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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 08 november 2017 bij voorkeur per e-mail braakbalvwg@yahoo.com 

verwacht.  

Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 05 december 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) 

Casper Bottemanne  

Ans Joustra  

Gerard Brouwers (eindredactie)  

 

Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  

2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 

e-mail: braakbalvwg@yahoo.com 

 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Putter 

©Ton Renniers 

 

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 
 

Publieksavonden  
Louis Westgeest stopt na seizoen 2016-2017 met 

Educatie schreef ik in Braakbal 38.1. 

De publieksavonden willen wij handhaven. Meestal 

2 per jaar. Wij vragen u: Wie wil de organisatie 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 verloopt.  

Gelukkig kan de geplande avond op donderdag 21 

september 2017 doorgaan. 

Gerard van der Haas heeft een invulling voor de 

avond gevonden. Lou Megens zal ons informeren 

over “Het raadselachtige leven van vogels”. Gerda 

van Kleef geeft in dit blad meer informatie over deze 

avond. Wie zorgt voor invulling van de volgende 

publieksavond op donderdag 12 april 2018? 

 

In memoriam  

1 juli 2017 overleed ons VWG-lid Wim Hermenet 

op de leeftijd van 81 jaar. “Als verder leven lijden 

wordt is rusten goed” stond boven de rouwkaart. 

Wim is in onze vereniging actief geweest als “wei-

devogelbeschermer”. Jan Kuijt was namens onze 

VWG aanwezig bij de herinneringsdienst op donder-

dag 6 juli. 

Zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, behulp-

zaamheid en liefde, schrijft zijn familie. 

Zo hebben wij ook Wim ervaren. Wij wensen allen 

die hem lief waren sterkte met het gemis! 

 

Beheerplan “De Wilck”  

In de dagbladen komt regelmatig aan de orde, dat het 

vastgestelde beheerplan voor het Natura 2000-gebied 

“De Wilck” de boeren en jagers niet kan bekoren. 

LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) heeft 

dan ook beroep aangetekend bij de Raad van State. 

Wij kregen de gelegenheid om schriftelijk op dit 

beroep te reageren. Het gaat om een zone van 300 

meter rondom De Wilck waar geen auditieve versto-

ring (schieten van o.a. ganzen) mag plaatsvinden. In 

het beheerplan staan nog meer beperkingen. 

9 maart 2017 woonden Cor Kes, Johan van der 

Haven en ondergetekende de zitting van de afdeling 

bestuur van de Raad van State in Den Haag bij. Wij 

kregen ruim de gelegenheid om onze zienswijze toe 

te lichten. 

3 mei 2017 ontvingen wij de Tussenuitspraak. Voor 

18 sept. 2017 moet de Provincie een aangepast 

beheerplan vaststellen. Hiertoe is op 10 juli 2017 

met betrokken partijen vergaderd in Utrecht. Hier 

werden wij vertegenwoordigd door Cor Kes en Bas 

Bijl. Daarna zal de Raad van State een definitieve 

uitspraak doen. 

Onze verwachting is, dat de jachtvrije zone van 300 

meter rondom De Wilck gehandhaafd blijft. 

 

Nationale Natuur Werkdag 

U mist in het overzicht van de Beheeractiviteiten de 

Nationale Natuur Werkdag op 4 november 2017. 

Onze commissie Landschapsbeheer heeft besloten 

om dit jaar niet deel te nemen. 

 

Jaarverslag NESTKAST op onze site 

Waarschijnlijk kennen jullie de stichting NEST-

KAST. Dit staat voor NEtwerk voor STudies aan 

nestKASTbroeders. Leo Ballering en Ronald Bes-

kers zijn de drijvende krachten achter deze stichting. 

Zij verzamelen de resultaten van de zangvogels die 

in nestkasten broeden en maken daar jaarlijks een 

mooi geïllustreerd verslag van. Met hun toestem-

ming mogen we die verslagen op onze website 

plaatsen, zodat meer mensen hiervan kunnen genie-

ten. 

Rob Eveleens heeft zojuist de verslagen van 2014, 

2015 en 2016 geplaatst. 

Kies onder werkgroepen→nestkastenbeheer! 

Enkele jaren geleden heeft Leo Ballering ons in Het 

Anker al een interessante presentatie gegeven over 

de verrassende vondsten in de nestkasten. 

De resultaten van onze nestkastbeheerders staan 

helaas (nog) niet in hun jaarverslag. Voor 31 oktober 

2017 moeten we onze gegevens opsturen voor het 

jaarverslag 2017. We hopen, dat het dit jaar lukt om 

op tijd onze resultaten te melden.  

Het gegevensformulier lijkt geschreven voor iemand 

die één nestkastje vrijwel dagelijks bekijkt: datum 1
e
 

ei, hoeveel jongen vlogen uit? Tweede legsel? Leo 

en Ronald zijn ook al blij met een minder gedetail-

leerd verslag, zoals aantal kasten, welk percentage 

bezet, welke vogelsoort. Stuur je gegevens naar 

Gerard van der Haas. Nestkastbeheerders, wij reke-

nen op jullie!

 

           Piet van Woerden, 

           Secretaris  
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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: 

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

van 5 verschillende VWG commissieleden. 
Gerda van Kleef 

Zo. 10/09 08.00 - 17.00 Ledenexcursie naar Noord - Holland Gerda van Kleef 

Do. 21/09 20.00 - 22.30 
Publieks- en ledenavond:  Lou Megens : 

“Het raadselachtige vogelleven” 

 

Gerda van Kleef 

Vr. 29/09 t/m 

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

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 

mailto:pr@vogelsrijnwoude.nl
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Beheeractiviteiten 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 

  Info bij: 

Ma. 05/02 t/m 

Do. 14/02 
 Buitenlandreis: Marokko 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkoverleg landschapsbeheer 
 

 

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,  

 

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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Bericht van de voorzitter 
Bijen 
 

Stichting Flevo-

landschap is een 

natuurorganisatie 

voor de IJssel-

meerpolders. 

Jaarlijks organi-

seert zij ‘Begroet 

de zomer’, een 

evenement waarbij 

diverse organisa-

ties en bedrijven 

uit deze polders 

iets laten zien waar 

zij voor staan 

ofwel welke pro-

ducten zij aan de 

man proberen te 

brengen. Al deze 

organisaties/ 

bedrijfjes hebben 

raakvlakken met de natuur. Zo is er een organisatie 

de zich bezighoudt met bescherming van de weide-

vogels, is er een streekmarkt, wordt er getoond wat 

er allemaal leeft in en rond de Lepelaarsplassen en 

zijn er verder diverse kunstenaars aanwezig. 

Het evenement wordt gehouden in bezoekerscentrum 

de Trekvogel aan het Oostvaardersdiep in Almere, 

één van de onderkomens van genoemde stichting, en 

op het terrein rondom deze oude ‘barak’. Iedere 

aanwezige partij heeft de beschikking over een 

ruimte in de Trekvogel of heeft een 

stand/marktkraam op het terrein. 

 

Op dit leuke evenement heb ik al twee jaar mijn 

steentje bij mogen dragen door het geven van lezin-

gen over de uilen. Ik toon daar een aantal opgezette 

uilen en aan de hand van dia’s vertel ik welke uilen 

er zoal in Nederland en in de Flevopolders gezien 

kunnen worden. Daarnaast kunnen de kinderen ook 

uilenballen pluizen en wordt hun verteld welke 

zoogdiertjes zij daarin aantreffen. 

 

Dit jaar besloot ik de lezingen op ieder heel uur te 

geven, zodat ik wat tijd voor mijzelf overhield om 

ook de ‘streekmarkt’ te bezoeken, waarop stands met 

o.a. wilde planten en bloemen, eigen gemaakte jams, 

heerlijke broden en streekhoning te vinden waren. 

De honing werd aan de man gebracht door een 

imker, Rob Triest, die daar ook zijn eigen korven zat 

te vlechten. Deze man deed zijn naam geen eer aan 

en bleek een vrolijke spraakzame kerel te zijn uit 

Schokland in de Noordoostpolder. Hij zorgde voor 

een idyllisch plaatje op de markt. 

 

De kop verraadt het al, ik ben gestoken door de 

bijen. Figuurlijk gesproken dan. Ik werd gepakt door 

het verhaal van de man en zijn mooi gemaakte 

korven. Ik wilde altijd al bijen houden, dus ging de 

kogel door de kerk. Ik kocht een bijenkorf en een 

bijenvolk. Triest zou ervoor zorgen dat de korf met 

bijenvolk bij mij thuis bezorgd zou worden. Daar 

werd ik wel blij van. 

Inmiddels staat de kast in mijn tuin en ben ik de 

trotse bezitter van een eigen volk. De vlag hangt niet 

uit, ondanks dat de koningin iedere dag thuis is, 

maar blij ben ik er wel mee. 

Zo’n volk doet goed werk voor mijn fruitbomen en 

struiken en voor mijn moestuin. Ook die van de 

buren. De buren en ik vinden het wel goed dat de 

bijen af en toe ook buiten ‘mijn’ territorium op pad 

gaan. 

 

Het gaat goed met de bijen. Zij worden nog wel wat 

bijgevoerd, ze moeten immers eerst thuis raken in de 

omgeving, maar vliegen inmiddels af en aan. De 

komende maanden hoeft er niet zo veel aan de bijen 

gedaan te worden. Zij doen hun werk. Nu ik nog. Ik 

moet mij meer gaan verdiepen in het leven van zo’n 

bijenvolk en zal een cursus moeten gaan volgen om 

mij alle ins en outs eigen te maken. Spannend en 

leuk. 

 

Nu ben ik van jongs af aan natuurlijk wel een voge-

laar. Genieten van de natuur en in het bijzonder de 

vogels vind ik heerlijk en blijkt ook heel gezond te 

zijn. Dus hoop ik ooit nog eens de bijeneter in mijn 

tuin te kunnen bewonderen. Dat zou dan nummer 

126 worden op mijn tuinlijstje. Als die bijeneters 

maar niet mijn hele volk uitmoorden. Er iets van 

proeven mag dan wel, net zoals de havik met één 

van de kippen deed, maar daar moet het wel bij 

blijven. 

