stop op het 

uitkijkpunt aan de Grevelingen ( o.a. ijsvogel) naar 
de Brouwersdam. Hier werd het even wat helderder 

zodat er wat verder op zee kon worden gekeken. 

Helaas was het op het water oorverdovend stil. 
Alleen een groepje middelste zaagbekken in het 

haventje Noord trok de aandacht. 

 

Als snel betrok de lucht weer en op zee kijken werd 
erg lastig. Vlak voor de spuisluizen echter op niet al 

te grote afstand eiders, brilduikers en zwarte zee-

eenden. Van duikers geen spoor, hoewel er in voor-

gaande dagen enkele tientallen waren gemeld. Op 
het basalt was het wel leuk met een aardige groep 

kanoeten en een aantal paarse strandlopers. Bij de 

spuisluis een van de toppers deze dag t.w een kuif-
aalscholver. Het verschil met de gewone aalschol-

vers was goed te zien. Ook op de valreep hier toch 

nog een paar roodkeelduikers. 

 

Vervolgens op weg naar de Flaauwers en Wevers 

Inlagen. Vanaf de dijk met de Schelphoek hadden 

we een mooi overzicht. Veel goudplevieren en 

kluten. De 2
e
 topper van de dag, een Velduil, werd 

opgejaagd door een groepje kieviten. In de vlucht 

liet de uil zich goed bekijken. Via de inlagen richting 

Prunje Polder. Langs de Slikweg een groep nonne-
tjes en een grote groep rotganzen. De eerder gemelde 

zwarte rotgans werd niet gevonden. Op zoek naar 
kleine en wilde zwaan rijden we richting Zonnemai-

re. Helaas komen we deze niet tegen, maar wel een 

grote groep rietganzen.  

 
Onze laatste stop bij Dreischor levert nog enkele 

geoorde futen op. Om ca 15.30 uur wordt het zo 

langzamerhand te donker om te vogelen en we 
besluiten terug te keren naar Hazerswoude-Rijndijk. 

Uiteindelijk heeft deze geslaagde dag ons toch nog 

77 verschillende waarnemingen opgeleverd met 

opvallend veel kleine zilverreigers en 2 klappers t.w 
velduil en kuifaalscholver. 

 

           Ton Renniers 

  

Velduil 

Brilduikers 

Rotganzen 

Turkse Tortel 
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Waarnemingen ZH en Zeeuwse delta  

Excursie 18 december 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

soort soort soort 

Aalscholver Huismus Smient 

Bergeend Kanoet Sperwer 

Blauwe kiekendief Kauw Spreeuw 

Blauwe reiger Kievit Steenloper 

Bontbekplevier Kleine zilverreiger Stormmeeuw 

Bonte strandloper Kluut Tafeleend 

Brandgans Knobbelzwaan Tjiftjaf 

Brilduiker Kokmeeuw Toendra rietgans 

Buizerd Kolgans Torenvalk 

Drieteenstrandloper Krakeend Tureluur 

Dodaars Kuifaalscholver Turkse tortel 

Eidereend Kuifduiker Velduil 

Ekster Kuifeend Vink 

Fuut Lepelaar Waterhoen 

Geoorde fuut Meerkoet Watersnip  

Goudplevier Merel Wilde eend 

Grauwe gans Middelste zaagbek Winterkoning 

Graspieper Nonnetje Wintertaling 

Groenling Nijlgans Wulp 

Grote mantelmeeuw Paarse strandloper IJsvogel 

Grote zaagbek Pijlstaart Zanglijster 

Grote zilverreiger Roodborst Zilverplevier 

Heggenmus Roodkeelduiker Zilvermeeuw 

Holenduif Rotgans Zwarte Kraai 

Houtduif Scholekster Zwarte ruiter 

 Slobeend Zwarte zee-eend 
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NESTKASTENBEHEER  
PARK “DE HOUTKAMP”, LEIDERDORP 2016 

 

Op 18 november 2016 zijn in de bovenvermelde 
Leiderdorpse sectie 72 nestkast-hangplekken gecon-

troleerd op hun bezetting en materieel welzijn. 

Iedere kast werd schoongemaakt en zo nodig gerepa-

reerd, vervangen of zelfs verplaatst. Vergeleken met 
2015 waren er geen kasten verdwenen, drie bleken 

tijdelijk onbruikbaar geworden. Deze werden meteen 

weer bewoonbaar gemaakt. Uiteindelijk bleven er 
dus 69 controleerbare “kraamkamers” over om af te 

werken aangaande gebruik als nestelplaats. Het 

totaal voor het volgende broedseizoen 2017 staat op 
73 kasten, door de onoverzichtelijke parkindeling 

staan deze allemaal op een kaart ingetekend. Daarbij 

is aangegeven of ze voor K (= Koolmees), P 

(=Pimpelmees), BK (= Boomkruiper) of GV (= 
Grauwe Vliegenvanger) zijn bestemd. Ook zijn er 

nog twee kastjes meegenomen voor t.z.t. herplaat-

sing na reparatie. 

Van de 69 bewoonbare kasten werden er in dit 

voortplantingsjaar 41 benut, waarmee de reële bezet-

tingsgraad op 59% uitkwam. Dit is wat lager dan het 

langjarig gemiddelde van nu 32 jaar. Zoals meestal 
hebben twee vogelsoorten, Kool- en Pimpelmees, de 

door de VWG geboden mogelijkheden het afgelopen 

seizoen benut. De Pimpelmees zakte twee treetjes: 
van 17 naar 15 (= - 12%) bezette kraamkamers, de 

Koolmees daalde er vijf: van 31 naar 26 (= - 16%). 

Het totaalgebeuren vergeleken met 2015 toont een 
afname van 48 naar 41 (-7 = - 15%). Bij de Kool-

mees komt het jaargemiddelde 1985/2016 uit op 

(823:32=) 25,7 met als topjaar 2014: 34. De Pim-

pelmees zit nu na 32 jaar op gemiddeld (532:32=) 
16,6 , waarbij het topjaar 2005 (24) was. Het laagst 

waren (excl. 1985 als VWG-startjaar met veel min-

der kasten) 1997 (Koolmees) met 18 en 1987 (Pim-

pelmees) met 8.  

Ook dit jaar weinig opmerkelijkheden: twee kasten 

bleken door de Grote Bonte Specht te zijn gekraakt 

en als slaapplaats benut (veertjes); een kast bevatte 
een gebruikt nest met daarin een grote Houtzwam 

(erg taai om te verwijderen !!). Verder 6 jonge 

Koolmezen verdeeld over drie kastenen 1 dood 
Pimpelmeesjong. Tot slot 11 niet uitgekomen Pim-

pelmeeseitjes in vier kasten en 8 Koolmeeseieren in 

een en dezelfde kast. 

Na deze ronde staat de teller alweer op 32 seizoenen, 
waarin 1443 kasten bezet bleken. Dit is jaarlijks 

gemiddeld 45, wat ietwat wordt gedrukt door het 

startjaar 1985 omdat het aantal kasten toen flink 
lager was. De hoogste bezetting was 58 (2005), de 

laagste (exclusief 1985) 34 (1987). In al die jaren 

gebruikten 11 vogelsoorten de aangeboden broedge-

legenheid. In 1984 hingen er nog geen VWG-kasten. 

