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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 Bert van der Zwaan 0172-588450 team.zwaan@hetnet.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 
 Munnikenpoldercommissie Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@gmail.com 
 Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@ziggo.nl 
 Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
 Overheidszaken  Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 
 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 

 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 
 Vogelobservatiehut Ria Heemskerk  071-3414927 heemskerkria1@gmail.com 
 Wetlandwacht De Wilck  Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
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Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Bilderdijklaan 2 2394 EK 
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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: Kwak 
©Ko Katsman 
 
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 
 
De Braakbal in kleur 
Het is u natuurlijk al opgevallen! Dit keer zijn 
alle foto’s in kleur afgedrukt. Op de agenda van 
de ALV op 22 maart staat wat de consequenties 
zijn, als we dit voortzetten. Als de leden ak-
koord gaan met een forse contributieverhoging 
in 2019, zullen we de uitgave in kleur m.i.v. 
2019 continueren. Voor 2018 vervolgen we dus 
nog met een zwart-wit uitgave. 
 
In memoriam 
We ontvingen bericht, dat op 23 november Jan 
van Ommering is overleden. Op vele terreinen 
is Jan actief geweest binnen onze vereniging. 
Verschillende leden van onze VWG waaronder 
Jan Kuijt en Cor Kes waren aanwezig bij zijn 
afscheid op 29 november. We wensen zijn 
familie sterkte met het verwerken van dit ver-
lies! 
 
Natuurtuin Koudekerk aan den Rijn 
Op de jaarlijkse contactavond bestuur ↔ 
coördinatoren op 9 nov. 2017 verzucht Bert van 
der Zwaan, dat hij zo moedeloos wordt van het 
niet nakomen van afspraken door de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Vraag uit de 
vergadering: Heeft het dan nog zin om hier als 
VWG zoveel energie in te steken? Meerdere 
aanwezigen onderstrepen deze zienswijze. 
Het voelt voor Bert als een bevrijding, als we 
unaniem besluiten om er nu de stekker uit te 
trekken. 20 nov. 2017 is de brief met dit besluit 
aan de Raad en B & W van Alphen a/d Rijn 
gestuurd. 
In de dagbladen is erover geschreven. De ge-
biedsadviseur wilde per omgaande met ons 
kennismaken. We hebben ervoor bedankt! We 
wachten nog op een reactie van B & W. 
 
Munnikenpoldercommissie 
Op pagina 2 is de commissie: Oeverzwaluwhut 
“Munnikenpolder” van naam veranderd. 

We kregen van de gemeente Leiderdorp het 
aanbod om het schiereiland rondom de hut ook 
te onderhouden en een plan te maken voor de 
inrichting. 
Dit wordt te veel werk voor de 2 VWG-leden, 
die nu de oeverzwaluwhut onderhouden. 
Daarom is er een commissie gevormd om deze 
taak (met hulp van anderen) te organiseren. 
Ton Renniers blijft de contactpersoon. 
 
Ledenexcursies en – avonden 
Ton Renniers en Bert van Eijk willen de 
komende 2 jaar het organiseren van ledenweek-
enden en buitenlandse reizen afbouwen.  
Wij zoeken opvolgers om dit werk over te ne-
men. 
Ton en Bert zijn graag bereid om u uit te leggen 
wat deze taak inhoudt. Ook hulp bij het inwer-
ken geven zij graag. We rekenen op u! 
 
Www.waarneming.nl 
Rob Eveleens leverde op de contactavond 
bestuur ↔ coördinatoren een goed onderbouwd 
pleidooi voor het gebruik van 
www.waarneming.nl. Onze lokale administratie 
zouden we dan moeten stoppen. De aanwezigen 
werden door Rob overtuigd. Rond januari 2018 
is de registratie van de lokale waarnemingen via 
de site niet meer mogelijk. Ook op pagina 2 van 
deze Braakbal is “Veldwaarnemingen” ge-
schrapt. 
 
Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018 
De agenda vindt u in deze Braakbal. De overige 
stukken sturen we u bijtijds via de e-mail. 
Inmiddels hebben we een vrijwel compleet e-
mailbestand van onze leden en donateurs. 
Het bestuur hoopt op de ALV een nieuwe secre-
taris aan u te kunnen voorstellen. 
Tot ziens! 

 
           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. 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: Jaap Graveland: 
Lezing over erfvogels. 

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 

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. 
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Beheeractiviteiten 
 
 
 

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

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 

 
Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude, 
voor instructie werkzaamheden. 
 
Knotdata:  
 03- 03- 2018, 10- 03- 2018 en 
17-03-2018: Slotdag knotseizoen 
(Dit is dus een extra knotdag!) 

      
     Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450) 
(06-30344424) 

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

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 
Nieuwjaarstoespraak 2018 
 
Dit jaar werd op vrijdag 5 januari onze jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, zoals gebruikelijk 
in Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk. Ieder jaar 
mag ik, als voorzitter, een toespraak houden voor de 
aanwezige leden. Dit jaar echter, voor het eerst, met 
gebruikmaking van een microfoon. Mijn persoonlij-
ke ervaring was positief en van menigeen kreeg ik te 
horen dat ik ‘eindelijk’ goed te verstaan was. 
 

Allereerst heb ik gesproken over wat landelijke en 
provinciale zaken die op het gebied van natuuront-
wikkeling en milieu spelen. Kort heb ik het Delta-
plan Biodiversiteit benoemd dat hopelijk voor ko-
mende zomer wordt ingediend. In november 2017 is 
er een intentieverklaring ondertekend door mensen 
uit agrifood-bedrijven, natuurorganisaties en de 
landbouwsector, aangeboden aan de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola 
Schouten. Je vraagt je af of er dan eindelijk eens wat 
gaat veranderen aan de achteruitgang van de natuur. 
De resultaten van een Duits onderzoek, waaruit 
bleek dat het aantal insecten met 75 % achteruit zou 
zijn gegaan, hebben we allemaal kunnen lezen of 
horen. We ervaren het allemaal hoe de natuur ver-
armt, het aantal soorten planten, insecten, vogels 
enz. achteruit holt. Het is de hoogste tijd dat we een 
omslag gaan maken in het boerenland, waar we 
zoveel van hebben in Nederland. Ik hoop van harte 
dat dit Deltaplan echt iets laat veranderen en er een 
ommekeer komt in al die duikelende cijfers. 
 

Hierna heb ik gesproken over het volgende. In onze 
provincie Zuid-Holland moeten we regelmatig aan 
de bel trekken als de omgevingsdienst van de pro-
vincie Zuid-Holland een vergunning heeft afgegeven 
voor het afschieten van smienten, roeken enz. Te 
lichtvaardig worden vergunningen voor dit soort 
zaken afgegeven. Veel bezwaarschriften die door 
Suzanne Kuijpers van Natuur- en Milieufederatie 
Zuid-Holland met ondersteuning van Vogelbe-
scherming worden opgesteld, zijn door ons en andere 
vogelwerkgroepen medeondertekend en ingediend. 
Vaak worden vergunningen dan aangepast of zelfs 
vernietigd. Ook het beheerplan van de Provincie 
inzake de jachtvrije zone rondom De Wilck werd 
door ons met succes aangevochten en naar volle 
tevredenheid hebben we gezien dat een jachtvrije 
zone van 300 meter rond De Wilck moet worden 
gehandhaafd. 
 

Vervolgens werd stilgestaan bij een terugblik op 
2017. Een jaar waarin weer veel positieve zaken 
hebben gespeeld, maar ook verdrietige. Een aantal 
leden van onze Vogelwerkgroep zijn overleden. We 
hebben afscheid moeten nemen van Jan Hogeveen, 
Jan van Ommering, Wim Hermenet en Charles 
Devilee. 
 

Cor Kes heeft als opperknotter na ruim 35 jaar het 
bijltje erbij neergegooid. Gelukkig is er voor hem 
een prima vervanger gevonden in de persoon van 
Bert van der Zwaan. 
 

Wat speelde er verder het afgelopen jaar. Er werd 
een punt gezet achter het onderhoud van de Natuur-
tuin. De nieuwe vogelkijkhut Amalia werd in januari 
op zijn plaats gezet en geopend. Een loopbrug werd 
aangeschaft ten behoeve van de commissie Land-
schapsbeheer. Deze was hard nodig om de diverse te 
onderhouden percelen aan het Spookverlaat te berei-
ken. Om deze vernieuwingen te bekostigen werden 
diverse bronnen, met succes, aangeboord. Dat geldt 
ook voor de nieuw aan te schaffen zonnepomp, 
bestemd om in De Wilck het waterpeil beter te 
beheren. Adri de Groot heeft via zijn “Vogeldag-
boek” een oproep gedaan aan zijn vele lezers. En 
met succes. Na ruim een dag moest hij zijn lezers 
vragen niet meer te doneren omdat het benodigde 
geld reeds binnen was. 
 

De Braakbal kreeg een nieuwe drukker maar zal in 
de toekomst waarschijnlijk meer digitaal gelezen 
gaan worden. Het mailbestand van onze leden werd 
ge-updated. 
 

Dit jaar staan er weer leuke reizen en ledenavonden 
gepland. Plannen voor de verdere inrichting van het 
schiereilandje in de Munnikenpolder worden verder 
uitgewerkt, de zonnepomp zal worden geplaatst om 
De Wilck voor vogels nog aantrekkelijker te maken. 
Het komende jaar zullen er weer vele essen worden 
gerooid, noodzakelijk in verband met de essentak-
sterfte. Herbeplanting van andere soorten zal later 
plaatsvinden, waarmee het Spookverlaat uiteindelijk 
wordt verrijkt met gevarieerder bos. 
 

Kortom, veel werk te doen. We hopen op weer een 
mooi jaar. Ik wens eenieder in elk geval een gezond 
en vogelrijk 2018 toe. 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN 
LEIDERDORP 2017 

Vanaf 1980 t/m. heden spelen park en heemtuin een 
belangrijke rol in mijn vogelaar leven. Als autodi-
dact leerde ik er bos-, park- en tuinvogels kennen, 
zowel op hun uiterlijk en daarna op eerst zang en 
later via de roep. Vanaf 1983 t/m. 2002 inventari-
seerde ik er jaarlijks de broedvogels, ook werden er 
t/m. heden jaarlijks waarnemingslijsten geprodu-
ceerd. Alles bij elkaar een erg leuk, vooral leerzaam 
en ook “productief” gebeuren. Vanaf 2003 loop ik er 
maandelijks driemaal ± 2 uur een vogelronde om 
waar te nemen en te genieten; zie het eindresultaat 
van 2017 hieronder. Nadat ik me in november 1983 
tijdens een excursie aan de Ruigekade als VWG- lid 
aanmeldde (Ko Katsman voorzag me van een aantal 
gestencilde “Braakballen” op A5-formaat plus de 
benodigde stimulerende mondelinge info) ging het 
snel met mijn bredere ontwikkeling over “wilde 
vogels”. Ik heb er natuurlijk nooit spijt van gehad en 
meteen mijn figuurlijke vleugels kunnen uitslaan van 
vooral zangvogels naar ook weide-, zwem-, roofvo-
gels en allerhande groepen ander gevleugelte. Le-
denexcursies en   –weekenden droegen fors bij aan 
kennis van allerlei vogelgebieden. Veelzijdige 

activiteiten bij de club zetten me aan tot allerlei 
acties: uiteindelijk heb ik in alle commissies (vaak 
langjarig maar in één geval slechts een enkele werk-
dag “kruiwagendienst”) van alles ervaren en allerlei 
mensen nader leren kennen. Gevolg hiervan was o.a. 
een 15-jarig verblijf in het VWG-bestuur (secretaris 
- alweer via Ko - en later voorzitter). Vanaf 1980 tot 
heden, en nog steeds: leer ik “bij”!! 

