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Bestuursmededelingen 
 

Publieksavonden  
In de vorige Braakbal stond een oproep om de 12e 
april een publieksavond in te vullen. 
In de activiteitenkalender ziet u, dat die publieks- en 
ledenavond verplaatst is naar 15 maart. 
Gerda van Kleef heeft de “Vrienden van het Bent-
woud” bereid gevonden om die avond te verzorgen. 
De excursie op 25 maart is hieraan gekoppeld. 
De 12e april wordt nog ingevuld door Ton Renniers 
en Bert van Eijk. 
 
In memoriam  
24 oktober 2017 overleed ons VWG-lid Charles 
Devilee op de leeftijd van 77 jaar. 
Charles hielp regelmatig bij het onderhoud van de 
“Natuurtuin” in Koudekerk a/d Rijn. 
Ook zagen we hem regelmatig bij het knotten, met 
name als ook zijn kameraden van de “Lions” ons 
kwamen helpen. We wensen zijn vrouw Alda en 
verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.  
 
Beheerplan “De Wilck” (vervolg) 
Voor 18 sept. 2017 moest de Provincie een aange-
past beheerplan vaststellen. Dit is gebeurd. Men 
kreeg nog 6 weken de gelegenheid om hierop te 
reageren. 23 oktober ontvingen wij het bericht, dat er 
geen reacties zijn ingediend. In beginsel zal de Raad 
van State binnen 6 weken uitspraak doen. Onze 
verwachting is, dat de jachtvrije zone van 300 meter 
van sept. t/m april rondom De Wilck gehandhaafd 
blijft. 
 
Gift voor de Amaliahut 
28 juli kreeg onze voorzitter bericht van de “Groene 
Motor”. Vorig jaar hebben jullie een aanvraag inge-
diend om een bijdrage te mogen ontvangen voor het 
vervangen van de Amaliahut. Toen moesten we 
jullie teleurstellen: Alle vouchers waren al uitgege-
ven.  
Nu blijkt een project toch niet door te gaan. We 
kunnen jullie alsnog € 1000,-- schenken. Inmiddels 
hebben wij dit bedrag ontvangen. Uiteindelijk heeft 
de nieuwe Amaliahut onze vereniging slechts € 230,- 
gekost, naast de vele uren arbeid van onze onover-
troffen leden. 

 
Aluminium loopbrug 
“De Groene Motor” blijkt ons opnieuw goedgezind. 
Ronald Klingers vroeg namens Landschapsbeheer 
een voucher van € 500,-- aan voor een aluminium 
loopbrug, om de afvoer van hout bij het knotten te 
faciliteren. Binnen een week kreeg hij al bericht, dat 
het geld werd toegezegd. Geweldig! 
 
Donatie zonnepomp 
Onze Wetlandwachten Cor Kes en Johan van der 
Haven opperden het plan om een zonnepomp te 
plaatsen in De Wilck. Daarmee kan een gedeelte van 
een akker “plas/dras” gemaakt worden, zodat terug-
kerende weidevogels hier in het voorjaar een mooi 
foerageergebied vinden. Staatsbosbeheer vond het 
een goed plan, maar kon geen financiële bijdrage 
geven. 
Adri de Groot van “Vogeldagboek” was enthousiast 
en deed 20 oktober een oproep aan zijn vele lezers 
voor een kleine bijdrage. Er is ongeveer € 3500,-- 
nodig en ik geef alvast € 100,--, schreef hij. 23 
oktober berichtte hij zijn lezers: Dringend verzoek 
om nu geen geld meer over te maken. “Zonnepomp 
is al binnen”. 
30 oktober maakte Adri € 6203,75 aan ons over: te 
besteden aan de zonnepomp en toebehoren in De 
Wilck. Niet te geloven!! Wat een fantastische lezers-
kring! Bedankt Adri!! 
 
Nieuwe “opperknotter” 
Misschien is het u opgevallen. Op pagina 2 staat 
achter Landschapsbeheer (incl. Houtverkoop) een 
andere naam. Cor Kes heeft 5 oktober op een specia-
le startavond van Landschapsbeheer in Het Anker 
afscheid genomen van ongeveer 20 van zijn vele 
taken. 
Hij kreeg daar o.a. een schitterend monumentje in 
glas, vervaardigd door onze artistieke  glasblazer 
Peter Ris en vele waarderende woorden.  
Wij zijn heel gelukkig met het feit, dat Bert van der 
Zwaan een groot deel van de taken van Cor wil 
overnemen! We wensen Cor meer tijd om te genie-
ten in De Wilck en Bert veel sterkte en plezier met 
deze uitbreiding van zijn werk! 

 
           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: 

Zo. 17/12 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Wintergasten in Zuid-Holland 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 - 17.00 Busexcursie voor publiek en leden: Naar de Delta! Gerda van Kleef 

Ma. 05/02 t/m 
Wo. 14/02 

 
Buitenlandreis: Marokko 
 

Gerda van Kleef 

Do. 15/03 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond: Lezing verzorgd door 
“Vrienden van het Bentwoud”  

Gerda van Kleef 

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

Zo. 25/03 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie: Bentwoud Gerda van Kleef 

Do. 12/04 20.00 - 22.15 Leden- en publieksavond: Programma volgt! Gerda van Kleef 

Zo. 22/04 08.00 - 18.00  
Ledenexcursie: Zangvogels, o.a. 
 in Leersumse Veld en Planken Wambuis 

Gerda van Kleef 

Za. 12/05 06.00 - 14.00 Ledenexcursie: AWD Gerda van Kleef 
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Beheeractiviteiten 

 
  

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 
  Info bij: 

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 

* De wijzigingen zijn vet gedrukt! 
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. 

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! 

      Bert van der Zwaan 
(0172 - 588450) 
(06-30344424) 

 

Maaiwerk 
Zaterdag  
08.30 uur 

Maaiwerk bij vogelkijkhut Amalia en Kruiskade.  
In de maanden juni/juli/augustus op afspraak. 

 
Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  
 

Knotwerk 
Zaterdag 

vanaf 
 08.30 uur 

 
Knotdata: 
Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude 
 
Knotdata:  
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 

      Bert van der Zwaan 
(0172 - 588450) 
(06-30344424) 

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

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: 
06-10-2018 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 
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Bericht van de voorzitter 
 
Mijn Volière 
 
Op zondagmorgen pleeg ik altijd te luisteren 
naar het radioprogramma Vroege Vogels op 
NPO-radio 1. Zodra het licht begint te worden, 
gaan de gordijnen open, gaat het bed in zit/lig-
stand, pak ik de verrekijker en geniet van mijn 
kopje thee, dat Mia op mijn nachtkastje heeft 
gezet. 
 
De vaak sombere ontwikkelingen in de natuur 
die zijn te beluisteren, worden in dit programma 
toch ook vaak afgewisseld met positieve gelui-
den of nieuwe ontdekkingen. De ingesproken 
Fenolijn laat ook bijna altijd enthousiaste men-
sen horen die een leuke of bijzondere waarne-
ming hebben gedaan. Terwijl deze informatie 
aan mij voorbijtrekt en ik lig te luisteren naar de 
vaak mooie klassieke muziek, pak ik vaak de 
verrekijker om naar al die vogels in onze tuin te 
kijken. En dat zijn er veel, héél veel. Zeker zo 
vroeg in de morgen, want juist dan komen de 
vogels foerageren en genieten ze van de vele 
vetbollen, het voer in de graansilo’s of in de 
pindakaaspotten. Ook de tuin biedt veel voer in 
de vorm van insecten, wormen, bessen of zaden. 
Ja, de vogels weten het wel te vinden en het lijkt 
of het er ieder jaar meer worden. 
 
Naast de vele tientallen huismussen zijn er flink 
wat ringmussen te zien. Ook altijd wel een 
aantal heggenmussen, die weer geen familie zijn 
van de huis- en ringmus. Laatst waren we op 
familiebezoek op een camping ergens in Neder-
land, waar ik te horen kreeg dat er heel veel 
heggenmussen op de camping zaten. Plots zagen 
we een groepje vogels een heg in vliegen waar-
mee de camping rondom was afgezet en waarbij 
iemand opmerkte: “hé daar gaan weer een paar 
heggenmussen”. Ik heb de familie toen enige 
vogelkennis bijgebracht en hun verteld dat 

iedere mus die een heg in vliegt per definitie 
geen heggenmus hoeft te zijn. Het waren ‘ge-
wone’ huismussen. Daar was de familie toch 
ook heel blij mee, want ze wisten wel dat het 
niet zo best gaat met de huismus. 
 
Terug naar mijn volière, zonder gaas wel te 
verstaan. Daar heb ik deze week ook genoten 
van de vele kool-, pimpel- en staartmezen. Een 
groepje sijzen dat in de vijver wat kwam drin-
ken, putters die in de elzen het zaad uit de el-
zenproppen haalden en tussen de vinken ook 
enkele kepen. Op de grond diverse merels, 
waarschijnlijk uit het hoge noorden en kennelijk 
geen last van het Usutuvirus. In een dode elzen-
boom zag ik een torenvalk en even later kwam 
er een tweede bij. Beide zaten lekker in het 
zonnetje waar zij kennelijk inspiratie van kregen 
want korte tijd later volgde er een paring. En dat 
in nóvember.  Natuurlijk ja het was lekker weer, 
maar zijn ze van slag of – en dat zou toch wel 
bijzonder zijn- gaat het niet altijd om het nage-
slacht. In ons DNA moet toch wel enige ver-
wantschap zijn te vinden. Het was in ieder geval 
leuk om te zien. Nog even later ging er een 
buizerd in die kale boom zitten en spiedde de 
grond af naar muizen. Ja het is genieten in zo’n 
paradijsje. 
 
Moraal van het 
verhaal: zo’n para-
dijsje is voor eenie-
der te realiseren, als 
je maar zorgt voor 
wat extra voer en 
wat zaaddragende of 
besdragende planten 
of struiken.  

 
 
 
            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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NESTKASTENBEHEER 
PARK “DE HOUTKAMP”, LEIDERDORP (1985-)2017 

 

Op 10 oktober 2017 zijn in de hierboven vermelde 
Leiderdorpse sectie 72 nestkastplekken gecontro-
leerd op bezetting en materieel welzijn.  Elke kast 
werd schoongemaakt en zo nodig gerepareerd, 
vervangen of verplaatst. Vergeleken met 2016 waren 
er geen kasten verdwenen, twee bleken er even 
onbruikbaar geweest en werden meteen weer be-
woonbaar gemaakt. Uiteindelijk bleven er dus 70 
controleerbare “kraamkamers” over om af te werken 
aangaande het gebruik. Het totaal voor het volgende 
broedseizoen 2018 staat nu op 71 kasten, voor een 
efficiënte loopronde staan ze ingetekend op een 
routekaart. Daarbij is aangegeven of ze voor K (= 
Koolmees), P (= Pimpelmees), BK (= Boomkruiper) 
of GV (= Grauwe Vliegenvanger) zijn bestemd. Ook 
hebben we zes kastjes meegenomen voor t.z.t. her-
plaatsing na reparatie. 

Van de 70 bewoonbare kasten werden er in dit 
voortplantingsjaar 50 benut, waarmee de reële bezet-
tingsgraad op ruim 71% uitkwam. Dit is wat hoger 
dan het langjarig gemiddelde van nu 33 jaar. Zoals 
bijna altijd hebben twee vogelsoorten, Kool- en 
Pimpelmees, de door de VWG geboden mogelijkhe-
den het afgelopen seizoen benut. De Pimpelmees 
steeg vergeleken met 2016 vier treetjes: van 15 naar 
19 (= + 27%) bezette kraamkamers, de Koolmees 
klom er vijf: van 26 naar 31) (= + 19%). Het totaal-
gebeuren vergeleken met 2016 toont een toename 
van 41 naar 50 (+ 9 = + 22%). Bij de Koolmees 
komt het jaargemiddelde 1985/2017 uit op 854:33 =) 

25,9 met als topjaar 2014: 34. De Pimpelmees zit na 
nu 33 jaar op gemiddeld (551:33 =) 16,7, waarbij het 
topjaar 2005 (24) was. Het laagst waren (excl. 1985 
als VWG-startjaar met veel minder kasten) 1997 
(Koolmees) met 18 en 1987 (Pimpelmees) met 8.  