Als beheerders zijn in deze sectie nu werkzaam: Sjon 

van Santen, Henk Doelman als nieuwkomer en 

Bert van Eijk. Tot slot bedanken we de parkbeheer-
ders voor het vervoermateriaal en verschaffen van 

een warme, droge, gezellige lunchplek inclusief 

koffie/thee! 

 
vogelsoort 84 85 90 95 00 05 10 11 12 13 14 15 16 overige jaren ‘85/’16 

kauw nvt 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 

huismus nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 

spreeuw nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 + 1989 

winterkoning nvt 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 88, 92, 93, 94(2), 99, 08 

gekraagde roodstaart nvt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

roodborst nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991, 1992, 1997, 1998 

bonte vliegenvanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

holenduif nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1994 

pimpelmees nvt 6 15 15 17 24 20 19 22 18 22 17 15 aanwezig 

koolmees nvt 10 23 22 27 32 30 26 33 29 34 31 26 aanwezig 

grote bonte specht nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 

totaal aantal bezette kasten nvt 17 40 39 48 58 50 45 55 47 56 48 41 34 + meer 

 

Sjon v. Santen, Henk Doelman, Bert van Eijk 

Nestkasten – beheersgroep Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Waarom spreeuwen bloemen plukken 

 
Onlangs sprak ik Monica Wesseling. Monica is 

natuurjournaliste met 30 jaar schrijfervaring én 

verstand van en passie voor de natuur. Zij schrijft 
boeken (onder meer 

Een tuin vol vogels, 

Veldkijker, Vogels 

op de kaart)  
Tijdschriftartikelen: 

(onder meer in 

Vogels, dagblad 
Trouw, Bionieuws, 

Puur Natuur, Toerac-

tief,) en vele soorten 

panelen, folders, 
tentoonstellings-

teksten, brochures, 

wandel- en fietsrou-
tes, 'draagvlakartikelen' en - brieven et cetera. In de 

eigen omgeving is zij actief met het ophalen van 

zwerfvuil met een groepje en het met opzetten van 
het project “de Schillenboer komt terug” in de wijk 

Tuinstad-Staalwijk in Leiden. Het afval wordt twee 

ochtenden in de week opgehaald, tot compost ver-

werkt en op het land uitgestrooid. Zo wordt groente 
weer groente.  

Haar laatste publicaties zijn “Waarom spreeuwen 

bloemen plukken” en de vogelscheurkalender. Met 
deze kalender ga je volgens de flaptekst vliegensvlug 

het jaar door! Monica geeft elke dag in 2017 prakti-

sche vogeltips en leuke weetjes over vogels. Elk jaar 
komen er zo'n 10.000 vragen binnen bij de Vogelbe-

scherming Nederland, vragen als 'Ligt er weer zo'n 

jong vogeltje buiten het nest. Wat te doen?' Een deel 

van deze ingezonden vragen komt aan bod in deze 
scheurkalender. In samenwerking met Vogelbe-

scherming Nederland. 

 

Nieuwe projecten zijn een 

(kaart)spel dat in de zomer 
zal verschijnen en een 

boekje over onderzoeken 

bij het LUMC. Een beetje 

in de zin in van het 
“Waarom spreeuwen 

bloemen plukken”. Dat 

gaat over 19 onderzoeken 
van het Groningse Insti-

tuut voor Evolutionaire 

Levenswetenschappen. 

Een ervan is het artikel 
“Zonder weerbericht op 

tijd” met Christiaan Both. 

Deelnemers aan het najaarsknotweekend zullen zijn 
lezing nog herinneren over dit onderwerp. De kli-

maatverandering heeft ook gevolgen voor de rupsen-

piek en daarmee de voeding voor vliegenvangers. 
Onderzoek wijst uit dat van de vroege bloeders per 

nest gemiddeld 0,6 jong het volgend jaar terugkomt 

en van de late broeders slechts 0,1 jong. De vroege 

jongen zijn beter gevoed, overleven dus beter en 
worden daarmee relatief gezien steeds talrijker. In 

evolutionaire termen: er is een selectie op vroeg 

broeden. 
 

Terug naar de vraag over spreeuwen. Een man met 

een nestkast vol bloemen heeft 80% kans op het 
krijgen van een vrouw. Zonder bloemen is de kans 

minder dan 50%. Het waarom werd ook duidelijk. 

Vogels hebben te maken met bloedluizen. Analyse 

van het nestmateriaal wees uit dat dit roofmijt bevat 
die het voorzien hebben op luizen.  

 

 

Ledenadministratie:  
Nieuwe leden: Cees Cornelisse uit Alphen aan den Rijn en Marcel Schoffelen uit Koudekerk aan den Rijn.  
Hartelijk welkom bij de vogelwerkgroep  
Opzeggingen per 1 januari 2017: Mevr. Dullemeijer, G.M. Dijksterhuis, D. de Gelder, P.A. van Schie, Len de Vries, 
Ank Vugs, Riet en Johan van Wiechen. 
. 
De stand per 18 januari 2017 is daarmee: 215 leden, 33 gezinsleden (waaronder 2 jongeren), 11 donateurs en  
14 overigen.  

Johan Hogendoorn 

Ledenadministrateur 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN 

LEIDERDORP 2016 
Vanaf 1980 heb ik het Leiderdorpse park De Hout-
kamp + de aanliggende Heemtuin tot zoiets als een 

eigen territorium gepromoveerd. Het gebied heeft 

zeker een beslissende rol gespeeld in m’n vorming 

als “echte” vogelaar. Na een aanloop van een paar 
jaar met “op zicht” vogelen startte ik er in 1983 met 

het inventariseren op broedvogels. Als autodidact 

kon ik de basis leggen voor het herkennen van 
vogels op hun zang en later hun roep. Hulp hierbij 

vormden mijn gevoel voor toonhoogtes en ritmiek.  

In 1986 begeleidde ik, op verzoek van de toenmalige 
beheerder Willem Kanbier en officieel onder de vlag 

van onze VWG, er mijn eerste publieksexcursie. 

Best wel spannend natuurlijk, gevolg ervan was de 

VWG-medewerking bij de officiële opening van het 
MEC (= Milieu Educatief Centrum). Daarbij leerden 

Ton Renniers en ik elkaar kennen, dit werd het 

startsein naar een VWG-Educatiecommissie. 
Het broedvogels inventariseren heeft er exact twintig 

jaar geduurd: van 1883 t/m 2002. De gegevens zijn 

aan de gemeente Leiderdorp verstrekt en in VWG-

archief en -bibliotheek opgenomen. Sinds 2003 loop 
ik er maandelijks driemaal ± 2 uur een vogelronde, 

het eindresultaat 2016 staat hieronder. 

Dan nu het een summiere toelichting op waarne-

mingsjaar 2016. Een ietwat “gemiddeld” jaar, zelf 
nam ik 67 soorten waar; via enkele betrouwbare 

waarnemingen (1 op “Waarneming.nl” + 2 via het 

personeel) kwamen er nog 3 bij. In totaal werden 
het dus uiteindelijk 70 soorten.  

Hiervan 67 ter plaatse, 3 overvliegend zonder 

binding (cursief weergegeven). Doortrek-

kers/gasten (ter plaatse) kwamen uiteindelijk uit op 

24 (normaal weergegeven). Het aantal broedvogel-

soorten bleek 36 (vet weergegeven), niet minder dan 

4 daarvan waren nieuw als broedvogel (vet en 
cursief).            Van de 72 in het gebied opgehangen 

nestkasten maakten 2 broedvogelsoorten gebruik 

(vet en onderstreept weergegeven). In 2016 werden 
geen nieuwe waargenomen soorten bijgeschreven. 