Nu wat toelichting op het waarnemingsjaar 2017: 
Een “gemiddeld” jaar, zelf had ik 68 soorten; via het 
parkpersoneel 2 betrouwbare en 1 soort van Waar-
neming.nl kwamen er nog 3 bij. In totaal 71 soorten. 
Hiervan 68 ter plaatse, 3 overvliegend zonder bin-
ding (cursief weergegeven). Doortrekkers /gasten 
(ter plaatse) waren er 34 (normaal weergegeven), 
territoriale soorten ook 34 (in vet). Van de 70 contro-
leerbare nestkasten maakten 2 broedvogelsoorten 
gebruik (vet en onderstreept). In 2017 werden geen 
nieuwe waargenomen soorten of nieuwe territoriale 
soorten bijgeschreven. Vanaf 1980 t/m 2017 werden 
in totaal in/boven het gebied (nog steeds) 163 soor-
ten vastgesteld.

 
01.Aalscholver 25.Kleine Mantelmeeuw 49.Tuinfluiter 
02.Blauwe Reiger 26.Zilvermeeuw 50.Zwartkop 
03.Grote Zilverreiger 27.Stormmeeuw 51.Tjiftjaf (1♂geen voeling met Ib.Tj.♀) 
04.Knobbelzwaan 28.Kokmeeuw 52.IberischeTjiftjaf (♀geen paring Tj.♂.)  
05.Grauwe Gans (vestiging mislukt) 29.Houtduif 53.Bladkoning 
06.Soepgans 30.Stadsduif 54.Goudhaan 
07.Kolgans 31.Turkse Tortel 55.Vuurgoudhaan 
08.Nijlgans (exoot) 32.Halsbandparkiet 56.Staartmees 
09.Smient 33.Gierzwaluw 57.Pimpelmees 
10.Krakeend 34.IJsvogel 58.Koolmees 
11.Slobeend 35.Groene Specht 59.Boomkruiper 
12.Wilde Eend 36.Grote Bonte Specht 60.Spreeuw 
13.Soepeend 37. Boerenzwaluw 61.Huismus 
14. Wintertaling 38.Grote Gele Kwikstaart 62.Gaai 
15.Kuifeend 39. Winterkoning 63.Ekster 
16.Buizerd (vestiging mislukt) 40. Heggenmus 64.Kauw 
17.Sperwer (broedgeval mislukt) 41. Roodborst 65.Zwarte Kraai 
18. Huishoen (kip) (exoot) 42. Merel 66.Vink 
19.Waterral 43. Zanglijster 67.Keep 
20.Waterhoen 44. Kramsvogel 68.Groenling 
21.Meerkoet 45.Koperwiek 69.Putter 
22.Regenwulp 46. Beflijster 70.Sijs 
23. Bokje 47.Kleine Karkiet 71.Grote Barmsijs 
24.Grote Mantelmeeuw 48.Bosrietzanger  36 niet-zangvogels; 35 zangvogels                
 
            Bert van Eijk 
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Wintergasten in Zuid-Holland 
Ledenexcursie 17 december 2017 

 
Omdat Bert en 
Ton al heel 
lang excursies 
leiden en Jan 
er niet meer is, 
werd er een 
oproep gedaan 
aan leden om 
ook hun steen-
tje bij te dra-
gen. Daar 
voelde ik me 
wel door 
aangesproken; 
ik ga al zo lang 
mee. 
 
Dus in plaats 
van na een 
drukke week 

er lekker ontspannen “achteraan te sjokken” zelf op 
zoek naar leuke plekken. Om hopelijk anderen op 
het idee te brengen dit ook eens te doen, beschrijf ik 
ook onze voorbereidingen. 
 
Mijn man deed ook mee en we kregen goede hulp 
van Louis. Hij weet overal goed de weg. 
Op internet heb ik naar natuurgebieden in Zuid-
Holland gezocht en gevonden. Een keer met Louis 
en manlief om de tafel gaan zitten om door te spre-
ken hoe we het zouden aanpakken. 
 

Kort voor de excursie is Louis al die kant uit ge-
weest, hij ging toch zelf al met iemand vogels kij-
ken. Het zag er goed uit. 

Een paar dagen voor de 17de zijn we met zijn drieën 
gaan kijken. Maar dat viel tegen. De sneeuw was net 
gesmolten, de paden waren niet meer begaanbaar, 
veel te drassig. En geen vogel te bekennen. We 
konden wel zien dat bij beter weer in het voorjaar, 
het er vast heel anders uitziet.  
 
Dus dan gaan we weer op ’inspectie’ voor de excur-
sie van april. Ook nog naar een ander gebied gere-
den, ook niet veel te beleven. We hadden wel een 
leuke dag maar zo was het toch niet de bedoeling. 
Zo is het gekomen dat we zondag menigeen teleur-
gesteld hebben: geen nieuwe, onbekende bestem-
ming dus. Maar als troost zeg ik maar: wat in het vat 
zit……Als eerste zijn we naar de Brouwersdam 
gereden. 
Er hingen mooie buien in de lucht, het licht was 
mooi en er zwom van alles, zie waarnemingslijst. 
Bv. heel veel Roodkeelduikers. Ik heb nog nooit 
zoveel Eidereenden bij elkaar gezien. We namen 
ruim de tijd om te kijken. 
 
Hierna zijn we al vogelend doorgereden naar Stel-
lendam. Wel eerst een toiletpauze in gelast, dat had 
ik onze damesleden beloofd.  
 
Aangekomen bij Stellendam was het net opkomend 
of afgaand tij dus het water was niet te ver wegge-
trokken en daarom zaten de vogels ook niet al te ver. 
We zagen steeds meer. Weer een hele tijd gebleven. 
 

Aanvankelijk waren we van plan om als derde 
bestemming naar Oostvoorne te gaan, geen idee of er 
wat zou zitten. Maar Bert wist nog een paar goede 
plekken, redelijk in de buurt. Eerst naar de Koude 
Hoek. Dat bleek een goed plan. We waren de auto 

Paarse strandloper  ©Gerda van Kleef 

Aalscholver in regenboog 

Drieteen strandloper   ©Gerda van Kleef 
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nog niet uit of zagen al Baardmannetjes. En een 
Kleine zilverreiger. Verderop zat ook van alles. Je 
bleef kijken. 
 
Slingerdeslang naar Westplaat Buitengronden. In de 
kijkhut stonden we beschut. 

Hierna was het gedaan met de pret en gingen we 
huiswaarts.  
 
Het was een mooie, gezellige dag, het weer heeft 
daar ook aan meegeholpen en we hebben heel veel 
gezien

 
            Jikke 
 

Waarnemingen excursie Zuid-Holland  
 

Aalscholver Grote bonte specht Kuifduiker Spreeuw 
Baardman Grote mantelmeeuw Kuifeend Steenloper 
Bergeend Grote zaagbek Lepelaar Stormmeeuw 
Blauwe reiger Grote zilverreiger Meerkoet Torenvalk 
Bonte strandloper Holenduif Merel Tureluur 
Brandgans Houtduif Middelste zaagbek Turkse tortel 
Brilduiker Huismus Nijlgans Vink 
Bruine kiekendief IJseend Paarse strandloper Waterhoen 
Buizerd Kanoet Pijlstaart Wilde eend 
Dodaars Kauw Pimpelmees Winterkoning 
Drieteenstrandloper Kievit Putter Wintertaling 
Eider Kleine zilverreiger Roodborst Wulp 
Ekster Kluut Roodkeelduiker Zanglijster 
Fazant Knobbelzwaan Rosse grutto Zilvermeeuw 
Fuut Kokmeeuw Rotgans Zilverplevier 
Gaai Kolgans Scholekster Zwarte kraai 
Goudplevier Koolmees Slechtvalk Zwarte zee-eend 
Grauwe gans Krakeend Slobeend Zwarte zeekoet 
Groenling Kramsvogel Smient  
    
Totaal 75 soorten    

Kijkhut Westplaat         © Marcel Hospers 
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Aankondiging Telling december 2017 
 
Beste mensen, 
 
Ik ben benieuwd of de sneeuwval van zondag en maandag veel invloed heeft op de soorten en aantallen van de 
komende telling. In ieder geval is een taaie rakker als de wulp gebleven, want zelfs onder de sneeuw vond hij nog 
voedsel. 

Met 263 exemplaren was deze sierlijke 
vogel aanwezig in de Hondsdijkse polder 
en ook in de Geerpolder werden er 284 
gezien. In de Geerpolder zaten ook nog 
950 kieviten. Voor meer kieviten moest 
je in De Wilck zijn n.l. 3663 en dan ook 
nog eens 2500 kieviten in de polder 
Achthoven. 
Ganzen werden er nog niet zo veel 
geteld. Een exoot als de grote Canadese 
gans liep met 179 exemplaren in de 
polder Achthoven. Verder nog 248 
kolganzen in de Westbroekpolder en een 
voor ons heel zeldzame soort: 1 rotgans 
in De Wilck. 
Wat verder opviel: 
4 wintertalingen in de Wijde Aa en 3 
dodaarsjes in de Zegerplas.  In de Does-

polder 2 heel late scholeksters, 2 wintertalingen in de Vlietpolder en ook niet zo vaak gezien bij ons in de Gnep-
hoek  2 grote mantelmeeuwen, plus 13 graspiepers. Daar zat trouwens in oktober nog een roodborsttapuit. 1760 
goudplevieren in de polder Achthoven en bij de buren in de Hondsdijkse polder 1 slechtvalk, 15 veldleeuweriken 
en een grote gele kwik.  Een andere grote gele kwik liet zich bewonderen in de Lagenwaardse polder. En ook de 
steenuil liet zich daar nu eens een keer overdag zien. De enige ijsvogel deze maand werd in de Grote Polder 
Noord waargenomen. In de Barrepolder 1 dodaars, 1 sperwer en een soort die zich moeilijk laat tellen: 8 water-
snippen. 
 
In De Wilck de hele bejaagbare 
populatie smienten, als het aan de 
barbaren van de provincie ligt: 6756. 
Verder in De Wilck: 46 wintertalin-
gen, 3335 goudplevieren en 2650 
spreeuwen. In de Riethoornse polder 
tenslotte 180 krakeenden en 14 
wintertalingen. In november waren er 
beduidend meer blauwe dan grote 
zilverreigers. Samen telden we 44 
grote zilver- en 73 blauwe reigers. In 
totaal hebben we via de app, met 
turfjes of een voor een 37.890 vogels 
geteld. 
 