Weinig opmerkelijkheden deze keer: meerdere 
kasten bleken door Grote Bonte Spechten met veel 
ruig hakwerk verruïneerd, te zijn gekraakt en soms 
als slaapplaats benut (veertjes); een waar kunstwerk 
(een door Siem van der Haas met boomschors fraai 
beklede boomkruiperkast) moest na jarenlange 
dienst wegens te hoge ouderdom plechtig worden 
afgevoerd. Relatief veel “hoge” nesten konden 
wellicht duiden op lang niet altijd echt nestelen. Bij 
serieus benutten hoort er sprake te zijn van een 
restant kuiltje en/of vast getrapt bovenlaagje. Meer-
malen dus discussievoer voor het beheerdersteam.  

De teller staat nu alweer op 33 seizoenen, waarin 
1493 kasten bezet bleken. Dit is jaarlijks gemiddeld 
ruim 45, wat wordt gedrukt door het startjaar 1985 
(het aantal kasten was toen flink lager). Hoogste 
bezetting was 58 (2005), laagste 34 (1987) (beide 
excl. 1985). Tijdens die jaren gebruikten in totaal 11 
vogelsoorten de aangeboden broedkansen. In 1984 
hingen er nog geen VWG-kasten. Als beheerders zijn 
in deze sectie werkzaam: Sjon van Santen, Henk 
Doelman en Bert van Eijk. Tot slot bedanken we de 
parkbeheerders voor het vervoermateriaal en het 
verschaffen van een warme, droge, gezellige lunch-
plek inclusief koffie/thee! 

 
Sjon van Santen, Henk Doelman, Bert van Eijk. 
Nestkasten – beheergroep Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp 

Vogelsoort 84 85 90 95 00 05 10 11 12 13 14 15 16 17 Overige jaren ‘85/’17 
Kauw n.v.t. 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Huismus n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 (1) 
Spreeuw n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 (1) + 1989 (1) 
Winterkoning n.v.t. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 in: 88,92,93,99,08; 94 (2) 

Gekraagde 
roodstaart 

n.v.t. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Roodborst n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91, 92, 97, 98 (altijd 1) 
Bonte vlie-
genvanger 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Holenduif n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1994 (1) 
Pimpelmees n.v.t 6 15 15 17 24 20 19 22 18 22 17 15 19 Aanwezig 
Koolmees n.v.t 10 23 22 27 32 30 26 33 29 34 31 26 31 Aanwezig 
Grote bonte 
specht 

n.v.t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 (1) 

Totaal aantal 
bezette kasten 

n.v.t. 17 40 39 48 58 50 45 55 47 56 48 41 50 Jaarlijks 34 t/m. 58 
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Bericht van de ledenadministrateur 
 

Vogels en sigarettenpeuken 
 
Het beeld van de reiger die op enige afstand van een visser staat, is bekend. In feite laat de reiger de visser voor 
zich werken. Dat beeld krijgt mogelijk een variant: een kraai naast een roker die wacht op de peuk. En wellicht 
grijpt de vogel  de sigaret al uit de mond of uit de hand. Binnen mag je niet roken en buiten kan het dan niet. Maar 
dat terzijde.  
Ik las een artikel in Trouw (23 oktober 2017) onder de kop “ Gaat de kraai peuken rapen?”. Op straat gegooide 
sigarettenpeuken vormen een hardnekkig milieuprobleem. Twee industrieel ontwerpers werken aan een oplossing. 
Hun idee: train kraaien in de stad om sigarettenfilters op te rapen en weg te gooien. “Ik werk aan een oplossing”, 
zegt ontwerper Spikman. Dat doet hij samen met Ruben van der Vleuten (30), die net als hij afstudeerde aan de 
TU Delft als industrieel ontwerper. Ze werken aan de Crowbar. Dat is een hangend ‘inleverstation’ voor peuken, 
aan alle kanten open. Vogels die daar een ‘sigarettenstomp’ ingooien, krijgen als beloning een korrel eten. 
Het is een slimme machine”, zegt Spikman. Er zit een webcam met software in. Die herkent, via een wiskundig 
algoritme, een sigarettenpeuk. Gooi er een lollystokje in, en de machine heeft dat door. Dan valt er geen vogelvoer 
in het bakje.  

Als een kraai een sigarettenpeuk bij de 'Crowbar' inlevert, krijgt hij als beloning een korrel eten. © Crowded 
Cities. 
Kraaien zullen naar mijn idee het peuken oprapen van elkaar afkijken. Al snel levert dat meer kraaien op die 
peuken rapen. En kraaien die elkaar peuken gaan afvangen. En kraaien die rokers hinderlijk volgen. De beloning 
zijn ze snel vergeten. Nu nog een plek waar ze het afval kunnen deponeren.  

 
Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: Jet Lenters uit Leiden  en Heleen van der Ark uit Hazerswoude. 
 
Opzeggingen per 1 januari 2018: mevrouw Baak (Rijndijk), de heer Berg-
kotte (Alphen aan den Rijn), de heer Van der Bijl (Leiderdorp), de heer 
Van Bostelen (Rijndijk), de heer Kraan (Rijndijk), mevrouw Langezaal 
(Leiden), de heer Meerman (Rockanje), de heer Strijker (Leiden), Mevrouw 
Thoen (Rijndijk)., daarnaast is de heer Devilee overleden.  
 
Per 1 januari 2018 zijn er: 210 leden; 33 gezinsleden (waaronder 2 jongeren), 11 
donateurs en 14 overige.  
  
 

Johan Hogendoorn 
Ledenadministrateur  
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Lambertschaag, Twisk, Den Oever  
en Abbestede 

Ledenexcursie op 10 september 2017 
 

Zoals gebruikelijk verzamelen wij ons op de Hoge 
Rijndijk 312.  Om ca 8.10 uur vertrekken we met 13 
deelnemers richting Noord-Holland. Met het weer 
hebben we geluk, want de dagvoorspelling is rede-
lijk gunstig met slechts een enkel buitje. In ieder 
geval veel, veel beter dan de 2 voorgaande dagen.  
De eerste stop valt rond 9.15 uur bij het gehucht 
Lambertschaag, ca 4 km ten westen van Medemblik. 

Hier is de laatste tijd regelmatig lachstern aanwezig, 
maar onze speurtocht langs enkele perceeltjes leve-
ren niet deze gewenste soort op. Wel al redelijk wat 
grauwe ganzen (tussen de gerooide uien), een enkele 
wulp, veel kokmeeuwen en een gele kwik. 
 
Later zal blijken dat de lachstern toch gespot is 
(waarneming.nl) ca 1 uur nadat wij er hebben ge-

staan. De volgende stop de Waterberging bij 
Twisk/Opperdoes. Altijd een goede kijkplek en zo 
ook nu weer. We hebben er zeker 45 minuten door-
gebracht en het had nog langer gekund. Soorten hier 
zijn o.a. lepelaar, zomertaling, witgat, krom-
bekstrandloper en nog vele andere eendensoorten en 
steltlopers. We vervolgen via Wieringerwerf onze 

weg richting Robbenoord. Op de Oosterkwelweg aan 
een onder water gezet perceel is het leuk vertoeven.  
We vinden al snel de gemelde, rondjes draaiende, 
grauwe franjepoot maar daarnaast ook 5 casarca’s en 
vele groenpootruiters. De kraanvogel werd helaas 
niet gevonden.  Langs de nabijgelegen Noorderdijk-
weg treffen we een flink aantal nijlganzen, nog eens 

9 casarca’s , grote zilverreiger en een prachtig gete-
kende jonge koekoek onder in het riet.  Ook 4 mooi 
waarneembare grauwe franjepoten, een juveniele 
kleine plevier en een versierde grutto (3 kleurringen 
aan elke poot en gezenderd).   

Wulp     © Ton Renniers 

Witgat    © Louis Westgeest 

Casarca   ©Hans van der Meulen 

Grutto    ©Ton Renniers 
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We rijden door naar Den Oever om te gaan kijken in 

de “Bak”. Het is ruim een uur na hoogwater en de 
eerste slikranden komen weer vrij.  Op de dijk 
ernaartoe vliegt telkens een tapuit voor ons uit. Op 
de paaltjes in het water heel veel visdiefjes en nog 
redelijk wat grote sterns. Op de basaltblokken tegen-
over ons honderden tureluurs en een dijk verder 
meer dan 100 lepelaars. In de Bak zelf kunnen we 
goed bonte strandlopers, kanoeten, drieteenstrandlo-
pers en bontbekplevieren waarnemen. We verlaten 

Den Oever om na een niet geplande omweg via 
Hippolytushoef langs de Venneweg op Wieringen te 
komen. De voorste 2 auto’s zien niet wat ze zoeken 
en draaien de provinciale weg weer op. Plots gaat de 
telefoon. Na 500 meter kan ik weer van deze weg af 
en terugbellen. De gezochte koereiger is toch gespot 
in een weiland t.o. de Venneweg en ja hoor… tussen 
de koeien. Meestal alleen zijn kop maar later kwam 
de vogel even helemaal uit de greppel. Zelfs de 
eerste 2 auto’s hebben e.e.a. nog mooi kunnen waar-
nemen. Ook deze soort lijkt aan een noordelijke 
opmars bezig. De tijd gaat dringen en we besluiten 
om als laatste kijkplek de Nollen van Abbestede aan 
te doen. De verwachte gestreepte strandloper vinden 
we niet. Mogelijk is de oorzaak de inmiddels stevig 
doorblazende wind. De onder water gezette percelen 
zijn vrijwel leeg op een groepje kluten na, maar ook 
zijn onze telescopen bijna niet meer stil te houden. 
Er vliegt nog een groepje graspiepers over.  Inmid-
dels loopt het tegen vijven en we besluiten te stop-
pen. We eindigen de dag met 74 soorten. Na het 
afscheid wordt door de laatste 2 auto’s die wat 
treuzelen om weg te rijden, nog een op de grond 
zittende slechtvalk en een jagende boomvalk gezien. 
Die komen helaas niet op de groepslijst. Uiteindelijk 
landen we om 6 uur precies in Hazerswoude-
Rijndijk na een welbestede dag. 

 
           Ton Renniers 
 
 
  

Waarnemingen ledenexcursie 10 -09- 2017 Noord Holland 
Aalscholver Grauwe franjepoot Krakeend Visdief 
Bergeend Groenpootruiter Krombekstrandloper Waterhoen 
Blauwe reiger Grote mantelmeeuw Kuifeend Watersnip 
Boerenzwaluw Grote stern Lepelaar Wilde eend 
Bontbekplevier Grote  zilverreiger Meerkoet Wintertaling 
Bonte strandloper Grutto Nijlgans Witgat 
Brandgans Holenduif Oeverloper Witte kwikstaart 
Bruine kiekendief Houtduif Pimpelmees Wulp 
Buizerd Huismus Putter Zilvermeeuw 
Canadese gans Huiszwaluw Pijlstaart Zwarte kraai 
Casarca Kanoet Roodborst Zomertaling 
Drieteenstrandloper Kemphaan Scholekster  
Ekster Kauw Smient  
Fazant Kievit Slobeend  
Fuut Kleine plevier Spreeuw  
Gaai Kleine mantelmeeuw Steenloper  
Gele kwikstaart Kluut Stormmeeuw  
Gierzwaluw Knobbelzwaan Tapuit  
Goudplevier Koekoek Torenvalk  
Graspieper Koereiger Turkse tortel  
Grauwe gans Kokmeeuw Tureluur  

Lepelaars    ©Ton Renniers 
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Afscheid van Cor Kes als opperknotter 
 
Na 37 jaar heeft Cor Kes besloten dat het tijd is 

voor een andere leider van de knotploeg van 
onze vogelwerkgroep. We kunnen Cor niet 
dankbaar genoeg zijn voor alle energie die hij al 
die jaren heeft gestoken in het steeds verder 
professionaliseren van deze groep. Hij heeft er 
voor gezorgd dat dit de grootste commissie 
binnen onze vereniging is, die na al die jaren 
nog steeds groeit en bloeit. Wat een prestatie! 