 

Aannemelijker is dat ik de komende jaren wel meer 

bijen-honing-eters zal zien. Die tweebenige wezens 

zullen de weg wel weten te vinden. 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN 

LEIDERDORP, PERIODE 1980/2016 
 

Lijst van waargenomen vogelsoorten in en boven het gebied (incl. exoten en “soepsoorten”) 

(Vet = broedvogel, al dan niet voormalig) (cursief + (onbev.) = onbevestigde waarneming) 

(Onderstreept = overvliegend zonder parkbinding) (cursief onderstreept = exoot of soepsoort) 

Dodaars Havik Koekoek Tuinfluiter 

Fuut Sperwer Ransuil Zwartkop 

Aalscholver Torenvalk Bosuil (Onbev.) Fitis 

Roerdomp Boomvalk Gierzwaluw Tjiftjaf 

Blauwe Reiger Smelleken (Onbev.) IJsvogel Iberische Tjiftjaf 

Purperreiger Fazant Draaihals Fluiter 

Grote Zilverreiger Porseleinhoen (Onbev.) Groene Specht Bladkoning 

Ooievaar Waterral Grote Bonte Specht Goudhaan 

Lepelaar Waterhoen Kleine Bonte Specht 
(Onbev.) 

Vuurgoudhaan 

Knobbelzwaan Meerkoet Veldleeuwerik Grauwe Vliegenvanger 

Grauwe Gans Kraanvogel Boomleeuwerik Bonte Vliegenvanger 

Soepgans Scholekster Oeverzwaluw Koolmees 

Kolgans Kievit Boerenzwaluw Pimpelmees 

Toendrarietgans Temminck’s Strandloper Huiszwaluw Zwarte Mees 

Indische Gans Kemphaan Boompieper Glanskop 

Grote Canadese Gans Oeverloper Graspieper Matkop 

Brandgans Witgat Witte Kwikstaart Staartmees 

Zwartbuikrotgans Tureluur Grote Gele Kwikstaart Baardman 

Nijlgans Grutto Winterkoning Boomklever 

Bergeend Regenwulp Pestvogel Boomkruiper 

Smient Wulp Heggenmus Gaai 

Slobeend Houtsnip Roodborst Ekster 

Krakeend Bokje Nachtegaal Dunsnavelnotenkraker 

Pijlstaart Watersnip Gekraagde Roodstaart Kauw 

Wilde Eend Kokmeeuw Zwarte Roodstaart Roek 

Soepeend Stormmeeuw Paapje Zwarte Kraai 

Wintertaling Zilvermeeuw Roodborsttapuit Spreeuw 

Mandarijneend Kleine Mantelmeeuw Zanglijster Wielewaal 

Carolina-Eend Grote Mantelmeeuw Grote Lijster Huismus 

Muskus eend Visdief Koperwiek Ringmus 

Tafeleend Zwarte Stern Kramsvogel Witkopnon 

Kuifeend Stadsduif Merel Vink 

Topper Holenduif Beflijster Keep 

Brilduiker Houtduif Cetti’s Zanger Barmsijs Spec. 

Nonnetje Turkse Tortel Sprinkhaanzanger Groenling 

Grote Zaagbek Lachduif Rietzanger Putter 

Bruine Kiekendief Zomertortel Bosrietzanger Sijs 

Visarend Halsbandparkiet Kleine Karekiet Goudvink 

Zeearend (Onbev.) Agapornus Spec. Spotvogel Appelvink 

Wespendief Grote Pennant-Rosella Grasmus Dwerggors(Onbev.) 

Buizerd Geelvoorhoofdamazone  Braamsluiper Rietgors 

 
Per 31-12-2016 een totaal van 164 waargenomen soorten.  

Onbevestigde soorten: 6. Voormalige/huidige broedvogels: 51 soorten.     Gasten: 99. 

Exoten/soepsoorten: 17.    Overvliegend zonder parkbinding: 12. 

Bert van Eijk  
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Aandacht voor groen! 
 

LEIDERDORP - Donderdag 13 april namen 

leerlingen van groep 8 van de Leiderdorpse 

basisscholen deel aan activiteiten over en 

rond bomen: het bomenbeleefpad. Wethou-

der Jeff Gardeniers opende om 8.50u het 

Bomenbeleefpad door samen met de leer-

lingen een wenskaartje te hangen in de beu-

keboom nabij het Milieu Educatief Centrum 

(MEC) in de Sterrentuin. Hierna vervolgden 

de leerlingen hun weg door park De Hout-

kamp waarbij ze door vrijwilligers werden 

begeleid bij korte activiteiten. 

 

door Bas van Emmerik 

 
Bewustwording van het groen is volgens wethouder 

Jeff Gardeniers een belangrijk doel van het Bomen-

beleefpad. Gardeniers noemde de toenemende ver-

stening van onze omgeving een reden om dit evene-

ment jaarlijks te organiseren. Kinderen kunnen 

zodoende op jonge leeftijd kennismaken met bomen 

en natuur. Het landelijk gekozen thema 'bomen 

verbinden' sluit hierbij goed aan.  

Na de ontvangst en korte inleiding bij het Milieu 

Educatief Centrum konden de kinderen door naar de 

eerste van in totaal vijf activiteiten. Groep acht van 

de Willem de Zwijgerschool mocht het spits afbijten. 

Juf Maaike Rutter vertelde dat haar school voor de 

negende keer meedeed aan het Bomenbeleefpad. De 

leerlingen waren opvallend enthousiast. Volgens juf 

Maaike komt dit doordat er op de Willem de Zwij-

gerschool veel aandacht is voor groen. Zo heeft de 

school een zogenaamd groen schoolplein en er is een 

vlinder- en insectentuin.  

 

Behalve voor bomen was er ook aandacht voor 

vogels. Dit werd verzorgd door Gerard Brouwers en 

Ingeborg Blommers van Vogelwerkgroep Koude-

kerk/Hazerswoude e.o. Brouwers legde uit dat er 

sinds 1984 zo'n zeventig nestkasten van de vogel-

werkgroep te vinden zijn in De Houtkamp. De 

vogelexperts zijn vanaf het begin betrokken geweest 

bij het Bomenbeleefpad. Ze hebben de kinderen aan 

hun tafel heel wat laten zien over vogels en hoe je 

het die naar de zin maakt. De route eindigde voor de 

kinderen wederom bij het Milieu Educatief Centrum 

(MEC). Hier kregen de kinderen van André Biemans 

van het MEC een leuk en groeizaam aandenken aan 

deze dag gepresenteerd.

 

          Foto’s: Lex Blommers 

(Artikel uit Leids Nieuwsblad) 
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Deelerwoud, Amerongse Berg  

en Bovenpolder 

Excursie op zondag 23 april 2017 
 

Op zondag om 7 uur vertrekken voor een excursie 

vergt enig doorzettingsvermogen. Maar 14 personen 

(min 3) gaan ervoor. We hebben kennelijk afgespro-

ken er lang over te doen, want regelmatig betrap ik 

mezelf er op dat 100 kennelijk te hard is.  

 

Het Deelerwoud ligt glinsterend op ons te wachten. 

Het tere voorjaarsgroen is met regendruppels bedekt. 

We worden verwelkomd door het geluid van de 

boomklever, die even later uit een nestkastje tevoor-

schijn komt. Overal is de zanglijster te horen evenals 

de vink. Als die nou af en toe zijn snavel eens dicht 

hield dan kon je tenminste de bescheiden vogeltjes 

horen, zoals de goudhaan. We hebben het geluk 

plotseling een bonte vliegenvanger te horen, en nog 

beter, duidelijk te zien. Het lijkt wel of hij zijn witte 

borst extra groot opzet. We volgen een gekraagde 

roodstaart, die zich natuurlijk elke keer verplaatst als 

ik hem in het vizier heb. Story of my birding life! Na 

de beukenlaan komen we op een wat opener vlakte.  

 

Zowel een boompieper als een boomleeuwerik 

vertoont zijn kunsten. De boompieper doet parachu-

tesprongen na zijn klim, terwijl de boomleeuwerik 

heel overtuigend zijn liedje eindigt met tluu, tluu, 

tluu. In het dichte naaldwoud worden goudhanen 

gehoord.  

 

Ze zien is moeilijk, maar horen gaat ook niet vanzelf 

voor senioren. Die vinken, hè! Gelukkig laat ook een 

goudvink zich horen, dat mag dan weer wel. Ook de 

mezen zijn goed vertegenwoordigd, we zien/horen 

koolmees, pimpelmees, zwarte mees, staartmees en 

glanskop. Wel lastig al die verschillende roepjes. 

Geef mij de zwartkop maar, die laat zich tenminste 

duidelijk horen.  

 

De wandeling is mooi, maar wel lang en op een 

gegeven moment wordt wel duidelijk dat als we hier 

blijven, we alleen een herhaling van zetten gaan 

beleven. Terug bij de auto besluiten we dan ook een 

kleine omweg te maken naar de Amerongse Boven-

polder. Vanaf de uitzichttoren is niet veel te zien. 

We lopen om het kasteel heen en duiken de wei in 

om een vrij nieuw natuurgebied te bekijken en we 

worden verrast. Wat dacht je van een gele kwik, 

kemphanen, zomertaling, tureluur, kluten en pijl-

staarten? En misschien zelfs een watersnip, maar 

toen moesten we helaas weer weg. Even een excuus 

aan de niet genoemde vogels: volgende keer komen 

jullie aan de beurt.  

 

Eenmaal terug bij de auto wacht ons nog een verras-

sing. Marco zal de volgende dag jarig worden en zijn 

reisgenoten hebben besloten dat te vieren met een 

lekker glaasje sekt, vergezeld van de heerlijke hapjes 

waar Toet het patent op schijnt te hebben. Of hebben 

jullie alle vier er de hand in gehad?  

 

Enfin, het was een zeer geslaagde gezellige dag, die 

we ook nog eens zonder regen- of hagelbui hebben 

mogen beleven. Moe, maar voldaan, enz. rijden we 

op huis aan. Met dank aan de leiding en eigenlijk 

ook aan ons allemaal, zeg ik: Graag tot een volgende 

keer! 