Vanaf 1980 t/m 2016 werden in totaal in en boven 

het gebied 164 vogelsoorten vastgesteld. 

01.Aalscholver 25.Stormmeeuw 49.Tuinfluiter 

02.Blauwe Reiger 26.Kokmeeuw 50.Zwartkop 

03.Ooievaar 27.Visdief 51.Fitis 

04.Knobbelzwaan 28.Halsbandparkiet 52.Tjiftjaf 

05.Grauwe Gans 29.Houtduif 53.Bladkoning 

06.Kolgans 30.Holenduif 54.Goudhaan 

07.Nijlgans 31.Stadsduif 55.Vuurgoudhaan 

08.Muskuseend 32. Turkse Tortel 56.Bonte Vliegenvanger 

09.Krakeend 33. Gierzwaluw 57.Staartmees 

10.Pijlstaart 34.IJsvogel 58.Pimpelmees 

11.Wilde Eend 35.Groene Specht 59.Koolmees 

12.Soepeend 36.Grote Bonte Specht 60.Boomkruiper 

13.Kuifeend 37. Boerenzwaluw 61.Spreeuw 

14.Wespendief 38.Grote Gele Kwikstaart 62.Huismus 

15.Buizerd 39. Winterkoning 63.Gaai 

16.Sperwer 40. Heggenmus 64.Ekster 

17.Fazant 41. Roodborst 65.Kauw 

18.Waterral 42. Merel 66.Zwarte Kraai 

19.Waterhoen 43. Zanglijster 67.Vink 

20.Meerkoet 44. Kramsvogel 68.Groenling 

21.Houtsnip 45.Koperwiek 69.Sijs 

22.Bokje 46.Kleine Karkiet 70.Rietgors 

23.Kleine Mantelmeeuw 47.Bosrietzanger 36 niet- zangvogelsoorten en 
34 zangvogelsoorten 24.Zilvermeeuw 48.Grasmus 

 

           Bert van Eijk  
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TELLINGEN JANUARI 2017 
 

Beste mensen, 

 

Op de eerste plaats natuurlijk voor iedereen de 

beste wensen voor 2017. Dat we maar met z’n 

allen gezond mogen blijven en veel vogels 

kunnen tellen. Want de januaritelling komt er al 

weer aan! Gezien de weersverwachting zou het 

weleens een echt winterse telling kunnen wor-

den. Voor Sovon is dit een heel belangrijke 

telling, de midwintertelling, en ook STORK wil 

graag weten hoeveel ooievaars er half januari in 

ons land verblijven. Van onze oud-leden Anne-

mieke en Wim ontving ik de nieuwsbrief van 

STORK en het leek me interessant genoeg voor 

ons allemaal om de nieuwsbrief als bijlage mee 

te sturen. Een verzoek is dus om ooievaars nog 

een keer apart op te geven. Hoe dat kan, lees je 

in hun nieuwsbrief. Dan nu de resultaten van 

december:  

De kolgans was met 1457 exemplaren aanwezig 

in de Grote Polder Zuid en met 2868 in de 

Oostbroekpolder. Daar zaten ook 5 buizerds en 

een watersnip. Grauwe ganzen waren ruim 

vertegenwoordigd in de Geerpolders 856 en 226 

in de Westbroekpolder. In totaal werden er 4 

slechtvalken gezien. 2 in De Wilck, 1 in de 

Grote Polder Zuid en 1 in de Gnephoek. Sper-

wers werden ook waargenomen: 2 in de Honds-

dijkse polder en 1 in de Vlietpolder, waar ook 

173 wulpen zaten. In de Gnephoek zaten ook 

nog 6 ooievaars, 12 graspiepers en 2 kleine 

zwanen. Kleine zwanen zaten vervolgens nog 

met zijn 12-en in de Doespolder en 76 in de 

Lagenwaardse polder. In De Wilck verbleven 

7192 smienten, 11 pijlstaarten, 88 slobeenden, 7 

buizerds, 700 goudplevieren, 552 kieviten, 677 

wulpen, een grote mantelmeeuw en een grote 

gele kwikstaart. Ook in de Oostbroekpolder een 

watersnip en nog 5 buizerds. Als je krakeenden 

wilt zien moet je naar de Riethoornse polder en 

dan vooral naar het plasje bij de nieuwe hut. 

Daar zaten er n.l. 220. 

Nog wat leuke soorten en aantallen: Op de 

Zegerplas 3 dodaarsjes. In de polder Achthoven 

309 goudplevieren en 560 kieviten. In de 

Hondsdijkse polder en de Lagenwaardse polder 

allebei 1 ijsvogel. In de Hondsdijkse polder ook 

nog een groene specht en 16 veldleeuweriken. 4 

bergeenden in de polder Kerkweg en 10 sijsjes 

in de Geerpolder.

 

          Tot slot wens ik iedereen een heel plezierige telling! 

 

       Ko Katsman 
  

Kolganzen   ©Ko Katsman 

Smient    ©Ko Katsman 
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NESTKASTENBEHEER HOUTKAMP / HEEM-

TUIN, LEIDERDORP 2016 
 

Op vrijdag 18 november liepen drie ‘vreemde 

vogels’ door het Leiderdorpse park De Hout-

kamp. Zij waren uitgerust met een kruiwagen 

waarin gereedschap lag en een soort van kijkdo-

zen en met een uitschuifladder. Op de meest 

ontoegankelijke plekken werd de ladder tegen 

een boom gezet en klom één van hen omhoog 

om in zo`n houten kastje met een gat te kijken en 

luidkeels naar beneden te roepen of er iets in zat 

en zo ja, wat. Degene die beneden aan de ladder 

stond, noteerde dat dan in een klein boekje. Dat 

wat in het kastje zat, werd er vervolgens uitge-

schept met een plamuurmes en naar beneden 

gegooid. Daar werd het nog even bestudeerd en 

bleef er liggen. 

 

Af en toe werd het kastje gerepareerd en soms 

werd een heel nieuw kastje aan de boom gena-

geld. Voorbijgangers bleven soms met verbazing 

staan kijken naar de acrobatische toeren van de 

man op de ladder. 

 

De geschiedenis: 

Naar aanleiding van een advertentie in De 

Braakbal was ik zo vrij geweest te solliciteren 

naar de vrijgekomen plek in het team van nest-

kastbeheerders van De Houtkamp en Heemtuin 

in Leiderdorp.  

Het team, bestaande uit Bert van Eijk en Sjon 

van Santen, zou het prettig vinden als een derde 

man/vrouw zich zou aansluiten. 

 

De arbeidsvoorwaarden leken gunstig, te weten: 

één dag per jaar van negen tot vijf, gratis onder-

dak en koffie, een prettige werksfeer en dank-

baarheid van de nestkastbewoners. Vereist werd 

een goede conditie en geen hoogtevrees. 

 

Een uitgebreide sollicitatieprocedure en een 

diepgaand onderzoek naar mijn antecedenten 

gingen vooraf aan de uitnodiging om op proef 

een controleronde mee te lopen. Behalve dat ik 

moest bewijzen het werk aan te kunnen moest ik 

ook laten blijken in het team te passen. 