Met veel dank voor jullie inspannin-
gen in het afgelopen jaar wens ik 
jullie heel fijne feestdagen en wel-
licht zien we elkaar op de nieuw-
jaarsreceptie. 
 
            Met hartelijke groet, 
           Ko Katsman 
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Onlangs overleed Jan van Ommering, voor de VWG een jarenlang lid en voor mij mijn opa. Omdat hij zijn 
liefde voor vogels aan mij heeft doorgegeven wil ik hem hier, met andere vogelaars die begrijpen wat dat 
betekent, bedanken.        

          Joost den Houdijker 
 
 

IN MEMORIAM JAN OMMERING 
 
 

Op 20 mei 1987 werd ik geboren, en was ik jouw eerste kleinzoon. Als kersverse opa 
had je je zinnen gezet op het delen van je grootste hobby: Vogelen! Bij jou thuis lag 
een vogelgids, en hoewel ik met mijn 3 jaar nog niet kon lezen, wist ik al snel de 
namen van allerlei vogels. Je nam me graag mee uit wandelen, om de vogels ook in 
het echt te leren kennen; Op zoek naar zwaluwnesten in Koudekerk, zoekend naar 
weidevogels langs de Mattenkade en natuurlijk naar de vogelhut in 't Spookverlaat.  
 
Die vogelhut (in de krant ook wel bekend als "vogelkut") had jij grotendeels ge-
bouwd, en trots dat je was! Je vertelde dat Ko Katsman model had gestaan. Zijn ma-
ten waren 'al zittend' opgemeten, om zo de juiste hoogte van de kijkgaten vast te stel-
len. Een prachtige hut, die helaas onlangs triest aan z'n einde is gekomen. Je baalde 
enorm; "Het was wel een mooie hut, hè?", vroeg je aan me. 
 
Naast de vogelhut, bouwde je ook nestkasten voor de VWG. Mezenkasten met een 
gemakkelijk open te maken voorkant, om ze op simpele wijze schoon te maken. Mijn 
pimpelmezenkast, die ik van jou kreeg, hangt al 7 jaar hier op het balkon en heeft al 
minstens 3x jongen grootgebracht. 
Samen met jou mocht ik voor 't eerst mee met de VWG, op ganzenreis naar Zeeland, 
onder leiding van Bert van Eijk. Daar zat ik dan als tienjarig jongentje in een bus vol 
senioren. Ik vond het geweldig en jij genoot daar aanzienlijk van. En komende febru-
ari, ga ik gezellig weer mee! 
 
Dankzij het doorgeven van jouw hobby, ben ik zelf ook vervent vogelaar geworden, 
en zelfs actief lid bij de VWG. Zo help ik bij de PR commissie en ben ik betrokken 
bij de inrichting en het beheer van de Munnikkenpolder. 
 
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over mijn opa en wat hij heeft betekend 
voor de VWG, maar waarschijnlijk weten jullie daar als leden van de VWG meer 
over te vertellen dan ik. 
 
Door het vogelen en het buiten zijn, heb ik een 
enorme liefde voor natuur ontwikkeld, en ben 
ik inmiddels zelfs afgestudeerd ecoloog. Toen 
ik vertelde over mijn eigen bedrijf in natuurex-
cursies, was mijn opa duidelijk trots.  
 
Bedankt opa, voor het delen van je hobby's. 
Ik geniet er nog iedere dag van. 

 
 
 
 

Jan Ommering (1936-2017) 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2018  
 
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 22 maart 
2018  in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, 
We beginnen om 20.00 uur en willen uiterlijk 22.30 uur stoppen! Halverwege pauzeren we. 
 

Agenda. 
1. Opening en algemene mededelingen door Bas Bijl (voorzitter) 
2. Tekstuele vaststelling (en n.a.v.)  het verslag van de ALV van 30 maart 2017  
3. Bijzondere onderwerpen: a. De Braakbal in kleur?  Contributieverhoging noodzakelijk! 
 b. Munnikenpolder (inrichting schiereiland). Nieuwe commissie! 
 c. Vrijwilligers voor het organiseren van een publieksavond:  
     20 sept. ’18 en 11 april ‘19. 
 d. Opvolging Ton Renniers en Bert van Eijk met name voor het 
     organiseren van weekends en buitenlandse reizen. 
 e. Natuurtuin Koudekerk. Per 20 november 2017 hebben wij 
     alle werkzaamheden  gestaakt. 
 f. Vogelcursus organiseren? Ronald Klingers/Ko Katsman. 
4. Vaststelling (en n.a.v.) secretariaatsverslag 2017  
5. Financiën: 

 Verslag controlecommissie over 2017 door Casper Bottemanne en Johan Hogendoorn. 
 Vaststelling jaarstukken 2017 
 Vaststelling begroting 2018 
 Samenstelling controlecommissie over 2018: Johan Hogendoorn (lid tot 2020) en  

Wim de Groot (lid tot 2022). Reservelid: Casper Bottemanne. 
6. Bestuursverkiezing:   
    Aftredend en niet herkiesbaar: Piet van Woerden (secretaris) 
    Het bestuur kan nog geen kandidaat voorstellen. 
7. Bibliotheek* 
8. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, Huiszwaluwnesten/nestkasten, Spookverlaat/Kruiskade 
9. De Braakbal 
10. Educatie & publieksactiviteiten 
11. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 
12. Ledenexcursies en avonden: de Highlights voor seizoen 2018/2019 
13. Munnikenpoldercommissie (hut en schiereiland) 
14. Nestkastenvoorraadbeheer 
15. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan”  
16. Overheidszaken 
17. PR-commissie: Website, Facebook, Twitter/Instagram 
18. Tellingen: Euro Birdwatch, Sovon-Vogelatlasproject,Wintertellingen 
19. Uilencommissie 
20. Vogelobservatiehut 
21. Wetlandwacht De Wilck 
22. Rondvraag (vragen zo mogelijk tevoren aan het secretariaat doorgeven!) 
23. Sluiting. 
 
* De agendapunten 7 t/m 21 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie of 
   contactpersoon hiervoor punten heeft aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets 
   naar voren wil brengen, of er vanuit de ALV vragen komen. 
 
Eventueel kunt u de financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
Ze worden op de vergadering uitgedeeld. 
 
          Piet van Woerden 

Secretaris 
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Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen – oktober 2017 (IVN/KNNV regio Leiden) 
2. De Strandloper 49.4 – december 2017 (Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 
3. Limosa 90.1 – 2017 (NOU/Sovon) 
4. Limosa 90.2 – 2017 (NOU/Sovon) 
5. Praatpaal 35.2 – 2017 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
6. Sovon-Nieuws 30.4 – december 2017 (Sovon) 
7. Vogelbalans 2017 Thema: Rode Lijst (Sovon) 
8. Vogels 05/2017 (winter) (Vogelbescherming Ned.) 

 
 

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

Piet van Woerden 
Secretaris 

 

 

 

 
Contributie /donatie 

 

Beste leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 
 
Gelukkig hebben de meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt.  
 
Het is nog wel geen 28 februari 2018, maar langs deze weg willen wij u er al vast aan herinneren, voor zover u 
nog niet betaald heeft, uw bijdrage graag voor deze datum te voldoen. 
 
Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedragen, welke overigens ook op pagina 2 van dit blad 
staan onder ‘Ledenadministratie’: 
 

Contributie jeugdlid 12 t/m 15 jaar  €   9,50 
  Contributie lid > 16 jaar    € 18,50 
  Contributie gezinslid/huisgenoot   €   9,50 
  Donateur     € 14,00 
 
Het bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 520103 t.n.v. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
te Hazerswoude.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Met vr. groeten, 
Leo van Soldt 
Penningmeester VWG 
Tel. 071-3412862  
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BROEDVOGELINVENTARISATIE SPOOKVER-
LAAT-KRUISKADE 2017 

 
“Delen” is tegenwoordig het gebruik: opdracht-
gevers, VWG-teamwerk, lezers, overheden 
Binnen een maand na uitkomen van dit nummer 
loopt het inventarisatieteam in het dan alweer 24e 
seizoen de bekende rondjes in ons oudste kern-
werkgebied. We naderen dus de kwart-eeuw-
mijlpaal (= seizoen 2019), maar dit verslag gaat nog 
pas over de 23ᵉ editie (2017) van dit jaarlijkse eve-
nement. 
 
Intussen zijn alle belanghebbenden (SBB, SOVON, 
VWG-bestuur, leiding VWG-Commissie LB, VWG-
BVI/BMP-team Spookverlaat/Kruiskade, VWG-
coördinatoren) voorzien van de hele set informatie. 
Dit artikel is een samenvatting van het zonet ge-
noemde rapport, maar wel met een andere inslag. 
  
Om tot resultaat te komen heeft het zeskoppige 
BVI/BMP-team in het verslagjaar weer in alle op-
zichten prima kunnen samenwerken. Maar het “de-
len” van het hele gebeuren met bijbehorende gezel-
ligheid was en blijft de belangrijkste en sterkste 
pijler. Sjon, Ingeborg, Gerard, Geert-Jan, Leo: als 
teamleider/coördinator mijn stevige dank, gelukkig 
gaan we gezamenlijk door!  
 
“Meten is Weten” leidde ook bij allerlei VWG-
bemoeiingen [zoals aanwijzing De Wilck tot Euro-
pees Belangrijk Vogelgebied en later Natura-2000-
gebied, hsl-ondergronds, overleg met allerlei publie-
ke en andere organisaties] regelmatig tot meer en 
zelden wat minder succes aangaande bescherming 
van de wilde vogels. Dit werkt zeker stimulerend om 
tel- en inventarisatiewerk voort te zetten, vooral als 
dit ook nog bijdraagt aan kennisvergaring ten bate 
van lokale, regionale en landelijke situaties. 
 
Daarom is het ook telkens weer een opsteker als 
Staatsbos en Sovon positief reageren op onze resul-
taten en rapportages. Sovon deelde bijvoorbeeld 
persoonlijk mee dat in het landelijke jaarverslag 
“Broedvogels in NL 2016” inhoudelijk ook wat uit 
onze rapportage wordt vermeld/aangehaald. De duur 
van de jaarlijkse reeksen trekt ook zeker aandacht, 

net als dus de inhoudelijke rapportages. Staatbosbe-
heer nam de uitkomsten met interesse en aandacht 
door: nu reageerde men op de geldige presentie van 
Sprinkhaanzanger (nieuwe soort, volgnummer 77) en 
de Ransuil- en Waterralvestigingen. Ook op de 
relatief hoge aantallen Spotvogelterritoria met daar-
door dus een grote populatiedichtheid van deze Rode 
Lijst-2014-soort gedurende de laatste jaren in het 
gebied.  
 
Waarom doen we dit werk zoals we het doen? 
Tijdens het broedseizoen 2017 hadden we 14 be-
zoekrondes nodig om een goede basis te kunnen 
leggen voor een resultaat dat ons tevreden stelde. 
Natuurlijk maakten we ook nu weer gebruik van een 
aantal “spelregels” om een zo reëel mogelijk beeld 
van de broedvogelbevolking te verzamelen. Om te 
vermijden dat de lezer jaarlijks met (bijna) precies 
dezelfde inhoud van dit verslag wordt geconfron-
teerd lijkt het weleens zinvol om aan de spelregels 
wat extra aandacht te besteden. Sommige van de 
onderstaande zaken zijn simpel en oerlogisch, andere 
worden vermeld en uitgelegd in de Sovon Handlei-
ding, natuurlijk maken we ook gebruik van onze 
eigen in de loop der jaren opgebouwde ervaringen 
(sinds 1983 wordt er al in de regio namens de VWG 
geïnventariseerd).          
 