 

Johan Jansen van Rosendaal  
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Waarnemingen Deelerwoud  

Amerongse berg en Bovenpolder op 23-04-2017 

 
Aalscholver Goudhaan  Kluut  Spreeuw  

Bergeend Goudvink Knobbelzwaan  Staartmees  

Blauwe Reiger Grasmus Koolmees Tjiftjaf 

Boerenzwaluw Graspieper Krakeend Tuinfluiter 

Bonte Vliegenvanger Grauwe Gans Kuifeend Tureluur 

Boomklever Groene Specht Kuifmees Turkse Tortel 

Boomkruiper Groenling Lepelaar Veldleeuwerik 

Boomleeuwerik Grote Bonte Specht Meerkoet Vink 

Boompieper Grote Lijster Merel Wilde Eend 

Brandgans Grote Zilverreiger Nijlgans Winterkoning 

Bruine Kiekendief Heggenmus Ooievaar Wintertaling 

Buizerd Holenduif  Pijlstaart Witte Kwikstaart 

Canadese Gans (Gro-
te) 

Houtduif Pimpelmees Zanglijster 

Fitis Huismus Putter Zomertaling 

Fuut IJsvogel Raaf Zwarte Kraai 

Gaai Kauw Rietgors Zwarte Mees 

Geelgors Kemphaan Roodborst Zwarte Specht 

Gekraagde Roodstaart Kievit Roodborsttapuit Zwartkop 

Gele Kwikstaart (spec)* Kleine Karekiet Scholekster eindstand: 

Glanskop Kleine Plevier Slobeend 78 vogelsoorten 

 
*Ad Gele Kwikstaart (spec): 

Helaas kon niet onomstotelijk door meerderen worden vastgesteld om welke soort het ging:  

of “onze” Gele Kwikstaart (man met voornamelijk blauwe koptekening), 

of die van de overzeese buren, Engelse Kwikstaart (man met voornamelijk helder gele koptekening). 

 
        Namens alle deelnemers, Bert van Eijk 

  

Gele kwikstaart Engelse Gele Kwikstaart 
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Hemelvaartweekend  

Brabantse wal, Hoogerheide e.o. 
Ledenexcursie 25-05 t/m 28-05-2017 

 

Voorwoord: 
In een onbewaakt ogenblik heb ik toegezegd het 
verslag van dit weekend te maken. Het zal zeker niet 
volledig zijn voor iedereen, maar ik heb wel gepro-
beerd een impressie van dit (warme en lange) week-
end te geven.  
 
Donderdag 25 mei  
Motto van de dag: rare jongens die vogelaars (vrij 
naar Asterix) 
Ik geef het je te doen om in een groep van 21 voge-
laars (12 heren, 9 dames) een beetje de orde te 
bewaren. Toch is dat hetgeen waar Bert van Eijk en 
Ton Renniers wonderwel in geslaagd zijn. En dat is 
knap want bij veel van deze vogelaars viert het 
individualisme hoogtij, wat ook nogal eens betekent 
dat men niet altijd makkelijk tevreden is te stellen. 
 
Een konvooi van zes auto’s vertrok op Hemelvaarts-
dag 25 mei 2017 om acht uur ‘s morgens van Het 
Anker in Hazerswoude met als eindbestemming 
bungalowpark Familyland (Family4 fun) in Hooger-
heide. Het adres was wel enigszins toepasselijk: 
Groene Papagaai 19 (wij zouden zeggen Halsband-
parkiet, maar dat terzijde).   In het konvooi van zes 
auto’s zaten 21 van de 24 oorspronkelijk aangemelde 
deelnemers. Drie waren er helaas verhinderd en zo 
bleven over: Ton, Marian, Lex, Gerda, Jan, Ans L., 
Johan, Yolanda, Bert, Gerard K., Ans J., Cor, Cas-
per, Mieke, Pierre, Ann, Gerard B., Elly, Frans, Dik 
en Lidwien.  
 

Voorafgaand aan het bereiken van deze bestemming 
bezochten we de eerst het terrein grenzend aan de 
Zeeweg in Oostvoorne, het Groene strand, met als 
bijzondere waarneming een vrouwtje Nonnetje. Is 

dat niet erg laat? Zou de vogel in slechte conditie 
zijn? Dat soort vragen komen dan op. 
 
Tijdens deze eerste wandeling dienden zich al de 
nodige bosrietzangers aan. 
Een van onze volgende bestemmingen is de zeedijk 
van Zonnemaire op Schouwen-Duiveland. Daar is al 
veel recreatie gaand maar wij vinden toch een rustig 
plekje. Scherpe ogen ontdekken daar – op forse 
afstand – dwergsterns en een strandplevier. 
 
Van Zonnemaire gaan we met enige omzwervingen 
richting ons verblijf in Hoogerheide. We komen daar 
rond vijf uur aan en betrekken de drie achtpersoons-

huisjes Kornoelje 123, 124 en 125 die van alle 
gemakken (inclusief wifi) voorzien zijn. 
 
Het was niet mogelijk om tevoren boodschappen te 
laten bezorgen bij het bungalowpark en daarom 
moest vóór 6 uur nog een bezoek aan AH in Hoo-
gerheide worden gebracht. Dit leek een klucht voor 
zes oudere heren te worden, maar dat viel mee. Ton 
en Bert zagen kans de taken te delegeren en om vijf 
voor zes was alles afgerekend en de voorraad voor 
de komende dagen voor ontbijt en lunchpakketten 
ingeslagen. De voorraad is vervolgens over de 
huisjes Kornoelje 123, 124 en 125 verdeeld. 
 
Om halfzeven werden we alweer aan tafel verwacht, 
waar een keuze gemaakt kon worden uit enkele 
driegangenmenu’s.  Een naar verluid zieke kok en 
enkele andere factoren veroorzaakten lange wacht-
tijden tussen de gangen. Dit op zijn beurt veroor-
zaakte enige commotie bij enkele deelnemers, maar 
later op de avond wisten Ton en Bert de vrede weer 
te herstellen en kon de vogellijst van de dag opge-

Goudhaan 

Heggenmus 
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maakt worden.  De kou was van de lucht en dat 
hebben we de dagen daarna gemerkt! Zoals altijd bij 
het opstellen van daglijsten waren er enkele omstre-
den waarnemingen. Dat maakt vogelen ook leuk. Het 
is altijd op te lossen door naast de collectieve ook de 
individuele lijst bij te houden. 
 
Vrijdag 26 mei 
Motto van de dag: zwarte wouw of geen zwarte 
wouw? 
We gaan vandaag eerst naar de Brabantse Wal langs 
het Markiezaatsmeer. 
De wandeling hier brengt ons dicht langs een uit-
bundige bosrietzanger en we zien een roofvogel die 
als zwarte wouw wordt aangemerkt wat door ande-
ren betwist wordt. Bij een boerderij treffen wij een 
terras aan, waar een achttal neerstrijkt voor koffie 
die nog gezet moet worden. De beheerder daar werkt 
voor het Brabants landschap en wijst ons de vogel-
hut die we zochten. We waren er al voorbijgelopen. 
Vanuit de hut is weinig bijzonders te zien, wel wordt 
nog een dodaars gehoord. 
 
Voor het diner konden we kiezen uit vlees (dat bleek 
kip te zijn) of vis (dat werd zalm). Het verzoek om 
de wachttijden tussen de gangen korter te maken had 
gewerkt. 
 
Na het diner verzamelt een aantal van ons zich voor 
een zoektochtje naar de nachtzwaluw. Na een korte 
autorit parkeren we drie auto’s langs een zandweg en 
vervolgen onze weg te voet. Er zijn hier wat percelen 
gerooid en wij stellen ons bij een grote houtstapel 
op. We hebben zicht op een open stukje land met 
dennen rondom. We hoeven niet lang te wachten op 
het karakteristieke “geratel” van de nachtzwaluw, 

die we even later ook zien als hij/zij goed zichtbaar 
in een boom gaat zitten. Het silhouet is goed in de 
kijker te zien, maar het is al wat te donker voor 
details.  We zien ook Jupiter helder aan de hemel 
staan. Na terugkeer kunnen we door de telescoop 
naar de planeet en twee van de maantjes kijken. 
 
Zaterdag 27 mei 
Motto van de dag: Gezellig jongens!  

We gaan naar België. Op de Kalmthoutse Heide 
(brandgevaar!) doen wij een flink deel van het 
wandelpad Libel (4,7 km). Dit gebied is heel gevari-
eerd, met bos, vennetjes en grote open vlaktes. Er 
dienen zich hier enkele soorten aan die we nog niet 
eerder zagen dit lange weekend, zoals wintertaling, 
wespendief, boompieper, boomleeuwerik, boomkle-
ver, zwarte mees en kuifmees. Voor ondergetekende 
tellen de genoemde soorten helaas niet mee op zijn 
jaarlijst NL. 
 
Bert doet pogingen om een belangstellende Belgi-
sche dame met hond lid te maken van de VWG maar 
ze vindt het wat ver weg. Ze kijkt wel even mee naar 
de boompieper. De brandweer deelt pamfletten uit. 
Vanwege de hoge temperaturen, droogte en veel 
wind is er bosbrandgevaar.  
 
Na de wandeling doen de meesten van ons Taverne 

de Heihoeve aan. We verbouwen het terras en gaan 
ons onder andere te buiten aan “een zoete bordje”, 
appeltaart met ijs, appeltaart met slagroom en cap-
puccino op z’n Belgisch (veel slagroom) . De waar-
din heeft geen zin in apart afrekenen en geeft ons de 
kassabon voor het totaal. We mogen het zelf uitzoe-
ken. Wel even het terras weer in orde brengen zun-
ne! Daarna gaan de meeste chauffeurs profiteren van 
de lage brandstofprijzen in België, bij een tanksta-
tion dat wij via een onnavolgbare toeristische route 
weten te bereiken.  
 
Na onze terugkeer in Nederland belanden we bij De 
Kleine Meertjes, met hooggespannen verwachtingen, 
maar de meertjes blijken verdampt te zijn. Een 
passerend ornitholoog weet te vertellen dat dit te 
wijten is aan het te veel verlagen van de grondwater-
stand door waterleidingbedrijf Efides. Begin mei 
moet het hier nog een steltloperparadijs geweest zijn, 
maar aanhoudende droogte, wind en oplopende 
temperaturen hebben hier van de ondiepe plasje 
alleen kale zandvlakten overgelaten. Er is nog ge-
probeerd e.e.a. weer op orde te krijgen door water uit 
een ander ven hierheen te pompen, maar dat hielp 
niet. De ornitholoog - in gezelschap van een Pyre-
neese herdershond - wees nog wel op een mogelijke 

Witte Kwikstaart 

Putter 
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grauwe klauwier aan de bosrand, maar op dit warme 
deel van de middag is de natuur – op de koekoek na 
– in diepe rust. Nabij de parkeerplaats ontdekken we 
nog wel de kleine plevier. 
 