Gelukkig is Cor van plan om als “gewoon” 
knotter nog regelmatig te komen meewerken. 
Maar alle zorgen voor het reilen en zeilen van 
deze groep laat hij voortaan over aan zijn opvol-
ger: Bert van der Zwaan.  
Tijdens de startavond van het nieuwe knotsei-
zoen op 5 oktober jl. werd Cor ten overstaan van 
vele knotters toegesproken door zijn opvolger. 

 
Hieronder de tekst van die toespraak van Bert van der 
Zwaan: 
 
Ik voel me net Prins Charles van Engeland. In de winter van 1984 ben ik aan de hand van Jaap Bruyne 
meegenomen naar de VWG en nu, in 2017, mag ik dan eindelijk de “macht” overnemen, als leerling-
Opperknotter van de Kruiskade. De naam Opperknotter zal altijd aan jou toebehoren, want de 37 jaar 
dat jij dit hebt gedaan, zal ik nooit kunnen evenaren! Tja, tenzij ik 103 word, natuurlijk.  
Cor: toen werkten we alleen met handzagen, nu ronken ook de motorzagen. 
Toen dronken we water uit de kraan, nu hebben we een goed gevulde koelkast. 
Toen hadden we een zeiltje, daarna een Pipowagen, en nu een compleet onderkomen inclusief een ge-
reedschapscontainer en houtopslaghok. 
Toen betaalden we weinig contributie, en nu nog. Bij welke club hoef je na afloop van een bijeenkomst 
niet je eigen drankje af te rekenen? Bij ons. 
En dit allemaal onder jouw bezielende leiding! Dat is wat jij aan ons overdraagt. 
 
Cor, met heel veel genoegen kijk ik terug op wat jij betekend hebt voor de VWG in alles wat je gedaan 
hebt voor de natuur op de Kruiskade. Dat zal iedereen met mij eens zijn (zelfs Carol....). 
Jij was het HART van de knotploeg. 
Jij was en bent de ZIEL van de vogelwerkgroep. 
Jij was onze Opperknotter. 
Jij was onze inspirator.. 
Jij bent een Supervrijwilliger, in alle eenvoud onuitputtelijk in wat je hebt gedaan voor ons en voor de 
vogels. 
 
Tenslotte, als ze op een knotdag vragen: “Cor wat gaan we vandaag doen?”, roep dan niet meteen 
“Vraag maar aan die jonge knul daar”, want ik zie nog jeugdpuistjes.  
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Wat zit hij mooi! Achter het raampje van een 
boerenschuur. Mijn eerste kerkuil! Doodstil 
staart hij naar buiten. Vanuit het huiskamerraam 
bewonder ik hem. Ik pak gauw mijn Rizla-
album en weet dat ik bij nummer tweeënzeven-
tig moet kijken. Het eerste deel van het verhaal 
mondt uit in een verdraaide nekwervel van de 
schrijver, maar in het tweede deel staat dat de 

kerkuil toch ook in boerenschuren broedt. Ik pak 
ook ‘Wat vliegt daar?’ dat ik een jaar eerder 
voor Sinterklaas had gekregen. Daar staan twee 
kerkuilen naast elkaar. Eentje met een bruine en 
eentje met een witte buik. De vogel achter het 
raampje heeft een witte buik.  
In de schuur wordt stro opgeslagen en miegelt 
het van de muizen. De boer laat de uil met rust. 
Hij vindt het best dat hij een muizenjager in huis 
heeft. Later in de winter wordt de kerkuil als 
lijkje naar buiten gedragen. Blijkbaar waren de 
muizen op en bovendien winterde het heel erg. 
Het was 1963. Het zal nog jaren duren voordat 
ik weer kerkuilen zal zien. 
31 Augustus 2017. Voor het eerst sta ik met een 
kerkuil in mijn hand. De weidevogels mogen 
dan op zijn, maar voor het eerst in 37 jaar van 

het bestaan van de vogelwerkgroep broeden hier 
kerkuilen! Een groot gevoel van tevredenheid 
maakt zich van mij meester. Stug volhouden 
loont! 
Vorig jaar waren er al tekenen die er op wezen 
dat we wel eens een broedgeval zouden kunnen 
krijgen. Bij het schoonmaken van de kast, er lag 
een dode kauw in, bekeken twee uilen ons. Ze 

zaten tussen een paar platen en het dak te loeren.  
De eerste nestkastcontrole dit jaar is dan ook 
heel spannend. Twee eieren! Een paar weken 
later: twee jongen en nog wat eieren. Weer een 
paar weken later, een kluitje jonge, moddervette 
vogels. Gauw een foto gemaakt. Ik denk dat het 
er twee zijn met nog vier dode muizen in de 
kast. Bij nadere bestudering van de foto zie ik 
toch drie snaveltjes en vijf muizen. En dan komt 
een paar weken later het moment dat zo veel 
voldoening geeft: het ringen. 
De assistent van de ringer haalt zes (!) jongen 
uit de kast. Ze worden gemeten en gewogen en 
krijgen een ring om hun poot. Daarna weer terug 
in de kast. En nu maar hopen dat ze blijvertjes 
zijn. In ieder geval: kerkuil, hartelijk welkom bij 
de vogelwerkgroep. 

 
            Ko Katsman 
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Vogelweekend Texel 
29 september tot 01 oktober 2017 

 
Vrijdag 29 september.  
Om 08.00 uur verzamelen wij ons met in totaal 21 
deelnemers bij het Anker in Hazerswoude-Rijndijk 
en rond 8.15 uur vertrekken we. Het programma 
voor vandaag is iets aangepast i.v.m. de vermoede-
lijk lange wachttijden na 15:00 uur bij de pont in 
Den Helder. Het is nog mistig met een zicht van 
maximaal 100 meter, maar wanneer we om iets over 
negen bij de zuidpier van IJmuiden arriveren, trekt 
deze redelijk op. We gaan via het strand naar de pier 
en meteen op het strand al bonte strandlopers en 
drieteenstrandlopers langs de waterlijn aan het 
foerageren. Vrijwel direct daarop wordt een opvlie-
gend zilverplevier (kenmerkende zwarte okselveren) 
ontdekt die later ook weer terugkeert en goed kan 
worden bekeken. Toch is er enige verwarring rond 
de determinatie. Het uiterlijk is bruinig en ook de 
borst fijn bruin beige getekend. Is het wel dezelfde 
vogel als zojuist opvloog? Later blijkt bij nazoeken 
in diverse gidsen dat het een juveniele zilverplevier 
betreft. Door een van ons wordt zeer vermoedelijk 
een velduil gespot, maar niemand anders van de 
deelnemers heeft hem gezien en de melder zelf 
twijfelt ook. Maar wanneer we ’s avonds waarne-
ming.nl checken, is er inderdaad velduil gespot rond 
de tijd dat wij er waren. Jammer voor ons dus. Op de 
pier van heel dicht bij een juveniele goudplevier op 
een betonblok uitrustend, die zich prachtig laat 
fotograferen.  
 
Verder is het wat aantallen vogels betreft vrij rustig. 
Uiteraard de altijd aanwezige steenlopers, een paarse 
strandloper en oeverpieper worden gespot evenals 

over- en langs vliegende grote sterns, jan van genten 
en zwarte zee-eenden. Na ca 2,5 uur verlaten we 
IJmuiden op weg naar de Balgzandpolder. Voor een 

groep van 21 biedt het scherm ter plekke nauwelijks 
voldoende ruimte om allemaal te kijken. Naast heel 
veel tureluurs o.a. ook zwarte ruiter, grutto en een 
eenzame juveniele krombekstrandloper. Leuk plekje. 
We halen de pont van 14.00 uur en zijn 20 minuten 
later op Texel. Eerst naar de Petten. Met het zonne-
tje, dat voorzichtig is gaan schijnen in de rug, wordt 
het rijtje waarnemingen hier nog wat langer. O.a. 
watersnippen, pijlstaart, lepelaar, groenpootruiter en 
kanoeten zijn prachtig te zien.  Voor de laatste 
kijkplek rijden we naar de Mokbaai waar we (ook 

weer met de zon in de rug) genieten van de grote 
aantallen vogels, waaronder rotganzen, wulpen, 
kluten en zeer veel goudplevieren. 
 
We arriveren rond 17.00 uur bij het voor ons beken-
de logeeradres de Breemhoeve even buiten Den 
Hoorn. 
Met enkele mensen gaan we direct na het uitladen 
van de bagage inkopen voor ontbijt en lunch doen in 
Den Burg. Wanneer wij terug komen heeft de cate-
raar net 10 minuten daarvoor de warme maaltijd 
(Italiaans dinerbuffet) afgeleverd. Het wordt nog een 
genoeglijke avond. De lijst voor vandaag telt 72 
waarnemingen. 
 
Zaterdag 30 september. 
Eerst vers brood inkopen in Den Burg (was niet 
voorradig de vorige dag). We ontbijten daardoor pas 
om ca 08.30 uur. Inmiddels zijn we met 23 deelne-
mers. Het plan voor vandaag is om naar de noord-
punt van Texel te rijden en na een wandeling bij de 
Tuintjes hier vandaan langs de oostkant van Texel af 
te zakken en via enkele polders in het midden weer 
terug te keren op ons verblijfadres. Net voor onze 
stop bij de Tuintjes bezoeken wij de Witte Hoek, een 
poldertje langs de Vuurtorenweg. Er wordt gepar-

Goudplevier juveniel  ©Ton Renniers 

Mokbaai    ©Ton Renniers 
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keerd op een modderig veld met gevaar voor weg-
zakken, maar dat gebeurt gelukkig niet. Achter het 
boerderijtje waar we langslopen zien we o.a. zwart-
kop, vink en zanglijster. Maar alleen daar komen we 
niet voor. Via het modderige pad langs de akker 
wordt gespeurd en ook gevonden. Prachtig, en voor 
een aantal van ons voor het eerst, zien we 2 mori-
nelplevieren. Daarvan wordt zeker 20 minuten 
genoten voordat we besluiten richting de Tuintjes en 
het Renvogelveld te gaan. Daar aangekomen bekij-
ken we vanaf het platformpje eerst het Renvogel-
veld. Er zitten aardig wat graspiepers maar we 
missen de daar, eveneens rond dezelfde tijd, waarge-
nomen roodkeelpieper. Om ca 12.00 uur op naar de 
Tuintjes. Maar intussen is de lucht erg bewolkt 
geraakt. Wanneer we bij de eerste bosschages zijn 
aangekomen, vallen kort daarop de eerste spettertjes. 
In de struikjes zit al enkele dagen een Siberische 
braamsluiper. We zien deze ook, maar hoewel we 
allen overtuigd zijn dat het een braamsluiper is, is de 
toevoeging Siberisch alleen voor specialisten, want 
wij amateur-vogelaars zien het verschil niet. In 
dezelfde bosjes zit ook nog grauwe vliegenvanger 
die zich goed laat bekijken. De regen zet door en zal, 
zoals later blijkt, helaas tot 16.30 uur aanhouden. We 
besluiten de wandeling niet af te maken en te gaan 
autovogelen, hoewel een enkeling voorkeur geeft 
aan koffie met gebak. Eerst richting Utopia en de 
Schorren, maar omdat de regen zodra we uitstappen 
weer toeneemt, kijken we hier niet erg lang. 