 

Ik was dus knap nerveus toen ik mij s`morgens 

om half negen aan de ingang van het park meld-

de bij het team.   

 

Het werk: 

Verspreid over het stadspark De Houtkamp en 

de Heemtuin zijn ca. 75 nestkasten vastgespij-

kerd aan wat grotere bomen. Het zijn uitsluitend 

Koolmeeskasten met een 32 mm gat en Pimpel-

meeskasten met een 28 mm gat aan de voorzijde. 

De nestkastcontrole vindt plaats na het broedsei-

zoen en is bedoeld om te inventariseren of en 

door welke vogels de kasten zijn gebruikt en om 

de kasten geschikt te maken voor het volgende 

broedseizoen. 

 

Aan die 75 kasten zouden we tussen half 9 en 

vier uur onze handen vol hebben. Tussendoor 

zou er nog wel tijd zijn voor een koffie- en 

lunchpauze in de kantine van het vaste beman-

ning van De Houtkamp. Daar zou ik dan kennis 

kunnen maken met de zoals Bert zelf zegt “niet-

erkende zoon tevens naamgenoot”. 

 

De werkverdeling was als volgt:  

 Bert als senior reed de kruiwagen met 

materiaal en gereedschap en deed de ad-

ministratie. 

 Sjon droeg de ladder, klom in de bomen, 

controleerde de kasten, maakte ze schoon 

en repareerde of verving beschadigde 

nestkasten. 

In het begin keek ik de spreekwoordelijke “kat 

uit de boom” en luisterde ik naar de nuttige tips 

van mijn leermeesters zoals: 

 Niet onder de nestkast staan tijdens het 

schoonmaken 

 Niet te dicht achter degene lopen met de 

ladder op zijn schouder  
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 Vooral geen gereedschap verliezen 

(daarover later meer).  

 

Al snel mocht ik echter zelfstandig de kruiwagen 

rijden, de ladder een klein eindje op mijn schou-

der dragen en proberen de ladder uit te schuiven 

en stabiel tegen een boom te zetten. Dat uit-

schuiven ging niet altijd even vlot maar Sjon 

was een geduldige leermeester.. 

Tenslotte mocht ik ook zelf de ladder beklim-

men en stond ik een paar meter boven de grond 

met een tangetje de sluiting van het deurtje open 

te peuteren. Als dat (soms met veel moeite) 

gelukt was, kon de inhoud van de kast worden 

bekeken en de inventaris worden doorgegeven.  

 

Van belang was:  

 de soort nestkast (Kool -of Pimpelmees),  

 of de kast was gebruikt , 

 en eventuele bijzonderheden.  

 

Daarna kon met een plamuurmes eventueel oud 

nestmateriaal verwijderd worden en de kast 

afgesloten. Het oude nestmateriaal bleef op de 

grond liggen voor een volgend gebruik. 

 

Bij het schoonmaken van één van de kasten 

maakte ik een ernstige beginnersfout. Ik liet het 

plamuurmes op het dak van de nestkast liggen en 

daar kwamen we pas bij de volgend boom ach-

ter!!! Ik dacht meteen, nu kan ik wel fluiten naar 

mijn vaste aanstelling want gereedschap kwijt-

raken is zoiets als door een rood stoplicht rijden 

bij een rijexamen. Gelukkig was de fout eenvou-

dig te herstellen maar het minpunt was gemaakt. 

 

Veel ernstiger was de vermissing van een ander 

stuk gereedschap later op de dag. Het tangetje 

nodig voor het openen van de kasten was zoek. 

Behalve dat het een onontbeerlijk stuk gereed-

schap was, bleek het ook nog van grote emotio-

nele waarde te zijn voor Bert. Na veel tijdrovend 

zoekwerk werd het tangetje aangetroffen op een 

plek waar een van de teamleden een niet nader te 

duiden handeling had verricht. 

  

De toestand waarin de kasten werden aangetrof-

fen was nogal uiteenlopend. 

Een aantal kasten stond open (vandalisme?) en 

bij sommige kasten had een Specht geprobeerd 

met geweld toegang te krijgen. Bij één kast leek 

dat gelukt te zijn; er werd een rode veer aange-

troffen. Sommige kasten waren ongebruikt en in 

andere werden eieren of overblijfselen van 

vogels aangetroffen.  Ook werd in een kast een 

taai soort nestmateriaal van waarschijnlijk een 

insect (wesp??) aangetroffen. 

Het staat allemaal uitgebreid beschreven in het 

door Bert gemaakte overzicht. 

 

Uniformiteit in bouw van de nestkasten en de 

gebruikte houtsoorten is ver te zoeken, om maar 

te zwijgen van het uiteenlopende soorten hang- 

en sluitwerk. Daar zou bouw- en woningtoezicht 

toch op moeten letten. 

 

Behalve nestkasten heeft het park nog veel meer 

te bieden. Bijvoorbeeld een aantal bijzondere 

bomen waarvan Sjon mij wist mij te vertellen 

wat de naam was. Sommige bomen zijn zo oud 

als het park zelf i.e. 45 jaar.  

Er was een veelheid aan paddenstoelen te be-

wonderen.   

 

Moe maar voldaan konden we even voor vier 

uur het karwei geklaard noemen en kon ik terug-

kijken op een leerzame dag in gezelschap van 

twee ervaren vogelaars/nestkastbeheerders. 

 

Inmiddels weet ik dat kan rekenen op een vast 

dienstverband.  

Bert liet dat als volgt weten in rapportage: 

“Henk, we zijn blij en erg tevreden met jou 

als aanwinst voor ons team !!!!!!!!!!!Maar Ik 

moest nog wel even een verslag maken voor De 

Braakbal. 

 

Henk Doelman 

(Noot redactie: Foto’s zie achterblad) 
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Vogels en Liefde 
Presentatie 20-04-2017  

door Jan Westgeest 
 

“In dromen en in liefde is niets onmogelijk”, 

schreef de Hongaarse schrijver János Arany in de 

19
e
 eeuw. Het eerste moge niet goed zijn vast te 

stellen, het laatste laat zich fraai illustreren met 

voorbeelden uit de vogelwereld.  

In de presentatie wil Jan Westgeest laten zien dat 
‘niets vogelijks aan mensen vreemd is’ (vrij naar 

Publius Terentius Afer).  

Vogels waren er al heel wat eerder dan de mens en 
zij vertonen allerlei gedragingen die mensen tot 

vormen van liefde (zijn gaan) rekenen of met liefde 

in verband hebben gebracht. Natuurlijk passeren 
allerlei liefdesvormen de revue die te maken hebben 

met de voortplanting, inclusief beelden van de bijbe-

horende ‘intimiteiten’.  

Maar ook voorbeelden van ‘hoofse’ liefde en altru-

isme komen aan de orde, evenals liefdesvarianten die 

weliswaar volkomen natuurlijk zijn maar in de 
mensenwereld controverses kunnen oproepen.  

En zijdelings zijn de uitwassen waartoe liefde kan 

leiden (denk aan jaloezie, verkrachting enz. tot zelfs 
moord) niet te vermijden. Shakespeare schreef niet 

voor niets: “Doe maar voorzichtig als je het woord 

liefde gebruikt”. 
 

Voor Leden en niet-leden op 20 april in Het 

Anker, aanvang 20.00 uur, einde ca. 22u15.  