Basis van het broedvogelinventarisatieseizoen is het 
jaarlijks op te stellen rondeschema. Daarin houden 
we rekening met een evenwichtige verdeling tussen 
de aantallen ochtend-/dag-, vroege avond-, avond-
/nacht- en “echte” nachtrondes. Vogels gebruiken nu 
eenmaal niet allemaal dezelfde lichtsterkte, klokuren 
en wat dies mee zij om zich het gemakkelijkst te 
laten zien en/of horen. Dit is ook de reden om sys-
tematisch elke ronde vanaf een andere plek te begin-
nen en daarbij ook weleens andersom te lopen. Zo 
ontloopt men mogelijke problemen om soorten te 
missen (vroege zangers, late avondzangers, nachtvo-
gels). Ook moeten we weleens een ronde uitstellen 
als het teveel regent (minder vogelactiviteiten, te 
hinderlijk voor het team om goed te werken) of te 
hard waait (zang gaat te veel verloren door hinder 
van bladgeruis). Soms laten we de laatste nachtronde 
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vervallen omdat de resultaten zodanig zijn dat we 
geen zinvolle aanvullingen meer denken te kunnen 
inbrengen (Ransuil en Waterral). Dit betekent ook 
“minder verstoring” van deze gevoeliger soorten. 
 
Een andere stelregel is: zo min mogelijk verstoring 
veroorzaken. We ontkomen er niet aan om per ronde 
bij grotere bosdelen een paar insteken te maken of er 
stil doorheen te lopen. Bij kleinere als groepje bij 
elkaar liggende boskavels lopen we er omheen, 
zang/roep is dan voldoende waar te nemen. Verder 
delen we aan derden niet mee of/waar zich “aan-
trekkelijke”, “bijzondere” dan wel “kwetsbare” 
vogelterritoria bevinden. In elk geval komen soorten 
als Bruine Kiekendief, Havik, Buizerd, Sperwer, 
Boomvalk, Torenvalk, Patrijs, Waterral, Ransuil, 
IJsvogel, Grauwe Vliegenvanger, Matkop e.d. hier-
voor in aanmerking. Jaren geleden werd in de toen 
nog gebruikte logboeken in de eerste Amaliahut 
weleens door derden gemopperd over het niet ver-
melden van dergelijke soorten voor belangstellen-
den, maar binnen de broedtijd is het beslist zaak om 
zo te blijven handelen. Aangaande wintergasten + 
doortrekkers kan men trouwens ook rationeel m.b.t. 
verstoring tewerk te gaan.   

 
Zoals zonet werd vermeld, is de theoretische basis 
van de aanpak van het veldwerk de Sovon Handlei-
ding. Deze wordt herhaaldelijk aangepast of ver-
nieuwd. De laatste uitgave is van 2016 onder de 
naam “Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek”. 

Sinds 2011 is de gegevensinvoer helemaal gedigita-
liseerd, waardoor het dagenlange bureauwerk om de 
waarnemingen conform allerlei criteria per soort te 
clusteren tot territoria door de computer is overge-
nomen (=autoclustermethode). Dit scheelt enorm 
veel tijd, moeite, discussies, frustraties (?!), aanma-
ningen tot inleveren, enz. Toch maken we in overleg 
met Sovon gebruik van mogelijkheden om bij be-
paalde soorten beter, maar meteen ook afwijkend 
tewerk te gaan, zoals bij de Grauwe Gans en Soep-
gans. Pogingen om ook de Wilde Eend daarbij te 
betrekken lukken ons bij Sovon (nog?) niet.     
 

Verder merken wij, dat het klakkeloos volgen van de 
richtlijnen bij in ons geval de Kuifeend niet reëel 
werkt: de clustermethode in combinatie met de 
Handleidingregels geeft beduidend meer geldige 
territoria aan dan wij in werkelijkheid als unanieme 
gezamenlijke teammening hebben. Sinds 2017 
stellen we dit dan ook wat bij, zoals we dat voor de 
clustermethode (ongeveer) deden.  
 
Seizoen geslaagd!?  Uitroeptekens, vraagtekens; 
lokaal, regionaal, nationaal, internationaal ……… 
Aantallen zeggen zeker het een en ander, maar het 
breekpunt is: waarop is dit onderzoek gericht?  In 
het geval van het B(roedvogel) M(onitoring) 
P(roject) is de basis het minstens vaststellen van het 
aantal territoria per vogelsoort. Het gaat daarbij om 
de presentie en de waarnemingen m.b.t. wat hierbij 
aan vogelacties plaatsvindt.  Over overleving van 
uitgevlogen jonge vogels wordt niets geregistreerd. 
 
Ook educatie/presentie zonder territoriaal gedrag 
kan tijdens BMP-rondes een rol spelen: welke soor-
ten worden er dan waargenomen in/naast/boven het 
onderzoeksgebied? Staat ook los van het BMP, maar 
biedt, indien in de verslaglegging vermeld, wel wat 
extra’s voor informatie/promoting enz. Tijdens 
iedere veldronde hoor en zie je natuurlijk van alles. 
Meestal slaat dit op waarnemingen waarvoor je 
binnen het gebied functioneel actief bent, maar een 
“educatieve” inslag telt ook mee: “men wil graag 

Grauwe gans   ©Ko Katsman 

Grauwe vliegenvanger  ©Adri de Groot 
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weten wat men kan waarnemen als men daar is”. Of: 
welke soorten zijn actief in de nabijheid? Welnu, 
tijdens de veertien veldwerkrondes namen we 87 
verschillende vogelsoorten waar (te zien, te horen of 
beide). Dit is er één minder dan de 88 tijdens het 
broedseizoen 2016. Deze keer geen maar eens geen 
publicatie van een selectie hieruit, omdat deze toch 
altijd subjectief is …… 
 
In elk geval kan volgens BMP-maatstaven het 
broedseizoen 2017 voor het onderzoeksgebied als 
geslaagd worden beschouwd, dit wordt gestaafd 
door: 
Het aantal territoriale soorten bedroeg 56, het 
record van 2014 (55) werd dus gebroken. 
Er kon 1 nieuwe territoriale soort worden toege-
voegd: Sprinkhaanzanger, gebiedsvolgnummer 77! 
Het aantal geregistreerde geldige territoria kwam 
uit op 520, dit is een tweede plek na 2015 (550). 
Vergeleken met het voorgaande jaar 2016 (493 
territoria) was er een stijging van 27 (= + 5,5%). Bij 
de niet-zangvogels bleken 27 territoriale soorten 
goed voor 227 geldige territoria (2016: 25 resp. 
222). In de plus dus met 2 soorten en 5 territoria 
(stijging 8% resp. 2,25%). Aangaande de zangvogels 
waren de uitkomsten: 29 territoriale soorten met 293 
geldige vestigingen (2016: 28 resp. 271). Ook nu 
weer in de plus: 1 soort en 22 territoria (= stijging 
3,6% resp. 7,9%).  
 
Behalve een lokale en regionale betekenis als vogel-
gebied is het niet onbelangrijk en ook interessant om 
na te gaan hoe dit landelijk en internationaal in 2017 

lag. Er vestigden zich 5 soorten die op de Neder-
landse Rode Lijst 2004 staan, met in totaal 13 geldi-
ge territoria.     Dit waren: Boomvalk (1), Koekoek 
(1), Ransuil (2), Spotvogel (8), Grauwe Vliegenvan-
ger (1). In 2017 waren 2 soorten geldig present, die 
in de Europese Vogelrichtlijn 1979 zijn opgenomen, 
te weten Ooievaar (1) en Blauwborst (2), gezamen-
lijk dus 3 vestigingen.  Dit lijkt op zichzelf niet veel, 
maar over de hele periode van 23 jaar inventariseren 
bekeken ziet het beeld er toch beslist anders uit!  
 
Het gebied heeft in die lange periode te maken gehad 
met 3 Europese Vogelrichtlijnsoorten (Ooievaar, 
Blauwborst en Grote karekiet, met respectievelijk 
24, 9 en 1 territoria) = alles bij elkaar 34 geldige 
vestigingen.  De Ooievaar springt hieruit: elk jaar 
met 1 vestiging, in 2014 zelfs 2)! Bekijken we de NL 
Rode Lijst 2004 over diezelfde 23 jaar, dan blijkt dat 
het gebied 15 soorten met in totaliteit 307 geldige 
territoria heeft gehuisvest. Dit betrof: Slobeend (1), 
Boomvalk (13), Patrijs (1), Koekoek (27), Ransuil 
(53), Groene Specht (2), Nachtegaal (1), Grote 
Karekiet (1), Spotvogel (115), Grauwe Vliegenvan-
ger (9), Matkop (8), Wielewaal (3), Huismus (1), 
Ringmus (67) en Kneu (2).  Het meest in het oog 
springen Spotvogel, Ringmus, Ransuil, Koekoek en 
Boomvalk. In deze opsomming van 15 soorten zitten 
er intussen 10, die (bijna) niet (meer) in het gebied 
voorkomen (Slobeend, Patrijs, Groene Specht, 
Nachtegaal, Grote Karekiet, Matkop, Wielewaal, 
Huismus, Ringmus en Kneu). In de meeste gevallen 
waren dit toevalstreffers, alleen Matkop en Ringmus 
waren in een aanzienlijk of zelfs groot aantal broed-
seizoenen geldig present. Momenteel is zijn maar 5 
soorten van de Rode Lijst en 2 van de Europese 
Vogelrichtlijn (meer of minder) regelmatig territori-
aal aanwezig. In totaal claimden deze 7 soorten in 
2017 zestien “eigen erfjes”. 
 
