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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 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 Ria Heemskerk/Bert v.d. Zwaan 071-3414927  / 0172-588450 

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

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

• Oeverzwaluwhut “Munnikenpolder” Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@gmail.com 

• 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 

• Uilencommissie 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  02 augustus 2017 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 29 augustus  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 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: Baltsende Futen 

©Jan Tijsma 

 

Reproductie 
Multicopy 

Coenecoop 326, 2741 PM Waddinxveen 

waddinxveen@multicopy.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: 

 Aat Bender  

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 
 

 

 

Privacy en sociale media 

In verslagen in De Braakbal en bij nieuwtjes op 

Facebook en op de website worden onze leden en 

andere deelnemers soms met name genoemd. Omdat 

De Braakbal ook volledig via de website te lezen is, 

worden deze personen voor een breder publiek 

zichtbaar. Wie daartegen bezwaar heeft, kan dit 

melden bij de PR-commissie via 

pr@vogelsrijnwoude.nl   

Zij waakt er vervolgens voor, dat uw naam niet 

vermeld wordt. 

Op de jaarvergadering bleek, dat meerdere leden 

zich bezorgd maakten over dit punt. Als bestuur 

stonden we volledig achter het publiceren van ons 

verenigingsperiodiek op de website. Wij willen dit 

ook beslist handhaven, maar hebben dit privacy-

probleem onderschat. 

In ons huishoudelijk reglement willen wij bovenbe-

schreven afspraak opnemen. 

 

ALV 30 maart 2017 

36 leden waren aanwezig op onze jaarvergadering. 

De aftredende bestuursleden Margot Klingers en 

Leo van Soldt stelden zich beschikbaar voor een 

volgende periode en werden onder applaus herbe-

noemd. Fred Leenart moest zich om gezondheids-

redenen helaas terugtrekken uit de controlecommis-

sie. Ter vergadering stelde Wim de Groot zich 

beschikbaar. Onder dank werd dit aanbod aanvaard. 

Hij wordt reservelid en wisselt in 2018 van plaats 

met Casper Bottemanne. 

De voorzitter meldde, dat ondergetekende in 2018 

aftredend is en zich niet herkiesbaar stelt. 

Graag kom ik in contact met iemand die dit veel 

voldoening gevende werk in 2018 op zich wil ne-

men. Vrijblijvend wil ik je graag vertellen wat er te 

doen is! 

 

E-mailadressen onbekend 

Helaas missen wij in onze ledenlijst nog heel veel e-

mailadressen. Ook de wel aanwezige adressen klop-

pen niet altijd. Gerda van Kleef kreeg 10 adressen 

als “onbestelbaar” retour. 

Wij versturen uitnodigingen voor lezingen, excursies 

(ook de buitenlandse, zoals in februari 2018 naar 

Marokko) en vergaderstukken naar alle leden. We 

krijgen nogal wat klachten, dat men niets ontvangt. 

Mocht u die berichten niet ontvangen, stuur dan voor 

de zekerheid uw recente e-mailadres nog eens naar 

onze ledenadministrateur Johan Hogendoorn: 

eefenjohanhogendoorn@casema.nl 

 

Wat kostte de nieuwe Amalia? 

Zaterdag 11 februari 2017 is onder aanwezigheid 

van een 80 genodigden de nieuwe Amalia geopend 

door wethouder Kees van Velzen. De totale kosten 

(inclusief aanleg toegangspad en opening) bedroegen 

1995 euro. Crowdfunding en geschenk van de 

gemeente Alphen a/d Rijn bij de opening leverden 

765 euro op. Het kostte onze vereniging dus 1230 

euro.  

Uiteraard buiten de vele vrijwilligersuren van een 

aantal leden, waarbij Carol Honsbeek in het bijzon-

der onze dank verdient! Ook de hulp van “Vrouwen 

van Nu”, afdeling Koudekerk/Hazerswoude op de 

dag van de opening zullen we niet vergeten! 

 

Nationale Vogelweek 6 t/m 14 mei 2017 

Na het succes van vorig jaar worden er dit jaar 

opnieuw excursies georganiseerd door leden van 

onze Vogelwerkgroep. Dit keer 3 maal naar De 

Wilck, eenmaal Spookverlaat/Kruiskade en eenmaal 

Zaans Rietveld. Inschrijving gaat via Vogelbescher-

ming Nederland. Ik heb deze excursies ook opgeno-

men in de Activiteitenkalender. 

 

Onzekere factoren in onze Activiteitenkalender 

Het bestuur heeft voorlopig 2 data gepland voor een 

lezing: 21 sept. 2017 en 12 april 2018. 

De invulling is afhankelijk van leden, die dit willen 

organiseren. We hopen, dat dit lukt!  

U kunt uw hulp aanbieden via Louis Westgeest: 

westgeest@cmwadministraties.nl

 

           Piet van Woerden, 

            Secretaris  

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
mailto:eefenjohanhogendoorn@casema.nl
mailto:westgeest@cmwadministraties.nl
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2017-2018 
 

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: 

Ma. 08/05 19.00 - 21.00 
Nationale Vogelweek: Excursie in het Weidevogel-

bolwerk van het Groene Hart: De Wilck 

Vogelbescherming 

Nederland 

Di. 09/05 19.00 - 21.00 
Nationale Vogelweek: Excursie in het Weidevogel-

bolwerk van het Groene Hart: De Wilck 

Vogelbescherming 

Nederland 

Wo. 10/05 19.00 - 21.00 

Nationale Vogelweek: Excursie naar de Vogelrijk-

dom van het Natuurgebied Spookverlaat en Kruiska-

de 

Vogelbescherming 

Nederland 

Vr. 12/05 19.00 - 21.00 
Nationale Vogelweek: Excursie Zangvogels in het 

Zaanse Rietveld bij Alphen aan den Rijn 

Vogelbescherming 

Nederland 

Za. 13/05 19.00 - 21.00 
Nationale Vogelweek: Excursie in het Weidevogel-

bolwerk van het Groene Hart: De Wilck 

Vogelbescherming 

Nederland 

Do. 25/05 t/m 

Zo. 28/05  

Hemelvaartweekend Brabantse Wal e.o. 

(omgeving Bergen op Zoom) 
Gerda van Kleef 

Za. 10/06 07.00 - 15.00 
Afsluitende ledenexcursie: Duin en Kruidberg met 

lunch 
Gerda van Kleef 

Do. 07/09 20.00 - 22.15 
Ledenavond: Opening van het seizoen: Programma 

nog niet bekend. 
Gerda van Kleef 

Zo. 10/09 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Steltlopers. Gerda van Kleef 

*Do. 21/09 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond (onder voorbehoud) 

*Wie wil dit organiseren? 
Gerda van Kleef 

Vr. 29/09 t/m 

Zo. 01/10 
08.00 - Najaarsweekend: Texel Gerda van Kleef 

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
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Wanneer  
Tijd Wat en Waar  

Aanmelden 

  Info bij: 

Zo. 08/10 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie: De Wilck Louis Westgeest 

Za. 28/10 20.00 - 21.30 
“Nacht van de Nacht”: Excursie Kruiskade. Verza-

melen Ooievaarsnest, nabij Spookverlaat 2 
Ans van den Broek 

Do. 09/11 20.00 - 22.30 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Piet van Woerden 

Do. 16/11 20.00 - 22.15 Leden- en publieksavond: Stadsvogels Gerda van Kleef 

Za. 02/12 10.00 - 17.00 Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst te Ede Sovon 

Zo. 17/12 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Wintergasten  Gerda van Kleef 

Vr. 05/01 20.00 - Nieuwjaarsreceptie voor leden en partners Piet van Woerden 

Do. 01/02 20.00 - 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Gerda van Kleef 

Za. 03/02 08.00 - 18.00 Busexcursie voor publiek en leden: Naar de Delta! Gerda van Kleef 

Wo. 07/02 t/m 

Do. 15/02 
 

Buitenlandreis: Marokko 

(de datum kan nog een of twee dagen verschuiven, 

omdat de vluchten nog niet bekend zijn) 

Gerda van Kleef 

Za. 10/02 08.00 - 17.00  Ledenexcursie: AWD Gerda van Kleef 

Do. 15/03 20.00 - 22.15 Leden- en publieksavond: Programma volgt! Gerda van Kleef 

Do. 22/03 20.00 - 22.30 Algemene Ledenvergadering Piet van Woerden 

Zo. 25/03 09.00 - 10.30 Publieks- en ledenexcursie: Spookverlaat Ans van den Broek 

*Do. 12/04 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond (onder voorbehoud) 

* Wie wil dit organiseren? 
Gerda van Kleef 

Zo. 22/04 07.00 - 18.00   Ledenexcursie: Zangvogels  Gerda van Kleef 

Za. 12/05 07.00 - 17.00 Ledenexcursie: AWD Gerda van Kleef 

Za. 02/06 07.00 - 15.00 Afsluitende ledenexcursie met lunch Gerda van Kleef 

Zo. 17/06 14.00 - 15.30 Slootbeestjes zoeken: Picknicktafel Kruiskade 6 Ans van den Broek 

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

Ook op www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn kunt u activiteiten vinden, waaraan u kunt deelnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/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 gewerkt 

kan worden ! 

 

 

Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  

(06-30344424) 

 

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 

 

28-10-2017: Start van het knotseizoen,  

04-11-2017: Nationale Natuur Werkdag  

(deze dag wordt vrijdagmiddag 03-11-2017 

voorbereid) 

 

Knotdata vervolg:  

18-11-2017, 02-12-2017, 16-12-2017,  

30-12-2017 “Oliebollenknot”, 

06-01-2018, 20-01-2018, 03-02-2018,  

17-02-2018, 03- 03- 2018, 

10-03-2018: Slotdag knotseizoen 

 

Extra: Werkuitje knotploeg  

Vr. 20 t/m Zo. 22 oktober 2017: 

“Heggen vlechten”, ergens langs de Maas. 

              Cor Kes 

(071 - 3414507) 

(06-12729909) 

 

Margot & Ronald 

Klingers 

(071-5411198) 

Tel-

weekends 

Zaterdag/ 

Zondag 

16/17-09-2017, 14/15-10-2017, 18/19-11-2017, 

16/17-12-2017, 13/14-01-2018, 17/18-02-2018, 

17/18-03-2018, 14/15-04-2018, 15/16- 09-2018. 

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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IN MEMORIAM JAN HOOGEVEEN 

 
 

Op 24 februari 2017 is ons zeer gewaardeerde lid Jan Hoogeveen overleden. Jan 

werd lid van onze Vogelwerkgroep op 1 januari 1996.  Hij was initiatiefnemer 

van de vele buitenlandse vogelreizen die voor veel van onze leden werden geor-

ganiseerd. 

 

Zij die Jan hebben gekend weten hoe bevlogen vogelaar Jan was. Jan, die biolo-

gie heeft gestudeerd, had enorm veel kennis van de flora en fauna, maar het 

meest van de vogels. 

Jan heeft veel vogelreizen gemaakt met familie en andere natuurliefhebbers. 

 

De excursies die Jan met Ton Renniers en Bert van Eijk in binnen- en buiten-

land organiseerde kregen enorme belangstelling van veel leden van onze vogel-

werkgroep. 

Ieder seizoen werden diverse leden- en publieksavonden georganiseerd waar-

voor Jan vaak de sprekers had gevonden en uitgenodigd en op de avonden dat 

de lezingen werden gegeven introduceerde Jan zijn gasten met veel enthousias-

me. Daarnaast was hij ook een trouwe teller in de Barrepolder. 