We rijden naar het Wagejot waar veel watersnippen 
en een bruine kiek worden waargenomen. We beslui-
ten via de natte poldertjes langs de Staart naar huis te 
rijden voor een borrel, maar dan komt ons ter ore dat 
bij de Stengweg een roodhalsgans zit. Dus wij er 
heen. De meesten van ons voegen echter alleen kol- 
en brandgans aan de lijst toe en besluiten al snel 
alsnog naar huis te gaan. Maar enkele diehards 
blijven en vinden ondanks de regen inderdaad de 

gewenste roodhalsgans en ook nog een mooie vis-

arend. Sommigen van ons besluiten nadat het droog 
is geworden toch nog even naar de Mokbaai te gaan. 
Nu schijnt de zon en het zicht op de vogels is prach-
tig, ook al omdat ze nog dichterbij zitten dan giste-
ren. ’s Avonds, na een copieuze oosterse maaltijd, 
constateren we dat er deze dag 23 nieuwe soorten 
zijn bijgekomen. 
 
Zondag 1 oktober. 
Het weer blijkt een stuk beter dan zaterdag. Na het 
ontbijt, de verdeling van overgebleven etenswaren 
en het inpakken verlaten we om ca 9.30 uur de 
Breemhoeve op weg naar De Slufter voor een wan-
deling van ruim 2 uur. Het is redelijk druk met 
dagjesmensen, maar ondanks dat doen we toch nog 
een aantal leuke waarnemingen als overtrekkende 
veldleeuweriken, een groep groenlingen, diverse 
steltlopertjes en een (geringde) vrouw blauwe kiek. 
Daarna maken we een korte boswandeling bij de 
Ploeglanderweg. Voor een deel van ons levert dat 
een prachtige man havik op, die op de grond een 
tijdje poseert voor de fotografen onder ons. 
 
De korte wandeling zelf is vrijwel vogelloos, maar 
met des te meer paddenstoelen, waarvan sommige 
flinke afmetingen hebben. Een onvolledige opsom-
ming hiervan; vliegenzwam, grote parasolzwam, 
elfenbankje, groene knolamaniet, paarse russula, 
eekhoorntjesbrood, honingzwam en kastanjeboleet. 
Inmiddels is het bijna 14.00 uur en we besluiten de 
pont van 14.30 uur te nemen en daarmee het week-
end te beëindigen (niet iedereen heeft dat meegekre-
gen, maar uiteindelijk op de pont wel) We nemen 
afscheid van elkaar en om ca.16.30 uur zijn we terug 
bij af.  
Het weekend gaat waarschijnlijk de analen in als 
tamelijk nat maar ook als het Morinelplevieren-
weekend met in totaal 99 soorten. 

 
           Ton Renniers  

Havik    ©Ton Renniers 

Roodhalsgans   ©Adri de Groot 
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Waarnemingen Weekend Texel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Aalscholver Houtduif Rosse grutto 
Bergeend Huismus Rotgans 
Blauwe kiekendief IJsvogel Scholekster 
Blauwe reiger Jan van gent Slechtvalk 
Boerenzwaluw Kanoet Slobeend 
Bontbekplevier Kauw Smient 
Bonte strandloper Kemphaan Sperwer 
Braamsluiper (SPEC) Kievit Spreeuw 
Brandgans Kleine mantelmeeuw Steenloper 
Brilduiker Kluut Stormmeeuw 
Bruine kiekendief Kneu Tafeleend 
Buizerd Knobbelzwaan Tapuit 
Drieteenstrandloper Kokmeeuw Tjiftjaf 
Eider Kolgans Torenvalk 
Ekster Koolmees Tureluur 
Fazant Krakeend Turkse tortel 
Fuut Krombekstrandloper Veldleeuwerik 
Gaai Kuifeend Vink 
Gele kwikstaart Lepelaar Visarend 
Goudplevier Meerkoet Watersnip 
Graspieper Merel Wilde eend 
Grauwe gans Morinelplevier Winterkoning 
Grauwe vliegenvanger Nijlgans Wintertaling 
Groenling Oeverloper Witgatje 
Groenpootruiter Oeverpieper Witte kwikstaart 
Grote bonte specht Paarse strandloper Wulp 
Grote Canadese gans Pijlstaart Zanglijster 
Grote mantelmeeuw Pimpelmees Zilvermeeuw 
Grote stern Putter Zilverplevier 
Grote zilverreiger Rietgors Zwarte kraai 
Grutto Roodborst Zwarte ruiter 
Havik Roodborsttapuit Zwarte zee-eend 
Heggenmus Roodhalsgans Zwartkop 

TOTAAL 99 SOORTEN Gerard van der Haas 

Grote stern Morinelplevier 
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Geplande GANZENEXCURSIE 

 

We nodigen iedereen uit om op zaterdag 3 februari a.s. mee te gaan met de traditionele ganzenex-
cursie. Een uitje voor zowel leden als niet leden dus ook andere familieleden of vrienden en vriendinnen 
kunnen van deze dag mee genieten. 
Een mooie route met de bus langs enkele ganzengebieden in de Zeeuwse Delta. Zeeland is een van de 
vogelrijkste gedeeltes van Nederland en we vinden er diverse interessante vogelkijkgebieden. Buiten de 
ganzen zullen we zeker ook andere vogelsoorten waarnemen zoals diverse steltlopers, eenden, duikers, 
meeuwen, futen etc. Tijdens de busreis zal Louis vertellen over de cultuur en geschiedenis van het ge-
bied dat we bezoeken. 
 
Er is tijdens de excursie een stop gepland van circa één uur bij een restaurant waar men eventueel kan 
lunchen op eigen kosten. Voor degene die dat niet willen is het natuurlijk handig om zelf een lunchpak-
ket en drinken mee te nemen. 
 
Als je wilt deelnemen aan deze mooie excursie dan is het noodzakelijk om je van tevoren op te geven. 
Dit kant via pr@vogelsrijnwoude.nl of telefonisch op 06-30690756.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 22 januari. 
 
Doe dit vooral tijdig, want vol is vol.  
 
Kosten voor deze dag zijn € 22,50 voor leden en € 27,50 voor niet leden.  
De betaling moet uiterlijk 28 januari 2018 zijn gestort op bankrekening  
NL 61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude onder vermelding van 
Ganzenexcursie. De overschrijving is tevens het definitieve bewijs van deelname. 
 
Bij afmelding kan alleen worden overgegaan tot gedeeltelijke of gehele teruggave van de deelnamekos-
ten, indien de inkomsten voor deze excursie dat toelaten (m.a.w. bij een tekort kan helaas geen terugga-
ve volgen) 
 
Samenvattend: 
Datum excursie : 3 februari 2018 
Vertrekpunt  : Carpoolplaats N11 / Gemeneweg Hazerswoude Rijndijk 
Vertrektijd  : 8.00 uur 
Terugkomst  : rond 16u30 
Aanmelden  : pr@vogelsrijnwoude.nl  of  06-30690756 
Betalen   : leden € 22,50 niet leden € 27,50 op NL 61 INGB 0000 5201 03 t.n.v.  
                                      Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude onder 
                                      vermelding van Ganzenexcursie. 
Informatie  : Louis Westgeest, tel: 06-53695357  

  e-mail: westgeest@cmwadministraties.nl   
   : Gerda van Kleef, tel: 06-30690756 
 
We zien jullie graag de 3de februari in de bus. 
 

Gerda van Kleef 
Louis Westgeest 

  



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

18 

 

Ingekomen lectuur 
 

1. De Strandloper 49.3 –september 2017 (Natuur- en Vogelbesch. Noordwijk) 
2. Praatpaal 35.1 – 2017 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
3. Sovon-Nieuws 30.2 – juni 2017 (Sovon) 
4. Sovon-Nieuws 30.3 – september 2017 (Sovon) 
5. Vogels 03/2017 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 
6. Vogels 04/2017 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 
 

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

 
Gepland LEDENWEEKEND LAUWERSMEER 

 
De ledenactiviteitencommissie is alweer bezig met het plannen van het seizoen 2018-2019 
 
Wij nodigen jullie dan ook hierbij uit om mee te gaan met het ledenweekend in oktober 2018. Dit weekend is 
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober. 
   
We gaan logeren in Holwerd in de Stelpshoeve  (www.destelpshoeve.nl) dus aan de Waddenzee.  
 
In vroegere tijden stroomden zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen 
leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een 
echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park. 
Meer informatie over dit prachtige gebied is te vinden op  
www.np-lauwersmeer.nl 
 
Je kunt je vanaf nu inschrijven via pr@vogelsrijnwoude.nl 
 
De aanbetaling van € 75,00 moet voor 1 maart 2018 binnen zijn op bankrekeningnummer: NL61 INGB 0000 
5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. onder vermelding van Ledenexcursie Lauwersmeer. 
De totale kosten zullen ongeveer uitkomen op €150,00 - €160,00 /pp.  
 
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. Uiteraard kan je zelf altijd een annuleringsverzekering 
afsluiten. 
 
T.z.t. ontvang je een uitgebreid programma zoals je van ons gewend bent. 
 
Zijn er leden die mee willen meehelpen met de organisatie van dit weekend laat het ons dan weten. 
 
 

Gerda van Kleef 
Ton Renniers 
Bert van Eijk 
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Bijna het hoogst haalbare: 
Opperknotter 
 
U had dit waarschijnlijk 
niet van mij verwacht, 
maar ik ben niet heel 
gelovig. Het Opperwe-
zen is niet echt aan mij 
besteed. Wel heb ik een 
bijna niet 
te omschrijven ontzag 
voor een grootheid die 
daar dichtbij komt: de 
opperknotter! 
 
Zoals u elders in dit 
blad heeft kunnen lezen, 
neem onze Cor Kes na 31 jaar afscheid als opper-
knotter, de belangrijkste taak binnen onze commissie 
Landschapsbeheer. Zoals de secretaris de spil is van 
onze vogelwerkgroep als geheel, zo is de opperknot-
ter de persoon waar het bij het knotten allemaal om 
draait. Ik ben blij dat ik niet gevraagd ben als opvol-
ger, want ik zou nooit in de voetsporen van Cor 
durven treden. Maar ja, iemand zal toch het stokje 
moeten overnemen. 
 
Dat was nog een hele klus, om iemand te vinden die 
met gezag en met liefde voor het landschap deze 
klus zou gaan doen. De commissie Landschapsbe-
heer (waar ik deel van mag uitmaken) is lang bezig 
geweest met de opvolging. Grijze haren kregen we 
ervan. Want wie we ook de revue lieten passeren: of 
men durfde het niet aan, of men had al eens bewezen 
het niet aan te kunnen. De notulen van al die verga-
deringen zijn natuurlijk niet openbaar, en ik ben, 
hoewel niet geheel onkreukbaar, niet goedkoop. Dus 
dat blijft wel geheim. 
 
Maar de naam van de opvolger is niet geheim: het is 
Bert van der Zwaan geworden. Iemand die zich altijd 
met de volle 100% voor het knotten inzet, met 
kennis van zaken, met goede rijmpjes en met een 
gulle, maar een beetje kucherige, lach. Een droom-
opvolger!! Bert, veel plezier en succes met jouw 
nieuwe taak.  
 
U, lieve lezer, bent nu wat teleurgesteld. U bent 
ambitieus, en had graag deze droombaan gekregen. 
Dan heb ik goed nieuws voor u. De allerbelangrijk-
ste taak binnen onze vogelwerkgroep komt vrij! 
Zoals ik hierboven al schreef, is dat de functie secre-

taris. Onze Piet van Woerden heeft aange-
geven dat het tijd is om het stokje over te 
dragen.  
 
In tegenstelling tot de benoeming van de 
opperknotter gaat de algemene ledenver-
gadering over de aanstelling van het be-
stuur, en dus ook van de secretaris. Dus 
geen achterkamertjes, maar indien er meer 
dan één kandidaat is, een echte verkie-
zingsstrijd. Meld u aan als kandidaat-
secretaris! Dit is uw kans. Anders wordt er 
mogelijk iemand anders door het zittende 
bestuur geronseld, die ongetwijfeld niet 
half zo goed en zo betrokken is als u. 
 
De vogelwerkgroep doet niet aan leeftijds-
discriminatie, dus u kunt niet te oud of te 
jong zijn om secretaris te worden. Ook 
huidskleur en geslacht doen er niet toe. Het 
staat bovendien goed op uw c.v. als u kunt 
melden dat u secretaris bent van een regio-
nale natuurvereniging met heel veel leden. 
 