Tot slot van dit hoofdstuk: twee “oude” nieuwelin-
gen!  
Allereerst de IJsvogel: in de jaren 2007 t/m. 2009 
driemaal jaarlijks genoteerd, daarna tijdens zeven 
broedseizoenen afwezig, maar in 2017 dan toch weer 
geldig als broedvogelsoort present.  Afgaand op de 
populatiegroei in ons land tijdens de laatste jaren niet 
onverwacht, maar toch een opsteker! 
Ook een verrassing was de terugkeer van de 
Spreeuw: al vóór 1995 een dankbare nestkastbenut-
ter, in 1995 t/m. 1999 en 2001 geldig aanwezig 
(dankzij de vele nestkastencontroles van Cor en 
Siem bevestigd). In 2000 en de lange periode 
2002/2016 (dus 16 broedseizoenen) absent, maar in 
2017 door het team waargenomen als gebrui-
ker/gebruikster van een natuurlijke boomholte! Wie 
weet in 2018 weer?! 
 Boomvalk    ©Adri de Groot 
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Hoe verging het de soorten van de leefgebieden open 
water, moeras, bos en “diversen”? 
De habitat open water huisvestte in 2017 11 soorten 
met 170 territoria/broedparen. Het vijfjarig gemid-
delde 2013/2017 kwam uit op 11,2 soorten en dat 
van de territoria op 171,0. Het broedseizoen 2017 
blijkt in deze habitatcategorie qua soorten (- 1,2%) 
en territoria (- 0,6%) vrijwel gemiddeld. 
Het leefgebied riet, moeras, verlanding, vochtige 
ruigten bood plek aan 8 soorten met 63 territoria. De 
periode 2013/2017 kwam gemiddeld uit op 6,6 
soorten en 52,2 geldige vestigingen. Deze categorie 
leefgebied blijkt in 2017 ruim bovengemiddeld (+ 
17,5%) in soortaantallen en hoog er boven (+ 
21,1%) wat territoria aangaat. 
Bos, bosranden, bomenrijen, struiken + struwelen 
scoorden 32 soorten met 281 geldige vestigingen.  
Het gemiddelde over de laatste vijf jaren was 31,6 
soorten met 256,8 territoria. Seizoen 2017 was qua 
soorten gemiddeld (+ 1,3%), maar in geldige terri-
toria bovengemiddeld eindigde (+ 9,4%). 
De verzameling overige habitatten telt naar ervaring 
sinds 1995 thans in theorie 9 mogelijke soorten. In 
2017 was hier sprake van een bezetting van 5 
soorten, die gezamenlijk 6 territoria bezet hielden. 
Het vijfjarig gemiddelde staat op 4,1 soorten met 4,6 
territoria/broedparen. In deze categorie zit 2017 
relatief ver bovengemiddeld bij zowel soorten 
(+22% als territoria +30,4%). De lage 
werkaantallen geven hier eigenlijk geen reëel beeld 
in vergelijking met de andere drie categorieën. 
Bezien we alle vier de habitatcategorieën gezamen-
lijk dan heeft 2017 in totaal 56 geldige broedvogel-
soorten opgeleverd, met 520 territoria/broedparen. 
Het vijfjarige gemiddelde 2013/2017 is 53,4 soorten 
en 484,6 geldige vestigingen.  Het broedseizoen 
2017 aangaande het totale onderzoeksgebied blijkt 
wat soorten betreft bovengemiddeld uitgevallen (+ 
4,9%) en aangaande de territoria idem (+ 7,3%). 
 
Seizoen 2017 - totaalscores. 
Vergeleken met 2016 was er een toename van 27 
territoria/broedparen (= + 5,5%); dit betreft opge-

telde scores van alle geldige gevestigde soorten, 
maar uitkomstenverschillen per soort kunnen er heel 
anders uitzien!  Het aantal geldige broedvogelsoor-
ten van 56 was 3 meer dan het jaar ervoor (= + 
5,7%). Dit aantal varieert vanaf 2005 relatief niet 
echt veel: het schommelt wat van 49 t/m. 56 en in de 
jaren 2014/2017 nog minder, n.l.: 55/53/53/56. 
 
De gemiddelde dichtheid aangaande het aantal 
territoria/broedparen over het hele gebied (dus land 
en water) bedroeg in 2017 (520:25 =) 20,8 per ha. 
Het vijfjaarlijks gemiddelde 2013/2017 kwam uit op 
19,4/ha. Ook hierbij per soort (soms wel duidelijke) 
verschillen. In elk geval scoort het verslagseizoen 
wat bovengemiddeld (+ 7,2%).                                 
Bekijken we de gemiddelde bezetting door het 
aantal soorten over de jaren 2013/2017 (265:5 =) 
blijkt dit 53, dan is de conclusie dat deze is gestegen 
ten opzichte van de vorige periodes; los daarvan ligt 
deze over de totale 23-jarige periode gemeten nu nog 
duidelijk hoger (1092:23 =), namelijk toen 47,5. Per 
ha kwam de bezetting in 2017 uit op 2,2 per soort. 
 
Tot slot: 2017 zorgde voor 1 nieuwe broedvogelsoort 
in het gebied. Dit bleek de Sprinkhaanzanger, de 
bekende hoge ratelzang werd meermalen gehoord, 
ruim voldoende voor een geldig territorium. De soort 
kreeg het volgnummer 77; wanneer komt nummer 78 
op de teller erbij? Misschien de Snor? 
 
Tijdens de ochtend-/dagronden is het in grotere 
bosjes, bestaand uit diepe en meerdere kavels direct 
naast elkaar, vooral in mei vaak moeilijk om tijdens 
gelijke zang van veel verschillende soorten en veel 
individuen zogenaamde dubbeltellingen te voorko-
men. Hierover wordt doorlopend tussen de teamle-
den intensief beraadslaagd. Het betreft hier vooral de 
boskavels tussen Oostvaartfietspad/Beukeboom, 
tussen Koot/Amalia-vogelhut en het “Driehoeksbos” 
tussen Spookverlaatrijweg/N11. 
 
Wat attentie voor een aantal soorten. 
Voor de Ooievaar is het nodige aan hijs-, klim-, 
schoonmaak- en herstelwerk verricht, hulde aan de 
mensen van ons VWG-Landschapsbeheer! Na de al 
vooraf afgesproken inspectie van het paalnest bleek 
dit verstopt te zitten met uitwerpselen, prooiresten en 
wat dies meer zij. Geen afwatering! Daardoor waren 
er de laatste jaren geen jongen uitgevlogen, hoe wel 
deze wel in het nest present waren geweest. En het 
heeft gewerkt: in 2017 vlogen er twee jongen uit!! 
 
Bij de Grauwe Gans en Soepgans gebruiken wij 
sinds 2016 in overleg met Sovon een aanbevolen 
afwijkende telmethode. Deze blijkt aangaande het 
Spookverlaat-Kruiskadegebied naar tevredenheid te 
werken: gemakkelijker en sneller, de uitkomsten zijn 

Spreeuw   ©Ton Renniers 
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reëler en ook duidelijker in vergelijking met de in de 
Sovon Handleiding voorgeschreven manier.  
 
De Wilde Eend doet het landelijk slecht, al jarenlang 
is er sprake van achteruitgang. Denkelijk is een 
slechte kuikenoverleving de oorzaak, er wordt on-
derzoek naar gedaan. Met een blik op de jaarlijkse 
reeks vanaf het jaar 2000 is de uitkomst van 55 
samen met die van 2011 duidelijk de laagste. 
 
Bekijken we de reeks van de Krakeend vanaf 2011 
dan lijkt het erop alsof de groei eruit gaat: de afgelo-
pen zeven jaar was deze: 1-8-8-10-9-13-10. In 2018 
volgt misschien meer duidelijkheid. 

 
Eenzelfde conclusie kan wellicht aangaande de 
Kuifeend worden getrokken. Los van de jaren 1999 
en 2008 (2 resp. 3 territoria) is de soort vanaf 2010 
jaarlijks territoriaal of zekere broedvogel. De resulta-
ten vanaf 2008 op een rijtje: 1-4-6-13-15-22-13-14. 
We lijken ervan te kunnen uitgaan dat 2015 met 22 
territoria een uitschieter was en dat een score van ± 
13 tot ± 15 mogelijk reëel is. 
 
Of de Boomvalk met succes jongen heeft grootge-
bracht werd jammer genoeg niet bekend. Tijdens een 
speciaal bezoek in augustus in de vroege avond zijn 
er geen vliegende/roepende jongen gespot. Evenmin 
zijn er eerder waarnemingen met voedseltransport 
gedaan. Dus???......... Alleen territoriaal! 
 
Na een absentieperiode van 2008 t/m. 2013 is het de 
Waterral wat meer voor de wind gegaan. In de 
laatste vier broedseizoenen was er sprake van twee-
maal 1 en twee keer 2 territoria. Wel is het intussen 
erg lang geleden dat er pullen zijn gezien, maar wie 
weet volgend jaar weer eens wel?! 
 
Een flink aantal magere jaren lijken voor het Water-
hoen m.b.t. territoriale aanwezigheid redelijk ten 
einde gekomen, de soort lijkt het lek nu aardig boven 
water te hebben. Vanaf 2014 waren er 9-13-10-11 
geldige vestigingen, ook zijn er regelmatig meerma-

len pullen waargenomen! Dit lijkt weer op in de 
reeks min of meer normale aantallen zoals een jaar 
of tien geleden. Mooi toch?! 
 
Erg grote (jaarlijkse) verschillen worden er opge-
merkt bij de Houtduif. Vanaf 2009 (dus nu negen 
jaar) schommelt de geldige presentie opvallend: 17-
9-9-15-17-9-18-8-16. Bij de hogere aantallen telkens 
zowat dezelfde waarden, bij de lagere ook. Natuur-
lijk is de Havik sinds die tijd een geduchte predator 
van deze soort en slaan ook sperwervrouwen duiven. 
Maar of het correct is om bij deze opmerkelijke en 
ook onregelmatige reeks het begrip “toeval” mee te 
laten spelen??  Oplossing??  

 
Aangaande de Ransuil mogen we, afgaand op de 
reactie van SBB, best wel blij en tevreden zijn. Na 
2007 weliswaar een structurele achteruitgang, maar 
deze lijkt op een duidelijk lager peil toch tot staan te 
zijn gekomen. Alleen in 2011 was er sprake van 
(waarschijnlijk) nul territoria. Omdat blijkens onder-
zoek deze soort maar in ongeveer de helft van de 
gevallen reageert op audiogebruik van de roep zijn er 

dus altijd onzekerheden bij het inventariseren met 
geluidopnamen.   Wat wel zeker is ook als er jongen 
als takkelingen werden gesignaleerd - de bedelroep 
om voedsel is al een aantal seizoenen niet gehoord. 
 

Kuifeend   ©Ton Renniers 

Boomkruiper   ©Louis Westgeest 

Ransuil    ©Jan Tijsma 
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Gebiedsnieuw was de Sprinkhaanzanger niet, toen 
hij zich binnen de “datumgrenzen” tussen de hut 
“Amalia-2” en de rijweg voldoende ratelend liet 
horen. Enkele keren was dat weleens in vroegere 
jaren het geval geweest, maar niet voldoende “gel-
dig” voor een territorium. Maar nu dus wel! 
 