 

Binnen de vogelwerkgroep heeft Jan veel vrienden gemaakt. Nadat hij in 2014 

in Nepal een herseninfarct kreeg, ondersteunden zij hem door met hem te gaan 

fietsen, vogelen, of een spelletje te doen. Dit heeft Jan altijd erg gewaardeerd, 

 

Kort nadat bij hem kanker was geconstateerd heeft Jan ons, véél te jong nog, 

moeten verlaten. Jan is 62 jaar geworden. Wij zullen hem missen. 

Wij wensen Marianne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in de komen-

de tijd. 

 

Namens de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o., 

 

Bas Bijl 

Voorzitter 
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Weidevogels 
 

Zoals u allen wel weet, is het al weer ruim een jaar 

geleden dat we binnen onze VWG zijn gestopt met 

de commissie weidevogelbeheer. De leden van deze 

commissie en ook het bestuur zijn van mening dat 

weidevogelbeheer in ons werkgebied geen enkele zin 

heeft. Alle inspanningen ten spijt hebben niet geleid 

tot een verbetering van de weidevogelstand.  

Neen, in plaats van verbetering hebben we alleen 

maar een dramatische achteruitgang gezien. Met 

uitzondering van De Wilck, ‘ons’ natuurgebiedje, 

kleinste Natura 2000 gebied van Nederland, maar 

een pareltje binnen al die omliggende strakke kleur-

loze weilanden die in ruime mate aanwezig zijn daar 

rondom heen, bestaat er binnen ons werkgebied geen 

plek meer waar we kunnen genieten van bijvoor-

beeld onze nationale vogel, de grutto, of de kieviten, 

tureluurs, veldleeuweriken enz. 

 

Daar is niet één oorzaak voor aan te wijzen. De 

politiek met al zijn bestuurlijke besluiten, wetgevin-

gen, richtlijnen enz. heeft er geen goed aan gedaan. 

Ruilverkavelingen veroorzaakten boterbergen en 

melkplassen. Mestoverschotten ontstonden. Dit 

zorgde voor melk- en mestquota. Toenemende 

export zorgde er voor dat we onze melk en afgeleide 

producten weer kwijt raakten. We groeiden uit tot 

het 2e land(je) op de wereldranglijst als het gaat om 

export van landbouwproducten. Hoe kan dit bestaan 

in zo’n klein landje??? 

Vervolgens worden de melkquota weer opgeheven. 

Boeren zien hun kansen. Vergroten de veestapel en 

hun stallen om meer melk te kunnen produceren. 

Weer ontstaan er melk- en mestoverschotten.  De 

veestapel moet weer worden ingekrompen. Veel 

koeien gaan naar de slacht, ook de biologische 

koeien. Waarom moeten boeren die het goed bedoe-

len en een goed product willen leveren ook worden 

gestraft voor het idiote beleid dat de regering hierin 

voert? 

Maatregelen als waterpeilverlaging, gebruik van 

raaigras, overbemesten van de graslanden doen 

eveneens geen goed aan de natuur. Kijk eens naar de 

weilanden als er net mest is uitgereden. Het land 

barst dan vaak van de meeuwen en dat is niet omdat 

ze die stront zo lekker vinden. 

 

Gelukkig lezen we soms artikelen over boeren die 

wel goed voor hun vee willen zorgen, een goed 

product willen leveren en aan de natuur en weidevo-

gels denken. Zo las ik pas het blad “Puur natuur” van 

Natuurmonumenten waarin diverse boeren aan het 

woord waren, die het wel goed ophebben met de 

weidevogels. Gelukkig zijn er nog van dit soort 

boeren. Wij gebruiken al melkproducten van deze 

boeren. (www.weideweelde.nl) 

Natuurlijk kunnen we het de boeren niet kwalijk 

nemen als zij met de huidige richtlijnen proberen 

hun bedrijf zo efficiënt mogelijk in te richten en 

zoveel mogelijk winst te behalen. Het is hun werk, 

hun inkomen. Ook zij hebben voor een gezin te 

zorgen. 

De enkele boer die het wel anders doet, moet het 

vaak met wat minder doen of met wat neveninkom-

sten de boterham belegd zien te krijgen. 

 

Wat zou het toch prachtig zijn als we binnen het 

gebied van onze VWG een boer zouden hebben die 

ook het roer om zou gooien. Zijn best zou doen om 

meer weidevogels op zijn land te krijgen. Hij zou op 

veel steun kunnen rekenen en bovendien 1 cent per 

liter extra krijgen voor zijn melk en er zou ook nog 

eens 2 cent per liter in een fonds worden gestopt, 

waarmee deze boeren 

extra worden onder-

steund. Al was het maar 

één boer. We zouden hem 

graag willen helpen, 

meedenken, meepraten en 

hem in het zonnetje 

zetten. 

Tot die tijd lijkt het 

boerenland verloren. We 

kunnen alleen nog van 

weidevogels genieten in 

natuurparken en bij die 

enkele biologische boer, 

waarvoor   HULDE! 

 

Bas Bijl 

Voorzitter 
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Rondje Markermeer 
Ledenexcursie 18 februari 2017 

 

Zoals gewoonlijk om 8.00u vertrek vanaf Boers 

met 7 auto's, waarin 25 leden. Mieke en Pierre 

wisten niet zeker of ze de dag vol zouden ma-

ken, dus kozen voor hun eigen auto. Ton Ren-

niers kondigde aan, dat we tegen de klok in een 

aantal stops gingen maken rond het Marker-

meer.  

 

Het Markermeer heeft iets minder wateropper-

vlakte dan de rest van het IJsselmeer, en wordt 

daarvan afgescheiden door de Houtribdijk, die 

loopt van Lelystad naar Enkhuizen. Het laatste 

stukje van deze dijk werd afgesloten in 1975.  

 

De meeste Nederlanders zullen er nooit over 

heen gereden hebben, schat ik in.  

Het was al erg druk op de snelwegen deze zater-

dagmorgen. Ook vanwege de mist, die pas na 

het middaguur volledig verdween.  

Van te voren was ik enigszins bang dat we 'veel 

van hetzelfde' zouden zien, omdat er wat mij 

betreft, weinig variatie qua biotopen in het 

programma zat. Dat viel behoorlijk mee.  

Bert heeft de lijst met waarnemingen gemaakt: 

64 soorten. Zie hieronder. Iets minder dan een 

kwart, nl. 15, waren eenden soorten. Mannetjes 

al in prachtkleed. Twee, de watersnip en blauwe 

reiger, houden zich vaak bij oevers op en één, de 

waterral, wil er ook riet bij, om bij onraad in te 

vluchten.  

Bert heeft de volgende soorten vet afgedrukt: 

Appelvink, Brilduiker, Grote Zaagbek, Nonne-

tje, Topper, Zeearend. Begrijpelijk, want het zijn 

mooie vogels en/of schaars in Nederland.  

 

Hoe vaak we een stop maakten, heb ik niet 

bijgehouden, maar het zal een keer of 7 zijn 

geweest. Koffie en boterkoek waren weer bereid 

door Ans Looman, waarvoor dank. Bij de eerste 

mogelijkheid om te toiletteren, bleek de zaak 

gesloten. Dit kon pas bij het Bezoekerscentrum 

van de Oostvaardersplassen, een stukje de 

Knardijk op.  
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Wc’s lijken me bij excursies sowieso een punt 

van aandacht, want het percentage vrouwen in 

Vogelclubs is in de afgelopen 50 jaar van bijna 

nul gestegen naar 40% (?). Ook niet verkeerd 

vanwege dezelfde ontwikkeling, om een koffie-

stop in te plannen in de 2e helft van de ochtend.   

 

Bij mij in de auto zat een echtpaar, Jan en Mar-

jan, die net lid geworden waren van de VWG en 

voor het eerst meegingen met een excursie. In 

het bridgeblad van de Ned. Bridgebond las ik 

recent in 'Van de voorzitter', dat relatief veel 

nieuwe leden bij bridgeclubs het snel weer voor 

gezien houden vanwege een gebrekkige of het 

volledig ontbreken van een introductie. Mis-

schien een punt van aandacht voor ons? “Mag ik 

jullie even voorstellen, dit is/zijn .…...”, bij 

ledenavonden in het Anker. 

 

Het was wat mij betreft een geslaagde dag, ook 

al omdat de Gouwzee bij Monnickendam, onze 

laatste stop, veel goedmaakte op de vaak relatief 

lege wateroppervlakten daarvoor. Hier was het 

stampvol. Aan tafel- en kuifeenden heeft Neder-

land in de winter geen gebrek. Maar goed turen 

levert dan bijzonderheden als Brilduikers en 

Toppers op.  

 

Om 17.35u was onze auto terug bij Boers. 

 

Dik Elzinga 

 

 

Soortenlijst van Bert van Eijk bij  

Rondje Markermeer 18 februari 2017 
 

Aalscholver Grote Mantelmeeuw Merel Tafeleend 

Appelvink Grote Zaagbek Nijlgans Topper 

Baardman Grote Zilverreiger Nonnetje Torenvalk 

Bergeend Heggenmus Pijlstaart Turkse Tortel 

Blauwe Reiger Houtduif Pimpelmees Veldleeuwerik 

Brandgans Huismus Putter Vink 

Brilduiker Kauw Rietgors Waterhoen 

Bruine Kiekendief Kievit Roodborst Waterral 

Buizerd Kleine Zwaan Rosse Stekelstaart Watersnip 

Canadese Gans (groot) Knobbelzwaan Scholekster Wilde Eend 

Ekster Kokmeeuw Slechtvalk Winterkoning 

Fazant Kolgans Slobeend Wintertaling 

Fuut Koolmees Smient Wulp 

Graspieper Krakeend Spreeuw Zeearend 

Grauwe Gans Kuifeend Staartmees Zilvermeeuw 

Grote Bonte Specht Meerkoet Stormmeeuw Zwarte Kraai 

 

In vet weergegeven: De (mogelijk) meest opvallende soorten, zowel qua soort als kwalitatief. 

  

Nonnetjes   ©Ton Renniers 
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Opening Amalia  

11-02-2017 
 

Het is een barre tocht op de fiets naar het Spookver-

laat op 11 februari, het sneeuwt enorm en het is 

koud! Als je een uitnodiging verstuurt waarin staat 

dat je beter op de fiets kan komen dan kan je natuur-

lijk niet zelf met de auto aankomen rijden op het erf 

van de fam. Kerkvliet; dus werd het afzien. Ronald 

wacht ons op en weet te vertellen dat het snel droog 

zal worden. Voordat we met z’n allen richting de hut 

wandelen is dat gelukkig ook zo.  

 

In de schuur van de fam. Kerkvliet is het gezellig, 

warm en druk. De dames van “Vrouwen van nu” 

hebben lekkere cake gebakken en samen met de 

warme koffie komen we helemaal bij. Er circuleert 

een fotoboek, gemaakt door Margot, waarin een 

mooi beeld wordt weergegeven van de vogelkijkhut 

en haar omgeving door de jaren heen. Veel mensen 

nemen even de tijd om erdoorheen te bladeren. 

 

Bas opent het officiële gedeelte met een speech 

waarin hij uitlegt dat wij ook een soort 9/11 hebben 

alleen is het dan 9/22. Hij probeert iedereen te be-

danken maar dat valt niet mee met zoveel mensen 

die vrijwillig meegewerkt hebben.  

Eén iemand wordt speciaal in het zonnetje gezet n.l. 