Ja, maar kan ik dat wel, zult u zich afvra-
gen. Als chauffeur van één van de be-
stuursleden, en daarom goed op de hoogte 
van alles wat daar speelt, kan ik u gerust 
stellen. Indien u op een behoorlijk niveau 
kunt lezen en schrijven, een beetje kunt 
archiveren, indien u snel en accuraat bent, 
wel tegen een grapje kunt (want zowel Bas 
Bijl als Louis Westgeest zitten in het 
bestuur….), niet opziet tegen zo nu en dan 
een vergadering en indien u ook nog liefde 

heeft voor de natuur in het algemeen en 
vogels in het bijzonder, dan bent u ge-
schikt. Dus: wacht niet langer!!!!  

 
          Ronald Klingers 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE  
SPOOKVERLAAT-KRUISKADE 2017 

 

Sinds half augustus jl. zit de 23e jaargang van het hierboven vermelde actiegebeuren er weer op, althans 
wat het veldwerk, het invoeren van de gegevens bij Sovon en de controle op de door de Sovon-computer 
gemaakte uitkomsten aangaat. Nadat drie teamleden e.e.a. tijdens een afsluitende bespreking hebben 
afgerond, zijn Staatsbosbeheer en Sovon rond half oktober jl. voorzien van de soortkaarten waarop de 
territoria/aantallen staan ingetekend. Rest nog het tekstuele officiële rapportageverslag met allerlei aan-
tallen, invalshoeken, conclusies, eventuele aanbevelingen, enz. Gewoonlijk is dit ongeveer medio de-
cember klaar en wordt meteen daarna rondgestuurd aan alle meer of minder belanghebbenden. Meestal 
in de eerste “Braakbal” van het eropvolgende jaar verschijnt van bovengenoemd verhaal een samenvat-
ting. Omdat dan alweer het volgende broedseizoen lonkt, is het voor geïnteresseerde VWG-leden en ook 
andere Braakballezers wel leuk  om alvast wat hoofdzaken van het broedseizoen 2017 op een rijtje te 
krijgen.      Welnu: zie hierna! 

Het broedseizoen 2017 mag qua uitkomsten zeker als geslaagd worden beschouwd. Wel met de aante-
kening dat deze beoordeling alleen maar geldt voor het aantal territoriale soorten en de geldige aantallen 
vastgestelde territoria. Op de hoeveelheden uitgevlogen jongen is geen/onvoldoende zicht, maar dit is 
ook niet de bedoeling van het BMP.  
Het aantal territoriale soorten bedroeg 56, het record van 2014 (55) is dus toch weer gebroken! Ook 
kon er 1 nieuwe broedvogelsoort aan de bestaande reeks worden toegevoegd, in dit 23e jaar kwam de 
totaalstand van geregistreerde broedvogelsoorten daardoor op 77. Welkom, Sprinkhaanzanger! 
Lettend op het totale aantal geregistreerde geldige territoria blijkt dat dit er 520 waren. Dit levert in 
de 23-jarige reeks een tweede plek op: ná het recordjaar 2015 (550), maar vóór de nu derde plaats van 
het jaar 2007 (510). Vergeleken met seizoen 2016 (493) was er een stijging van 27 (= +5,5%).  
Bekijken we de uitkomsten aangaande de niet-zangvogels, dan was er sprake van 27 territoriale soor-
ten, tezamen goed voor 227 geldige territoria (2016: 25 resp. 222). Aangaande de zangvogels waren de 
uitkomsten 29 territoriale soorten met 293 geldige vestigingen (2016: 28 resp. 271). 
Tijdens de (in het afgelopen seizoen 14) afgewerkte veldrondes werden er natuurlijk allerlei waarne-
mingen in/boven/naast het onderzoeksgebied gedaan: in 2017 zagen en/of hoorden we 87 verschil-
lende vogelsoorten, dit was er 1 minder dan in het broedseizoen 2016 (88). 

Tot slot nog wat aandacht voor het internationale en nationale belang van dit SBB-natuurgebied.    In 
2017 vestigden er zich 2 soorten van de Europese Vogelrichtlijn 1979: Ooievaar en Blauwborst, met 
resp. 2 en 1 territoria, ofwel in totaal 3 geldige territoria. 
Soorten van de Nederlandse Rode Lijst 2004 waren er meer, n.l. Boomvalk (1), Koekoek (1), Ransuil 
(2), Spotvogel (8), Grauwe Vliegenvanger (1). Gezamenlijk 5 soorten met 13 geldige vestigingen. 
De afgelopen 23 jaar hebben we te maken gehad met 3 Europese Vogelrichtlijnsoorten (Ooievaar, 
Blauwborst en Grote Karekiet, met resp. 24, 9 en 1 territoria) = alles bij elkaar 34 geldige territoria. 
M.b.t. de NL Rode Lijst 2004-soorten staat het gebied nu op 15 soorten met 307 geldige vestigingen 
(Slobeend 1, Boomvalk 13, Patrijs 1, Koekoek 27, Ransuil 53, Groene Specht 2, Nachtegaal 1, Grote 
Karekiet 1, Spotvogel 115, Grauwe Vliegenvanger 9, Matkop 8, Wielewaal 3, Huismus 1, Ringmus 67 
en Kneu 2).                                                                                                                                                                
Nog een paar andere bijzonderheden: de IJsvogel  (1) en  Spreeuw (1 in boomhol!) zijn weer terug! 
Via de nestkastencontrole (bedankt, Cor !) konden  helaas geen  Ringmussen worden toegevoegd.        

            
Bert van Eijk (teamleider). 
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Aankondiging Telling september 2017 
 
Beste mensen, 
 
Gisteren gleed de eerste nieuwsbrief van SOVON voor dit telseizoen weer in de brievenbus.  
We kunnen weer aan de slag! 

 
 
Ik weet dat in september nog niet iedereen zo gemotiveerd is om de polders in te gaan.  
Maar kijk eens goed naar de buizerd. Het is alsof hij zeggen wil: “Tel mij, ik doe ook mee!”  
 
Bovendien zijn er in veel polders al groepen wulpen en goudplevieren gearriveerd.  
Smienten kun je al aantreffen in hun overgangskleed en wie weet zijn tapuiten en paapjes waar te ne-
men. Wie telt de laatste visdief en hoeveel zwaluwen zien we nog? Zet de trend van toenemend aantal 
grote zilverreigers door?  Leuker kan ik het niet maken… 
 
We gaan tellen met dezelfde ploeg als vorig jaar. We gaan dus stug door met de oude vertrouwde ploeg. 
Ik wens jullie allen een heel plezierig telweekend. 
 
 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 

  

Buizerd          © Ko Katsman 
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HEGGENVLECHTEN  
20 t/m 22 oktober 2017 

 
Heggenvlechten kolfje naar de hand van knot-
ploeg VWG 
 
Toen de knotploeg van de VWG in het najaar van 
2016 voor het 5e achtereenvolgende jaar een natuur-
gebied in Noord-Nederland op stelten zette, leek er 
met dat lustrum een einde aan deze traditie te komen. 
Gastheer en initiatiefnemer Wilfred Alblas maakte 
tot verbijstering van velen bekend te vertrekken uit 
de mooiste streek van Nederland. Zonder overleg 
met het bestuur van de VWG had hij een nieuwe 

betrekking aanvaard bij de Stichting het Limburgs 
Landschap, aldus Assen voor Arcen, Groninger koek 
voor vlaai, moi voor Ha-je, en grote voor middelste 
bonte spechten inruilend. 
 
De opportunistische knotters zagen onmiddellijk een 
kans in deze bedreiging voorgoed verstoken te raken 
van hun jaarlijkse hoogtepunt. Nog in Westerbork 

werd een geraffineerde lobby gestart. "Daar in het 
zuiden heb je in De Maasheggen toch mooie hagen, 
Wilfred?" "Dat kost toch heel veel tijd en geld om 
die goed te beheren?" "Wij kunnen heel goed heggen 
vlechten hoor! Tenminste, dat denken we wel want 
we hebben het nog nooit gedaan!" 
 
Hoe creatief ook, van feitenkennis konden deze 
knotters niet beticht worden. Zo beheert Stichting 
het Limburgs landschap geen Maasheggen. Niet zo 

gek, want de Maasheggen liggen helemaal niet in 
Limburg maar in Brabant. De rol van Wilfred leek 
daarmee uitgespeeld. 
Of toch niet! Eenmaal op zijn nieuwe werk aange-
land, werd hij voorgesteld aan het hoofd bedrijfsvoe-
ring van de Stichting. Zeg maar de man die zorgt dat 
de rekeningen  en salarissen betaald, gebouwen 
verzekerd, de begroting opgesteld en het archief 

Heg voor het vlechten Heg na het vlechten 1 
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bijgehouden wordt. Deze Marius Grutters bleek 
naast zijn onmiskenbare financiële en administratie-
ve kwaliteiten ook een hobby te hebben. Maasheg-
gen vlechten! 

 
Nou ja, hobby? We kunnen beter spreken van missie. 
Marius bleek de man die persoonlijk de maasheggen 
en het maasheggenvlechten op de kaart heeft gezet. 
Hij is bovendien auteur van een tweetal standaard-
werken over de maasheggen en het heggenvlechten. 
Geboren en getogen op een steenworp afstand van de 
plek waar de knotploeg een onderkomen had gevon-
den. In De Vilt, u weet wel tussen Werveld en Hel-
broek. Daar hield Marius een prachtige presentatie 
over de maasheggen. 

 
Gewapend met hiep en halve maan wist hij de knot-
ters te boeien met verhalen over de koning van 
Engeland, het Duits lijntje, verse geitenmelk, de keel 
en meanderende dan wel vlechtende rivieren. De 
kwaliteiten van de maasheggen werden met 6 V's 
samengevat, waarvan echter alleen de V van voort-
planting bij de toehoorders bleef hangen. Het liep al 
in de kleine uurtjes toen Marius de verschillen 
uiteenzette tussen de eenstijlige en tweestijlige 
meidoorn. Zelfs toen het ging over de kruisingen 
daartussen, de zogenaamde geen-stijlige meidoorn, 
bleef zijn gehoor bij de les. 
 

De knotters konden bijna niet wachten, zo graag 
wilden ze deze boeiende struiken gaan vlechten. 
Daartoe moesten ze nog 1 nacht naast snurkende 
kamergenoten doorstaan. Maar om 9 uur de volgen-

de ochtend stond het hele gezelschap schoongewas-
sen en frisgeschoren in de regen bij Portaal de Vilt. 
Zes teams gingen daar onder leiding van evenveel 
instructeurs uit de familie Grutters de strijd aan, met 
elkaar, maar vooral ook met de stekelige struiken. 
Effectief samenwerkend werden verticale takken 
ingezaagd en omgebogen tot diagonale en horizonta-
le takken, zodoende een voor vee ondoordringbare 
kering vormend. Vooral David ontpopte zich als een 
groot talent. Als een soort mini-Jan-Kerkvliet hiepte 
hij gehuld in blauwe overal dat het een lieve lust 

was. Tussendoor zagen de andere knotters hem zo nu 
en dan op een mobieltje bezig, ongetwijfeld om op 
YouTube een vlog te posten voor zijn duizenden 
volgers, of om een compromitterende foto op zijn 
instagramaccount te zetten. Zo'n prachtig opstel als 
hij vorig jaar nog voor zijn lerares Nederlands maak-
te, zat er daardoor niet in. Tijden veranderen nu 
eenmaal. 
 
Na de lunch nam Marius Grutters de dappere vlech-
ters mee de Maasheggen in. Daar werden meidoorns, 
sleedoorns, wegedoorns, kardinaalsmutsen, veldes-
doorns en rode kornoeljes bewonderd. Door hun 
overwoekerende eigenschappen kregen de wande-
laars gaandeweg een groeiende hekel aan hop, 
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bosrank en braam. Onvergetelijk waren Marius' 
ezelsbruggetjes, bijvoorbeeld die waarin pijprokende 
kabouters feilloos zomer- en wintereik weten te 
onderscheiden. Volgepompt met alles wat er te 
weten valt over al dan niet gevlochten maasheggen 
werd de dag afgesloten met een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd in het anders zo rustige Brabant-
se dorpje Beugen. 
 