Leden gratis, niet leden betalen €2,50. U hoeft 

zich niet van tevoren op te geven. 

 

Ingekomen lectuur 
 

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

2. De Strandloper 48.5 – december 2016 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

3. Sovon-Nieuws 29.4 – december 2016 (Sovon) 

4. Vogelbalans 2016 Thema: Stadsvogels (Sovon) 

5. Vogels 05/2016 (winter) (Vogelbescherming Ned.) 

 

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

 

Piet van Woerden  

Secretaris 

Papegaaiduikers    ©Louis Westgeest 

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Lelijk 
Wie de natuur bekijkt door een romantische roze 
bril, vindt alles mooi. Maar de natuur is lang niet 
altijd prachtig. En dan bedoel ik niet alleen de strijd 
om het bestaan tussen de verschillende dier- en 
plantensoorten.  
Er zijn ook heel erg lelijke planten en dieren. Vlie-

genzwammen zijn slijmerige fallussen, grassen zijn 
saai en een begonia ziet er gewoon niet uit. 
Snotolven zijn afzichtelijk, spinnen griezelig, nijl-
paarden zijn niet om aan te zien, wrattenzwijnen erg 
lelijk en ook de gewone pad is een pokdalig wezen. 
Denk bij de vogels bijvoorbeeld eens aan de gieren, 
aan die opgeblazen kip die we purperkoet noemen, 
aan de schoenbekooievaar, of aan de maraboe. 
 
Omdat er in de natuur niets zonder reden gebeurt, is 
er ook een verklaring voor lelijkheid. Lelijkheid kan 
de eetlust van predatoren wegnemen, of angst inboe-
zemen. In zo’n geval dient de lelijkheid dus als 
verdedigingsmechanisme.  In andere gevallen heeft 
de leefwijze ervoor gezorgd dat een dier of plant 
lelijk is. Haren op een nijlpaard zouden in het water 
niet erg praktisch zijn. Veren zouden onhygiënisch 
zijn op een gierenkop, die lekker diep in een rottend 
karkas moet kunnen wroeten. 
 
Maar lelijkheid heeft zo zijn nadelen. Mooie dieren 
zijn seksueel aantrekkelijk voor het andere geslacht. 
Mooie bloemen zijn een uithangbord voor insecten: 
hier is nectar te halen (en neem meteen even wat 
stuifmeel mee). De insecten zorgen daarmee voor de 
bevruchting. Dus ook bij planten heeft schoonheid 
met voortplanting te maken.  
Hoe moeten lelijke dieren dan voor nageslacht 
zorgen? Daar heeft de natuur diverse oplossingen 
voor: door bijvoorbeeld alle exemplaren van een 
soort ongeveer even lelijk te maken (dan valt er niet 
veel te kiezen). Of om die lelijkerds op andere 

manieren te compenseren: zij kunnen 
bijvoorbeeld extra goed jagen, waardoor 
het nageslacht meer eten kan verwachten. 
Zo bedelen veel vogelvrouwtjes in de 
verlovingstijd om voedsel bij het mannetje, 
om deze capaciteit te testen. 
 
Schoonheid brengt weer andere problemen 
met zich mee. Zo vinden de wijfjes van de 
boerenzwaluw de verlengde staartpennen 
bij de mannetje het toppunt van knapheid. 
Mannetjes met lange staartpunten planten 
zich dus vaker voort dan kortstaartige 
kereltjes. In de genen van die langstaarten 
zit verborgen, dat ook hun jongen meer 
dan gemiddeld lange staartpunten krijgen. 
Zo neemt het staartgemiddelde van de 
mannelijke boerenzwaluw al decennia toe. 
Eens zal de wal het schip keren. Want die 
lange staartpennen hebben naast schoon-
heid geen enkel ander doel. Sterker nog: zij 
bemoeilijken het vliegen, waardoor de 
langstaarten uiteindelijk eerder ten prooi 
zullen vallen aan rovers dan de kort-
gestaarte mannetjes. 
 
Wij mensen zijn de enige diersoort die in 
staat is zijn acties verregaand te overzien. 
Wij kunnen dus actief ingrijpen in onze 
eigen evolutie. Bedenk dus mannen, wat er 
gaat gebeuren als wij allemaal op vrouwen 
met een stevige boezem vallen. Dat gaat 
leiden tot een wapenwedloop tussen de 
dames met onbeschrijfelijke, maar goed 
fantaseerbare gevolgen. En ook een waar-

schuwing aan de dames: de lengte van het 
mannelijk geslachtsdeel moet u geen biet 
interesseren, op straffe van het kweken van 
olifantenslurven bij de heren.  En dat zeg 
ik niet uit eigenbelang……. 

          Ronald Klingers 

  

 

 

 

Snotolf 
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Oproep tot Deelname!! 
 

De ledenactiviteitencommissie is al weer druk bezig met de planning van het seizoen 2017-2018.  

 

We willen in dit nieuwe seizoen jullie (de leden) wat meer betrekken bij de organisatie en uitvoering van 

de ledenexcursies.  

Het is de bedoeling dat bij de bestemming, de routebeschrijving en de begeleiding van de excursie actief 

wordt geholpen door degenen die zich hiervoor aanmelden. 

Het aankondigen en aanmelden blijft (voor het gemak) via pr@vogelsrijnwoude.nl  lopen. 

 

We hebben in verband hiermee twee datums gepland nl:  

17-12-2017 met als thema Wintergasten 

22-04-2018 met als thema Zangvogels 

 

Wie wil één van deze excursies organiseren? 
 

Als je interesse hebt of wil je eerst nog wat meer weten dan kan je contact opnemen met: 

Ton Renniers 06-19495835 tonrenniers@gmail.com 

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

 

 

 

Contributie /donatie 
 

Beste Leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.d. 

Gelukkig hebben de meeste leden/donateurs hun bijdrage voor 2017 reeds overgemaakt. 

Het is weliswaar nog geen 28 februari 2017, maar langs deze weg willen wij u er alvast aan herinneren, voor 

zover u nog niet betaald hebt, uw bijdrage graag vóór deze datum te voldoen. Bedankt voor uw medewerking. 

Het bankrekeningnummer (IBAN) is: 
 

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  

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
mailto:tonrenniers@gmail.com
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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STORK - nieuwsbrief  nr.  1   -   201 7   
    

4  januari   20 17   

  
  

  
  

Onderwerp en :   
Broedseizoen 2016   
W inter telling 2017   
  
  

  

Beste belangstellende n 
  

  

  

Broedseizoen   201 6   

We kijken terug op een goed   
broedseizoen. Het   aantal   broedparen  

heeft de 1000 bereikt en  i s  daarmee  

groter dan o oit. E r zijn veel jongen  
u itge vlogen, maar er war en   wel locale  

verschil len. In d e ooievaarsgebieden  

van welee r  was het aantal uitgevlo gen  

jongen per broedpaar lager   dan in de  
gebieden   die recenter door ooievaars  

zijn bezet .  In de gebieden waar het  

goed ging, lag het aantal jongen per  
broedgeval gemiddeld boven de twee.     

  

  

Wintertelling ,   14  en 15 januari  2017   

Vorig jaar zijn   tijdens de wintertelling rond de 750 ooievaars geteld. Het  

was het hoogste aantal in 16 jaar. Dit jaar gaan we weer tellen, doet u  
ook (weer) mee?     