Carol Honsbeek. Carol heeft heel veel werk verricht 

aan de nieuwe Amalia! Bijna dagelijks was hij te 

vinden in de schuur van de fam. Kerkvliet en zo 

vorderde het werk snel en werd de lelijke blauwe 

container omgetoverd tot een prachtig mooie groene 

“hufterproof” vogelkijkhut.  

 

Dan is Jenny van Leeuwen, de boswachter van 

Staatsbosbeheer, aan de beurt. Haar speech is ontroe-

rend mooi (zie elders in dit blad) en ook zij roemt al 

de vrijwilligers die meegewerkt hebben om dit te 

realiseren. Wat het meest opvalt in haar verhaal is 

dat wij als vogelwerkgroep ons niet door die “huf-

ters” hebben laten weerhouden om snel weer een 

nieuwe hut neer te zetten. Ze noemt de vrijwilligers 

“echte helden”! 

 

Na deze mooie woorden mag wethouder Kees van 

Velzen nog een woordje doen. Hij biedt Bas een 

check aan van €250,- namens de Gemeente Alphen 

aan den Rijn en roemt ook weer de flexibiliteit van 

de club.  

Adri de Groot heeft een foto van de hut gemaakt die 

hij als verrassing vandaag wil aanbieden. Ronald 

Klingers doet dit namens hem en Bas neemt hem in 

ontvangst.  

 

Dan is het tijd dat we naar buiten gaan en, zoals 

gezegd, is het opgehouden met sneeuwen en loopt er 

een hele optocht over de weg richting hut. In de 

verte zien we de vlag al fier wapperen en is het een 

sprookjesachtig mooi plaatje met de pas gevallen 

sneeuw. Als iedereen er is, krijgt de wethouder een 

mooi schaartje waarmee hij het lint, dat gespannen 

is, kan doorknippen zodat het ook een echte opening 

is. Er wordt veel gelachen en iedereen is blij, trots en 

misschien zelfs wel een beetje geëmotioneerd op dit 

moment!  

Na het officiële gedeelte gaan we terug naar de 

schuur en is er heerlijke soep, warme balletjes, 

worst, kaas, bier en wijn. 

 

De pers was ook ruim aanwezig en zo heeft iedereen 

in Hazerswoude en omgeving kunnen lezen wat een 

mooie club we zijn. 

De weg terug fietst het gelukkig een stuk lich-

ter…..of zou dat door de wijn komen?

           Gerda van Kleef 
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TELLINGEN FEBRUARI 2017 
 

Beste mensen, 
 

 

Het goede nieuws is dat Rob Eveleens de Boter-

polder in Hazerswoude voor zijn rekening gaat 

nemen. Welkom in de club! 

 

Ik ben benieuwd wat de vorst en sneeuw voor 

invloed hebben op ‘onze’ soorten en aantallen. 

De sneeuw zal zaterdag wel gedooid zijn even-

als het ijs.  

De midwintertelling gaf echt winterse soorten en 

aantallen. Hieronder het overzicht. Ik begin 

maar met de vogel die veel voor het ontstaan 

van De Wilck betekend heeft: de kleine zwaan. 

In de Doespolder 15, Vlietpolder 8, Gnephoek 

17, Lagenwaard 179, Grote Polder Noord 4 en 

Barrepolder 13.  

 

Ook ganzen kwamen in grote aantallen voor. 

Toendrarietganzen in de Wijde Aa 51, Doespol-

der 140, Vlietpolder 480, Gnephoek 129 en 

Lagenwaard 2300. Kolganzen zaten met grote 

aantallen in de Oostbroekpolder 1268, Barrepol-

der 800, Grote Polder Zuid 2110, Westbroek-

polder 61 en Lagenwaard 357.  

 

Hier en daar telden we ook grauwe ganzen in 

wat grotere groepen met als uitschieter de Grote 

Polder Zuid met 450 exemplaren. Wat steltlo-

pers betreft was het in en om De Wilck goed 

prijs.  

In De Wilck 2838 goudplevieren, 4200 kieviten, 

1000 wulpen, 3 kemphanen en 3 watersnippen. 

In de Groenendijkse polder 1100 goudplevieren, 

945 kieviten, en 346 wulpen. 380 wulpen in de 

Vlietpolder en 101 wulpen in de polder Achtho-

ven.  

 

In de Groenendijkse polder en in De Wilck zat 

een slechtvalk. Een havik werd gespot bij de 

Zegerplas, 2 sperwers in de Hondsdijksepolder. 

In De Wilck een ruigpootbuizerd. 6312 smien-

ten verbleven in De Wilck. Op de Wijde Aa 

zwommen er 930 met 1 brilduiker. 522 krakeen-

den zwommen in de Riethoornsepolder. 38 

wintertalingen en 18 pijlstaarten verbleven in De 

Wilck. 1 ijsvogel werd gezien in de Gnephoek 

en 2 in de Hondsdijkse polder. 

 

Nog wat opmerkelijke aantallen of soorten: 56 

aalscholvers in het Braassemermeer, 15 graspie-

pers in de Gnephoek en de enige grote gele kwik 

in de Geerpolder. De stand tussen grote zilver- 

en blauwe reiger was resp. 52 en 64. Tot slot 

nog twee exoten: een carolinaeend in de Oost-

broekpolder en een casarca in de Riethoornse 

polder. 

 

Ik wens jullie a.s. weekend heel veel plezier met 

tellen. 

Ko Katsman. 

Kleine zwanen   ©Ko Katsman 

Wintertaling    ©Ko Katsman 
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WAARNEMINGEN EN BROEDVOGELS 

DE WILCK 2016 
 

Fuut (2) Wintertaling (5) Kemphaan (2) Gele Kwikstaart (4) 

Aalscholver Zomertaling (4) Oeverloper Grote Gele Kwikstaart 

Blauwe Reiger Kuifeend (21) Bosruiter Roodborst               
(nieuwe gebiedssoort, nr. 162) 

Grote Zilverreiger Tafeleend Witgat Tapuit 

Koereiger Brilduiker Tureluur (34) Paapje  

Ooievaar  Bruine Kiekendief Zwarte Ruiter Merel 

Lepelaar Blauwe Kiekendief  Groenpootruiter Kramsvogel  

Knobbelzwaan (4) Wespendief Grutto (86) Rietzanger (3) 

Wilde Zwaan Buizerd Regenwulp Grasmus 

Kleine Zwaan Ruigpootbuizerd Wulp Staartmees  (nieuwe gebiedssoort, nr. 161) 

Grauwe Gans (31) Havik Watersnip Spreeuw 

Soepgans Sperwer Kokmeeuw Ringmus 

Kolgans Torenvalk  Stormmeeuw  Ekster 

Canadese Gans (18) Boomvalk Zilvermeeuw Kauw 

Brandgans (8) Slechtvalk Kleine Mantelmeeuw Zwarte Kraai 

Nijlgans (3) Waterhoen (1) Grote Mantelmeeuw Putter 

Casarca Meerkoet (41) Visdief Kneu (2) 

Bergeend (5) Kluut (2) Holenduif Rietgors  (3) 

Smient (1) Scholekster (29) Houtduif  

Slobeend (13) Kleine Plevier   

Krakeend (23) Goudplevier Veldleeuwerik (7) ( 67 soorten niet- zang-
vogels) 

Wilde Eend (26) Kievit (60) Boerenzwaluw (23 soorten zangvogels) 

Soepeend Bonte Strandloper Graspieper (1)  

Pijlstaart  Kleine Strandloper Witte Kwikstaart  Jaartotaal: 
90 vogelsoorten 

 

Alles bij elkaar zijn er 90 vogelsoorten (2015: 98) in en direct boven het gebied waargenomen, hiervan waren er 

2 (Roodborst en Staartmees) gebiedsnieuw (2015: 6).  
 

Het aantal broedvogelsoorten (minimaal met geldige territoriale waarnemingen) kwam uit op 28 (dit is 2 meer 

dan de 26 in 2015). In totaal waren er 439 territoria/broedparen (ofwel 37 minder dan in 2015). 

 

Broedvogelsoorten zijn vet rechtop in de lijst vermeld met daarachter tussen haakjes het aantal territoria. 

Niet-broedvogelsoorten staan gewoon rechtop en nieuwe gebiedssoorten werden vet cursief + onderstreept + 

tussen haakjes het gebiedsvolgnummer, ingebracht. 

 

In totaal zijn er vanaf 1982 tot en met 2016 nu 162 vogelsoorten waargenomen, dus: we zullen natuurlijk onver-

droten doorgaan! (De Houtkamp staat op 163 en het Spookverlaat op 196). Gaan we in 2017 boven de 162 ko-

men??!! Ogen en oren openhouden! De lijst is opgesteld uit vooral waarnemingen van Cor Kes en Johan van der 

Haven (voornamelijk door middel van Meetnet Weidevogels, BMP en Sovon-Wintervogeltellingen), verder van 

andere VWG-leden, betrouwbare vermeldingen van niet-leden op Waarneming.nl en idem ook op de niet-leden-

gebiedswebsite via de VWG-site.  

           Cor Kes, Johan van der Haven en Bert van Eijk  
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WAARNEMINGSOVERZICHT  

SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2016 
 

Fuut    (4) Buizerd  (3) Holenduif   (5) Tuinfluiter    (12) 

Dodaars Havik    (1) Houtduif  (8) Zwartkop  (26) 

Aalscholver Sperwer   (2) Turkse Tortel   (1) Tjiftjaf  (22) 

Roerdomp Torenvalk Halsbandparkiet Fitis    (4) 

Kwak Boomvalk  (1) Ransuil    (2) Goudhaan 

Blauwe Reiger Slechtvalk Gierzwaluw Vuurgoudhaan 

Purperreiger Fazant  (5) IJsvogel Grauwe Vliegenv. (1) 

Grote Zilverreiger Waterral    (1) Gr. Bonte Specht (3) Staartmees   (2) 

Ooievaar   (1) Waterhoen   (10) Veldleeuwerik Pimpelmees   (12) 

Lepelaar Meerkoet    (25) Oeverzwaluw Koolmees  (18) 

Knobbelzwaan    (6) Scholekster    (1) Boerenzwaluw Boomkruiper    (5) 

Kleine Zwaan Goudplevier Huiszwaluw Wielewaal   (1) 

Grauwe Gans   (37) Kievit Witte Kwikstaart (1) Spreeuw 

Soepgans  (2) Wulp Grote Gele Kwikstaart Huismus 

Canadese Gans    (3) Regenwulp Winterkoning    (34) Ringmus 

Casarca (nieuwe gebieds-

soort,volgnummer 196) 

Grutto Heggenmus  (11) Gaai  (4) 

Nijlgans   (3) Tureluur Blauwborst (w)  (2) Ekster   (2) 

Smient Oeverloper Roodborst  (3) Kauw 

Slobeend Watersnip Roodborsttapuit Zwarte Kraai   (9) 

Krakeend    (13) Bokje Koperwiek Vink    (24) 

Wilde Eend     (68) Zilvermeeuw Kramsvogel Groenling      (1) 

Soepeend   (4) Kleine Mantelmeeuw Zanglijster        (4) Putter      (1) 

Wintertaling Stormmeeuw Merel         (25) Sijs 

Krooneend Kokmeeuw Rietzanger        (2) Rietgors         (6) 

Tafeleend Zwartkopmeeuw Bosrietzanger  (3) (niet-zangvogels: 62 soorten) 

Kuifeend   (13) Visdief Kleine Karekiet   (26) (zangvogels:  43 soorten) 

Bruine Kiekendief Stadsduif  Spotvogel       (10) (totaal:  105 soorten) 

 

Tellen we alle in, direct naast en vlak boven het gebied waargenomen soorten op, dan zijn dit er tijdens het 

afgelopen jaar 105 (2015: 103) geweest. Hiervan waren er 53 minstens territoriaal (2015: ook 53), 10 in de 

periode 1995/2015 minstens eenmaal territoriaal (maar in 2016 dus niet!), de rest (42) was op doortrek, 

zomer- en/of wintergast of laag overvliegend. 
Bij de broedvogels in vet staat tussen haakjes het aantal territoria/broedparen vermeld. 