Zo'n intensieve dag kan natuurlijk niet zonder 
slachtoffers blijven. Polderman Jan Kerkvliet, zeer 
gehecht aan open landschappen en gekend bestrijder 
van perevuur, bleek een meidoornallergie te hebben 
en ging werkelijk over zijn nek van al die heggen en 
hagen. Ook Cor Kes moest het knielen-op-een-bed-

meidoorns bekopen met een knieblessure. Het valt te 
hopen dat Cor weer volledig hersteld zal zijn voor de 
eerste grutto's weer in De Wilck zullen aankomen. 
 
Op zondagochtend kon er dan eindelijk gevogeld 
worden. Groepsaccomodatie De Vilt deed zijn naam 

eer aan door gelegen te zijn in het natuurgebied De 
Vilt. Marius had verteld dat het woudaapje daar 
verdwenen, de grote karekiet uitgestorven en de 
zwarte stern tot nul was gereduceerd. Dat bleek zijn 
enthousiasme voor het gebied waar hij opgroeide 
niet te hebben getemperd. De roerdomp en de 
blauwborst waren immers teruggekeerd, en ook het 
visdiefje legt er eieren op de aangeboden nestvlotjes. 
Soorten die de leden van de vogelwerkgroep Koude-
kerk Hazerswoude overigens niet aantroffen, net 
zomin als de vale lijster die om onduidelijke redenen 
niet naar De Vilt maar naar Vlieland bleek te zijn 
gevlogen. Wel konden tussen de regenbuien door 
smienten, krakeenden en wat geoorde futen worden 
gescoord. 
 
De boeiende wandeling werd afgesloten met een 
groot applaus voor Marius, de onvergetelijke inboor-
ling van de Maasheggen. Een even groot applaus 
klonk er voor Bert en de keukenploeg, die de honge-
rige en dorstige knotters tussendoor wisten te voor-
zien van eten en allerlei dranken. 
 
En nu hebben we weer een jaar om bij te komen....!

 
Wilfred Alblas 

Ps:  
 
Op 11 maart 2018 zullen verschillende teams vanuit de VWG meedoen aan het NK Heggenvlechten. Na de fan-
tastische prestaties dit weekend kunnen Gouden Hiep en zilveren Halve Maan ze bijna niet ontgaan.  De Braakbal 
houdt u op de hoogte van dit evenement! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Wilfred Alblas 
Directeur-Rentmeester 
Stichting het Limburgs Landschap  
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NESTKASTBEHEER HOUTKAMP/HEEMPARK, 
LEIDERDORP 2017 

 

 
Dinsdag 10 oktober ’17 was het weer zover, de 
jaarlijkse controleronde langs ca. 75 nestkasten in 
park Houtkamp en Heemtuin te Leiderdorp. Dit keer, 
op speciaal verzoek van Gerard van der Haas, wat 
eerder dan voorgaande jaren.  
Dankzij het raadplegen van drie weerstations waren 
wij verzekerd van een regenvrije dag. 
 
Het team, bestaande uit Bert, Sjon en Henk, ging om 
08.30 uur op pad gewapend met een meer dan volle 

kruiwagen en uitschuifladder. Met een vaste aanstel-
ling op zak begon ik met een stuk meer zelfvertrou-
wen dan verleden jaar aan dit karwei.  
Om mij vooraf een beetje in te leven had ik het 
verslag van verleden jaar er op nagelezen en daar 
kwam ik het drama van het (bijna) zoekgeraakte 
tangetje van Bert weer tegen. Om herhaling uit te 
sluiten had ik uit voorzorg zelf een tangetje meege-
nomen. Zo`n tangetje is een essentieel stuk gereed-
schap bij het openen van de nestkasten. 
 

De routine was nog hetzelfde als verleden jaar (zie 
mijn verslag febr. `17) dus ik zal daar niet verder 
over uitweiden en mij beperken tot de bijzonderhe-
den. 

Een verrassend groot aantal kasten was toch op de 
een of andere manier bezet geweest. Voornamelijk 
door Koolmezen en Pimpelmezen.  Spechten hadden 
bij enkele kasten behoorlijk huisgehouden. De 
aluminium dekplaatjes zijn niet bestand tegen het 
geweld van spechtensnavels. 

Bij het schoonmaken troffen we allerhande soorten 
bouwmaterialen aan maar ook veertjes, eitjes, resten 
van dode kuikens. Koolmezen schijnen een voorkeur 
te hebben voor nestmateriaal met de kleur rood en 
Pimpelmezen voor de kleur blauw; heb ik me laten 
vertellen. Verder kwamen we veel oorwurmen, 
pissebedden en spinnen tegen. 
Bert vertelde dat hij ooit door een dwergmuis (vol-
gens het Heemtuinpersoneel) was aangevallen toen 
hij een kast schoonmaakte. Het beest kwam in zijn 
hemd terecht en dat veroorzaakte enige paniek. Voor 
omstanders moeten de caperiolen van Bert boven-
aan de ladder vermakelijk zijn geweest. 
Door ouderdom, de soort constructie en de gebruikte 
materialen loopt de conditie van de nestkasten nogal 
uiteen. Sommige kasten worden benoemd naar de 
naam van de maker of naar de plaats waar de kast is 
gemaakt (gevangenis) of naar de herkomst van het 
hout (lijkkistenhout). 
Een paar kasten konden met noodreparatie weer 
bruikbaar worden gemaakt. Voor noodreparaties 
moeten we volgend jaar wel dakbedekkingsmateriaal 
(Sjon/Bert) en een metaalschaartje (Henk) meene-
men. 
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Een paar kasten moesten in zijn geheel worden 
vervangen. Dat ophangen is niet zonder risico. Je 
moet de ladder op met een nestkast en gereedschap 
in je handen en op een gegeven moment sta je  
bovenaan de ladder te balanceren. Daar moet je je 
handen vrijmaken om die kast aan de boom te kun-
nen nagelen. Ook dat is niet eenvoudig, je moet 
zowel links- en rechtshandig kunnen timmeren. 
 
De kasten bleken op veel plekken moeilijk bereik-
baar. Op een aantal plekken moesten we ons een weg 
banen door houtwallen en struikgewas waaronder 

Rozen- en Sleedoornstruiken. De houtwallen worden 
massaal opgeworpen omdat het afvalhout niet meer 
mag worden verbrand.  
Volgend jaar een machete mee nemen? 
 
Het meeste ladderwerk kwam voor rekening van 
Sjon, de jongste van het gezelschap. Bert beheerde 
als een soort magazijnmeester de kruiwagen met de 
materialen en hield de administratie bij in zijn kleine 
aantekenboekje. Verder was hij de navigator die ons 
langs alle kasten leidde. Mijn werkplek was voor-
namelijk onder de ladder om, als een soort operatie-
zuster, het gereedschap aan te reiken na het, van 
bovenaf, krijgen van commando`s zoals: “Tang”, 
”Plamuurmes”, “Boortje” (daarmee werd de boortol 
bedoeld) en “Spijker”. Ook pendelde ik heen en 
weer tussen de boom en de kruiwagen om materialen 
op te halen. 
Tussendoor heb ik toch nog wat foto`s en een film-
pje kunnen maken. 
 
Het bepalen van de soort kast, Kool- of Pimpelmees, 
gebeurt meestal door te kijken naar de diameter van 
de invliegopening.  Koolmees 32 mm; Pimpelmees 
28 mm. 

Het verschil is op het oog niet zo gemakkelijk vast te 
stellen maar Bert bleek daar een oplossing voor te 
hebben. Zijn duim is tevens meetinstrument en een 
formule is zijn manier om op afstand het verschil te 
bepalen. De formule luidt ongeveer als volgt: De 
diameter van de invliegopening is omgekeerd even-
redig met de afstand tussen schroefgaatje en de 
invliegopening. Simpel toch?!! 
Volgende keer toch maar een meetlatje meenemen. 
 
Onderweg hadden we de nodige belangstelling van 
wandelaars, vrouwen met een hondje, drie oudere 
zusters op een bankje en ouders of grootouders met 
kinderen.  Die gaven wij gevraagd of ongevraagd 

informatie over onze bezigheden. Kinderen kregen 
nestmateriaal mee, incl. parasieten?  
 
De Houtkamp/Heemtuin is een prachtig, veelzijdig 
en goed onderhouden park. Tijdens onze ronde 
hebben we kunnen genieten van zangvogels, water-
vogels, exotische bomen en struiken, en zwammen. 
In de Heemtuin en in het park zijn kunstwerken van 
verschillende kunstenaars opgesteld met het thema 
Grenzeloos. Je moet er natuurlijk van houden. 
Jammer genoeg kwamen we hier en daar afval tegen. 
Topstuk was een herenonderbroek. 
 
Voor de broodnodige rustpauzes konden wij terecht 
in het kantoortje van de parkbeheerders. Daar moch-
ten we gebruik maken van hun koffie en ervaringen 
uitwisselen. Volgend jaar een pak koeken meene-
men? 
 
Moe maar voldaan keerde ik aan het eind van de 
middag huiswaarts met het gevoel dat vroegere 
jagers gehad moeten hebben als ze thuiskwamen van 
de jacht. Dat gevoel duurde echter niet lang want 
mijn vrouw verwelkomde mij met de woorden: “Wat 
zie jij er (niet) uit, je lijkt nu echt een oude man!” 
Wat een afknapper. 

           Henk Doelman 
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Resultaten nestkastenbeheer 2017 

 
 
          Gerard van der Haas 
 

Resultaten huiszwaluwtelling 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gerard van der Haas 

 OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN
1 2 3 4 5 6

Locatie Houtkamp Spookverlaat Bloemerd, Lagewaard Hazers- De Bloemhof, Totaal
nestkasten: Leiderdorp Kruiskade e.o. Leiderdorp Koudekerk woude-dorp Leiderdorp aantal
Nestkast- Bert van Eijk Cor Kes Ben Boers Gerrit de Jong Rob Eveleens Ronald Klingers

beheerders: Henk Doelman Joop de Groot Gerard v.d.Haas Margot Klingers

Sjon van Santen Peter Ris  

    aantal kasten 70 53 23 28 31 32 237

    aantal benut 50 36 20 22 19 19 166

    % benut 71% 68% 87% 79% 61% 59% 71%

Vogelsoort

Bonte vliegenv.

Boomkruiper

Grauwe vliegenv.

Gekr.roodstaart

Grote bonte sp.

Holenduif  2 2
Huismus  1 1
Kauw

Koolmees 31 12 10 5 13 14 85

Nijlgans 1 1

Pimpelmees 19 14 10 1 5 4 53

Ringmus 6  7 1 14
Roodborst

Spreeuw  5 5
Torenvalk 2 1 3
Wilde eend 1 1
Winterkoning  1 1
Zwarte roodst.

Wilde eend  

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Koudekekerk a/d Ri jn J.Bal  & C.Kes 5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 28 49 47 44 30 57

Ofwegen J.Bal  & C.Kes 22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 8 20 30 49 63 38

Woubrugge (Kerkweg) J.Bal  & C.Kes 3 4 3 2 6 3 3 13 2 2 2 0 0 0 0  

Hoogma de J.Bal  & C.Kes 36 29 19 33 22

Ri jndi jk - Spookverlaat -  

Kruiskade (Hazers woude-Rd) C.Kes  & J.Kui jt 16 10 17 21 18 19 34 28 29 16 44 50 61 57 51 38

Zoeterwoude C.Kes  & P.Ris 0 0 0 0 29 33 68 98 130 133 133 123 140 144 153 143

Ha zerswoude-Dorp-Benthuizen  

(Hoogeveens eweg)(Wes teinde 1) C.Kes  & G.v.d.Haa s 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 30 16 14 50

Leiderdorp-Oost B.v.Ei jk&I.Blommers  32 38 36 34 23 32 53 97 119 105 94 27 27 29 27 31

TOTAAL  93 92 102 109 130 138 229 300 376 341 339 321 348 342 357 379
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Contributie/donatie 

 
De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd, is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten 
dezelfde werkwijze te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een envelop 
aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het 
jaar 2018. 
 