We hebben wat tijd om te borrelen en om halfzeven 
gaan we weer aan tafel. 
 

Steengrillen is een dhz maaltijd: je moet ervan 
houden. Na deze uitgebreide en smakelijke maaltijd 
hebben de meesten van ons weer voor een paar 
dagen genoeg vlees gegeten. Dan wordt het tijd voor 
de eindafrekening. Het hele gezelschap verzamelt 
zich bij het middelste huisje (124) en na een inge-
wikkelde transactie zijn alle boodschappen en de 
vergoedingen voor de chauffeurs naar tevredenheid 
afgewikkeld.  
 
Daarna is er een herkansing voor degenen die de 
nachtzwaluw gisteravond hebben gemist. Dat lukt in 
zoverre dat één of twee nachtzwaluwen zich heel 
goed laten horen, maar zien doen we ze niet. Het 
glas is toch half vol. De omstandigheden zijn ook 
anders dan gisteren, er is meer bewolking. Er vliegen 
veel minder vleermuizen. 
 
Zondag 28 mei 
Motto van de dag: alweer inpakken en wegwezen 
Alweer de laatste dag. De bagage ingepakt en de 
resterende voorraden verdeeld. Zo tegen halftien 
maakt het konvooi weer de laatste ronde om het 
bungalowpark heen en verzamelt op de parkeer-
plaats. Daar nemen we afscheid van Mieke en Pierre, 
die van hier af rechtstreeks naar huis gaan. De rest 
van het gezelschap rijdt tot bij Tholen nog achter de 

SRV-wagen aan (zie Bert’s kentekenplaat) en deze 
vormt tot daar ook ons Eijkpunt.   
 
Na een korte stop langs de Oosterscheldedijk (Oes-
terdam N 659) komen we bij een mooi plas-
drasgebiedje aan de zuidkant van Tholen aan, de 
Schakerloopolder. Daar zijn heel veel jonge kluten te 
zien en er zijn ook een aantal grutto’s en flink wat 

kbv-tjes.  We moeten oppassen dat we niet omver 
gereden worden door hordes wielrenners die alle-
maal denken dat ze een hybride vormen van Tom 
Dumoulin en Toon Hermans, dit laatste vanwege de 
niet aflatende stroom “lollige” opmerkingen die ons 
vogelaars nu eenmaal ten deel valt als we met ons 
glaswerk langs de weg staan. Ik verlangde erg naar 
een spijkermat maar de volgende keer neem ik 
enkele doosjes punaises mee. Dat zal ze leren!  
De volgend stop is op de hoek Schelphoekseweg- 
Schoondorpseweg op Tholen aan de oostkant van 
een plas-drasgebied waar we een torenvalk en een 

Grote zilverreiger 



 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

16 

boomvalk in de lucht een menuet zien uitvoeren.  In 
een struik zit een bruine roofvogel, die uiteindelijk 
toch als buizerd wordt gedetermineerd. Er vloog daar 
ook een bruine kiekendief. 
We gaan nu naar de Gatweg op Tholen, ten zuiden 
van Scherpenisse. Dit is aan de westkant van het 
eerder genoemd plas-drasgebied. Scherpe ogen 
ontdekken daar een strandplevier.  We lopen een 
stukje en kijken uit over de Oosterschelde, waar niet 
veel anders te zien is dan duikers, nee geen roodkeel-
, maar het type met luchtflessen. 

Onze laatste stop ligt ook ten zuiden van Scherpenis-
se aan de Zeedijk waar we de vogelhut bezoeken (zie 
vogelhut.nl Scherpenisse). Daar valt een passerende 
dame van haar fiets, maar de schade valt mee. Ze 
wordt snel door Ann en Cor overeind geholpen en 
kan dan even in de hut uitblazen.  Ton weet nog een 
goudplevier te ontdekken en aan de andere kant van 
de dijk een kleine zilverreiger.  
Mede met het oog op de warmte besluiten we dat de 

vierdaagse hier eindigt. We nemen afscheid en gaan 
naar huis. Ans, Lidwien, Cor en ik voegen op de 
valreep nog een gele kwikstaart aan onze (dag) lijst 
toe, waarmee de totaalstand voor dit lange weekend 
bij mijn weten op 110 soorten uitkomt. Dat dan 
inclusief de bosuil die in de nacht van zaterdag op 
zondag door enkelen gehoord is. De vogellijst zal 
nog apart worden verspreid. 
We hebben veel gezien, maar ook een aantal soorten 
niet, zoals zomertortel, roodmus en wielewaal. Zo 
heel vreemd is dat niet want de zomertortel weet 

Nederland nog nauwelijks te bereiken en valt on-
derweg veelal ten prooi aan jagers. De wielewaal 
komt hopelijk nog en is al wel waargenomen en voor 
de roodmus moet je misschien een beetje “twitchen” 
. 
Ik heb dit weekend weer heel wat bijgeleerd, ook op 
het gebied van vogels. Af en toe vlogen afko’s ons 
om de oren, zoals robotap, kiek en tuto. 
Dank aan de organisatoren Gerda, Bert en Ton voor 
jullie vele inspanningen en dank aan allen voor jullie 
aangename gezelschap. Dank ook aan Ans, Cor en 
Lidwien dat ik met hen mee mocht rijden.

 

Lex Burgel 

  

Kluut 
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Waarnemingen ledenexcursie  

Hemelvaartweekend 

 
Aalscholver Gekraagde Roodstaart Kleine Zilverreiger Spreeuw  

Bergeend Gele Kwikstaart Kluut Sprinkhaanzanger 

Blauwborst (w) Gierzwaluw Kneu Staartmees 

Blauwe Kiekendief Goudhaan Knobbelzwaan Stormmeeuw 

Blauwe Reiger Goudplevier Koekoek Strandplevier 

Boerenzwaluw Goudvink Kokmeeuw Tafeleend 

Bontbekplevier Grasmus Koolmees Tjiftjaf 

Bonte Vliegenvanger Graspieper Krakeend Torenvalk 

Boomklever Grauwe Gans Kuifeend Tuinfluiter 

Boomkruiper Groene Specht Kuifmees Tureluur 

Boomleeuwerik Groenling Lepelaar Turkse Tortel 

Boompieper Groenpootruiter Meerkoet Veldleeuwerik 

Boomvalk Grote Bonte Specht Merel Vink 

Bosrietzanger Grote Lijster Nachtegaal Visdief 

Bosuil Grote Stern Nachtzwaluw Waterhoen 

Braamsluiper Grote Zilverreiger Nonnetje Waterral 

Brandgans Grutto Nijlgans Wespendief 

Bruine Kiekendief Heggenmus Oeverzwaluw Wilde Eend 

Buizerd Holenduif Pimpelmees Winterkoning 

Canadese Gans (Grote) Houtduif Putter Wintertaling 

Cetti’s Zanger Houtsnip Rietgors Witte Kwikstaart 

Dodaars Huismus Rietzanger Wulp 

Dwergstern Huiszwaluw Ringmus Zanglijster 

Ekster Kauw Roodborst Zilvermeeuw 

Fazant Kievit Roodborsttapuit Zwarte Kraai 

Fitis Kleine Karekiet Rotgans (Zwartbuik-) Zwarte Mees 

Fuut Kleine Mantelmeeuw Scholekster Zwartkop 

Gaai Kleine Plevier Slobeend TOTAAL:  111 soorten 

 

Een in meerdere opzichten onvergetelijk leden-Hemelvaartweekend!  

Prima onderdak in drie 8-persoonsvakantiewoningen in Hoogerheide onder Bergen op Zoom; droog en zonnig 

weer met temperaturen die elke dag hoger aangaven, wat echt merkbaar was ook; gelukkig kon het programma 

dagelijks zodanig worden aangepast dat de tijdschema’s goed konden worden gevolgd en het wandelen niet te 

moeizaam werd; na het diner gezamenlijk in de buitenlucht het “lijsten” van de vogelsoorten die waren gezien 

en/of gehoord, natuurlijk met de nodige (leerzame) discussies en soms ook aanpassingen. Gebieden die we hebben 

moeten laten vallen, houden we gewoon voor “later” in voorraad. En uiteindelijk het prachtige overzicht van 

waargenomen vogelsoorten, waarop er 111 staan vermeld!!   

We bedanken iedereen voor de inbreng, hulp en gezelligheid op welke manier dan ook. 

 

           Gerda, Ton en Bert. 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Dit voorjaar zat een specht in onze wilg te broeden. 

Ik had deze weleens zien hakken in de boom. Maar 

van een nest had ik eerlijk gezegd niets gemerkt. Dat 

kwam pas toen de jongen duidelijk hun aanwezig-

heid lieten merken met een stevig geluid. Constant 

zonder enige pauze ging dat door. Een buurman 

sprak over geluidoverlast.  In het begin kon ik de 

ronde opening zien. Ik zag de specht in de holope-

ning zitten en wegvliegen. Ook de terugkomst was 

goed te zien. De vogel landde op de stam en kroop 

naar het hol toe waarna deze erin verdween. Helaas 

groeiden de takken van de wilg te hard en werd de 

opening niet meer te zien. Wel zag je de specht met 

een golvende beweging uit de takken als een spicht 

weer op jacht gaan naar voedsel. 

Na enkele weken lokte de specht de jongeren uit het 

hol door op een nabijgelegen boom te roepen. Na 

enkele dagen bleek dat gelukt: het was stil gewor-

den.  Wat later kwamen ze volgens mij terug alsof ze 

kwamen kijken waar ze ooit hadden gewoond.  

Laatst hoorde ik een zacht getik in de boom als het 

hol weer gebruiksklaar werd gemaakt.  Maar van een 

verder vervolg heb ik niets gemerkt. 