In vet + cursief staan presente broedvogels uit de periode 1995-2015, maar niet territoriaal in  2016, ingevoerd. 

Doortrekkers/zomer- en/of wintergasten + simpel overvliegende soorten zijn rechtop/dun weergegeven. De 53 

broedvogelsoorten waren gezamenlijk goed voor 493 territoria, dit is qua hoeveelheid de vierde plaats in de 

jaarserie 1995/2016 (22 jaar). Nieuwe gebiedssoort (volgnummer 196) was de Casarca  (vet/cursief en onder-

streept), de totaalteller aangaande vanaf 1980 t/m 2016 waargenomen soorten staat nu op 196 (n. b. De Wilck 

162 en  De Houtkamp 163). 

Het gros van de waarnemingen werd gedaan tijdens de broedvogelinventarisatieronden 2016 door het  Broedvo-

gelinventarisatieteam.  De lijst is aangevuld met losse waarnemingen van VWG-leden (al dan niet vanaf onze 

eigen VWG-site), verder van betrouwbare invoer bij Waarneming.nl  en idem de gebiedswaarnemingssite via die 

van de VWG.              

            Bert van Eijk   
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EEN KNALSEIZOEN 

JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER 

SEIZOEN 2016-2017 

 
Er valt zo veel te beleven tijdens een seizoen 

landschapsbeheer op de Kruiskade/ het Spook-

verlaat! Knotten is één van de leukste hobby's die 

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

heel veel werk verzet. Hieronder een impressie 

van alles wat er gebeurd is.   

 

Zomerklussen 
Het zal inmiddels wel bij eenieder bekend zijn: in de 

zomer is een deel van de knotploeg gewoon actief. 

En dat lijkt alleen maar toe te nemen. Zo was al het 

hout dit knotjaar in augustus gekloofd en verkocht. 

En natuurlijk werd er weer gemaaid en gebaggerd. 

De grootste zomerwerker, Bert v.d. Zwaan, brak 

helaas zijn pols, zodat hij halverwege de zomer wat 

rustiger aan moest doen. Tijdens zijn zomerwerk 

kwam een wandelaarster voorbij, die aan Bert vroeg 

of dit vrijwilligerswerk was. Na een leuk gesprek 

trad zij meteen toe tot het knottersgilde: welkom 

Mieke! Bert is trouwens toch wel de pechvogel van 

dit seizoen, want aan het eind van de knotcyclus 

moest hij aan beide polsen geopereerd worden. 

 

Augustus 2016 bracht ons een verrassing. Via Bas 

kregen we gratis de beschikking over een oude 

ijzeren roeiboot uit de Meije, die nog in redelijk 

goede staat verkeerde.  

Een paar gaatjes in de romp, maar daar wisten de 

knotters en Andries Kerkvliet wel raad mee. Verder 

moest er het nodige schuurwerk en verfwerk gebeu-

ren. De boot heeft voor zover mij bekend nog steeds 

geen naam! Hopelijk vervoert hij ons vele jaren over 

de woelige baren van het Spookverlaat. 

Daarnaast kreeg de buitenkant van de Zaagbek een 

overschilderbeurt. Zo kan hij weer jaren mee. En 

zoals ieder jaar was firma Klingers en co weer 

present om de Zaagbek een grote schoonmaakbeurt 

te geven, vlak voor het begin van het nieuwe winter-

seizoen. 

 

Vervoer weer geregeld door onbetaalbare Bert 
Het oude witte busje van Bert, waarin hij jarenlang 

mensen en vooral materiaal over de Kruiskade 

vervoerde, kwam in het voorjaar 2016 dan uiteinde-

lijk toch niet meer door de APK heen. Voor we ons 

echt druk konden maken over de consequenties van 

dit verlies, had Bert zelf al weer een oplossing 

bedacht. Hij kocht een aanhanger, die hij achter zijn 

eigen auto hangt om ons vervoer te regelen. 

 

Amalia compleet vernield, wat nu...? 
Het zal niemand van de VWG ontgaan zijn. In de 
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nacht van 22 op 23 september 2016 hebben vandalen 

onze vogelobservatiehut Amalia opgeblazen met een 

zware vuurwerkbom. Compleet vernield, zodat 

herstel onmogelijk was. En dat terwijl een aantal 

vrijwilligers juist dat voorjaar de hut aan de binnen-

zijde volledig geschilderd hadden, om een eind te 

maken aan de lelijke teksten die vandalen her en der 

in de hut hadden gekladderd. Maar tegen dit soort 

vandalisme konden we toch echt niet op. Welke 

dwazen halen dit soort acties uit?  

Al snel ontstond binnen de knotploeg het idee om de 

oude vogelhut te vervangen door een metalen opvol-

ger, waarvan de achterzijde grotendeels open zou 

blijven. Er werd een oude kleine zeecontainer aange-

schaft, die door Carol, Andries Kerkvliet en wat 

anderen op het erf en in de stal van de familie Kerk-

vliet geheel werd omgebouwd tot -hopelijk hufterbe-

stendige- vogelobservatiehut. Maar hoe krijg je zo'n 

metalen gevaarte op zijn plek? Eerst werd de oude 

vlechtmuur naar de vorige Amalia afgebroken. 

Daarna werden nogal wat bomen en struiken verwij-

derd en gesnoeid. Dit alles om ruimte te maken voor 

het transport van de nieuwe hut. De oude, houten 

Amalia werd verder afgebroken en afgevoerd. 

En daarna, op 7 januari 2017, kwam het grote mo-

ment. Het vervoer van de nieuwe Amalia naar de 

plek van de vorige hut. Andries had geregeld dat 

Gerard van der Hulst, een boer uit de omgeving, met 

zijn verreiker, het transport verzorgde. Dat was nog 

niet zo gemakkelijk! Het eerste stuk ging prima, 

maar bij de bochten in het toegangspad naar de plek 

aangekomen, liep de boel vast in de veenbodem. Dit 

kwam omdat de manoeuvreerruimte, mede door de 

dijk, te klein is. Andries en Gerard vervoerden met 

hun shovel en verreiker vele kuubs zand naar de 

plaats des onheils, om de banden van de verreiker 

meer grip te geven. Hun machines en enige knotters 

met scheppen egaliseerden de grote gaten die de 

banden in het veen hadden achtergelaten. Ook wer-

den nog wat extra boompjes gerooid, die onverwacht 

toch nog in de weg bleken te staan. En daarna lukte 

het om het gevaarte te plaatsen. Na nog flink wat 

schuifwerk van Andries in zijn gele, kleine shovel, 

bleef een brede zandweg over, veel breder dan het 

oude pad. Dat moesten we de weken daarna weer 

gaan bekleden.  

Als eerste werd  er een nieuwe vlechtmuur van 

wilgentenen gemaakt, onder bezielende leiding van 

Wil en Ria. De restanten van de oude vlechtmuur 

werden elders als natuurlijke barrière ingezet. Daar-

na werd achter deze wand een rij stekelstruiken 

aangeplant. Die struikenhaag moet op termijn als 

vlechtheg de wilgentenenmuur gaan vervangen. Met 

hulp van de Lions en met dank aan de leverancier 

van de snippers, firma De Wit groenvoorzieningen, 

werd het pad voorzien van nieuwe houtsnippers. En 

op 11 februari 2017 vond de officiële opening van de 

nieuwe Amalia plaats. Dat was een besneeuwde, 

maar geweldige happening, met veel genodigden en 

wat pers. De plaatselijke afdeling van Vrouwen van 

Nu verzorgden de koffie met wat lekkers.    
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De andere grote seizoensklussen 

Dit jaar gingen we verder met het dunnen van het 

essenperceel in de buurt van de boerderij van Men-

cken, het tweede bosperceel vanaf de Alphense kant. 

De eerste knotzaterdag werd goed besteed met het 

vrijmaken van het bos van vlieren- en bramenopslag. 

Daarmee was de weg weer geëffend voor het grote 

zaagwerk. Sjon hanteerde de motorzaag weer onge-

evenaard. In een paar werkdagen werden vele tien-

tallen, te dicht op elkaar groeiende, bomen gerooid 

en door vele handen afgevoerd. Zo ontstaat daar 

hopelijk een opgaande struiklaag in het bosgedeelte; 

goed voor de vogels! Ook het daarnaast gelegen 

perceel (aan de kant van de N11) werd aangepakt.  

 

Tijdens de Natuurwerkdag werd ook hier begonnen 

met de verwijdering van vlieren en bramen. Daarna 

werd het natte bosperceel, waar jaren geleden al in 

het midden een flink gat was gezaagd, gedund. Met 

al dat zagen en hout afvoeren was een groot deel van 

onze knotters tot eind januari 2017 in de weer. 

David, onze jongste knotter, zaagde weer heel wat 

bomen met de hand om! En zo hoort het eigenlijk 

ook; die motorzaag brult veel knotters vaak wat te 

hard. 

Beide bospercelen krijgen de komende jaren weer de 

tijd om rustig te herstellen van deze grote ingrepen. 

 

Tijdens de Natuurwerkdag en daarna werd ook 

gewerkt aan het knotten van de wilgen ter linker- en 

rechterzijde van de locatie van de vogelhut. Met hulp 

van de Lions en op twee opeenvolgende knotzater-

dagen daarna werd deze klus later afgemaakt. Tij-

dens de vogelhutloze periode werden alle slieten en 

takkenbossen die van deze klus afkwamen, door het 

gat dat de hut had achtergelaten, naar de andere kant 

getransporteerd. Daar kwamen bijna al deze slieten 

en bossen weer goed van pas om nieuwe vlechtmuur 

langs de toegangsweg naar de nieuwe vogelhut 

Amalia te maken.   

 

 

Heidegenoegens in Drenthe 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar (eerste 

lustrum!) werd er een knotweekend georganiseerd. 

Dit keer ging de reis, eind september/begin oktober, 

naar het mooie Dwingelderveld. Daar had de bos-

wachter een superleuke klus voor ons. Een hele 

strook met berken, in alle maten en lengten, moest 

verwijderd worden. Onze jongste knotter David, die 

gek is op het met de hand omzagen van bomen, 

waande zich in Luilekkerland. Dikke stukken stam 

moesten apart gelegd worden en de dunnere takken 

op een hoop, om later versnipperd te worden.  Zo'n 

klus is ons op het lijf geschreven. Er werd ontzettend 

hard en goed gewerkt. Ik schat dat we in één ochtend 

en deel van de middag ruim 600 berken hebben 

verwijderd. De rest van het weekend hebben we de 

natuur Drenthe bekeken, onder de bezielende leiding 

van ons oud-lid Wilfred Alblas. Het was weer een 

erg geslaagd weekend!    