Het is inmiddels wel ingeburgerd dat bij overschrijvingen het z.g. IBAN-bankrekening gebruikt wordt voor over-
schrijvingen. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons aangepaste  ING-rekeningnummer  

NL61 INGB 0000 520103, t.n.v.: 
 
   Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
   Van Beethovenlaan 97  

  2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 
 

en graag voor 28 februari 2018. 
Voor de volledigheid geven wij hierbij de betreffende bedragen: 
 
 Contributie voor een lid is   € 18,50 
 Contributie voor een gezinslid is  €   9,50 
 Contributie voor een jeugdlid is  €   9,50 
 Bijdrage donateur is minimaal  € 14,00 
 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom.    Leo van Soldt,  

Penningmeester 
 
  
 

Oproep: Braakbal per e-mail 
 
Een aantal leden en donateurs ontvangen ons verenigingsblad 
De Braakbal per post. Dit gebeurt, omdat er geen bezorger in de 
buurt woont van deze leden en donateurs. 
 
Aangezien de tarieven van de postzegels de laatste jaren nogal 
sterk gestegen zijn willen wij onderzoeken of verzending per e-
mail een mogelijkheid is om de kosten van verzending te be-
perken. 
Een bijkomend voordeel is dat bij elektronische verzending De 
Braakbal in kleur is uitgevoerd. Bovendien is archivering van 
de elektronische uitgave natuurlijk ruimtebesparend. Ten slotte 
zal voor onze vereniging een besparing worden gerealiseerd 
omdat er minder Braakballen kunnen worden gedrukt. 
 
Indien u de elektronische verzending wel ziet zitten, verzoeken wij u dit op te geven bij 
onze ledenadministrateur, (eefenjohanhogendoorn@casema.nl) zodat hij de admi-
nistratie kan aanpassen. Voor de zekerheid vragen wij u dan tevens het e-mailadres, 
waarop u De Braakbal wilt ontvangen, op te geven. 
 
           Leo van Soldt,  

Penningmeester 
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Euro Birdwatch 2017 
 
Zaterdagmorgen 30 september, tegen het licht worden, kwamen de eerste tellers op de telpost aan de Burmadeweg 
(westkant van De Wilck) 
 
Bij het kijkscherm installeerden we ons om hopelijk een goede Euro Birdwatch te beleven.  
Helaas, al gauw werd duidelijk dat de gewenste drukte in de lucht niet zou plaatsvinden. Het werden uren met 
weinig tot geen trek spijtig genoeg. 
Gelukkig voor ons bleek dat het over het hele land ook minimaal, al was dit natuurlijk een schrale troost. 
Om een indruk te geven hoe we de ochtend hebben geteld hierbij een overzicht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurlijk nog wel even noemen een ijsvogel en een slechtvalk. Toch niet de minste soort! 
 
Zoals ik al zei, landelijk was het ook niet al te best. Wij hebben tot de middag geteld en gezien het feit dat het in 
de middag begon te regenen was dat geen verkeerde beslissing. 
In totaal deden er 41 landen mee, als Nederland kwamen we na landen als Finland, Zweden en Hongarije toch als 
4e in de uitslag van de Euro Birdwatch voor de dag. 
Met de voorlopige telling van (vogelsoorten met meeste aantallen hieronder weergegeven) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In totaal werden er voorlopig 201211 vogels waargenomen. Dat het dit jaar niet zo’n geweldig resultaat heeft 
opgeleverd, wil natuurlijk niet zeggen dat we volgend jaar niet van de partij zullen zijn. Volgend jaar is er weer 
een Euro Birdwatch en wel op zaterdag 6 oktober 2018. Ik wil Cor, Adri, Piet, Jan en Johan die mee hebben 
geteld, hartelijk bedanken ! En natuurlijk hoop ik dat we volgend jaar weer, met uiteraard iets meer tellers, bij 
elkaar kunnen komen om weer de Euro Birdwatch  te beleven.  
 

Wijnand van den Bosch 

Vogelsoort Aantal 
Aalscholver 12 
Brandgans 98 
Goudplevier 100 
Graspieper 64 
Grauwe gans 40 
Kneu  42 
Kievit 90 
Kokmeeuw 75 
Krakeend 5 
Smient 15 
Spreeuw 125 
Watersnip 10 
Witte Kwikstaart 6 

Spreeuw 67169 
Vink 23899 
Graspieper 19211 
Aalscholver 12907 
Kievit 12419 
Grauwe Gans 8173 
Goudplevier 8064 
Kokmeeuw 5134 
Kneu 4831 
Smient 3804 
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HUISZWALUW(NESTEN)INVENTARISATIE 
LEIDERDORP–OOST 2017 

 
Subsecties: kolonies   
 
HOOFDSTRAAT-OOST / ACHTHOVENERWEG-WEST / ACHTHOVENERWEG-OOST     
         Tellers: Bert van Eijk en Ingeborg Blommers; tellingenoverzicht vanaf 1999 t/m 2017  
 
[Wegens het intussen hoge aantal kolommen (nu het 19e administratieve jaar) is een selectie gemaakt] 

ADRESSEN ‘99 ‘04 ‘08 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 

HOOFDSTRAAT-OOST/RUIGEKADE          

Hoofdstraat 213/215 08 10 05 01 01 00 01 01 01 

Hoofdstraat 248 01 02 02 02 02 02 02 01 01 

Achthovenerweg 2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

Ruigekade 3 --- --- --- --- --- --- 03 --- 08 

Totaal kolonie Hoofdstraat 10 12 07 03 03 02 06 02 10 

ACHTH.’WEG-WEST          

Achthovenerweg 3 04 02 11 05 07 07 07 06 04 

Achthovenerweg 5 02 00 02 02 02 02 02 03 04 

Achthovenerweg 7 --- --- --- 01 --- --- --- --- --- 

Achthovenerweg 16A --- --- --- 01 01 01 00 00 00 

Achthovenerweg 16B 01 02 03 01 00 00 00 00 00 

Achthovenerweg 16C 00 00 00 02 02 02 02 03 03 

Achthovenerweg 18A 00 00 00 04 00 00 00 00 00 

Achthovenerweg 22 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

Achthovenerweg 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Totaal kol. Achth.’weg-West/Ruigekade 07 04 16 17 12 12 11 12 11 

ACHTHOVENERWEG-OOST          

Achthovenerweg 25/27 01 00 00 03 04 04 06 12 03 

Achthovenerweg 39A --- --- --- --- --- --- --- --- 04 

Achthovenerweg 39E --- --- --- --- --- --- --- --- 02 

Achthovenerweg 49C --- --- --- --- --- --- 01 00 00 

Achthovenerweg 53A --- --- --- 02 02 03 01 00 00 

Achthovenerweg 56 00 00 00 01 01 01 01 01 00 

Achthovenerweg 60 00 00 00 04 05 05 03 00 01 

Totaal kolonie Achthovenerweg-Oost 01 00 00 10 12 13 12 13 10 

SECTIE LEIDERDORP-OOST: TOTAAL 18 16 23 30 27 27 29 27 31 

 
Samenvatting 2017:  

Het in 2016 zoekgeraakte adres in de Hoofdstraatkolonie blijkt Ruigekade 3 te zijn, hier meteen 8 bezette nesten 
in 2017 erbij, vergeleken met 2016!   
In de kolonie Achth’.weg-Oost  twee nieuwe adressen: nummers 39A en 39E, (bij industrieterrein): op zichzelf 
weliswaar een meeropbrengst, maar in de hele kolonie toch nog een minieme achteruitgang!    
Aangaande de kolonie  Achth.’weg-West:  geen bijzonderheden, sinds 2013 op ongeveer gelijk niveau.   

Ter verduidelijking: de afstand tussen de verschillende kolonies is minstens 500m.          

Eindresultaat 2017: 31 bezette nesten tegen 2016: 27 bezette nesten; groei:  4 bezette nesten.     
Vanaf 2012 blijkt de bezetting aardig constant. 
 
 
           Bert van Eijk. 
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HOOG BEZOEK!! 
 
Het is een gewone, wat grijze en saaie middag in 
september. Ik zit aan mijn keukentafel met een 
kopje thee en de krant erbij. En terwijl ik me 
verdiep in het wereldnieuws wordt mijn blik al 
gauw naar buiten getrokken. Want wat zie ik 
daar: op de leuning van een van de tuinstoelen 
van ons zitje bij de keuken is, niet te geloven, 
een uil neergestreken!  
 
Hij kijkt nieuwsgierig naar binnen. Of hij mij 

ziet zitten weet ik niet, maar na mijn aanvanke-
lijke verbouwereerdheid maak ik eens goed 
gebruik van deze kans om mijn bezoeker te 
observeren. Ik sta versteld van de soepelheid 

waarmee hij zijn kopje bijna ronddraait en naar 
boven en beneden beweegt. Prachtig, zo kan ik 
het niet! 
 
Dan sta ik heel voorzichtig op, pak mijn fototoe-
stel en begeef me naar het raam. De uil zit nog 
steeds op zijn gemak en zo hebben wij beiden de 
gelegenheid om elkaar van vrij nabij te bekijken. 
En daar nemen we alle twee ruim de tijd voor. 
Wat een fraaie tekening zie ik in dat uilenge-
zicht, in het rond wit omlijst met daar binnen die 
indringende oranje gekleurde ogen die mij 
onbeweeglijk aankijken. En hij vindt mij blijk-
baar ook het bekijken waard. Hij blijft me rustig 
opnemen. Zo rustig dat ik zelfs een foto kan 
maken. 
 
We houden ons oogcontact nog een poosje vol. 
Totdat de uil het welletjes vindt en zich heel 
bedaard verheft en statig van me wegvliegt naar 
de bomen in mijn tuin aan de kant van het Hof-
stedelaantje. Het nieuws in de krant laat me 
voorlopig even helemaal koud na dit bijzondere 
bezoek op deze eerst zo saaie herfstmiddag. 
 
Zelf ben ik geen groot kenner van uilen dus, om 
te weten om welk soort uil het hier gaat ben ik te 
rade gegaan bij vogelaars e.a. Het zou een Veld-
uil kunnen zijn maar eerder misschien een 
Ransuil. 
 
Afgaand op de vele uilenplaatjes die ik zelf heb 
bekeken denk ik, gezien het fraai getekende 
uilengezicht, van doen gehad te hebben met een 
Ransuil. Maar wie het beter weet mag het zeg-
gen!

 
 

M.Vreugdenhil-V.v.Zanten 
Hofstedelaantje 1, Koude-
kerk 

 
  

Ransuil    ©Hans van der Meulen 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

32 

 

Aankondiging Telling november 2017 
 
 
Beste mensen, 
 
Gelukkig kan ik weer bij iedereen meekijken en een verslag maken van de oktobertelling.  

Zoals je misschien gemerkt hebt, kan ik me ontzettend druk maken over het feit dat er in Zuid-Holland dit jaar 
5000 en volgende jaren 6500 smienten vermoord mogen worden. Wat een ontstellend gebrek aan beschaving!  
 
Vooral bij partijen die normen en waarden hoog in het vaandel voeren. In oktober telden we 4456 van deze prach-
tige eenden, waarvan er 3959 in De Wilck verbleven. 
Nog meer ‘Wilckse’ eenden: slobeend 58; pijlstaart 5; wintertaling 47. 
Verder in De Wilck: 1050 grauwe ganzen, 2 dodaarsjes, 3950 goudplevieren, 2370 kieviten, 20 watersnippen, 1 
ijsvogel, 5 buizerds en 1 slechtvalk. 
Een andere slechtvalk werd gezien in de Hondsdijkse polder. Daar zaten ook nog eens 939 goudplevieren, 345 
kieviten en 175 wulpen. Misschien op doortrek in die polder nog 2 oeverlopers en een witgat. Bijzonder voor onze 
tellingen was de aanwezigheid van een zwarte mees in de Hondsdijkse polder.  
 