Door   de wintertelling  weten we steeds meer over   aantallen  

overwintera ars en de plaatsen waar ze verblijven. Het is ook zinvol om  
te weten wélke ooievaars overwinteren. Daarom is het aflezen van  

ringen belangrijk.   

Alle verzamelde informatie levert kennis op over de ooievaars die blijven  
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en die vertrekken, kennis die kan  
bijd ragen aan een betere bescherming.   Het  
levert ook inzicht op in ooievaarsgedrag en  

in vogelgedrag in het algemeen. Hoe  

reageert de natuur op veranderend e  
omstandigheden, zoals   het  klimaat?   Het  

blijven volgen van de  populati e   is van gr oot  

be lang om  deze  veranderingen in   beeld te  
krijgen.   

Ook dit jaar werken we  weer  samen met  

Sovon.   

    

U kunt  in het telweekend  op drie ma nieren  doorgeven  hoeveel   ooievaars  
u heeft gezien en  waar   u ze heeft gezien :   
  

waarneming.nl:     
Op de website  waarneming.nl   is een speciale module  
beschikbaar voor de ooievaars - wintertelling. Klik op  

waarneming.n l   voor de directe link.   

e - mail:   

U kunt een e - mail met uw informatie sturen naar  

wintertelling2017@ooievaars.eu .    
En mocht u een leuke foto hebben gemaakt van  

over winterende ooievaars, stuur die gerust mee.  Uw foto  

krijgt  een plekje  op deze website.   

telefoon:   
U kunt  STORK   ook telefonisch bereiken. Het speciale  

telefoonnummer is  06  57 76 13 10.    

Dit nummer is alleen vlak voor en tijdens het telweekend  
bes chikbaar.   

  

Directe  l inks :   

B rochure ooievaar s   
Nestkaart Ooievaa r   

Wintertelling 201 6     

  

Met vriendelijk g roet, bestuur Stork  

http://waarneming.nl/waarnemingen_projecten.php?project=277
http://waarneming.nl/waarnemingen_projecten.php?project=277
http://waarneming.nl/waarnemingen_projecten.php?project=277
http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/x100/BESTELLEN%20BROCHURE.pdf
http://ooievaars.eu/0630tellingen_nestkaart/default.html
http://ooievaars.eu/0630tellingen_nestkaart/default.html
http://ooievaars.eu/0630tellingen_nestkaart/default.html
http://ooievaars.eu/x500/wintertelling2016.pdf
http://ooievaars.eu/x500/wintertelling2016.pdf
http://ooievaars.eu/x500/wintertelling2016.pdf
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NIEUWS VAN HET  

“BRAAKBAL” – BEZORGINGSFRONT 
 

 

Na jarenlange trouwe dienst heeft Rita Hamers 

laten weten dat zij om gezondheidsredenen stopt 

met het bezorgen van ons verenigingskwartaal-

blad in de sector Leiden - zuidhelft. Al die tijd 

heeft zij zich attent en met plezier ingezet om de 

in dit gebied wonende leden/donateurs elk kwar-

taal van de verenigingspost te voorzien. Rita, het 

kostte je echt moeite om tot dit besluit te komen, 

dit wordt volledig begrepen en gerespecteerd. 

Namens alle bij de totstandkoming van “De 

Braakbal” betrokken leden, het bestuur en alle 

ontvang(st)ers ervan heel hartelijk dank voor je 

inzet, trouw, attentie en betrokkenheid die je 

zolang hebt getoond. En voor de velen die dit 

nog niet wisten: Rita heeft ook erg lang deel 

uitgemaakt van het redactieteam, en wel voordat 

er sprake was van digitalisering om tot inhoud 

en opmaak van het blad te komen. Bravo en 

petje af namens alle leden, je hebt de VWG met 

het bezorgen ook erg veel kosten bespaard. 

Natuurlijk hopen we je nog bij meerdere vereni-

gingsactiviteiten tegen te komen, dus: tot ziens! 

Gelukkig hebben we snel een opvolgster voor de 

bezorgsector Leiden – zuidhelft: vanaf het 

vorige nummer 37-4 (december jl.) wordt “De 

Braakbal” met de eventuele andere bezorgpost 

van onze VWG rondgebracht door Marian 

Komen. Haar eerste ronde zat er dus al vlug op 

en dit zonder enige navraag, dus bravo ook voor 

haar! Marian, hartelijk dank dat je jezelf al zo 

vlug voor dit in meerdere opzichten voor de 

vereniging belangrijke taakonderdeel hebt aan-

geboden. Ingewerkt was je dus intussen al vlug, 

we wensen je in alle opzichten plezier, succes en 

tijdens je rondes ook veel vogelaarplezier! 

 

Maar er is nòg een mededeling, die met plezier 

kond wordt gedaan: ons Leidse lid Anne-Marie 

Wirtz heeft zich beschikbaar gesteld als ver-

vangster voor de bezorging in maar liefst vier 

bezorgsectoren! Dit betekent voor de secties 

Leiden-zuidhelft, Leiden-noordhelft + Oegst-

geest, Zoeterwoude-Rijndijk + Leiden-oost en 

tot slot Leiderdorp dat er bij tijdelijk afhaken 

van vaste bezorg(st)ers ) in principe altijd vlug 

vervanging kan worden geregeld. Vooraf al een 

hele geruststelling. Anne-Marie, een erg fijn 

aanbod dat natuurlijk in de grootste dank is 

aanvaard! Mocht het zover komen, dan worden 

je plezierige en vogelrijke fietstochten toege-

wenst! 

              

Bert van Eijk, coördinator bezorging “De Braakbal”. 
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Aanwinsten in de BIBLIOTHEEK 
 

In de vorige aflevering van ons kwartaalblad deed ik het een en ander uit de doeken over een aankomende reorga-
nisatie van onze verenigingsbieb. Daarbij werd duidelijk gemaakt, dat door de vereniging zelf vervaardigde uitga-

ven en wetenswaardigheden met meer of minder historisch belang aangaande onze club in elk geval blijvend 

worden bewaard. Ook uitgaven die (interessante) gegevens van belang bevatten worden als “standaardwerken” in 
de verzameling gehandhaafd. 

Welnu, hieronder vier nieuwe aanwinsten, die onder een van de bovengenoemde hoedanigheden vallen. Vanaf 

heden zijn ze in de bibliotheek opgenomen en desgevraagd uitleenbaar. 

 
1 MUNNIKKENPOLDER KLAAR, opgesteld door alle verenigingen die officieel deel uitmaken van de 

gebruikersgroep in deze polder en de betrokken overheden. Uitgegeven t.g.v. de opening van de heringerichte 

Munnikkenpolder in het najaar van 2016. 
Een leuk boekje in gevouwen A4-formaat met 36 leespagina’s.  Zowel de gemeente Leiderdorp als acht vereni-

gingen die inhoudelijk aan het gebied verbonden zijn, stellen zich erin beknopt aan de belangstellenden voor en 

lichten hun relaties met het gebied toe. Opvallend en leuk komt met name de diversiteit van de verschillende 
gebruikers op de lezer(es) over. De laatste 15 bladzijden zijn helemaal gewijd aan de historie van de ontwikkelin-

gen in en rond de Munnikkenpolder tussen 1970 en 2016. Alles staat keurig op een rijtje, inclusief bijzonderheden 

die het verhaal extra kleur geven Het is beslist de moeite waard (geweest) om als regionale VWG met meer dan 

dertig Leiderdorpse leden een mooie bijdrage te hebben geleverd in de vorm van een zelf gebouwde en gefinan-
cierde oeverzwaluwenwand!  En regelmatig blijven we er via diverse vormen van overleg bij betrokken.    