 

Kleinere seizoensklussen 
Daarnaast werden weer veel kleinere klussen ge-

klaard. Eén van deze klussen was een controle van 

het ooievaarsnest op het eilandje. We waren bezorgd 

dat het mislukken van de broedpogingen van de 

ooievaars weleens mede veroorzaakt zou kunnen zijn 

door de omstandigheid dat het nest niet goed water-

doorlatend is. Jonge ooievaars kunnen slecht tegen 

kou en vocht. Om te kijken of alles in orde is, moest 

de ooievaarspaal worden 'gestreken'. Een klein 
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clubje onder aanvoering van Henk nam deze klus ter 

hand. Het neerhalen van de paal bleek niet voor 

niets. De ooievaars hadden alles zodanig aange-

stampt en verstevigd, dat het een niet waterdoorla-

tende kom was geworden. Die hele kluit werd ver-

wijderd en een beetje nieuw nestmateriaal (gevloch-

ten wilgentenen) werd aangebracht. Daarna werd de 

paal met vereende krachten en met hulp van de 

Tirfor weer overeind gezet. De rest moeten de ooie-

vaars zelf doen. 

 

In januari begon het te vriezen. Nog niet heel erg 

lang en hard, maar toch leverde het al genoeg ijs op 

voor durfal Wijnand om daarover naar 'zijn' vorig 

jaar gerestaureerde vogeleilandje te lopen om dit van 

onkruid te ontdoen. Sjon zaagde met de motorzaag 

veel over het water hangende wilgentakken af. Ook 

daarbij kwam het ijs goed van pas. 

Verder werden er weer wat populieren uit het bos bij 

Koot gezaagd, en met de trekker van Jan Kerkvliet 

naar zijn erf getrokken om daar verder te worden 

verwerkt. 

Het bosje van Vink, in de buurt van De Wilck, werd 

ook weer eens onder handen genomen. Dat was hard 

nodig, want we waren er al jaren niet geweest. 

Bert wist nog wat extra houtsnippers (maar liefst 6 

aanhangwagens vol) te regelen. Op de laatste knot-

dag van het seizoen werden daarmee de blubberigste 

stukjes wandelpad over de kade van een nieuw 

laagje voorzien. We kregen hulp van een paar toe-

vallige passanten, waaronder een broer van de ons 

helaas te vroeg ontvallen medeknotter Aad.  

 

Uitreiking van de “Gouden plons” 
Dinette had ooit het idee geopperd om een trofee uit 

te reiken aan degene die tijdens het knotseizoen op 

de meest spectaculaire wijze te water gaat. Dit 

seizoen werd deze trofee voor het eerst uitgereikt. 

Het is een prachtig glazen object: een glazen bol 

gevuld met water, met daarin een reddingsboei van 

glas. Prachtig gemaakt door Peter Ris. En dat zul je 

altijd zien: juist dit seizoen ging er niemand te water! 

Daarom is de wisselbeker voor de eerste keer uitge-

reikt aan Dinette zelf, die deze eer als life time 

achievement kreeg. Door de vele jaren heen heeft zij 

diverse malen laten zien wat je moet doen om “De 

gouden plons” te winnen! 

 

 

Ronald Klingers     
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Opening Amaliahut 
 

 

(Speech van Jenny van Leeuwen, Staatsbosbeheer) 

 

Onlangs kreeg ik een mailtje van de Vogelwerkgroep Koude-

kerk/Hazerswoude e.o. of ik een woordje wilde doen bij de 

opening van de nieuwe Vogelkijkhut in natuurgebied Spookver-

laat in het Groene Hart. De oude Vogelkijkhut ‘Amalia’ werd 

vorig jaar door vuurwerk vernield. Mijn antwoord: “En óf ik een 

woordje wil doen, want ik moet écht even iets kwijt.” Vandaag 

werd de Vogelkijkhut geopend en bracht ik deze speech als ode 

aan onze vrijwilligers, onze helden: 

 

“Als boswachter werk ik nu al zo’n 9 jaar met de vrijwilligers 

van de Vogelwerkgroep en er moet mij meteen iets van het hart: 

deze groep doet hier fantastisch werk! Zij zetten zich in hun vrije 

tijd vol enthousiasme in voor het beheer van de natuur, zij tellen 

de soorten en doen ook excursies. Zij doen dit met zoveel passie 

en goede energie, dat is echt geweldig! 

 

Ik zeg altijd over onze vrijwilligers van Staatsbosbeheer in het 

algemeen: “dat zijn de echte helden!” en die uitspraak is hier bij 

deze Vogelwerkgroep zeker op zijn plaats. 

 

Wie aan onze helden komt, of aan het werk van onze helden, 

voor zo’n iemand, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. 

Maar in de volksmond noemen we dat een ‘hufter’. En ook die 

term is hier op zijn plaats. Want wat gebeurde er in de nacht van 

22 op 23 september 2016? Eén harde knal en de beroemde Vo-

gelkijkhut Amalia lag aan diggelen. 

 

Die morgen op 23 september –ik had een vrije dag- werd ik al 

vroeg gebeld door onze handhaver Arie: “Jenny, een of andere 

(hij gebruikte een netter woord) ‘onverlaat’ heeft de Vogelkijkhut vernield.” Al snel kwam ook het filmpje vrij dat 

StudioAlphenFM had opgenomen. Dat raakte me écht. Ik zag op beeld de totale verslagenheid van de vrijwil-

ligers. Onze goede vriend Cor Kes zijn stem sloeg over en op de achtergrond zag ik de andere vrijwilligers, ietwat 

voorover gebogen naar de grond staren, naar de resten van Amalia. Wat me misschien nog wel het ergste raakte 

was dat er ook werd gezegd: ”Waarschijnlijk komt er niet iets soortgelijks terug, misschien alleen maar een plaat 

waarachter mensen nog wel vogels kunnen bekijken.” Onze helden zagen er verslagen uit en er klonk verslagen-

heid in de woorden die werden gesproken. 

 

Maar echte helden versla je niet zomaar! Al snel kwamen de eerste signalen van de goede energie die de groep zo 

tekent weer terug. Onze helden herstelden. Zij krabbelden op en zagen kans om deze nieuwe vogelkijkhut neer te 

zetten. En niet zomaar eentje: de Vogelkijkhut is een echt statement wat mij betreft. Zo van: kijk mij hier staan te 

pronken. Én zo eentje die wij in echte vaktermen noemen ‘Hufter-proof’! 

En zo hoort het: Helden winnen uiteindelijk altijd!  

 

(einde speech) 

 

Hulde aan deze Helden!!!!”   
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Bericht van de PR-commissie 
 

De vernieuwde website krijgt langzamerhand vorm. Bij de laatste vergadering van deze zeer gezellige com-

missie hebben we al onze ideeën gespuid. Rob gaat aan de gang om deze ideeën te verwerken en wij steunen 

hem hierbij waar dat mogelijk is. Het idee is dat de site meer aandacht gaat geven aan de activiteiten die we 

organiseren. Daar hoort bij dat de site frisser wordt om te zien en er minder veel op één pagina wordt getoond. 

Als eerste gaan we de presentatie van evenementen voor publiek en leden verbeteren. Als je wilt weten hoe ver 

we er mee staan neem dan gerust een kijkje op www.vogelsrijnwoude.nl. En voordat je de oude site gaat mis-

sen: zo ziet de voorpagina er nu uit. We zoeken ook nog een fraaie kop van een vogel voor bovenop de pagina. 

Heb je ideeën: mail ze naar site@vogelsrijnwoude.nl  Maak het ons moeilijk! 

 

Wist u dat onze Braakbal helemaal in kleur op de site staat?  

 

Op facebook staat de teller momenteel op 200 volgers en hier gaat de komende tijd zeker verandering in 

komen. Alle evenementen die we organiseren staan op FB en daarover plaatsen we regelmatig foto’s. We gaan 

een keer proberen om extra reclame te maken voor een van de excursies van de Nationale Vogelweek van de 

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
mailto:site@vogelsrijnwoude.nl
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Vogelbescherming in mei. In die week worden er namelijk ook door onze vogelwerkgroep excursies georgani-

seerd. Volg ons op dus op FB en je weet de actualiteiten!  

 

Wist u dat u de evenementen kunt delen met jullie vrienden? En als je komt kan je dat ook op FB  melden? 

 

Het twitter account wordt ook steeds populairder. Het zou mooi zijn als dit ook wat meer in onze eigen club 

zou gaan leven. Terwijl ik dit schrijf bedenk ik mij dat dit een mooi project wordt voor het volgende seizoen. 

 

En dan hebben we ook nog een Instagram account. Voor degenen die van mooie vogelfoto’s houden zeker de 

moeite waard om te volgen. Gewoon even de app downloaden op je telefoon en ons gaan volgen. Je hoeft er 

zelf niets aan te doen om er toch van te kunnen genieten! Inmiddels staat de teller hier al op 206 volgers en dat 

binnen één seizoen. Zie hier hoe de startpagina er uit ziet. 

 

 

 

Zo nu is iedereen weer op de hoogte en hopen we dat u ook net zo enthousiast geworden bent als dat wij zijn. 

Heeft u informatie die u kwijt wilt, opmerkingen, aanmerkingen, ideeën, foto’s of iets anders te vertellen mail 

dan naar pr@vogelsrijnwoude.nl en u krijgt gegarandeerd feedback.  

 

 

 

Reageren mag, graag zelfs! 

 

De PR-commissie. 
(Rob, Margot, Ronald, Joost, Johan en Gerda). 

  

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
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TELLINGEN MAART 2017 
 
Beste mensen, 

 

Op 24 februari is ons lid van de vogelwerkgroep en trouwe teller van de Barrepolder, Jan Hoogeveen, overleden. 

Jan was al een tijd ziek , maar pas een paar weken voor zijn overlijden werd de fatale diagnose gesteld. Daarvoor 

was Jan aan het terugkrabbelen van zijn herseninfarct in 2014. Een tijd lang was hij uit de running, maar gelukkig 

kon hij weer samen met Ton en Casper de Barrepolder gedurende de wintermaanden voor zijn rekening nemen. 

Tot afgelopen winter. We verliezen in Jan een toegewijd lid van de vogelwerkgroep, die naast het telwerk ook op 

vele andere fronten binnen de vogelwerkgroep actief was. Marianne, kinderen en kleinkinderen wensen we veel 

kracht en   sterkte om dit grote verlies te dragen.  

 

De resultaten van februari: 

In de Grote Polder Zuid werd een kleine zilverreiger gezien. Voor onze streken toch een tamelijk zeldzame vogel. 

In dezelfde polder zat nog een ruigpootbuizerd, een sperwer, 2000 spreeuwen en 786 kolganzen. 

1830 kolganzen zaten in De Wilck, 680 in de Barrepolder, 271 in de Grote Polder Noord en 314 in de 

Lagenwaardse polder. Daar zaten ook 112 toendrarietganzen.  

 

In de polder ernaast, de Hondsdijkse polder, verbleven nog 19 toendra’s.  Daar zaten ook nog 87 kleine zwanen. 

15 kleine zwanen verbleven in de Lagenwaardse polder en 6 in de Barrepolder. Een uitschieter wat grauwe ganzen 

betreft was De Wilck met 1260 exemplaren. We blijven even in De Wilck: kievit 5600, spreeuw 2800,  smient 

6010, een havik, een slechtvalk en een blauwe kiekendief. Een grote gele kwik in de Lagenwaardse polder en 

eentje in polder Achthoven waar ook 15 wintertalingen zaten. 