Historie van de Boomkruiper: vanaf 1995 t/m. 2000 
was het gebied nog niet bezet, in 2001 voor het eerst 
(1 vestiging); daarna weer twee “loze” jaren, in 2004 
en 2005 resp. 1 en 3 territoria, vervolgens weer twee 
seizoenen afwezig. Maar vanaf 2008 eindelijk een 
jaarlijks presentie [eerst vijfmaal met aantallen van 1 
t/m. 4, vanaf 2013 in aantal groeiend (4-5-6-5) en in 

2017 een recordpresentie van 7 territoria]. Het lijkt 
erop dat dit toch wel de maximale bezetting in het 
gebied zou kunnen zijn  
 
Gaai en Ekster: worden zij “kort gehouden” door 
vooral de Havik? In 2008 vestigde deze toppredator 
zich met een territorium, maar nog zonder partner. 
Een jaar later toch een paar en meteen werd het een 

voortdurend broedsucces.  In 2007 had de Ekster nog 
7 territoria, daarna zette zich een daling in naar 3 in 
2014 en 2015. Het dieptepunt werd in 2016 (2) 
bereikt, in 2017 stond de stand toch weer op 3 geldi-
ge vestigingen. Eenzelfde soort gang van zaken in de 
geschiedenis laat ook de Gaai zien, maar minder 

extreem. In 2007 bezette deze soort net als de Ekster 
7 territoria, dieptepunten bleken 2009 en 2013 met 3 
vestigingen. Vanaf 2014 achtereenvolgens 5-5-4-4. 
Zie in dit verband ook bij de Houtduif, maar dan wel 
met de aantekening dat bij die soort de aantallen-
reeks m.b.t. de laatste jaren relatief heel erg vreemd 
schommelt, terwijl dit bij de beide hier besproken 
kraaiensoorten niet zo is. Voer voor deskundigen?!? 
Tot besluit een vreemde presentie bij de Wielewaal, 
met toch ook wel weer sprake van regelmaat!  Drie-
maal is deze tropisch ogende vogelsoort geldig 
gezien/gehoord: tweemaal nabij boerderij Koot en de 
laatste keer in bosjes tussen de boerderijen Compier 
en Menken. Telkens late waarnemingen na half mei 
en per keer zaten er ook precies tien jaren tussen: 
1996, 2006 en 2016. Slechts één zangwaarneming 
binnen de datumgrenzen is voldoende voor een 
“geldig territorium”, maar in geen enkel geval leek 
er sprake van een “blijvende vestiging”. Sprake van 
een verstoord eerder territorium elders of misschien 

een verstoten man op zoek naar compensatie? Als de 
Handleiding in dit soort zaken niet wordt gevolgd, is 
de interpretatie niet landelijk eenvormig, waardoor 
de eenheid in weergave wordt aangetast. Onzekerhe-
den in “metingen” bewerkstelligen onbetrouwbaar-
heid en daarmee wil men natuurlijk vooral bij Sovon 
niet te maken hebben. Dus passen ook wij de betref-
fende regels in de voorschriften maar gewoon toe. 
Overigens maakten we dergelijke voorvallen ook bij 
andere soorten wel eens mee (bijv. Nachtegaal, 
Sprinkhaanzanger, Grote Karekiet, Braamsluiper). 
Kwestie van ermee leven en ernaar handelen! 
 
Slot. 
Ook het broedseizoen 2017 had in allerlei opzichten 
dus veel in petto, achter de cijfermatige resultaten 
schuilt echt een gevarieerd en levendig gebeuren. 
Gezondheid, conditie, psychische scherpte, sociaal 
gebeuren en nog veel meer aspecten varen er trou-
wens ook beslist wel bij! Een keertje meegaan en 
ervaren?  Graag, laat het ons maar weten, je bent 
welkom!

  

Ekster    ©Ton Renniers 

Gaai    ©Ton Renniers 

Wielewaal  ©Vogelbescherming 
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Statistisch overzicht over de laatste 5 jaar. 
 

Soort 2013 2014 2015 2016 2017 Soort 2013 2014 2015 2016 2017 Soort 2013 2014 2015 2016 2017 

Fuut 6 5 5 5 4 Waterral 0 1 2 1 2 Grote karekiet 0 0 0 0 0 

Blauwe reiger 0 0 0 0 0 Waterhoen 5 9 13 10 11 Spotvogel 9 10 12 10 8 

Ooievaar 1 2 1 1 1 Meerkoet 29 16 26 25 23 Braamsluiper 0 0 0 0 0 

Knobbelzwaan 6 6 9 6 7 Scholekster 1 1 1 1 1 Grasmus 1 1 1 0 0 

Grauwe gans 9 20 38 37 43 Houtduif 17 9 18 8 16 Tuinfluiter 11 8 10 12 11 

Soepgans 1 4 4 2 3 Holduif 3 4 4 5 5 Zwartkop 22 25 25 26 29 

Kolgans 0 0 0 0 0 Turks tortel 0 0 2 1 0 Tjiftjaf 20 23 23 22 22 

Grote 
Canadese gans 

3 2 3 3 3 Sprinkhaan 
zanger 

0 0 0 0 1 Grauwe 
vliegenvanger 

1 1 2 1 1 

Brandgans 0 0 0 0 0 Koekoek 0 0 1 0 1 Fitis 10 2 5 4 4 

Nijlgans 4 4 4 3 4 Ransuil 1 1 2 2 2 Staartmees 2 3 3 2 4 

Bergeend 0 0 0 0 0 IJsvogel 0 0 0 0 1 Matkop 0 0 0 0 0 

Smient 0 0 0 0 0 Groene specht 0 0 0 0 0 Pimpelmees 9 7 9 12 14 

Slobeend 0 1 0 0 0 Grote bonte 
specht 

5 3 4 3 5 Koolmees 12 13 17 18 18 

Krakeend 8 10 9 13 10 Rietgors 6 7 7 6 8 Boomkruiper 4 5 6 5 7 

Wilde eend 63 63 83 68 55 
Witte kwik-
staart 1 1 1 1 2 Gaai 3 5 5 4 4 

Soepeend 4 6 6 4 4 Winterkoning 26 31 32 34 35 Ekster 4 3 3 2 3 

Kuifeend 13 15 22 13 14 Heggemus 8 7 12 11 9 Zwarte kraai 9 9 9 9 11 

Bruine 
kiekendief 

0 1 0 0 0 Blauwborst 0 0 0 2 2 Spreeuw 0 0 0 0 1 

Buizerd 3 3 3 3 3 Roodborst 0 1 3 3 7 Wielewaal 0 1 0 0 0 

Sperwer 1 2 2 2 1 Nachtegaal 0 0 0 0 0 Huismus 0 1 0 0 0 

Havik 1 1 1 1 1 Zanglijst 3 4 5 4 5 Ringmus 1 2 0 0 0 

Torenvalk 0 0 0 0 0 Merel 21 21 24 25 24 Vink 19 19 20 24 21 

Boomvalk 0 0 0 1 1 Halsbandparkiet 0 1 0 0 1 Groenling 1 2 1 1 2 

Fazant 6 6 7 5 5 Rietzang 4 2 2 2 5 Putter 2 1 3 1 1 

Patrijs 1 0 0 0 0 Bosrietzanger 2 1 6 3 5 Kneu 0 0 0 0 0 

Kip 0 0 1 0 0 Kleine karekiet 24 23 33 26 29       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bert van Eijk 
 

  

Ooievaar (adult met 2 jongen) Grote Canadese Gans 

Winterkoning 
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Waarnemingen gevraagd! 

Een pleidooi voor het gebruik van waarneming.nl 
Waarom schrijf ik, webmaster, dit stukje als ik me niet met waarnemingen bezig houd? Dat komt omdat ik wil 
voorstellen onze eigen lokale administratie af te schaffen en over te gaan naar www.waarneming.nl. Daar is nog 
een tweede aanleiding voor: zowel voor smartphones met Android, Windows als met IOS zijn nu apps beschik-
baar die de waarnemingen in het veld direct kunnen doorsturen naar www.waarneming.nl waardoor we een-
voudig bijdragen aan het grote wetenschappelijke werk van hen en de Sovon. Hoe zit dat dan? 

Het is niet helemaal ondenkbaar dat de titel van dit stuk de wenkbrauwen doen fronsen. Zijn er al niet genoeg 
waarnemingen en waarnemers in ons gebied. Nou eigenlijk dus niet. Tenminste, de waarnemingen “verdwijnen” 
buiten beeld. Waarnemingen ingediend bij Sovon zijn alleen voor waarnemers beschikbaar. Waarnemingen op 
onze site worden niet gedeeld met Sovon.  Waarnemingen op waarnemingen.nl worden wel getoond op onze 
site en worden gestuurd naar Sovon. 

In ons gebied worden waarnemingen gedaan door bezoekers, of mensen die niet lid zijn van onze vereniging of 
die geen weet hebben van onze site om daar waarnemingen te vermelden. Kortom het is misschien tijd om eens 
na te denken over het inventariseren en delen van gegevens met elkaar en de tellers van Nederland. 

Daarbij speelt dus ook een rol dat we kunnen proberen om alle bezoekers in onze gebieden een bijdrage te laten 
leveren. En dat we onregelmatige waarnemers ook opnemen in het telwerk. Immers ook zonder de discipline 
om vijf of zes keer per jaar vroeg uit de veren te gaan om je gebied te bezoeken en te administreren en te zitten 
rekenen aan je soorten kun je een bijdrage aan de inventarisatie leveren. 

Dat kan door meer gebruik te gaan maken van www.vogelsrijnwoude.nl/waarnemingen op  onze eigen site of 
rijnwoude.waarneming.nl  bij waarnemingen. Gewoon ’s-avonds invullen wat je die dag gezien of gehoord hebt. 
Niet alleen in de officiële gebieden maar ook onderweg. Dat laatste kan weer gemakkelijk met een app op je 
smartphone. Dan is het ook makkelijk, als je wilt, tijd en locatie en nog meer vast te leggen. Niet alleen van 
bijzondere soorten, maar van alle soorten. Het is misschien teveel gevraagd om alle zingende Merels en Winter-
koningen in te vullen, maar ook die waarnemingen blijken interessant: Denk aan de uitbraak van de besmettelij-
ke ziekte onder de Merels.  Alleen de leukere soorten is ook een mooie vangst om te delen. 
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1 Zwartkoppen in de wijde omgeving van Rijnwoude 

We zouden ook eens gezamenlijk één soort kunnen volgen, bijvoorbeeld als een jaar de Koekoek landelijk extra  
aandacht krijgt, ligt het voor de hand die wat meer te turven. Of, bij voorbeeld, met dank aan de VWG Texel, de 
Zwartkop. Dit is een soort die zicht de laatste jaren geweldig heeft uitgebreid. Vroeger alleen in bosjes en den-
nen, nu ook in singels rond boerderijen, in grotere tuinen. Kom je een Zwartkop tegen, zet hem op waarnemin-
gen.nl. Het mooie van de site is dat je ook kunt aangeven bij “Gedrag” wat je gezien hebt. Bij “Broeden” zijn ook 
veel opties:  Adult in biotoop, Baltsend, Nestbouw, Bezet nest, Transport voedsel en meer. Later zie je dat prach-
tig terug in een overzicht. Vult iedereen z’n Zwartkop in,  dan hebben we aan het eind van het jaar een prachtig 
overzicht. 

 

2 Een overzicht van bijzonderheden in ons werkgebied 

Maar ook voor de algemenere soorten, bijvoorbeeld roofvogels, geldt dit. Uilen worden goed bijgehouden door 
onze uilenwerkgroep, maar Buizerds passeren en verblijven ongemerkt. Onderstaand een voorbeeld van onze 
kennis over Buizerds in het Bentwoud. 

 

Bekend is de zorg die we hebben als we bijzondere waarnemingen doen. Zeker bij kwetsbare of zeldzame soor-
ten. Daarin voorziet www.waarneming.nl door bij “Bescherming van kwetsbare soorten” de mogelijkheid te 
geven op de waarneming verborgen te houden tot een bepaald tijdstip of om de locatie niet te publiceren maar 
wel te delen met de wetenschappers van Sovon, het onafhankelijk wetenschappelijk bureau voor vogelwaarne-
mingen. Ik wil de lokale waarneming rond januari 2018 verwijderen. Opmerkingen? Vragen? Onzekerheden? 
Protest! Bel of mail. 