 

 

Vogel ’t uit 

De laatste prestatie van de natuurjournaliste Monica 

Wesseling is het gezelschapsspel “Vogel ’t Uit”. Met 

het spel kom je al spelende meer over vogels te 

weten. Het spel bestaat uit 6 setjes geïllustreerde 

kaarten met vragen over onder meer gedrag, uiter-

lijk, opmerkelijke feitjes en geluiden van vogels. 

Niet alleen kennis telt, want geluk- en pechvogels 

doorkruisen het vraag- en antwoordspel. Elk goed 

antwoord levert een ei op en wie zijn nestje het 

eerste vol heeft is de winnaar. Voor 2-6 spelers vanaf 

ca. 11 jaar. 

 

     

 
Ledenmutaties:  
Nieuwe leden zijn: 

Rob Stoop uit Rijnsaterwoude, Annette van den Bosch uit Hazerswoude-

Dorp en Frank Nieuwenhuijs uit Koudekerk aan den Rijn.  

Per 2 augustus zijn er 218 leden, 33 gezinsleden (waaronder 2 jongeren), 

11 donateurs en 14 overige.   
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Duin & Kruidberg  
Ledenexcursie 10 juni 2017 

 
Yolanda en ik hadden het genoegen om bij ons in de 

buurt de excursie te verzorgen.   

 

Rond kwart voor acht werden we op de parkeerplaats 

van de Zoete Inval verwelkomd door het uitgelezen 

gezelschap voor een drietal onderdelen.  

De eerste stop is de Lepelaarkolonie te Haarlemmer-

liede.  

De site www.landschapnoordholland.nl/terrein/de-

liede vermeldt: Wat kan ik hier zien: nesten van 

lepelaars vlakbij. Let niet op de snelweg en de 

vliegtuigen. Dat doen de lepelaars ook niet die hier 

tot ieders verbazing in 2004 zijn gaan broeden. 

Vanaf het fietspad langs de Amsterdamse Vaart zijn 

de vogels met hun 

jongen goed te zien 

van april tot en met 

juni. De lepelaars 

gebruiken nesten van 

blauwe reigers, die 

hier al veel langer 

broeden.  

  

De jongen zijn al 

groot en vliegvlug. 

Dat bleek later 

tijdens de tweede 

wandeling, zie 

verder. De jongen 

hebben een apart 

rateltje. Klik op deze 

link voor het leuk 

zwart-wit filmpje!  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepelaar En ondertus-

sen, tijdens het teruglopen werden nog wat soorten 

gescoord: fuut / rietzanger / nachtegaal / boomkrui-

per en de mooie zang van de tuinfluiter.  

De 2
e
 stop is een korte wandeling op het Barbeelpad. 

Mooie rietkragen met in bloei komende berenklau-

wen. En hier zien we de lepelaars die van de kolonie. 

Soorten?  

     Scholeksters / mountain ducks / fazant / paartje 

koekoek / verschillende ganzen soorten /   
 

Kijk goed op de foto onder: de briljante foto van 

Gerda met een rietzanger onder het bloemenbalde-

kijn van de berenklauw: kalenderwaardig!  

 

http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/de-liede
http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/de-liede
http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/de-liede
http://www.landschapnoordholland.nl/terrein/de-liede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepelaar
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Toegift: de slechtvalk op de toren bij Ikea! Zie 

verder: 

www.kiekenkaike.nl/index.php/60-

opkomstslechtvalken-noord-holland  

De 3
e
 stop is Duin & Kruidberg, onderdeel van het 

Nationaalpark Zuid-Kennemerland. We maken een 

wandeling van zo’n 2 km. En inderdaad, onderweg 

spotten we weer de grote wijngaardslakken. Ze zijn 

lekker met een beetje knoflook, maar helaas, een 

beschermde soort!  

We pakken een fluiter mee met zijn stuiter en Yo-

landa hoort de gekraagde roodstaart die even verder-

op gespot wordt door Ans! Ook worden er staart-

meesjes gezien, laat de roodborst zich duidelijk 

horen maar ook de boomkruiper. Een vos staart ons 

recht in het zicht en gaat er goed voor zitten….  

De bomen lijken op de bomen uit de verhalen van 

Bommel…  

 
  

https://youtu.be/8MWjJ9GEe 

 

Een familie grote bonte spechten komt langs en laat 

zich mooi zien. Verder de bekende vogelgeluiden uit 

het bos. Een mooi gebied om met een andere route 

nog eens te onderzoeken.  

Het valt op dat het Hemelvaartweekend voor aanvul-

lende gesprekken zorgt. Tja en weer merk je dat Ans 

te weinig aan de voet blijft. Maar goed, ze maakt het 

goed met de boterkoek en cake, net als tijdens de 

Hemelvaart! We pakken de lunch zoals afgesproken 

en worden in de tuin verwacht aan een grote tafel. 

Lekker die Flammküchen met zalm of kip.  

 

Even na 2 uur zeggen we gedag en kijken al weer uit 

naar de eerste excursie van het nieuwe seizoen.  

 

 

 

           Johan Meijer 
  

http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
http://www.kiekenkaike.nl/index.php/60-opkomst-slechtvalken-noord-holland
https://youtu.be/8MWjJ9GEeLA
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WAARNEMINGEN SPOOKVER-

LAAT/KRUISKADE, PERIODE 1980/2016 
Lijst van waargenomen vogelsoorten in-boven-naast het gebied (incl. exoten en “soepsoorten”) 

Vet = territoriale (broed)vogel, al dan niet voormalig; cursief + onbev. = onbevestigde waarneming 

 
Fuut Bastaardarend Bokje Grote Lijster 
Roodhalsfuut Visarend Kokmeeuw Zwartkop 
Dodaars Rode Wouw Zwartkopmeeuw Tuinfluiter 
Kuifzaagbek Bruine Kiekendief Stormmeeuw Grasmus 
Aalscholver Blauwe Kiekendief Ringsnavelmeeuw Braamsluiper 
Roerdomp Wespendief Zilvermeeuw Rietzanger 
Woudaap Buizerd Kleine Mantelmeeuw Sprinkhaanzanger 
Kwak Ruigpootbuizerd Grote Mantelmeeuw Snor 
Koereiger Havik Visdief Bosrietzanger 
Ralreiger (onbev.) Sperwer Zwarte Stern Kleine Karekiet 
Grote Zilverreiger Boomvalk Stadsduif Grote Karekiet 
Blauwe Reiger Torenvalk Holenduif Spotvogel 
Purperreiger Smelleken Houtduif Fitis 
Ooievaar (Witte) Slechtvalk Turkse Tortel Tjiftjaf 
Zwarte Ooievaar Patrijs Halsbandparkiet Goudhaan 
Nimmerzat Huishoen Koekoek Vuurgoudhaan 
Lepelaar Fazant Velduil Grauwe Vliegenvanger 
Heilige Ibis Goudfazant Ransuil Bonte Vliegenvanger 
Kleine Zwaan Porseleinhoen Kerkuil Koolmees 
Wilde Zwaan Waterral Gierzwaluw Pimpelmees 
Knobbelzwaan Waterhoen IJsvogel Zwarte Mees 
Zwarte Zwaan Meerkoet Groene Specht Matkop 
Grauwe Gans Kraanvogel Grote Bonte Specht Staartmees 
Soepgans Scholekster Veldleeuwerik Baardman 
Kolgans Kluut Boomleeuwerik Boomklever 
(Grote) Canadese gans Bontbekplevier Oeverzwaluw Boomkruiper 
(Kleine)CanadeseGans Kleine Plevier Boerenzwaluw Grauwe Klauwier 
Brandgans Morinelplevier Huiszwaluw Gaai 
Nijlgans Goudplevier Waterpieper Ekster 
Casarca Aziatische Goudplevier Graspieper Kauw 
Bergeend Kievit Boompieper Roek 
Gele Fluit-/Boomeend Steenloper Witte Kwikstaart Zwarte Kraai 
Smient Bonte Strandloper Rouwkwikstaart Bonte Kraai 
Slobeend Krombekstrandloper Gele Kwikstaart Raaf 
Krakeend Temminck’s Strandloper Grote Gele Kwikstaart Spreeuw 
Wilde Eend Kemphaan Winterkoning Wielewaal 
Soepeend Oeverloper Heggenmus Huismus 
Pijlstaart Bosruiter Roodborst Ringmus 
Bahama Pijlstaart Witgat Blauwborst (witgest.) Vink 
Wintertaling Poelruiter Nachtegaal Keep 
Zomertaling Tureluur Gekraagde Roodstaart Kneu 
Carolina Eend Zwarte Ruiter Tapuit Grote Barmsijs 
Krooneend Groenpootruiter Paapje Putter 
Tafeleend Rosse Grutto Roodborsttapuit Groenling 
Kuifeend Grutto Beflijster Sijs 
Topper Regenwulp Merel Rietgors 
Brilduiker Wulp Zanglijster IJsgors 
Nonnetje Houtsnip Koperwiek Geelgors 
Grote Zaagbek Watersnip Kramsvogel  
1995/2016: 77 terr. soorten Totaal: 195 soorten Onbevestigd: 1 soort Bert van Eijk 
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Zaterdag 30 september 2017 is er weer de jaarlijkse Euro Birdwatch.  

De Euro Birdwatch is een jaarlijks terugkerend gebeuren en vindt plaats aan de Burmadeweg  (de west-

kant van De Wilck). 

Mocht je zin hebben om dit een keer mee te maken dan bent je van harte welkom. 

We beginnen met het tellen van de trekvogels om ongeveer 7.30 uur, dus als het licht wordt. 

Het leuke van het gebeuren is elk jaar weer het verrassende van wat erover vliegt en zo met elkaar kun-

nen we best wel leuke waarnemingen doen! 

Het zou leuk zijn als we jou ook kunnen verwelkomen om deze happening mee te maken. 

Tot ziens bij de telling!! 

 

          Wijnand van den Bosch 
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Ingekomen lectuur 
 

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

2. Daucallium – april 2017 (KNNV-afdeling Leiden e.o.)  

3. De Strandloper 49.1 – maart 2017 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

4. De Strandloper 49.2 – juni 2017 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 

5. Limosa 89.4 – 2016 (NOU/Sovon) 

6. Slimme Vogels, de praktijk van boeren met natuur (Vogelbescherming Ned.) 

7. Vogels 02/2017 (lente) (Vogelbescherming Ned.) 

 

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

          Piet van Woerden     
           secretaris 

 

Het raadselachtige leven van vogels 
 

Op donderdagavond 21 september komt Lou Megens een lezing houden over het raadselachtige leven 

van vogels. 