 

De Lagenwaardse polder was goed voor 4045 stormmeeuwen en 69 graspiepers. Wat verder opviel: 3 brilduikers 

in het Braassemermeer en eentje in de Wijde Aa. 6 dodaarsjes in de Zegerplas, 130 wulpen in de Groenendijkse 

polder en 210 wulpen in de Geerpolder. 120 Nijlganzen en 159 krakeenden in de Riethoornse polder. 

Ik wens jullie veel plezier met de maarttelling. De eerste tjiftjaf hoorde ik afgelopen zondag en wie weet welke 

zomergasten we komend weekend kunnen begroeten. 

 

Met een hartelijke groet, 

     Ko Katsman 
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Resultaten Nationale  

tuinvogeltelling 2017 
 

  

Resultaat Alphen aan den Rijn Resultaat Hazerswoude 
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Persbericht  

Moppenwandeling in het Achterbos  
  

Nee, we nemen u niet in de maling, we gaan echt wandelen op 1 april in het Achterbos. De natuurgids zal 

naast zijn kennis van de natuur ook proberen de sfeer in de stijl van 1 april te verhogen. En natuurlijk 

hopen we dat u ook uw beste natuurgrap wilt delen. De vogels hebben afgesproken hun vrolijkste liedjes te 

zingen, dus kom gezellig mee!   

  

Het Achterbos ligt in de Duivenvoordse-Veenzijdse polder. Plaatselijk ook bekend om het Laarzenpad, is het 
Achterbos een sprookjesachtig bos met een bijzondere sfeer. Het Achterbos is in beheer bij Staatsbosbeheer. In 
vroeger tijden gebruikt als hakhoutbos is het nu een oase voor veel bosvogels. Veel mensen passeren het dagelijks 
met de fiets, slecht weinigen kennen de bekoring van dit stukje rust binnen de drukte tussen Den Haag, Wasse-
naar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Staatsbosbeheer nodigt u uit op een excursie in dit bos op zater-
dag 1 april om 10:00 uur.   
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deze excursie door een e-mail te sturen naar: ivnlei-
den@hotmail.com. Er is een maximum aantal deelnemers dus meldt u zich wel even aan.  
  
Samengevat:  
Datum: Zaterdag 1 april , tijd 10:00 tot ongeveer 12:00 uur  
Startpunt: de ingang van het Achterbos aan het Oude Veenpad in Leidschendam.    
Voorbereiding: waterdicht schoeisel, een mooi verhaal en een verrekijker  
Kosten: € 5.- voor een volwassenen en € 2.50 voor kinderen tot 13 jaar aanmelden via  www.ivn.nl/leiden   
  
Routebeschrijving: de ingang van het Achterbos ligt aan het Oude Veenpad te Leidschendam (dit is het fietspad 
langs het spoor tussen Leidschendam en Voorschoten). Uw auto kunt u parkeren op de parkeerplaats van begraaf-
plaats Noorthey. Loop vanaf de parkeerplaats met de fietstunnel onder het spoor door en na 150 meter vindt u de 
ingang aan uw linkerhand.   
  
Overige excursies dit jaar in de groene long van de randstad: 
   

•  29 april: vogelexcursie in het Achterbos (10.00 – 12.00 u.),  

•  6 mei: Weidevogelexcursie in de Zuidwijkse en Papenwegse polder langs de Nieuweweg (08.00 – 10.00 u.),  

•  28 mei: Vroege vogelexcursie op Santhorst (07.00 – 10.00 u.),  

•  17 juni: zonsopgangswandeling door het Achterbos (05.00 – 07.00 u.),  

•  25 juni: Struintocht door Koninklijk Landgoed “de Horsten” (11.00 – 15.00 u.),  

•  26 juli: Zomeravondexcursie door het Achterbos (20.00 – 22.00 u.),  

•  16 september: Vleermuizenexcursie in het Achterbos (18.30 – 20.30 u.),  

•  14 oktober: Paddenstoelenexcursie in het Achterbos (10.00 – 12.00 u.),  

•  28 oktober: Nacht van de nacht (20.00 – 22.00 u.),   

•  4 november: Natuurwerkdag (v.a. 10.00 u.),  

•  17 december: Geschiedenis- en natuurexcursie op het landgoed Zuidwijk (onder voorbehoud) (10.00 – 13.00 u.).  
 

De excursies (en eventuele wijzigingen in het programma) zullen worden aangekondigd op de websites van IVN 
regio Leiden (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid; www.ivn.nl/leiden), Agrarische Natuurvereniging 
Santvoorde (www.anv-santvoorde.nl), AVN ((Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage 
en omstreken; www.avn.nl)), Stichting Horst en Weide (www.horstenweide.org) en Staatsbosbeheer 
(www.staatsbosbeheer.nl).   



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

26 

NATIONALE VOGELWEEK  
6 – 14 MEI 2017 

 

Ook dit jaar wordt tijdens de nationale vogelweek 

door leden van de vogelwerkgroep een vijftal excur-

sies georganiseerd. 

Op 8 en 9 mei gaan we ’s avonds om 19.00 uur naar 

De Wilck voor de weidevogels. Onder leiding van 

Cor Kes en Johan van der Haven gaan we de ver-

schillende soorten en hun gedrag bekijken. De duur 

van de excursie is ongeveer 2 uur en we starten bij 

het kijkscherm aan de oostkant van De Wilck. Wan-

neer je ’s avonds door de week niet in de gelegen-

heid bent, kun je het altijd zaterdag 13 mei proberen, 

want dan wordt dezelfde excursie nog een keer 

gehouden. De start is dan om 9.00 uur. 

Op 12 mei gaan we naar het Zaanse Rietveld. Jan 

Kuijt en Ko Katsman gaan dan met de deelnemers 

op zoek naar de zangvogels van het Zaanse Rietveld. 

Het leuke is dat we daar zangvogels van het riet, 

maar ook van het struweel kunnen aantreffen. En 

mochten we soorten tegenkomen die niet in de 

categorie zangvogel vallen, toch zullen we daar 

zeker aandacht aan besteden. De start is om 19.00 

uur op de parkeerplaats aan het Rietveldse Pad in 

Alphen aan den Rijn. De excursie duurt ongeveer 2 

uur. 

Op 14 mei gaan Bert van Eijk en Ko Katsman naar 

het Spookverlaat. Ook nu staan de zangvogels cen-

traal, maar ook nu slaan we geen vogel over. De start 

is om 19.00 uur bij de boerderij van Jan Kerkvliet. 

We hebben toestemming om op zijn erf te parkeren. 

Ook deze excursie duurt ongeveer 2 uur. 

 

BELANGRIJK! 
Aanmelden voor de excursies doe je via de website 

van Vogelbescherming. Maar vol is vol! 

            Ko Katsman 
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Meten is weten 
Ik ben beroemd! Mijn naam wordt 

in diverse rapporten van SOVON 

over watervogels in Nederland 

genoemd (weliswaar helemaal aan 

het eind, in kleine lettertjes en 

tussen honderden namen van 

andere wintervogeltellers, maar dat 

zeg ik er natuurlijk niet bij). 

  

Zo nu en dan trekken vrijwilligers 

van SOVON aan de bel, omdat zij 

niet willen dat de door hen (en door mij) verzamelde 

informatie wordt gebruikt voor doeleinden waar de 

vogels niet beter van worden. Zo was er een aantal 

jaren geleden wat commotie bij de tellers van onze 

VWG, omdat de provincie Zuid-Holland de telgege-

vens zou willen gebruiken om te bezien waar ganzen 

opgevangen zouden kunnen worden en waar niet. En 

in 2010 speelde er een kwestie rond de huiskraai. 

Een rapport van SOVON werd gebruikt bij de afwe-

ging of deze nieuwkomers (kleine populatie in Hoek 

van Holland) zouden moeten worden ‘weggevangen’ 

(een eufemisme voor uitgeroeid). De kraaien werden 

vervolgens afgeknald. Menig teller boos, omdat men 

vindt dat gegevens alleen gebruikt mogen worden 

om vogelsoorten te beschermen. 

 

Ik vind dat grote onzin. SOVON wordt als gege-

vensverstrekker van data die gebruikt worden bij 

beleidsafwegingen alleen serieus genomen als deze 

objectief zijn. Met het verzet tegen ‘ongewenste 

doeleinden’ laden de tellers de verdenking op zich, 

bereid te zijn gegevens achter te houden of zelfs te 

verdraaien indien deze voor andere doeleinden dan 

bescherming zouden worden gebruikt. Ministeries, 

provincies en gemeenten moeten dan bij afwegingen, 

die eventueel ongunstig voor vogels zijn, andere 

manieren vinden om aan gegevens over vogels te 

komen. Ik schat in dat in sommige gevallen jagers, 

toch ook mensen die vaak in het veld zijn en met 

verstand van de natuur, best bereid zouden zijn om 

de telgegevens aan te leveren. Ik vermoed zo maar 

dat het aantal vogels van bejaagbare categorieën in 

dat geval wat hoger gaat uitpakken dan nu het geval 

is. Of het tellen gaat gebeuren door allerlei duurbe-

taalde adviesbureaus, waarvan de minder goede 

zeker wel bereid zijn om de opdrachtgever een beetje 

te helpen door de wijze van presenteren van informa-

tie.  

 

De enige reden dat SOVON als objectieve instantie 

voor telgegevens over vogels wordt aangemerkt, is 

dat er door enthou-

siaste vrijwilligers 

goed en gedegen 

telwerk wordt 

verricht. Dat kan 

dus betekenen, dat 

die gegevens ook 

gebruikt worden in 

zaken, waar de 

vogels niet altijd 

baat bij hebben. 

Maar tellers zijn bezig met de uitvoering 

van veldwerk ten behoeve van weten-

schappelijke arbeid (SOVON-rapporten 

zijn zeer gezaghebbend). En wetenschap is 

waardevrij. We doen vanaf nu dus ons 

werk als teller zonder ons af te vragen wat 

er met de gegevens gebeurt. Afgesproken? 

En daarnaast zijn alle tellers dan lid van 

lokale vogelwerkgroepen en van Vogelbe-

scherming, zodat die instanties kunnen 

opkomen voor de belangen van vogels, 

met behulp van SOVON-gegevens indien 

nodig. 

 

En voor zover de telgegevens ook worden 

gebruikt om aan te tonen dat er nog vogels 

zat zijn in ons land, kunnen we alleen maar 

hopen dat er steeds meer tellers zoals ik 

komen. Ik doe volgens al mijn telcollega’s 

aan “ondertelling”. Ik schat de hoeveelhe-

den vogels steevast te laag in. Nu pas 

realiseer ik me hoe goed dat van me is. 

Jammer dat er altijd een ervaren collega bij 

mijn tellingen aanwezig is, die de aantallen 

naar boven corrigeert. Maar ja, dat is de 

prijs van zuivere wetenschap…..       
 

          Ronald Klingers  

 

 

 

 
 
    

 

C 
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Najaarsweekend Texel 
vrijdag 29 september, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 

 

Er zijn nog plaatsen vrij dus je kan je nog inschrijven!! 

 

Texel ligt voor veel vogels op een ideale plek om een tussenstop te maken of om er te broeden. Veel 

vogels vliegen niet graag over open zee en volgen op hun jaarlijkse trek daarom zoveel mogelijk de 

kustlijn van Noordwest-Europa. Met het voedselrijke Waddengebied naast de deur vormt Texel een 

prima plek om bij te tanken voor de verre, vermoeiende reis.  