Probeer eens waarnemingen in te voeren via www.vogelsrijnwoude.nl/waarnemingen of kijk op rijnwou-
de.waarneming.nl .  

Apps voor op de Smartphone: IoS: iObs   Android: ObsMapp  Windows: WinObs. Zie waarneming.nl 

           Rob Eveleens 
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Het is een mooie zomerse dag in juli. Op waarneming.nl zie ik al een paar dagen de kwak staan. Alphen 
aan den Rijn is de plaats waar hij gespot wordt. Dichterbij kan haast niet. Oh ja, toch wel. Eén keer is het 
me gebeurd dat hij op een oudejaarsdag vanaf de pergola naar mijn vijver zat te loeren.  
Een kwak in mijn tuin! Maar ja, wel eentje met een grote stalen ring om zijn poot en Avifauna is he-
melsbreed maar een paar kilometer… Toch gauw naar beneden gerend om mijn fototoestel te halen. En 

dan onderga ik het droevig lot van de vogelfotograaf. Zo gauw ik de telelens op de kwak richt, vliegt hij 
weg. In de loop der jaren heb ik geleerd me daar zonder chagrijn bij neer te leggen. 
 
Inmiddels verschijnen op birdpix de eerste foto’s van de kwak. Uiteraard haarscherp en heel mooi… En 
overdag gefotografeerd. Van Rinke Tolman heb ik in zijn Rizla-album geleerd dat de kwak doorgaans 
een geheimzinnig en nachtelijk bestaan leidt.  Niks nacht. Overdag is hij vissend gefotografeerd. On-
danks de oppas op mijn kleinzoon kan ik er even tussenuit om met volledige bepakking de vogel te gaan 
spotten. Ik heb me voorgenomen vooral te letten op vogelfotografen, zoals ik wel vaker doe als er iets 
bijzonders in de buurt is. Het is meteen raak. Drie fotografen op een sluisachtig muurtje zitten doodstil.  
 
Een paar meter voor hen zit een kwak op iets wat blijkbaar een drijvende paal is, net als de sloot hele-
maal bedekt met kroos. Er heerst een gewijde stilte. Tot het moment dat de kwak zijn snavel katapulteert 
in het kroos en met een blinkende, spartelende, zilverwitte vis in zijn snavel een prooi heeft verschalkt. 
Mitrailleursalvo’s van afgaande camera’s begeleiden zijn maaltijd. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Totaal 
geen zicht in het water en toch een vis vangen? Een lichte rimpeling is blijkbaar genoeg om zijn prooi te 
lokaliseren. Het is tenslotte een nachtjager. 
 
Ik ga bij de fotografen zitten. Drie kwartier en honderdzestig foto’s later moet ik weer naar huis. De 
oppasplicht roept. Helaas geen foto van kwak met prooi. Maar wel een paar andere waar ik blij mee ben. 
 
           Ko Katsman 
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Vreemde vogel 
 

Wat is de definitie van een vogel? Kom, mensen, wij 
zijn vogelliefhebbers. Sommigen van ons durven 
zichzelf zelfs vogelkenner te noemen. Dan moeten 
we deze vraag toch kunnen beantwoorden?  
Nou, zegt u, een vogel is een warmbloedig dier met 
poten. Ja, zeg ik dan, maar dat geldt ook voor 
zoogdieren. U denkt even na: Een vogel kan vliegen! 
Ja, antwoord ik, maar dat kunnen vleermuizen ook, 
en dat zijn zoogdieren, en bovendien kunnen niet alle 
vogels vliegen (denk bijvoorbeeld aan de pinguïns). 
Maar u bent niet voor één gat te vangen. Een vogel 
heeft een snavel en legt eieren! 
 
Ik moet u wederom teleurstellen. Dat is geen 
sluitende omschrijving van een vogel. Oh nee, 
waarom dan niet? 
Ta ta ta, mag ik u even voorstellen: het vogelbekdier! 
Dat is een dier dat eieren legt en een krankzinnig 
grote, eendachtige snavel bezit. Maar toch wordt dit 
bizarre dier tegenwoordig tot de zoogdieren 
gerekend.  
 
Dat is wel eens anders geweest. De eerste Europea-
nen die in aanraking kwamen met het vogelbekdier 
waren Britse kolonisten, die in 1788 Australië 
bereikten. Ze hadden geen idee wat voor een gek 
beest dit was. Wat had de Schepper nu toch in elkaar 
geknutseld? Had hij soms onderdelen over? Want ze 
zagen een dier met een eendensnavel, een mollenli-
chaam en de staart als van een bever. In 1798 stuurde 
de gouverneur van Nieuw-Zuid-Wales een als balg 
geprepareerd exemplaar van het vogelbekdier op naar 
Engeland, waar het aanvankelijk omschreven werd 
als een in het water levende mollensoort.  Aan de 
hand van dit exemplaar stelde de bioloog George 
Shaw, destijds assistent-conservator van het British 
Museum te Londen, de eerste beschrijving van het 
dier op. In eerste instantie dacht hij zelfs met een 

vervalsing te maken te hebben, alsof 
iemand delen van verschillende diersoorten 
aan elkaar had geplakt.  
 
Aan het begin van de negentiende eeuw 
kwam een exemplaar in Europa aan dat 
compleet was en op sterk water geconser-
veerd, waardoor meer details werden 
ontdekt, zoals het ontbreken van de tepels. 
Een discussie volgde waar het dier moest 
worden ingedeeld. Shaw zag het als 
zoogdier omdat het daarvoor kenmerkende 
eigenschappen bezat, zoals een vacht. Er 
werden echter ook eigenschappen ontdekt 
die men enkel kende van reptielen of 
vogels, zoals de cloaca en de snavel. Het 
ontbreken van tepels deed vermoeden dat 
het dier zijn jongen niet zoogde, en 
daardoor mogelijk geen zoogdier kon zijn. 
De Britse anatoom Everard Home stelde dat 
het dier tot een aparte stam zoogdieren 
behoorde, met kenmerken van vogels en 
reptielen. In 1824 ontdekte Johann 
Friedrich Meckel dat het dier melkklieren 
onder de huid had en zijn jongen dus 
waarschijnlijk wel kon zogen. Dat bleek te 
kloppen. Nu is het dus een zoogdier. 
 
Nog meer rare dingen van het vogelbekdier: 
het is het enige Australische zoogdier dat 
giftig is. Volwassen mannetjes hebben op 
de achterpoten een angel van ongeveer 1,5 
cm lang die verbonden is met een gifklier. 
De mannetjes gebruiken deze gifpunten 
vooral in de paartijd tijdens hun gevechten 
met andere mannetjes om een vrouwtje. 
Handig, zou ik ook wel gehad willen 
hebben tijdens mijn wildere jaren! 

 
Een andere keer zal ik wat meer vertellen 
over vreemde vogels bij onze vogelwerk-
groep.  

.          Ronald Klingers 
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AANWINSTEN IN DE BIBLIOTHEEK 
 

Onze bieb zit in een overgangsfase: er is voorzichtig gestart met wat research aangaande al dan niet inhoudelijk 
afstoten, waarover t.z.t. zodra mogelijk nadere informatie komt. Toch komt er soms  (al dan niet voorlopig) ook 
nog wat bij. Het aantal in 2017 aangekochte titels slonk tot nihil, maar we hebben ook te maken met nieuwe eigen 
verenigingsdocumenten, kosteloos ontvangen uitgaven en/of schenkingen van derden die (al dan niet tijdelijk) nog 
het bewaren waard (lijken te) zijn. Dus hieronder toch nog weer enkele beschrijvingen van aanwinsten in de 
afgelopen periode. 
 
 
Enige tijd geleden kwam er een eenmalige uitgave 
van Vogelbescherming Nederland uit onder de titel: 
“SLIMME VOGELS, de praktijk van boeren met 
natuur”. 

Een fraaie en toch ook wel veelzijdige productie op 
A4-formaat met 76 bladzijden, in kleurendruk.  
Helaas moest onze Commissie Weidevogelbeheer 
twee seizoenen geleden het leven laten: er viel 
eigenlijk niets meer in “onze” weidegebieden te 
beschermen. Ongetwijfeld zal dit jammer genoeg in 
meerdere regio’s in ons hele land het geval zijn 
(geweest).  
Toch wordt er nog steeds nagedacht, overlegd, 
gepraktiseerd, geëvalueerd, gerapporteerd en vooral 
gewerkt aan en met mogelijkheden om het tij voor 
de (weide)vogels op kleine en wie weet later toch 
ook nog op (wat) grotere schaal te keren.   Dit is in 
wezen toch vooral een kwestie van mentaliteit- 

verandering en samenwerking in plaats van de 
ruggen elkaar toe te draaien. 
Dit eenmalige forse magazine geeft een beeld van 
een flink aantal gevallen waarbij er getracht wordt te 
boeren/geboerd wordt met een zo vogelvriendelijk 
mogelijke en toch ook financieel lonende agrarische 
productiehuishouding.    
Enkele onderwerpen: De Weide Weelde van Gilde-
boer Strijtveen; voordelen van kruidig ruwvoer; een 
verdienmodel inclusief natuur; akkerbouwers en 
beschermers geven de patrijs toekomst; jonge boeren 
over de toekomst; de boer z’n natuur (5x); zonder 
boeren geen weidevogels; zuivel die stad met land 
verbindt; een bloemenrand rond de akker; zuivelaars 
en duurzaamheid; collectief agrarisch natuurbeheer 
daarnaast nog een stuk of tien andere items. 
Me dunkt, genoeg om kennis van te nemen, te laten 
bezinken en er met anderen in allerlei situaties over 
te praten en wie weet wat te kunnen adviseren of 
tippen zeker voor de (voormalige) weidevogelbe-
heerders in hart en nieren! 
Daarom is het toch - al dan niet voorlopig - in ieder 
geval zinvol om deze uitgave in de verzameling op 
te nemen.  Je weet maar nooit hoe de situatie er in de 
toekomst uit kan gaan zien En de te lezen materie is 
op zichzelf ook zeker zinvol en interessant genoeg 
om je erin te verdiepen! Vanaf nu is deze titel 
uitleenbaar en dus opvraagbaar. 
 