In de polder ernaast, de Achthovener polder, 426 grauwe ganzen, 4 wintertalingen, 516 kieviten, 68 goudplevieren 
en een grote gele kwikstaart. De laatste zat ook met 1 exemplaar in de Lagenwaardse polder waar het verder niet 
opvallend druk was met 405 kieviten en 1010 spreeuwen. 
 
Wat mij verder opviel:  
2 dodaarsjes op de Zegerplas met 21 kleine mantelmeeuwen. In de Westbroekpolder 100 grote Canadese ganzen, 
een soort die voor mijn gevoel langzaam maar zeker in aantal toeneemt. In de Grote Polder Zuid 39 veldleeuweri-
ken, waarschijnlijk op doortrek. In de Grote Polder Noord 10 buizerds en 300 kieviten. De Barrepolder zat goed in 
zijn roofvogels: 2 sperwers, 5 torenvalken en 5 buizerds. Misschien aangetrokken door de 800 spreeuwen? De 
Oostbroekpolder telde 9 wintertalingen, 1 ijsvogel en 14 graspiepers. Tenslotte nog een late bruine kiekendief in 
de Riethoornse polder. 
 
Voor het weekend worden buien en veel wind verwacht. Hopelijk doorstaan jullie deze ontberingen en doe je toch 
weer mooie waarnemingen of tel je grote aantallen. In ieder geval veel plezier gewenst met de komende telling. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ko 
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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 ze niet direct teruggevonden worden. Ze gaan 
‘stiekem’ 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 je natuurlijk altijd mensen van Naturalis tele-
fonisch benaderen (tel. 071-7519252). Het adres is tijdelijk Vondellaan 55, 2332 AA Leiden. 
 
         Uw medewerker in Naturalis 
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 Herindeling van 

DE PUTTEN tussen 
Callantsoog en Petten in 
verband met de aan de 
Honds Bossche Zeewe-
ring verloren gegane 
stenige natuur (basalt-
blokken): een hier 
aangelegde ring met 
schelpen-eilandjes werd 

meteen na de realisering bezet door meer 
dan 2.000 broedparen GROTE STERN, 
honderden VISDIEVEN, zelfs 20 paartjes 
DWERGSTERN; en zijn er toch ook nog 
STEENLOPERS te zien. 

 TWENTE blijkt voor een aantal BROED-
VOGELS van nationaal belang te zijn aan-
gaande het landelijk percentage: Middelste 
Bonte Specht 38%, Kraanvogel 20%, Grote 
Gele Kwikstaart 13%, Steenuil 10%, Winter-
taling 9%, IJsvogel 7%, Kerkuil en Oehoe 
beiden 6%; met name bij de IJsvogel zal dit 
intussen denkelijk al wel weer positief zijn 
achterhaald. 

 In het najaar 2015 verscheen de vogelgids 
SURINAME: deze beschrijft liefst 746 soor-
ten; de slechts viermaal zo grote oppervlakte 
als die van Nederland huisvest een avifauna 
groter dan die van Europa. 

 De RODE WOUW is intussen een “echte” 
Nederlandse broedvogel geworden: al in 
2015 werden er minstens 8 broedparen vast-
gesteld; de recente NL historie van deze 
prachtige sierlijke roofvogel:  in 1977 de 
eerste twee broedgevallen (Twente en 
Noord-Brabant), daarna onregelmatige ves-
tigingen tot het einde van de jaren ’80, ver-
volgens geen enkele meer tot 2010; vanaf 
2010 t/m. 2012 jaarlijks één paar, in 2013 
twee en 2014 drie broedparen; in 2015 werd 
er dus op 8 plekken gebroed, alle in Zuid-
oost- en Oost-Nederland: Overijssel 2, Gel-
derland 4 en Limburg 2. 

 Slot RODE WOUW: Duitsland heeft inter-
nationale verantwoordelijkheid voor deze 
vogelsoort: met 12.000 tot 15.000 broedpa-
ren huisvest ons buurland de helft van de 
wereldpopulatie; België herbergt er 150 tot 
180 in het uiterste oosten van Wallonië. 

 De Nederlandse teloorgang van de GROTE 
KAREKIET in een kort maar heftig over-
zichtje: begin 20e eeuw – duizenden broed-
paren, rond 1975 – 1200 tot 1600 paar, 2013 
– nog maar 120 tot 150 paren. 

 In de Wieden (zuidelijke Kop van Overijs-
sel) ligt de Hoogwaterzone DE AUKEN 
(even zuidelijk van Steenwijk); in dit orni-
thologische gebied om van te watertanden 
broed(d)en reigerachtigen en wat andere vrij 
nauw verwante soorten: Aalscholver, Blau-
we reiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, 
Kwak, Heilige Ibis en Lepelaar; de bos- en 
struikopslag aldaar huisvest nog veel meer 
leuke avifauna!  

 Tegenwoordig verblijven er  ’s winters 
tweemaal zoveel WATERVOGELS in ons 
land dan in 1975: in januari 2015 telden alle 
vrijwillige en professionele vogelaars geza-
menlijk 5,5 miljoen watervogels in ruim 
4.000 gebieden; alles bij elkaar was dit een 
oppervlakte van meer dan de helft van ons 
land. 

 De WILGENGORS is in Europa een vrij 
zeldzame broedvogel van noordelijk Rus-
land, in mondjesmaat present langs de Finse 
oostgrens; in grote delen van Siberië is de 
soort talrijk; maar recentelijk bleek dat de 
wereldpopulatie sinds de jaren tachtig met 
maar liefst 90% is afgenomen ………  één 
van de oorzaken ligt in China: de vogel 
wordt aldaar massaal (illegaal) gevangen en 
gegeten. 

 De STEPPEKIEVIT zit na jarenlange ach-
teruitgang nu toch weer in de lift: het aantal 
volwassen vogels wordt tegenwoordig ge-
schat op 11.000 tot 12.000. 

 In goede broedgebieden weet de TURE-
LUUR zich in ons land te handhaven, maar 
landelijk dalen de broedvogelaantallen toch 
gestaag: van ± 30.000 paren vóór de eeuw-
wisseling tot rond 20.000 nu.  

 Lang niet alle WESPENDIEVEN komen tot 
broeden: een derde tot de helft onderneemt 
geen poging, maar houdt er wel een soort 
territorium op na waarin de mannetjes in juli 
vaak baltsen. 

 
 
 

      Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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 In de opmars als eco-toeristisch land is CO-
LUMBIA: het huisvest niet minder dan 1900 
VOGELSOORTEN, wat meer is dan Europa 
en Noord-Amerika gezamenlijk. 

 Een wandeling door het QUACKJESWA-
TER levert meest een aardige verscheiden-
heid aan vogels op, in het meer aldaar bij-
voorbeeld Lepelaar (215 broedparen), Aal-
scholver (250 BP), Kleine Zilverreiger (10), 
Blauwe Reiger (25) en verder o.a. Dodaars, 
Geoorde Fuut, Fuut, Tafeleend, enz. 

 Ook de GROOTE PEEL biedt allerlei vo-
gel(aars)genot, zoals Dodaars, Geoorde 
Fuut, Fuut, Slobeend, Wintertaling, Riet-
gors, Sprinkhaanzanger; in de (vallende) 
schemering Roodborsttapuit (175-200 BP), 
Blauwborst (200-250 BP) en Nachtzwaluw 
(20); in de bosgebieden aldaar allerlei zang- 
en roofvogels.  

 PAPEGAAIACHTIGEN behoren tot de 
meest bedreigde orde in de vogelwereld: van 
alle soorten wordt 28% met uitsterven be-
dreigd; redenen hiervan zijn een lage repro-
ductiesnelheid, habitatverlies door ontbos-
sing en het vaak gebonden zijn aan een in 
beperkt omvang zijnd leefgebied. 

 FINLAND heeft een nieuwe nationale Rode 
Lijst van broedvogels, deze is flink wat lan-
ger dan die uit 2010: toen was nog 36% van 
alle soorten bedreigd, nu is dit 45%; slecht 
(verandering leefgebied) gaat het met o.a. 
Smient en Zomertaling, in de lift zitten Wit-
rugspecht, Zeearend en Steenarend. 

 Het WATERHOEN heeft een boeiend 
voortplantingsgebeuren: een erg lang broed-
seizoen (maart/augustus), 2 tot soms 3 of 
zelfs 4 broedsels, een legselgrootte tot wel 
11 eieren (bij meer zijn er meerdere vrouw-
tjes in het spel); toch vergaat het de soort 
hier maar matig, waaraan ligt dit dan? 

 Sinds medio jaren negentig doet de GROTE 
STERN het prima in de drie op Texel lig-
gende kolonies Wagejot, Ottersaat en Uto-
pia; in 2016 Wagejot met  4300 paren, Uto-
pia kwam tot 3100 (en Ottersaat?). 

 KLIMAATVERANDERING in de analyse: 
in het Britse graafschap Dorset is het aantal 
PROVENÇAALSE GRASMUSSEN in der-
tig jaren verachtvoudigd, daarentegen in 
Spanje afgenomen. 

 In de jaren ‘90 van de vorige eeuw telde Eu-
ropa 68.000 tot 94.000 broedparen KLEINE 

ZILVERREIGER, daarna groeide dit aantal 
door; vanuit Frankrijk leidde noordelijke en 
westelijke areaaluitbreiding tot definitieve 
vestiging in Nederland (1994), België 
(1995), Groot-Brittannië (1996) en Ierland 
(1997). 

 Vervolg KLEINE ZILVERREIGER: de 
groei zat er in enkele landen flink in, Groot-
Brittannië 2012-2013 rond 900 paren, Ne-
derland 2008 met 165-185; daarentegen 
leidden vier opeenvolgende strenge winters 
(2009/2012) tot aanzienlijke afname in Bel-
gië (2007: 36 nesten in het Zwin, 2013: 
slechts 3), Groot-Brittannië met lichte terug-
val, Nederland een dieptepunt (2012: 30-35 
paren, 2013: 68-76). 

 Slot KLEINE ZILVERREIGER, nu in Ne-
derland: de landelijke nazomerpopulatie 
kwam in 2014 boven de 500 vogels uit, de 
hoofdmacht verblijft dan in het Deltagebied 
(Westerschelde max. ± 140 ex., zo’n 120 in 
de Oosterschelde), de Waddenzeeregio ook 
rond 120; de gemiddelde winterbevolking 
zakte van ± 325 in 2007/2008 naar rond 145 
in 2009/2015. 

 Opmars van “onze” MIDDELSTE BONTE 
SPECHT” (= “MiBo”) in een notendop: in 
de vijftiger jaren van de 20e eeuw alleen 
voorkomend op het landgoed Twickel in 
Twente (en misschien Zuid-Limburg), in de 
60er jaren alleen nog enkele geïsoleerde 
broedgevallen in Twente; in 1995 één paar-
tje in De Hamert (Li.); vanaf 2004 in Over-
ijssel, Gelderland en Noord-Brabant uit het 
niets meerdere territoria. 

 Slot “MIBO”: intussen is de soort alweer 
bijna “gewoon” aan het worden, met onge-
veer gelijke aantallen voorkomend als bij-
voorbeeld IJsvogel en Grote Gele Kwik-
staart. 

 Het SBB-rietmoerasgebied DE HOUTWIEL 
(ligt nabij Veenwouden, Friesland) van 100 
ha is erg rijk aan bijzondere moerasavifauna: 
soms tot 100 territoria Waterral, rond 20 van 
Porseleinhoen, 30 Snor, ± 10 Roerdomppa-
ren, tientallen Blauwborsten, Rietzangers, 
Kleine Karekieten, ……    Een VWG-
voorjaarsweekend?   

 De BRUINE PELIKAAN is de nationale 
vogel van SINT-MAARTEN, de orkanen 
Irma en Maria hebben de stand ervan in sep-
tember 2017 gedecimeerd.

Anonymus Snuffelaer  
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Kerkuil pullen gewogen, gemeten en geringd 
 

 
 

Foto’s: Ko Katsman 

 