 

Wij logeren weer op ons vertrouwde adres in de Breemhoeve dat ten noorden van het dorpje Den Hoorn 

ligt ( http://www.groepsverblijftexel.com ). 

 

We gaan de bekende vogelspots van Texel bezoeken zoals bijv. Utopia, Natuurgebied Ottersaat, de 

Mokbaai, de Slufter en de Horsmeertjes. We hopen een paar mooie dagen te beleven.  

 

Bezoek eens de site van de Vogelwerkgroep Texel hier vind je ook alle vogelkijkgebieden op het eiland. 

 

Wil je mee dan kan je je opgeven via pr@vogelsrijnwoude.nl  en meteen een aanbetaling doen van 

€75,00 op bankrekeningnummer NL61INGB0000520103 t.n.v. vogelwerkgroep Koude-

kerk/Hazerswoude e.o. o.v.v. Najaarsweekend Texel.  

 

Bij afzegging wordt alleen overgegaan op geheel of gedeeltelijke teruggave van het inschrijfgeld als na 

afloop blijkt dat de financiële stand van zaken dit mogelijk maakt. 

De totale kosten worden geschat tussen de € 145,- en € 160,- euro (accommodatie, pont, km-kosten, 

catering, inkoop) en hierin zit ook de huur van deken/lakenpakket dus daar hoeven we niet mee te sjou-

wen. 

 

T.z.t. ontvang je een uitgebreid programma zoals je van ons gewend bent. 

 

Als je nog vragen hebt, kan je die stellen bij tonrenniers@gmail.com  06-19495835 b.g.g. 

bert.vaneijk@hetnet.nl 071-5893006  

http://www.groepsverblijftexel.com/
https://www.natuurmonumenten.nl/utopia
http://www.vwgtexel.nl/
mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
mailto:tonrenniers@gmail.com
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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NIEUWS VAN HET  

“BRAAKBAL” – BEZORGINGSFRONT

In de vorige editie is welverdiende aandacht besteed aan de jarenlange actieve relatie, die Rita Hamers met ons 

verenigingsblad heeft gehad: eerst als redactielid en daarna als bezorgster. Wat napluiswerk in de archieven leidde 

nog tot wat concretere gegevens aangaande haar langdurige rollen. 

Haar redactionele levensdeel begon in juni 1988 en eindigde bij de overstap naar de digitale kopij-vervaardiging 

in 2003. In totaal dus 15 jaar! Maar haar actieve binding met ons clubblad liep nog jarenlang door: vanaf 2004 t/m 

2016 deed zij jaarlijks viermaal de bezorging in de sectie Leiden-zuidhelft.  Bij elkaar niet minder dan 13 jaar (= 

52 keer) door weer en wind en met veel voldoening! 

Tellen we haar dienstjaren op dan komen we tot het respectabele aantal van niet minder dan 28 achter elkaar!   

Bravo Rita, pluim op je hoed (die ik je nooit heb zien dragen, dus dan maar op je vogelaarspetje) en nogmaals 

bedankt namens de hele VWG! 

Nog meer nieuws over de distributie, maar nu over de sectie Leiderdorp. In december 2008 nam Ronald Klingers 

het stokje over van René Adriaansen.  Ruim acht jaar, dus 33 keer, doorkruiste hij al fietsend het dorp met telkens 

rond 30 “Braakballen”. Dit betekende veel kilometers door allerlei weersomstandigheden, maar ook een onnoe-

melijk aantal veelzijdige vogelwaarnemingen! In december 2016 bleek de van Leiden naar Leiderdorp verhuisde 

Aat Bender zich in het vermaarde VWG-register van werkzoekenden te willen inschrijven. Een bezorgersfunctie 

was toen snel geregeld en Ronald kon een van zijn meerdere verenigingsfuncties, na ruim acht en volgens hem 

ongelooflijk snel voorbijgegane jaren, aan Aat overdragen. 

Ronald, ook jou bedanken we hartelijk voor je bereidwilligheid, inzet en investering in tijd en energie. Wel jam-

mer dat je jaarlijkse soortenlijst nu mogelijk wat zal inkrimpen …… 

Aat, intussen doorstond je de vuurdoop glansrijk en heb je als we dit lezen ook je tweede ronde alweer achter de 

rug. Welkom in het bezorgteam, bedankt voor je bereidwilligheid en plezier tijdens je fietsritten gewenst met veel 

vogelaanbod! 

        Bert van Eijk,  

coördinator distributie De Braakbal 

 

 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen –januari 2017 (IVN/KNNV regio Leiden) 

2. Limosa 89.3 – 2016 (NOU/Sovon) 

3. Vogels 01/2017 (voorjaar) (Vogelbescherming Ned.) 

 

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

 

Piet van Woerden  

Secretaris 

  

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Resultaten Nestkastbeheer 2016 

 

          Gerard van der Haas 

  

 

  OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN 
 

        
Locatie 
nestkasten: 

Houtkamp 
Leiderdorp 

Spookverlaat 
Kruiskade e.o. 

Bloemerd, 
Leiderdorp 

Lagewaard 
Koudekerk 

Hazers- 
woude-dorp 

De Bloemhof, 
Leiderdorp 

Totaal 
aantal 

Nestkast- 
beheerders: 

Bert van Eijk 
Henk Doelman 
Sjon van 
Santen 

Cor Kes 
Bert v.d.Zwaan 
Peter Ris Ben Boers Gerrit de Jong 

Rob Eveleens 
Gerard v.d.Haas 
  

Ronald Klingers 
Margot Klingers 

 
    aantal kasten 69 53 25 31 32 39 249 

    aantal benut 41 35 22 21 18 25 162 

    % benut 59% 66% 88% 68% 56% 64% 65% 

Vogelsoort 
    

    
 

Bonte vliegenv. 
    

    
 

Boomkruiper 
 

1 
 

      1 

Grauwe vliegenv. 
  

        

Gekr.roodstaart 
   

      
 

Grote bonte sp. 
   

      
 

Holenduif 
 

  
 

2     2 

Huismus 
 

  
 

1 1   2 

Kauw 
 

  
 

      
 

Koolmees 26 13 9 5 11 16 80 

Pimpelmees 15 12 13 2 6 6 54 

Ringmus 
 

7 
 

5   1 13 

Roodborst 
 

  
 

      
 

Spreeuw 
 

  
 

4     4 

Torenvalk 
 

2 
 

      2 

Winterkoning 
 

  
 

2   2 4 

Zwarte roodst. 
 

  
     

Wilde eend 
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Aanwinsten in de BIBLIOTHEEK 
 

Onlangs verscheen het SOVON-rapport 2017/4 : 

BROEDVOGELS IN NEDERLAND IN 2015. 

Dit is intussen alweer het dertiende vergelijkba-

re rapport op jaarbasis op rij. 

Meerdere VWG-leden zijn (soms al tientallen 

jaren achter elkaar) met broedvogels bezig 

(meten is weten!) via allerlei Meetnetprojecten 

en –systemen, zoals Broedvogel Monitoring 

Project (= BMP), Weidevogelmeetnet, Kolonie-

vogels, Meetnet Urbane Soorten (= MUS), 

Meetnet Agrarische Soorten (= MAS), Bijzon-

dere Soorten, Roofvogels, Zoetwatervogels, 

Nestkaarten en ga zomaar door ……. Behalve 

het bijdragen aan kennisverzameling geeft het 

ook erg veel plezier in het veld en voldoening 

aan de verkregen resultaten.                                                                                                                                                    

Alle ingevoerde resultaten worden samenge-

voegd en op allerlei manieren onderzocht, be-

werkt, enz. met als resultaat rapportages als de 

bovenvermelde uitgave. 

Onze vereniging is dus sterk en lang bij het 

taakonderdeel “broedvogels” betrokken. Hoewel 

het betreffende rapport via SOVON onder de 

deelnemende vrijwilligers is verspreid, is het 

toch ook zinvol om het als vereniging zelf bij de 

hand te hebben. Daarom is het op cd gezet, in de 

bibliotheektitellijst opgenomen en vanaf heden 

uitleenbaar voor belangstellende leden. 

De verschillende hoofdstukken geven o.a. een 

samenvatting van de in 2015 belangrijkste ont-

wikkelingen bij de broedvogels, hebben apart 

aandacht voor vogelsoorten aangaande Natura 

2000 (Vogelrichtlijn), de Nederlandse Rode 

Lijst, kolonievogels en zeldzame soorten, enz.  

Verder is er speciale attentie voor bijvoorbeeld 

de Kievit (Vogel van het Jaar 2016) en de Kerk-

uil. Ook wordt er vergeleken tussen de situaties 

1990-1995 en 2015 aangaande 188 onderzochte 

vogelsoorten, met o.a. trendvermelding etc.                                                                 

Het verslagjaar 2015 bracht ook weer enkele 

records in populatiegrootte aan het licht, zoals 

bij IJsvogel, Cetti’s Zanger en Lepelaar. Natuur-

lijk zitten er helaas ook meerdere soorten op een 

zwaar kritisch laag niveau (bijvoorbeeld Grauwe 

Gors, Kuifleeuwerik, Korhoen en Kramsvogel). 

Kustbroeders als Kluut, Bontbek- en Strandple-

vier gaan al op langere termijn blijvend achter-

uit.                                                                                                                                

Ook bleek dat in Afrika overwinterende soorten 

(lange-afstandstrekkers) het als broedvogel 

minder goed deden dan in Europa blijvende 

vogels (korte-afstandstrekkers, standvogels en 

zwervers).  

En er is nog veel meer interessants in de uitgave 

te ontdekken om door te snuffelen ……….                                                

Kortom, meer dan genoeg leesvoer! 

 

           Bert van Eijk 

`           Bibliothecaris. 
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Buitenlandreis 2018 

Marokko 
 

Zoals bekend gemaakt is op de jaarvergadering is de 

keuze voor de buitenlandreis 2018 gevallen op 

Marokko. 

Deze 9-daagse reis met vertrek op 7 februari en 

terugkomst op 15 februari 2018 (omdat de vluchten 

nog niet bekend zijn kan dit + of – 2 dagen worden) 

wordt geheel verzorgd door Inezia tours, een reisor-

ganisatie met veel ervaring in vogelreizen en met 

ervaren vogelaars als gidsen.  
 

Marokko is een populair vogelland en dat is terecht. 

Veel vogelaars bezoeken het land in het voorjaar, 

maar ook in de 

winter is 

Marokko een 

populaire 

bestemming en 

is het er goed 

vogelen. Veel 

van de Marok-

kaanse vogel-

specialiteiten 

zijn standvo-

gels en dus 

ook in de 

winter te 

vinden. Som-

mige soorten 

laten zich in 

deze tijd wat 

makkelijker 

zien dan in het 

voorjaar als er 

weer gebroed wordt. 
 

Tijdens deze reis bezoeken we de verschillende 

landschapstypen van het land met de daarbij beho-

rende vogelsoorten. We vliegen naar Marrakesh en 

rijden van hieruit de Hoge Atlas in op zoek naar de 

specialiteiten van de bergen zoals de Atlas Strand-

leeuwerik en de Atlasbergvink. Vervolgens dalen we 

af en bezoeken de steenwoestijnen in de buurt van 

Boumalne. Hier gaan we op zoek naar de verschil-

lende leeuweriken, tapuiten, maar ook zandhoenders 

en mogelijk zelf de Westelijke Kraagtrap. Ons verste 

punt van de reis bereiken we in Merzouga met de 

beroemde Erg Chebbi-duinen waar we een hele dag 

in 4 x 4 voertuigen hebben om de 

woestijn te ontdekken en gaan we op zoek naar 

typische woestijnsoorten zoals Witbandleeuwerik, 

Afrikaanse Woestijnmus en de hier overwinterende 

Altasgrasmus. 