 

2 BROEDVOGELINVENTARISATIERAPPORT SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2016 (Vogel-

werkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. – Bert van Eijk e.a., december 2016) (opname op CD). 

Alweer het 22
e
 achtereenvolgende jaar dat het oudste kerngebied van onze vereniging op broedvogels is geïnven-

tariseerd voor de eigenaar/beheerder ervan, Staatsbosbeheer. Ook fungeert het met terugwerkende kracht vanaf 

1995 als BMP (= Broedvogel Monitoring Project) – gebied nummer 4716 van Sovon (= Samenwerkende Organi-
saties VogelOnderzoek Nederland). Beide organisaties stellen veel belang in jarenlang lopende rapportages, zowel 

in verband met het eigen beheer dan wel aanhoudend inzicht in het landelijk, regionaal, plaatselijk en per gebied 

vastleggen van de vogelpopulaties en wijzigingen daarin. Het rapport omvat 26 pagina’s A4 met tekst en tabel, 
een aparte pagina A4 met bijgewerkte informatie over het onderzoeksgebied en onze VWG, plus 53 soortkaarten 

(verkregen via de Sovon Autoclustermethode) met daarop aangegeven alle territoria.  

 
3 VOGELREIZEN LETLAND – 07/15-05-2016 en 17/25-05-2016       (Vogelwerkgroep Koudekerk / 

Hazerswoude e.o., 05-11-2016) (opname op CD). 

Dit werk bevat de volledige dagverslagen van de deelnemers aan beide vogelreizen, het samenvattende verslag 

ervan zoals dit werd gepubliceerd in het verenigingsblad “De Braakbal”, nummer 37-3, september 2016 en een 
link naar 732 door de deelnemers ingezonden foto’s. 

 

4 VOGELBALANS 2016 – Thema Stadsvogels (Sovon, oktober 2016). 
Jaarlijkse uitgave, met telkens een ander thema maar ook altijd een uitgewerkt 

onderdeel onder de naam “De stand van de vogels” (nu dus 2015) n.a.v. Meet-

netten, trends en aantalsontwikkelingen. 
 

       Bert van Eijk 

`       Bibliothecaris. 
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Naturalis dicht en wat nu… 

 

 

In de aankomende twee jaar gaat Naturalis voor een verbouwing dicht. Ze kunnen dan tijdelijk geen 

vogels en andere verse kadavers verwerken Sommige belangrijke items wel, die worden dan als voor-

heen uitbesteed. Maar wat zijn belangrijke vogels en dieren en wat niet? In het algemeen worden de 

volgende twee jaar zeker niet aangenomen:  

 

 
Vogels      Zoogdieren  
Aalscholver  IJsvogel  Sperwer  Boom- of Steenmarter  

 Blauwe reiger Kerkuil (met ring)* Tjiftjaf  Bunzing  
Buizerd  Koolmees   Turkse Tortel  Hermelijn 

Fitis  Lijsters:   (koperwiek,  Vink  Mol  
Goudhaan,   kramsvogel, zanglijster) Vuurgoudhaan Vos    ( nóóit een 

Groenling  Merel  Wilde Eend  dode vos aanraken, ze 

Grote Bonte Specht Pimpelmees  Zwartkop kunnen zeer gevaarlijk 

Havik  Ransuil    zijn i.v.m. parasieten!!!) 

Houtduif  Roodborst    Wezel  
Houtsnip  Rotsduif      

 

 

* Mocht u een Kerkuil of een van de bovengenoemde vogels vinden met een ring, lees hem af en zend de 

gegevens naar het vogelringstation  (www.vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden). Die verwerkt ze 

en jij krijgt alle gegevens van de vogel terug! Overigens Kerkuilen zonder ring blijven interessant en we 

willen ze graag hebben!! 

Alle andere vogels zoals Karekiet, Rietzanger, Kuifmees, Waterrietzanger, Kleine Bonte Specht, Water-

snip, Zomertortel enz. blijven welkom. Jullie zien wel, het zijn vogels die best wel algemeen zijn. Toch 

krijgen we ze relatief weinig. Ze zijn zeldzaam omdat niet direct teruggevonden worden. Ze gaan ‘stie-

kem’ dood, ze vallen in het water of tussen de bladeren of zo, en vind ze dan maar eens.  

Als je niet zeker weet of je jouw vogel kunt brengen kun natuurlijk altijd mensen van Naturalis telefo-

nisch benaderen (tel. 071-7519252). Het adres is tijdelijk Vondellaan 55, 2332 AA Leiden. 

 

         Uw medewerker in Naturalis 

  

http://www.vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden
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 Ongeveer al-

gemeen bekend, maar 

toch: “onze” KIEVIT 
vliegt “onze” Grutto en 

“onze” Veldleeuwerik 

achterna!: sinds 1990 is 

de populatie in Neder-
land bijna gehalveerd; vandaar dat Vogelbe-

scherming Nederland het vorige jaar 2016 

uitriep tot het Jaar van de Kievit! Duidelijker 
wordt meer en meer dat de sleutelfactor in 

de kuikenoverleving ligt. 

 IJSVOGELS broeden meestal tweemaal per 

jaar, soms zelfs drie keer en hebben daar-
naast ook nog een lang broedseizoen: in sep-

tember kunnen er zelfs nog jongen het nest 

zitten; per keer brengen ze gemakkelijk vijf 

tot zes jongen voort en ondanks een relatief 
hoge sterfte in het winterhalfjaar is het re-

productievermogen groot. 

 Opmerkelijke winterse survivaltechniek bij 

de MATKOP: lichaamstemperatuur zakt van 
41 gr. C naar 31 gr. C en een ingebouwde 

thermostaat zorgt ervoor dat de vogel bij een 

lichaamstemperatuur van 32 gr. C “automa-
tisch” gaan rillen, waardoor te ver onder-

koeld raken wordt voorkomen. 

 KAMPIOENIMITATOREN zijn Spreeuw, 

Spotvogel en Bosrietzanger, deze laatste 

soort is met circa tweehonderd gejatte deun-
tjes recordhouder; Koolmees, Vink en Kneu 

worden het meest door andere vogels geïmi-

teerd, gevolgd door Pimpelmees, Boeren-
zwaluw, Huismus en Scholekster. 

 De mondiaal kwalitatief beste imitator is de 

AUSTRALISCHE LIERVOGEL, deze mixt 

vogelzang, andere dierlijke producties, aller-
lei totaal verschillende mechanische gelui-

den, enz. tot totaal onverwachte composities 

(noot van de auteur: uit eigen waarneming 

kan ik dit voor de volle 100% beamen!). 

 Op zoek naar de ZWARTE MEES?: deze 

heeft grote voorkeur voor grove dennen!  Of 

tijdens excursies gespitst op KUIFME-

ZEN:?:  Deze foerageren vooral in de toppen 
van sparren. ’t Is maar dat je ‘t weet! 