 

Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend fotomateriaal en instructief 

filmmateriaal:  

Zijn vogels intelligent?  

Kunnen vogels kleuren onderscheiden?  

Hoe goed kunnen vogels ruiken?  

Wat was er het eerst, de kip of het ei?  

Hebben vogels een goed geheugen?  

Waarom kunnen vogels vliegen?  

Kunnen vogels gevoelens tonen?  

Hoe goed kunnen vogels horen?  

 

Daarnaast wordt ingegaan op begrippen als mimicry, samenscholingsgedrag, symbiose, camouflage etc. 

 

Voor iedereen een zeer informatieve en interessante lezing over vogelgedrag. 

Deze lezing is voor leden en niet leden. Neem dus gerust iemand mee die ook geïnteresseerd is in bovenstaande 

vragen en antwoorden! 

Donderdag 21 september, 20.00 - 22.30 uur in het Anker, Chopinlaan 2, Hazerswoude Rijndijk.  

Niet leden betalen een kleine bijdrage van € 2,50 

  

mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
mailto:bert.vaneijk@hetnet.nl
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Een vakantiebelevenis met een bunzing 
 

Voor de eerste twee weken van september hadden 
wij een vakantiehuisje gehuurd in het noordoosten 
van Frankrijk. Vrienden van ons waren daar al 
eerder geweest en hadden er veel zoogdieren gezien, 
zoals reeën, dassen en zelfs een wilde kat. 
 
Nadat we 's maan-
dagsmiddags enkele 
bezienswaardigheden 
hadden bezocht, 
zagen we op de 
terugweg een dode 
bunzing langs de weg 
liggen, dachten we. 
Toen we even achter-
uitreden om hem 
beter te bekijken, 
zagen we dat hij nog 
ademde. We trokken 
hem aan z'n staart de 
berm in en zagen 
geen uiterlijke ver-
wondingen. Daarna 
reden we 200 meter verder waar we veilig konden 
parkeren. We besloten om terug te lopen en de 
bunzing mee te nemen. Het was een prachtig dier en 
we hoopten dat hij zou herstellen en dat we nog wat 
foto’s zouden kunnen maken. Als we hem zouden 
laten liggen, had hij weinig kans om het te overleven 
omdat er ook veel vossen en zwijnen in het gebied 
zitten.  
 
Mogelijk zou hij weer de weg op gaan. Voordat we 
hem meenamen, hebben eerst gevoeld of hij geen 
gebroken ledematen had en of z'n kop en rug nog 
heel aanvoelde. Alles leek in orde. Het was een jong 
dier dat, of net bij de moeder weg was, of na het 
ongeval door de moeder was achtergelaten. Waar-
schijnlijk was hij door de luchtverplaatsing van een 
snel langs rijdende auto één of meer keer over de 
kop geslagen en hard op het asfalt terecht gekomen 
waarbij hij bewusteloos was geraakt. In de leegge-
maakte fototas van Lia hebben we hem meegeno-
men. 
  
Toen we thuiskwamen hebben we hem in de tuin van 
het vakantiehuis neergelegd. Onderweg had hij nog 
wel gepoept en gepiest in de fototas maar Lia is 
gelukkig van “niet zeuren maar poetsen”. 
In het huisje stond een grote blikken trommel zoals 
ze die vroeger in winkeltjes hadden. Daar hebben we 
hem ingelegd op een laag oude kranten, met een 
bakje water erbij en in de bijkeuken gezet.  
We gingen elk uur even kijken en omdat hij ‘s 
avonds   wat lag te rillen, hebben we een kokosmat 

onder de trommel gelegd en wat toiletpapier losjes 
over hem heen gegooid.  
Dinsdagsmorgens zag hij er al beter uit en had hij 
ook zijn ogen weer open.  Omdat het papier in de 
bak behoorlijk nat geworden was, namen we die mee 

de tuin in. We pakten 
de bunzing op en 
legden hem in het 
gras. Hij probeerde 
weg te komen, maar 
kon nog niet op zijn 
poten staan. De 
beweging leek meer 
op het tijgeren, zoals 
ik dat in militaire 
dienst geleerd heb. 
Lia kon hem nog 
pakken en weer in de 
doos doen. We ver-
schoonden het papier 
en verversten het 
water, terwijl hij erin 
lag. Daarna weer 

terug in de bijkeuken.  
We knipten wat kleine stukjes vlees die we voor zijn 
neus hielden maar daar reageerde hij eerst niet op.  
 
We gooiden ze bij zijn bak water en een half uurtje 
later waren ze weg. Daarna wat grotere stukken. Het 
eerste stukje hielden we in onze vingers voor zijn 
neus en toen beet hij er zo fel naar dat we, om onze 
vingers heel te houden, de andere stukken maar in de 
bak gooiden. Die werden rap opgegeten, dus er 
mankeerde   niets aan zijn kop en zijn eetlust.  We 
gaven nog wat hondenbrokjes die hij ook vlot opat.  
 
Daarna lag hij mooi in een rondje te slapen, dat gaf 
ons als verzorgers een goed gevoel. 
In de bijkeuken stond ook de koelkast en toen we 
wat spullen voor de lunch gingen halen, lag hij 
buiten de bak op de loper. Hij kon zich dus al weer 
afzetten met zijn achterpoten. We hebben hem weer 
terug gelegd en door het raampje van de bijkeuken-
deur konden we zien dat hij alweer vrij snel eruit 
klom. Om ervoor te zorgen dat hij niet de vloerbe-
dekking zou bevuilen hebben we die opgerold en 
weg gelegd. 
 
Hij begon wat te lopen, maar viel daarbij voortdu-
rend om, alsof hij last van duizeligheid had. Het was 
ons duidelijk dat hij zo niet losgelaten kon worden.  
Op internet zochten we naar een asiel, waar hij 
eventueel naar toe zou kunnen. De dichtstbijzijnde 
was op 165 km. We namen contact op maar zij 
vonden het te ver om hem op te komen halen.  We 
mochten hem wel brengen. Maar wij hadden geen 
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hokje met traliedeurtje om het dier te vervoeren en 
we vonden het ook 
wel wat ver. Boven-
dien was het met 31 
graden Celsius 
behoorlijk warm. 
We besloten het nog 
een dag aan te zien. 
Het dier liet zich 
nog steeds over zijn 
kop en rug aaien. 
Woensdagmorgen 
leek hij nog meer 
opgeknapt en door 
het deurraam kon-
den we zien dat hij 
rondjes aan het 
hollen was.   
 
Hij had 's nachts de 
doos met hondenbrokken omgelopen, zodat het 
deksel eraf raakte. Hij had zich waarschijnlijk lekker 
volgegeten. Ook de inhoud van het blikje kattenvoer 
(tonijn) dat wij hem voorzetten, smaakte hem goed. 
Op een bepaald moment liep hij naar mijn voet toe 
en beet keihard in de neus van mijn slipper.  
Tussen de middag toen we spullen voor de lunch uit 
de koelkast gingen halen, beet hij in mijn broekspijp 
en toen ik mijn been optilde, bleef hij daar een aantal 
seconden aanhangen. Inmiddels veranderde zijn 
gedrag wel. Als we naar hem toe gingen, ging hij 
met zijn rug tegen de muur liggen in een soort ver-
dedigingshouding en als je een hand naar hem uit-
stak, dan volgde hij die met zijn kop, zodat we hem 
verder maar niet 
meer aanraakten. 
We besloten toen om 
’s middags, na het 
zwemmen toch maar 
een transportmandje 
te gaan kopen en een 
paar leren hand-
schoenen, zoals die 
door lassers en ook 
wel door herpetolo-
gen gebruikt worden, 
om hem ermee op te 
pakken. 
 
Toen we aan het eind 
van de middag 
thuiskwamen, zagen 
we door het deurraam van de bijkeuken dat hij actief 
rondjes aan het hollen was en vrijwel niet meer 
omviel. Toen ik de bijkeuken inging heb ik gepro-
beerd met een bezem de door hem gemaakte rommel 

op te vegen. Inmiddels stonk het er behoorlijk. 
Aanvankelijk ging 
de bunzing met zijn 
kop onder de boiler 
liggen. Naderhand 
toen ik flink aan het 
vegen was, kwam 
hij naar me toe en 
probeerde weer in 
mijn slipper en 
broekspijp te bijten.  
Hij werd steeds 
agressiever. 
 
Tijdens het avond-
eten besloten we 
hem terug te bren-
gen naar de plek 
waar we hem ge-
vonden hadden en 

hem op een bospad in de buurt vrij te laten. Waar ik 
al bang voor was gebeurde. Toen ik hem oppakte 
met de leren handschoen, beet hij me door de hand-
schoen heen tot op het bot in mijn vinger, maar ik 
kreeg hem in het kooitje. Eenmaal erin werd hij 
furieus en begon in het traliegedeelte te bijten. Toen 
konden we goed zien wat een gevaarlijk gebit hij 
heeft.  
 
Het wondje aan mijn vinger bloedde flink, maar we 
hadden pleisters bij de hand. We deden wat honden-
brokken in het kooitje en reden weg. Onder het 
rijden was hij heel kalm.  Ter plekke aangekomen 
lag hij tevreden achter in het kooitje te slapen en had 

hij de hondenbrok-
ken opgegeten. We 
moesten zelfs de 
achterkant van het 
kooitje optillen om 
hem naar buiten te 
laten gaan. Toen hij 
er eenmaal uitgestapt 
was, was hij ook 
gelijk in het groen 
verdwenen. Hij gaf 
ons niet de kans nog 
een mooie foto van 
hem te maken.  
 
Donderdagsmorgens 

hebben we de bij-
keuken leeggehaald 

om hem behoorlijk te schrobben, maar de bunzing-
lucht was nog dagen daarna te ruiken.  
Of het verstandig is een gewonde bunzing mee te 
nemen? 