Na deze prachtige ervaring reizen we terug via een 

prachtige route ten zuiden van de Atlas. Onderweg 

overnachten we in Ouarzazate. Vanuit Marrakesh 

vliegen we de laatste dag terug naar Amsterdam, 

terug naar de Hollandse winter. 
 

Kortom een zeer gevarieerde reis met twee ervaren 

vogelgidsen verdeeld over twee grotere bussen (17 

plaatsen per 

bus) met eigen 

chauffeur. 

Maximaal 

aantal deelne-

mers 24 perso-

nen. 

Bij meer 

aanmeldingen 

maken we een 

reservelijst. 
 

Deze reis kost 

ca. € 1365,- 

Hierbij is 

(bijna) alles 

inbegrepen 

(vlucht, over-

nachtingen, 

ontbijt, diner, 

jeepsafari, alle 

toegangsgelden en excursies in het programma) 

alleen de lunches komen hier nog bij. 
 

Je kan je nog inschrijven voor deze reis door een 

mail te sturen naar  pr@vogelsrijnwoude.nl en bij 

bevestiging van inschrijving direct een aanbetaling te 

doen van 25%  = afgerond € 350,- 

op bankrekeningnr: NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. 

Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. met 

vermelding Marokko 2018  
 

Zodra we weten of we genoeg inschrijvingen hebben 

zullen we u verder informeren. 
 

De ledenactiviteitencommissie, 

Ton, Bert en Gerda  

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
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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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• Nederland kent 

aangaande flora en 

fauna allerlei “gekleur-

de” lijsten, zo bestaat er 

voor de avifauna een 

officiële Rode Lijst 

(2004) voor broedvo-

gels, een (nog) jonge 

officieuze Oranje Lijst 

voor broedvogels in de gevarenzone die 

kandidaat zijn voor de volgende (nieuwe, na 

2018?) Rode Lijst en kwam er onlangs een 

nieuwe RODE LIJST met daarop 39 vogel-

soorten die ons land aandoen als TREKVO-

GEL of OVERWINTERAAR. 

• VERVOLG: op de zonet vermelde nieuwe 

Rode Lijst staan o.a. KUIFDUIKER, 

PAARSE STRANDLOPER, STEENLO-

PER, BLAUWE KIEKENDIEF, RUIG-

POOTBUIZERD, STRANDLEEUWERIK 

en FRATER. 

• Bijna middenin Zuid-Amerika ligt ’s we-

relds grootste aaneengesloten draslandge-

bied: de PANTANAL; het beslaat zo’n 

160.000 km² (= ruim viermaal Nederland) en 

valt onder zeggenschap van drie landen 

(Brazilië, Bolivia en Paraguay); een enorme 

biodiversiteit levert er een veelsoortige af-

wisseling op, waaronder zo’n 650 VOGEL-

SOORTEN, 1030 verschillende vlinders, ± 

10.000 afzonderlijke flora-elementen, 325 

vissenvariëteiten, 90 reptielen, 41 amfibieën 

en 124 zoogdieren.  

• Wat gegevens over de KERKUIL in ons 

land: schatting broedparen 1979 – ongeveer 

100, in 2016 waren het er 3140; in Noord-

Holland was de soort in de jaren ’70 en ’80 

van de vorige eeuw niet meer te vinden, 

2016 leverde een recordaantal nesten op, 

waaruit 555 vliegvlugge jongen uitvlogen; 

op Texel groeide het broedparenbestand in 

een paar jaar tijd van 0 naar 25; ook in Zuid-

Holland deed deze prachtige uilensoort het 

prima: in 1996 waren er nog slechts 3 

broedparen, in 2016 telde men er 122 met 

365 jongen. 

• Vanaf 1986 wordt de “EERSTE EILEGDA-

TUM” van 43 ZANGVOGELSOORTEN 

bijgehouden: na dertig jaar broeden deze 

soorten gemiddeld 8 dagen eerder, in 2014 

werd de vroegste gemiddelde datum geno-

teerd: 1 mei; de VROEGSTE BROEDER is 

de Kruisbek (in 1986 eerste ei op 22 maart, 

2014 op 6 maart); de LAATSTE BROEDER 

blijkt de Huiszwaluw (1986 eerste ei op 25 

juni, in 2014 op 7 juni). 

• Wat SOVON-FEITEN uit het jaarverslag 

2015: 7628 waarnemers, 353 waargenomen 

vogelsoorten, het voorjaar leverde 228 

broedvogelsoorten voor het Vogelatlaspro-

ject op, in februari waren er zo’n 8900 Grote 

Zilverreigers in ons land en in de broedtijd 

een record van minstens 224 broedparen, 

1587 waarnemers onderzochten in januari 

meer dan 23.000 km² om watervogels te tel-

len.  

• In 2015 werden in ons land 8 broedparen 

van de RODE WOUW gevonden, waarvan 

minstens 5 jongen uitvlogen (n.b.: 

1990/2011 gedurende 9 jaren- 1, 2012-2, 

2013-3, 2014-4, 2015-dus 8). 

• Vervolgens onze vaderlandse levensloop van 

de ZWARTE ZWAAN samengevat: de pe-

riode 1998/2011 (allemaal onvolledige tel-

lingen) geeft in de volgende selectie wat 

aantallen getelde paren weer: 1998-12, 

1999-35, 2002-39, 2005-4, 2006-26, 2010-

20, 2011-24; het hoogste aantal overwinte-

raars bedroeg 225 in januari 2009, het laag-

ste was 119 in 2001. 

• Overwinterende KLAPKSTERS vertonen 

jaarlijks soms grote aantal verschillen: in 

“magere” winters worden er tussen 150 en 

300 geteld, maar “vette” wintermaanden ha-

len er tussen 400 en 650. 

• “Houdbaarheidscriteria” aangaande 23 soor-

ten GIEREN: ernstig bedreigd 9 soorten, be-

dreigd 3, kwetsbaar 4 en onbedreigd 7. 

• Een schemerwandeling of –fietstochtje door 

of nabij een te dicht zandgrondbos en dan 

 

 

 
      Interessante  

    Nieuwtjes !! 
 

 

      Interessante  

 !! 
 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

  35 

zoiets als een “niezend” geluid horen? Je 

hebt dan te maken met een HOUTSNIP-

vrouwtje dat paringsbereid is en dit aan een 

rondvliegend roepend mannetje laat weten! 

Het is maar dat ook de lezer(es) het weet …. 

• Slecht nieuws over de in NOORWEGEN 

broedende KUST-  EN ZEEVOGELS: het 

totale aantal daalde de laatste 10 tot 15 jaar 

met 30%, regionaal knalden er in de Lofo-

tenarchipel Papegaaiduikers omlaag van 

1.500.000 naar 300.000 in 35 jaar; van de 28 

broedvogelsoorten staan er 16 als bedreigd 

op de Noorse Rode Lijst; voldoende robuus-

te mixed-populaties bestaan alleen nog op de 

meest noordelijk gelegen eilanden(groepen) 

Jan Mayen, Bereneilanden Hornøya (boven 

het Varangerschiereiland). 

• Twente is een van onze vaderlandse bolwer-

ken van de MIDDELSTE BONTE SPECHT 

(= “Mibo” voor de kenners): in 2014 werden 

er 225 paartjes geteld en in 2015 waren het 

er 242. 

• Gigantische aantallen van de VOGEL VAN 

HET JAAR 2014, de SPREEUW, bij de lan-

delijke slaapplaats-telling in dat jaar op 25-

26 oktober: vier megaslaapplaatsen in 

Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en 

Groningen) leverden zo’n 1.000.000 (!) 

exemplaren op; landelijk kwam tot 

1.821.640 vogels. 

• ROOFVOGELS volgen tijdens hun jachtac-

tiviteiten in de nazomer? Bezoek een 

spreeuwenslaapplaats (het liefst een grotere); 

hier dan goede kansen op bijv. SLECHT-

VALK, HAVIK, SPERWER, BOOM-

VALK. 

• Sinds 2010 broeden er “ergens” in Friesland 

NONNETJES: in 2015 werden 3 nesten ge-

vonden en hiervan kwam in elk geval het 

grootste uit (10 jongen); sinds de vestiging 

zijn er 12 nesten ontdekt. 

• Sinds 2009 is de ZWARTE WOUW jaarlijks 

broedvogel binnen onze grenzen; er waren in 

2014 en 2015 vier broedparen waarvan min-

stens twee succesvol; inmiddels zijn er jaar-

lijks bezette broedplaatsen. 

• Bijzondere BROEDVOGELSOORTEN in 

2015: KRAANVOGEL – 19 paren in 9 ge-

bieden, ZEEAREND – op 6 plekken, VIS-

AREND – 2 nestbouwende paren zonder 

broeden in de Biesbosch, WITWANG-

STERN (15 paren) en WITVLEU-

GELSTERN (3 paren, 6 uitgevlogen jongen) 

in het Zuidlaardermeergebied. 

• En paar uilensoorten even in de 2015-kijker: 

OEHOE 18 territoria en VELDUIL 20 tot 35 

paren (2014 had een invasie met 80 tot 100 

broedparen). 

• Exit lijkt voor de EUROPESE KANARIE in 

ons land nabij: stond de broedvogelteller in 

1998 nog op 350 à 480 territoria, 2015 le-

verde er nog slechts ± 12 op. 

• Op het EUROPESE CONTINENT leven 

zo’n 530 BROEDVOGELSOORTEN, met ± 

350 ervan gaat het goed tot naar behoren 

maar 13% wordt bedreigd. 

• De OOSTZEE is voor EENDENSOORTEN 

een belangrijk overwinteringsgebied, maar 

de aantallen dalen (erg) sterk: tijdens zo’n 

twintig jaar tuimelde de GROTE ZEE-

EEND van 950.000 ex. naar hooguit 

450.000 en vertoonden ook IJseend, Eider, 

Stellers Eider, Zwarte Zee-eend, Middelste 

Zaagbek plus in mindere mate Topper grote 

achteruitgang. 

• Als enige natuurgebied in ons land staat de 

WADDENZEE op de UNESCO-

WERELDERFGOEDLIJST; 12 miljoen 

trekvogels maken er gebruik van, er kunnen 

wel zes miljoen vogels tegelijkertijd zijn, het 

voortbestaan van minstens 52 populaties van 

41 trekvogelsoorten is van het gebied afhan-

kelijk. 

• Enkele jaren geleden moest de populatie-

schatting van de ROODHALSGANS be-

hoorlijk worden opgekrikt, want Kazakse en 

Russische onderzoekers telden maar liefst 

zo’n 1500 exemplaren op trek. 

• Hoogtepunten in de 3 winters van het 

Sovon-Vogelatlasproject: mogelijk 1000 

VELDUILEN 2014/`15, grootschalige inva-

sie GROTE KRUISBEK in ± 80 atlasblok-

ken met totaal rond 500 vogels 2013/2014. 

• FRATERS kom je ’s winters in ons land 

steeds minder tegen, rond 1980 jaarlijks nog 

zo’n 4.000 vogels maar rond 2014 nog maar 

± 350 exemplaren. 

 Anonymus Snuffelaer   
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Landschapsbeheer is hard maar mooi werk…….. 

 
 

 

 

 

Foto’s: Margot Klingers 