 RIETVOGELS en hun economische niche in 

verlandingsvolgorde: Kleine Karekiet vooral 

in het altijd natte riet van de oeverzone; 

vooral Rietzanger, Snor en Rietgors in tijde-
lijk nat/droog en bloemrijk riet; Bosrietzan-

ger en Sprinkhaanzanger vooral in altijd 

droog riet met struiken; en let op: de meeste 
rietzangers foerageren niet binnen hun 

broedterritorium maar (bijna) uitsluitend 

daarbuiten! 

 Een hele dag ZINGEN kost een Winterko-

ning een kwart van zijn gewicht; elke gram 

VEREN in de ruitijd kost de Huismus 220 

kcal wat overeenkomt met 8,5 gram vette 

kaas. 

 Sorry voor de door menselijk toedoen op het 

Afrikaanse eiland Mauritius UITGESTOR-

VEN Dodo, maar meer dan 99,9% van de 

diersoorten die ooit op de aarde hebben ge-
leefd is uitgestorven; sinds de komst van de 

mens stierven op de eilanden in de Grote 

Oceaan liefst 1000 VOGELSOORTEN UIT. 

 In het oceanische Oost-Afrikaanse natuurpa-

radijs, de eilandengroep SEYCHELLEN 

worden alle zeilen bijgezet om eigen ende-

mische vogelsoorten te redden van verdrin-

ging/uitsterven door ingevoerde vogelexoten 
uit bijvoorbeeld Azië en exotische zoogdie-

ren als bijvoorbeeld verwilderde katten. 

 Vogelen in het Belgische, maar niet te ver 

van de grens? Bezoek dan het Natuurpark 
WIJVENHEIDE, in Zonhoven op het Kem-

pens Plateau in Belgisch Limburg! Hier 

vindt men tussen de meer dan duizend vis-
kweekvijvers van weleer nu hooilanden en 

broekbossen met veel oevers en de daarbij 

passende begroeiing: dus vooral kansen op 

allerlei soorten moerasvogels (zelfs Roer-

 

 

 
      Interessante  

 !!     Nieuwtjes
 

 

      Interessante  

 !! 
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domp en Woudaap, wie weet intussen ook 

Visarend !?). Ga het ontdekken! …….. 

 De GRIJZE ROODSTAART - papegaai is 

(een van) de meest verhandelde vogels ter 

wereld en staat op de Citeslijst met bedreig-
de soorten. Tot nu toe mocht er nog wel met 

vergunning in worden gehandeld, maar tij-

dens een topvergadering over bedreigde 
planten- en diersoorten in Johannesburg is 

besloten de handel in wilde vogels van deze 

soort te verbieden. De in West- en Oost-
Afrika vroeger over een groot gebied voor-

komende papegaai zonk de laatste jaren 

sterk in aantal. Alleen al in Ghana nam de 

populatie sinds 1992 met ruim 90% af, is in 
sommige landen bijna uitgestorven. 

 Onderzoek in Drenthe en op de Veluwe 

heeft duidelijk gemaakt dat de BONTE 

VLIEGENVANGER nu zo’n veertien dagen 
eerder start met de eileg dan dertig jaar gele-

den. Uit de nesten van vroege broeders vlie-

gen gemiddeld zeven jongen uit, uit die van 
laat startende broeders vijf. Nog belangrijker 

is het overlevingsverschil bij deze jongen: 

van de vroeg geborenen komt per nest ge-

middeld 0,6 jong het volgend jaar terug, van 
de late nesten slechts 0,1 jong. Deze overle-

ving in de eerste winter maakt het verschil, 

vroege jongen worden daarmee relatief ge-
zien steeds talrijker. In evolutionaire termen: 

er is doet een selectie op vroeg broeden 

voor. 

 Vogelrijkdom in INDONESIË: 1407 offici-

eel geregistreerde vogelsoorten, waaronder 
niet minder dan 601 (!) endemische, 98 

dwaalgasten, 8 geïntroduceerde soorten en 

18 momenteel nog niet beschreven soorten 
(en dit alles nog exclusief de provincie 

West-Nieuw-Guinea ………!). 

 In het uiterste oosten van de Democratische 

Republiek Congo (voorheen Congo-
Kinshasa) ligt het NATIONAAL PARK 

VIRUNGA, grenzend aan Oeganda en 

Rwanda; een enorm gebied van 8.000 km² 

met in alle opzichten geweldige natuurlijke 
diversiteit, ruim 200 zoogdiersoorten (waar-

onder 480 van de laatste 880 Berggorilla’s 

op aarde) en meer dan 700 (!) vogelsoorten. 

 In 2013 verscheen de eerste Nederlandse 

ORANJE LIJST VAN BROEDVOGELS, 

met daarop 22 soorten waarmee het niet 

goed gaat maar die (nog?) niet op de Rode 

Lijst staan;in 2015 heeft Sovon gewerkt aan 
de totstandkoming van een Oranje Lijst en 

een Rode Lijst voor Niet-Broedvogels. 

 Na een jaar of drie achter elkaar zware win-

terse klappen te hebben ondergaan, ging het 
sinds de winter 2013/2014 weer bergop-

waarts met de IJSVOGEL in ons land: de 

broedvogelbevolking werd in 2015 geschat 
op 900 tot 1.000 paren, toch is het nog de 

vraag of de populatie in 2016 voor het eerst 

boven de duidend paartjes is uitkomen. 

 Een nieuw record voor de GROTE ZIL-

VERREIGER in ons lieve landje: men telde 
in 2016 290 tot 318 broedparen, tegen 220 

tot 230 in het vorige recordjaar 2015. 

 Uit het BMP (=BROEDVOGELMONITO-

RING PROJECT) van Sovon 2015: 1996 
getelde proefvlakken; het vasteland van 

Zuid-Holland had er met ± 280, Friesland-

binnendijks volgde als goede tweede met ± 
225; DE WILCK en het SPOOKVER-

LAAT/KRUISKADE-gebied springen er op 

landelijk niveau prima uit aangaande het 

aantal onafgebroken getelde jaren …….   
Bravo VWG K./H. e.o.! 

 WINNAARS EN VERLIEZERS UIT HET 

BMP 2015: 14 soorten behaalden de hoogste 

score sinds 1990, hieronder opvallend veel 
bosvogels als Kleine en Grote Bonte Specht, 

Boomklever en Boomkruiper; 10 soorten 

scoorden sinds 1990 het slechtst, met name 

in de sector weide- en akkerland: o.a. Patrijs, 
Fazant, Scholekster, Grutto en Zomertaling.    

 Bezoek eens een MOERAS IN DE NACHT 

en let op het ENORME SCALA AAN GE-

LUIDEN, echt, het overweldigt je: zang van 
Blauwborst met “startmotortje”, morseritme 

van Rietzanger, haperende Rietgors, knar-

sende Kleine Karekiet, ratelende Snor en 
Sprinkhaanzanger, imiterende Bosrietzanger, 

krijsende Waterral, Porseleinhoen met 

zweepslagen, hoempende Roerdomp, knal-

harde Cetti’s Zanger, het messcherpe gepiep 
van de Buidelmees ……….    Praktiseer zo 

eens een vogelzangcursus! 

 Anonymus Snuffelaer   
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Nestkastenbeheer in de praktijk….. 
 

75 jarige man in de boom Zwammen 
 

 

 

De taakverdeling 

Nestverlating Gekraakt nest 