 

Lia en Henk van Harskamp 
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WAARNEMINGEN DE WILCK, 

 PERIODE 1980/2016 
Vet = (voormalige/huidige) territoriale (broed)vogel; cursief + onbev. = onbevestigde waarneming 

 

 

Totaal: 162 soorten 

waarvan 50  (voormalige/huidige) (territoriale -)/(broed)vogel 

 

 

 

 

 

  

Fuut Kuifeend Gestreepte Strandl. (onbev.) Graspieper 
Roodhalsfuut Brilduiker Kemphaan Waterpieper 
Geoorde Fuut Nonnetje Oeverloper Gele Kwikstaart 
Dodaars Grote Zaagbek Bosruiter Engelse Kwikstaart 
Aalscholver Vale Gier Witgat Grote Gele Kwikstaart 
Blauwe Reiger Zwarte Wouw Poelruiter Witte Kwikstaart 
Purperreiger Rode Wouw Tureluur Rouwkwikstaart 
Grote Zilverreiger Visarend Zwarte Ruiter Winterkoning 
Kleine Zilverreiger Zeearend Groenpootruiter Roodborst 
Koereiger Blauwe Kiekendief Rosse Grutto Blauwborst 
(Witte) Ooievaar Bruine Kiekendief Grutto Zwarte Roodstaart 
Lepelaar Wespendief Regenwulp Paapje 
Heilige Ibis Buizerd Wulp Roodborsttapuit 
Kleine Zwaan Ruigpootbuizerd Bokje Tapuit 
Knobbelzwaan Havik Watersnip Merel 
Zwarte Zwaan Sperwer Poelsnip Beflijster 
Toendrarietgans Torenvalk Dwergmeeuw Koperwiek 
Kleine Rietgans Boomvalk Kokmeeuw Kramsvogel 
Kolgans Roodpootvalk Zwartkopmeeuw Rietzanger 
Dwerggans Smelleken Stormmeeuw Kleine Karekiet 
Grauwe Gans Slechtvalk Zilvermeeuw Bosrietzanger 
Soepgans Sakervalk (esc.)) Kleine Mantelmeeuw Spotvogel 
Indische Gans Patrijs Grote Mantelmeeuw Braamsluiper 
Magelhaengans Kwartel Visdief Grasmus 
Keizergans Fazant Zwarte Stern Staartmees 
Canadese Gans Waterhoen Witvleugelstern Gaai 
Brandgans Meerkoet Holenduif Ekster 
Nijlgans Kraanvogel Stadsduif Kauw 
Casarca Scholekster Houtduif Zwarte Kraai 
Bergeend Kluut Zomertortel Bonte Kraai 
Gele Fluit-/Rosse Boom-
eend 

Steltkluut Halsbandparkiet Spreeuw 

Smient Bontbekplevier Koekoek Huismus 
Chileense Smient Kleine Plevier Velduil Ringmus 
Slobeend Morinelplevier Gierzwaluw Vink 
Krakeend Goudplevier IJsvogel Groenling 
Pijlstaart Zilverplevier Groene Specht Putter 
Wilde Eend Kievit Grote Bonte Specht Kneu 
Soepeend Kleine Strandloper Draaihals Rietgors 
Wintertaling Temminck’s Strandloper Veldleeuwerik Sneeuwgors 
Zomertaling Bonte Strandloper Oeverzwaluw  
Tafeleend Krombekstrandloper Boerenzwaluw  
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Struisvogelpolitiek 
Struisvogelpolitiek, 
dat is je kop in het 
zand steken in de 
hoop dat het pro-
bleem dan vanzelf 
verdwijnt. Voor-
beelden? De jaren-
lange ontkenning 
van het klimaat-
probleem, het niet 
willen zien van de 
keiharde achteruit-

gang van de weidevogelstand,  het eten van plofkip-
pen, omdat dit zo lekker voordelig is. 
Maar waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Het 
blijkt te berusten op een fabeltje dat struisvogels hun 
kop in het zand zouden steken bij dreigend gevaar.  
 
Vermoedelijk heeft de Romeinse denker Plinius de 
Oudere dit dus niet bestaande gedrag voor het eerst 
beschreven toen hij bezig was met het samenstellen 
van een meerdelige encyclopedie over natuurge-
schiedenis. Gedurende zijn leven sliep Plinius de 
Oudere weinig. Hij wilde geen oog dichtdoen om te 
voorkomen dat hij iets van het leven zou missen: 
Vita vigilia est (het leven is: wakker zijn).  
Toen die ouwe dit verhaal over de struisvogel op-
schreef, was hij volgens mij gewoon slaapdronken. 
Zo zie je maar weer, om vogels en hun gedrag goed 
te kunnen waarnemen moet je voldoende slapen. 
Als dat verhaal over de kop in het zand echt waar 
was, dan zouden er al lang geen struisvogels meer 
over zijn. Want dat is wel de allerslechtste tactiek die 
denkbaar is.  Zo’n grote vogel van zo’n twee meter 
hoog die gewoon rechtop blijft staan, goed zichtbaar 
voor zijn vijanden, met alleen de kop onder de 
grond. Afgezien van het feit dat het op die manier 
slecht adem halen is, maakt dit het voor een vijand 
alleen maar gemakkelijker om je te grazen te nemen.  
 
Wat een struisvogel in werkelijkheid doet is zich bij 
gevaar zo plat mogelijk op de grond drukken, met 
zijn lichaam in een kuil en met de hals en kop plat 
gestrekt op de bodem. Slechte waarnemers zoals die 
oude Plien hebben gemeend dat die kop daarbij zelfs 
onder de grond kwam. Maar de struisvogel blijft je 
bekijken, en als hij merkt dat de vijand hem ondanks 
zijn poging om zich te verstoppen toch ontdekt heeft, 
doet hij iets waar struisvogels meester in zijn: heel 
hard wegrennen.  
 
Het is maar goed dat ze enorm goed kunnen rennen, 
want een struisvogel kan net zo goed vliegen als jij 

en ik. De struisvogel is de snelste vogel op 
de grond en het snelste landdier op twee 
poten. De struisvogel kan een snelheid van 
50 kilometer per uur over een periode van 
dertig minuten volhouden. In een korte 
sprint kan hij zelfs snelheden tot 70 kilo-
meter per uur behalen, waarbij hij stappen 
maakt van 3,5 meter. De struisvogel heeft 
nog wel andere bijzondere eigenschappen: 
het is de grootste en zwaarste hedendaagse 
vogelsoort. Hij heeft bovendien als enige 
vogelsoort maar twee tenen per voet, 
waarvan een kleine teen zonder nagel en 
een grote, sterke teen met een nagel van 
maar liefst 10 cm. Je zal als struisvogel 
maar last hebben van kalknagels…! 
 
Ook de, goed eetbare, eieren van struisvo-
gels zijn enorm: ze zijn groter dan die van 
ieder ander dier. Ze hebben een grootte van 
15 bij 12 centimeter en een gewicht van 
1,3 kg. Pas dus op dat je in een exotisch 
restaurant geen gebakken struisvogelei 
bestelt, tenzij je een enorme honger hebt.  
En nog een waarschuwing: maak geen 
ruzie met een struisvogel. Als ze denken 
dat ze je aankunnen, rennen ze niet weg, 
maar beginnen te trappen. Zijn kracht stelt 
de struisvogel in staat om een mensenbeen 
te breken of om in een ijzeren staaf van één 
centimeter dik een hoek van 45 graden te 
trappen.  
Dus lieve mensen, wat hebben we vandaag 
geleerd? Steek nooit je kop in het zand, 
maar trap je vijanden verrot, of als dat niet 
lukt: ren voor je leven……. 
 

          Ronald Klingers  
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Aankondiging Telling April 2017 
 

Beste mensen, 

 

De maarttelling is er altijd zo eentje die het vertrek van wintergasten laat zien en de komst van de eerste 

zomergasten. Zo werden er maar 12 grote zilverreigers geteld over ons hele telgebied tegenover  171 

grutto’s in De Wilck. Ook de eerste lepelaar werd weer waargenomen in de Oostbroekpolder.  

 

Smienten waren al voor een groot deel vertrokken, nog ‘slechts’ 1975 in De Wilck. Ook ganzen waren 

er minder dan hartje winter. 1300 kolganzen in de Groenendijkse polder en 1251 in De Wilck. Wellicht 

is dit een dubbeltelling aangezien er in die gebieden op verschillende dagen geteld werd. De aantallen 

liggen zo dicht bij elkaar dat het bijna geen toeval kan zijn. De beoordeling laat ik graag aan SOVON 

over. In de Westbroekpolder zaten er nog 180.  In De Wilck 7 zomertalingen. Er was ook nog een 

slechtvalk en ruigpootbuizerd. Behalve de eerdergenoemde grutto’s daar ook 1 bonte strandloper, 6 

kemphanen, 8 watersnippen en 53 tureluurs. De roep van de tjiftjaf werd vele malen gehoord. Uitsprin-

gers waren daarbij de Zegerplas met 6 en de Riethoornse polder met 11 exemplaren. In de Zegerplas ook 

nog 4 dodaarsjes en een grote mantelmeeuw, die je bij ons niet zo vaak ziet. Mest werd er in verschil-

lende polders uitgereden en dan heb je meeuwen. In de Geerpolder 1050 stormmeeuwen, Groenendijkse 

polder 827 kokmeeuwen, Lagenwaardse polder 2450 kokmeeuwen en 950 stormmeeuwen, Grote Polder 

Zuid 470 stormmeeuwen (en een rietgors, nieuwe soort voor dat gebied), Hondsdijkse polder 2860 

kokmeeuwen en 3650 stormmeeuwen en tot slot in de Doespolder 990 stormmeeuwen. Dat andere men-

selijke activiteit ook invloed heeft op de meeuwenaantallen kan blijken uit de meeuwenaantallen in de 

Boterpolder bij de waterzuivering: 125 kokmeeuwen, 135 stormmeeuwen en 124 zilvermeeuwen. 

Nog wat vogelkrenten: In de Gnephoek een pijlstaart en houtsnip, in de polder Achthoven 8 kluten, 2 

groene spechten in de Hondsdijkse polder, een soort waarvan je hoopt dat ze een blijvertje is. De enige 

tafeleend werd gezien in de Barrepolder en daar zaten ook nog 34 Turkse tortels. 

Ik wil jullie allemaal weer heel hartelijk danken voor alle inspanningen gedurende het afgelopen seizoen 

en hoop dat jullie volgend seizoen met evenveel plezier, enthousiasme en trouw gaan tellen. Voor dege-

nen die nog meedoen aan de apriltelling hoop ik op mooi weer en leuke waarnemingen. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ko Katsman 

 

(Noot redactie, dit bericht was te laat ingeleverd voor vorige editie, hierbij alsnog geplaatst.) 
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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


 Vogelwerkgroep 

 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

30 

 

 

 

 

 

 

 
 Welke vader 

blijft thuis bij de klein-

tjes, terwijl moeder er 

buitenshuis openlijk op 

los paart? In de familie 

van JACANA’S is dit 

niet ongewoon. Een 

wijfje van de Leljacana 

(Zuid-Amerika) legt een 

harem van hoogstens 

vijf kleinere mannetjes aan en deponeert 

binnen een week vier eieren in het nest van 

een van hen. En dat terwijl zij openlijk met 

hem èn andere mannetjes paart, tot wel 65 

keer voor één broedsel. Zo’ n mannetje heeft 

maar hooguit 25% kans dat hij zijn eigen 

jongen uitbroedt. In dit type rolverdeling 

weegt de biologische plicht van het voort-

planten op zichzelf blijkbaar zwaarder dan 

het uitbroeden en verzorgen van waarschijn-

lijk niet de eigen jongen. “Ma” produceert 

dan intussen weer eieren in een ander nest 

met een andere “Pa”, met dezelfde gevolgen.  

Tja ……. 

 De aanplant van het BENTWOUD is af: op 

800 ha staan zo’n 2,5 miljoen bomen, vari-

erend van negen maanden tot zeventien jaar 

in leeftijd; allang is het hier het hele jaar 

door een thuis voor veel vogels en vogel-

soorten.  Steppekiekendief, Ruigpootbui-

zerd, Velduil, om maar een paar van de 

meest aansprekende soorten te noemen. 

Voor deze vliegende vleeseters zijn de open 

(bloemen-) weiden een eldorado. O.a. voge-

len kan er te paard, fietsend, maar vooral 

wandelend: inclusief wandelpaden is het he-

le gebied overal te voet toegankelijk, mits de 

natuur wordt gerespecteerd. Zie ook in een 

vorige “Braakbal” over de door onze leden 

Ko en Wijnand in 2016 gedane broedvogel-

inventarisatie. 

 Het noordoosten van Friesland blijkt zoiets 

als een evenknie van De Wilck te herbergen, 

namelijk de BROEKSTER PETTEN (= on-

derdeel van de SURHUIZUMERMIEDEN); 

Staatsbosbeheer beheert het gebied, het is 

een tachtig hectaren omvattend (wei-

de)vogelgebied bij uitstek. In 2016 waren er 

374 broedparen, w.o.: 25 Houtsnip, 9 Schol-

ekster, 44 Tureluur, 87 Kievit, 67 Grutto, 19 

Slobeend, 14 Krakeend. In 2008 was er 

slechts sprake van in totaal 112 vogelparen. 

Er is o.a. een uitkijktorentje! 

 BERKHEIDE is voor onze VWG geen on-

bekend gebied: in het wat verre verleden or-

ganiseerde de toenmalige Educatiecommis-

sie er meerdere publieksexcursies, nog 

steeds valt er fijn te vogelen. Onlangs kwam 

er een door de in 1975 opgerichte Werk-

groep Berkheide geschreven boek uit: “BIJ-

ZONDER  BERKHEIDE”. In dit 1001 ha 

grote gebied valt te genieten van een grote 

diversiteit in flora en fauna: 700 planten-

soorten (o.a. orchideeën en Parnassia), on-

telbaar veel paddenstoelen, 128 soorten 

broedvogels; wat andere soorten met hun 

aantallen: zoogdieren 49, mossen 222, 

korstmossen 268, nachtvlinders 665, dag-

vlinders 31, veel andere insecten; wereld-

wijd zeldzaam zijn aardsterren, maar in 

Berkheide algemeen present. Voor de lief-

hebber/belangstellende: het boek is te koop 

bij de boekhandels in Leiden, Duin- en Bol-

lenstreek, Wassenaar en via de website van 

Stichting Duinbehoud. Het telt ruim 300 

bladzijden, 1421 foto’s en kost 24,95 euro.  

 Uitgelicht uit de eind 2018 uitkomende 

nieuwe VOGELATLAS NEDERLAND 

2012/2015: er zijn nog maar drie echt goede 

regio’s m.b.t. de Grutto: westelijk Friesland, 

Noord-Holland en het Groene Hart; bij de 

Scholekster moest vooral de zuidoostelijke 

landshelft sinds de Atlas 1998/2000 een fik-

se populatieveer laten, in het noorden/westen 

waren de meeste atlasblokken 2013/2015 re-

delijk bezet. 

 Vervolg VOGELATLAS Nederland 

2012/2015: opvallende areaal- en ook popu-

latiewinst bij de ROODBORSTTAPUIT in 

Groningen, Zuidoost-Friesland, Flevoland, 

Overijssel, Gelderland en Utrecht. 

 De terugval van de VELDUIL in ons land 

staat niet op zichzelf: in meerdere landen in 

Noord-, Oost- en Noordwest-Europa kelder-

de de stand sinds de jaren ’70 van de 20e 
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eeuw tot rondom de laatste eeuwwisseling 

met minstens 50% tot vaak 75%; in Neder-

land sloeg de daling ook hard toe: de stand 

werd in 1975/1978 geschat op 130-185 

broedparen; in 2013 werden er landelijk nog 

maar 23 geturfd en in 2016 onder de 20. 

 Vervolg VELDUIL IN NL: invasie in 2014 

in vooral Friesland, inclusief 9 broedgeval-

len in het Waddengebied werden er minstens 

53 vastgesteld; in overig Laag-Nederland ± 

20; in de Vlaamse kustpolders nog eens 22; 

het werkelijke aantal broedgevallen is ver-

moedelijk nog groter geweest. 

 Hoewel jaarlijks 80% van de BRANDGAN-

ZEN van de Spitsbergenpopulatie aan nest-

bouw begint, brengt slechts 17% een broed-

sel groot. 

 DUITSLAND heeft sinds 2015 een nieuwe 

BROEDVOGELATLAS: er werden 280 

broedvogelsoorten vastgesteld, van de re-

gelmatige broedvogels waren 248 soorten 

inheems en 20 exoot, 12 waren op zijn 

hoogst onregelmatig. 

 Landelijk vlogen er in 2015 ± 4600 GRUT-

TOKUIKENS uit, om de achteruitgang te 

stoppen zouden het er 10.000 hebben moeten 

zijn. 

 Wat basisgegevens over de ZEEAREND: 

dagelijkse voedselbehoefte 300 gram vlees 

of 500 gram vis, territoriumgrootte kan tot 

wel 100 km² bedragen, in het wild kan hij/zij 

wel 35 jaar oud worden; in de periode 

2006/2014 vlogen in NL 28 jonge vogels uit; 

de Europese populatie wordt geschat op zo’n 

10.500 paar geschat, de mondiale op ± 

20.500, ongepaarde (jonge) vogels zijn niet 

meegerekend. 

 Zoals bekend hebben UILEN een erg flexi-

bel draaiende nek om een erg ruim blikveld 

te kunnen bestrijken; hiervoor heeft bijvoor-

beeld de Ransuil niet minder dan 14 nek-

wervels ter beschikking. 

 De BOSCHPLAAT (= oostelijk Terschel-

ling) telt jaarlijks duizenden broedvogels, 

verdeeld over zo’n 65 soorten; hieronder 

bijv.  200 paren Lepelaar, maar ook de be-

dreigde Dwergstern en Strandplevier. 

 Wisseling van de recordwacht bij “onze” 

SCHOLEKSTER: tot 3 augustus 2016 lag 

dit op 43 jaren, sindsdien op minstens 46 

jaar. 

 Denkelijk berust het populatiewereldrecord 

vogelsoorten bij de KLEINE ALK: men 

schat het aantal paren op 12.000.000 (let 

wel: 12 miljoen!). 

 Uit de laatste EUROPESE RODE LIJST 

blijkt, dat 67 (= 13% van alle inheemse) 

soorten een bedreigde status hebben; de 

EUROPESE UNIE alléén doet het nog 

slechter: 82 soorten of wel 18%. 

 Het gaat niet goed (= neergaande trend) met 

de NOORDSE STERN aan de zuidrand van 

het Europese broedareaal; zo is in ons land 

de stand sinds de jaren ‘90 ruim gehalveerd 

tot jaarlijks ± 900 paren. 

 De drie grootste kolonies Nederlandse PUR-

PERREIGERS in 2016: boezems Kinderdijk 

219 nesten, Zouweboezem tussen Meerkerk 

en Ameide 210; Nieuwkoopse plassen 91.  

 Nederlandse ROOFVOGELS broedend in 

URBAAN GEBIED: Torenvalk, Boomvalk, 

Slechtvalk, Buizerd, Sperwer en nu ook Ha-

vik. 

 GIERENalarm in AFRIKA: sinds de jaren 

zestig van de vorige eeuw verdween 70 tot 

97 procent van het aantal grote gieren: re-

centelijk werden zes van de elf soorten nog 

hoger op de Rode Lijst gezet. 

 De KAUKASUS staat meer en meer bekend 

om zijn vogelrijkdom: op de ARMEENSE 

VOGELLIJST staan momenteel 350 waar-

genomen soorten; hiervan zijn er 234 broed-

vogel en 116 doortrekker. 

 Onze landelijke RODE LIJST telt 78 be-

dreigde vogelsoorten, de helft ervan is lange-

afstandstrekker. 

 Foeragerende GIERZWALUWEN vangen 

dagelijks ± 15.000 insecten; met speeksel 

wordt in hun keel telkens een voedselballetje 

van 300 tot 500 prooidiertjes voor de jongen 

gemaakt en elk jong verorbert dagelijks tot 

20 balletjes, dus 20 x ± 400 = zo’n 8.000 in-

secten. 

 Sinds de laatste eeuwwisseling broedt de 

BIJENETER bijna jaarlijks in ons land, na 

het topjaar 2015 ging het in 2016 om zeven 

paren.

Anonymus Snuffelaer   
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VOLWASSEN EN............ JONG!!! 
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