 

Na het in augustus jl. afgeronde veldwerk zit ook de 
administratieve afronding van de jaarlijkse VWG-
broedvogelinventarisatie Spookverlaat/Kruiskade er 
sinds november weer op. Het “BROEDVOGEL-
INVENTARISATIERAPPORT SPOOKVER-
LAAT/KRUISKADE 2017” is naar Staatsbosbe-
heer in Den Haag, Sovon in Nijmegen en ons eigen 
VWG-bestuur verstuurd. Ook aan de BVI-teamleden 
en VWG-coördinatoren zijn ter info de stukken 
verzonden. Intussen is het rapport met 3 bijlagen ook 
in de bibliotheek opgenomen, geadministreerd en 
aan onze verenigingswebsite doorgegeven. Voor 
overige belangstellende leden is het dus nu ook via 
onze bibliotheek uitleenbaar. 
Het bestaat uit een tekstueel verslag van 27 pagina’s 
A-4 met kleurenfoto’s en o.a. een overzicht met de 
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uitkomsten aangaande alle 23 inventarisatiejaren; 
ook een A-4 bijlage met wat info aangaande de 
VWG, de samenwerking met Staatsbosbeheer, 
gegevens aangaande het gebied over de avifauna en 
cultuurhistorie plus wat korte wetenswaardigheden 
aangaande de broedvogelinventarisaties. Verder 54 
soortkaarten met territoria en een kolommenover-
zicht aangaande de broedvogelinventarisatiegege-
vens per afgewerkte ronde (= onze invoer op het 
BMP-4716-websitedeel van Sovon). Leeswerk voor 
geïnteresseerden!  
 
 
Als het Braakbalnummer 39-1 op 20 februari 
uitkomt is de VWG-leden-vogelreis Marokko 
(05/14-02-2018) alweer achter de rug. Na de 
kopijsluitingsdatum aangaande het vorige nummer 
38-4 (verschenen op 5 december) werd ons 16 
november door Rob en Olga Proeme het boekwerkje 
“A BIRDWATCHER’S GUIDE TO 
MOROCCO” aangeboden. Het is geschreven door 
Patrick & Fédora Bergier, verscheen in 2003 en 
vormt een opvolgend onderdeel van de serie 
“Birdwatchers’ Guides”.  

 

Intussen is er een vernieuwde uitgave verschenen 
(2017, onder de titel WHERE TO WATCH 
BIRDS IN MOROCCO, van dezelfde auteurs). 
Daarom stelden Rob en Olga deze nu wellicht wat 
verouderde maar in principe nog best bruikbare 
tweede editie uit 2003 voor de VWG-bibliotheek 
beschikbaar. Rob en Olga: bedankt!  
Het werk telt 166 blz., de afmetingen zijn 24x17 cm, 
het is geheel in zwart-wit gedrukt, met zachte kaft.  
De inhoud lijkt wat op die van de bekende serie 
“Where to Watch Birds in.” (Zie hierboven m.b.t. de 
“opvolger” van dit boekwerk). Het werk start met 22 
pagina’s gebruikelijke algemene informatie over het 
land, reizen, verblijf, enz. Daarna volgen de be-
schrijvingen van 33 belangrijke vogelgebieden, met 
in sommige gevallen een nadere verdeling waardoor 
in totaal 63 plekken worden beschreven, met telkens 
een kaartje erbij. Er wordt aandacht geschonken aan 
o.a. ligging, accommodaties, strategie en tips om de 
plekken te bezoeken, de er verblijvende vogels en 
overig wildlife. Ook is er (wat) aandacht voor de 
seizoentijden met de bijbehorende vogelsoorten, dit 
laatste had (soms) wel wat uitgebreider mogen zijn. 
 
Het erop aansluitende “aanhangsel” beslaat zo’n 30 
pagina’s en start met een “selectieve vogellijst” van 
6 blz., met meer informatie per soort aangaande bijv. 
de vindplaatsen. Vervolgens een volledige [452 
aanvaarde soorten (let op, deze gids is van 2003!)] 
vogelsoortenlijst van 10 pag. met aankruismogelijk-
heid per soort; maar deze biedt verder lang geen 
voldoende ruimte om bijv. aantekeningen aangaande 
datum/waarneemlocatie erbij te schrijven. Dit is bij 
nadere beschouwing en overweging toch zeker wel 
jammer  
 
Daarna volgen aankruismogelijkheden voor libellen 
en vlinders, andere insecten, land- en zeezoogdieren, 
reptielen en amfibieën, orchideeën en andere flora. 
Tot slot nog een opsomming van literatuur aangaan-
de het bovenstaande, reisinformatiebronnen, info 
m.b.t. aangeboden handwerk souvenirs, enz. 
Natuurlijk heeft een dergelijke (intussen wat oudere) 
uitgave plussen en minnen, in ieder geval is het 
beslist geen veldgids. Maar als bron voor ondersteu-
ning valt er toch zeker van alles uit te halen. 
Voor leden, die alsnog of weer Marokko willen 
bezoeken is dit werk (minstens voorlopig) nog 
uitleenbaar [overigens in het hierboven vermelde 
nieuwe boekwerk “Where to Watch Birds in Moroc-
co” (2017) bij o.a. bol.com verkrijgbaar voor pak-
weg €23]. 

 
           Bert van Eijk 
           Bibliothecaris 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

28 

Aankondiging Telling januari 2018 
 
Beste mensen, 
 
In de eerste plaats natuurlijk voor allen die ik nog 
niet ontmoet heb op de nieuwjaarsreceptie de beste 

wensen voor 2018. Dat we met zijn allen maar 
gezond mogen blijven en veel vogels kunnen tellen. 
Op 13 en 14 januari vindt de jaarlijkse wintertelling 
van ooievaars plaats. In de bijgevoegde nieuwsbrief 
van STORK kun je lezen hoe je de ooievaars in jouw 
telgebied apart kunt opgeven. Ook invoeren bij 
SOVON natuurlijk.  
 
Voor de aardigheid heb ik er een soortenlijst bijge-
daan waarin je kunt zien welke soorten er precies in 
december zijn geteld. Een heleboel soorten worden 
nooit genoemd in deze nieuwsbrief zoals bijvoor-
beeld de Turkse tortel. Maar met 70 exemplaren in 
de Geerpolder was hij goed vertegenwoordigd. 
Blijkbaar verzamelen ze zich gedurende de winter, 
want ze zaten in één grote groep.  Nog wat statistie-
ken: we telden 33.402 vogels verdeeld over 67 
soorten.  
 
De verhouding grote zilver tot blauwe reiger was 57 
tot 72. De Grote Polder Zuid sprong eruit met 4 
grote zilvers en 7 blauwe reigers. Kleine zwanen 
waren er nog niet veel: 6 bij de Wijde Aa en 6 in de 
Lagenwaardse polder. Daar zat ook een ijsvogel en 
een grote gele kwik. Meer grote gele kwikken wer-

den gezien in de Hondsdijkse polder met 2 en in de 
Riethoornse polder met 1 exemplaar. Uit  de Riet-
hoornse polder werd ook nog een waterral gemeld. 
Grauwe ganzen zaten met zijn 584-en in de Achtho-
venerpolder.  
 
Opvallende aantallen kolganzen: 248 in de West-
broekpolder, 1073 in De Wilck en 390 in de Oost-
broekpolder. Daar werd ook een tjiftjaf gezien en 4 
patrijzen! Veldleeuweriken zagen we met 20 in de 
Riethoornse polder en 7 in de Hondsdijkse. Wat de 
roofvogels betref: een sperwer in De Wilck, eentje in 
de Hondsdijkse polderen en eentje in de Riethoornse 
polder. Torenvalken en buizerds worden eigenlijk 
nooit apart genoemd maar in totaal telden we 25 
torenvalken en 44 buizerds.  
 
Een slechtvalk zat in de Achthovenerpolder en een in 
De Wilck. Daar ook 6600 smienten, die eigenlijk in 
elke polder gemeld worden zoals ook de Boterpolder 
waar er 305 zaten en 355 in de polder Kerkweg. In 
De Wilck nog 8 slobeenden, 4 pijlstaarten, 54 win-
tertalingen, 1 ijsvogel en 18 kemphanen. 40 kemp-
hanen en 2275 kieviten in de Groenendijkse polder.   
 
Verder zaten daar 467 wulpen. In de Vlietpolder 60, 

de Hondsdijkse polder 163, Achthovenerpolder 152 
en de Barrepolder 96 wulpen.   
 

 
 
Veel plezier met de midwintertelling, hopelijk met grote aantallen en leuke soorten, en met een hartelijke groet, 
 

Ko Katsman                                                      
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Lange Afstandsvlieger!!! 
 
Hierbij een ingekomen bericht van Ko Katsman betreffende een recordvlieger, betreffende een steenuil! 
 
 
  

Steenuil         ©Hans van der Meulen 
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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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 Op allerlei 

manieren (geweer, 
stroperij, gevangen 
met net of lijmstok, 
vergiftiging, enz.) 
worden deze illegale 
misstanden uitge-
voerd. Onder de 
paraplu van BirdLife 
International wordt 

erg veel lobby- en ander vrijwilligerswerk 
uitgevoerd, alsook langs (politieke) wegen. 
TERUGDRINGEN van deze praktijken gaat 
moeizaam en met horten en stoten: in veel 
gevallen is er een cultuurverandering nodig. 
Maar er wordt ook winst geboekt! 

 Elk jaar eist de ILLEGALE VOGELJACHT 
in de landen rond de Middellandse Zee 25 
miljoen slachtoffers! 

 Grootste groep hiervan is die van de 
ZANGVOGELS: maar liefst 20 miljoen!  
Onder de overige vijf miljoen vallen 
700.000 duiven, 100.000 roofvogels en een 
miljoen watervogels. 

 Zoals in GEORGIË: onlangs werd daar een 
rivierdelta bij de havenstand Batumi (Zwarte 
Zee) aangewezen als natuurreservaat; ge-
volg: dit voor trekvogels doodsgevaarlijke 
gebied is daarvan nu gevrijwaard. 

 Vervolg: wat aangrijpende aantallen met 
“boosdoeners”: EGYPTE: 5,7 miljoen, 
ITALIË: 5,6 miljoen, SYRIË: 3,9 miljoen, 
LIBANON: 2,6 miljoen, CYPRUS: 2,3 mil-
joen, GRIEKENLAND: 0,7 miljoen, 
FRANKRIJK: 0,5 miljoen, KROATIË: 0,5 
miljoen, LIBIË: 0,5 miljoen ……. Relatieve 
“kleintjes” zoals Spanje, Albanië en Tunesië 
halen in ieder geval het halve miljoen niet; 
aangaande landen als bijvoorbeeld Turkije, 
Malta, Algerije en Marokko werd in de be-
treffende publicatie helaas geen melding 
gemaakt. 

 Ook in NEDERLAND worden nog altijd 
vogels illegaal gedood: bijvoorbeeld jaarlijks 
1200 ROOFVOGELS; dit vindt plaats door 
afschieten, doorschieten van nesten, kappen 
van nestbomen, vergiftiging ……… 

 De BOSRUITER verdween zo’n tachtig jaar 
geleden als Nederlandse broedvogel; het 

probleem was de verdwijning van het favo-
riete leefgebied, nl. de veengebieden met 
poelen en meertjes; toch dook de soort in 
2004 opeens weer op: in de Ackerdijkse 
Plassen (dichtbij Rotterdam) bracht een 
paartje minstens één jong groot; denkelijk 
ging het hier om twee doortrekkers die wa-
ren blijven plakken. 

 Nieuws van onze mondiale tegenvoeters, 
Australië: in de jaren ’90 van de vorige eeuw 
had ik in Sydney deze ervaring ook al, 
sindsdien heeft deze zich flink doorgezet. De 
daar en bijv. ook in Brisbane levende witte 
ibissoort (genaamd “SACRED IBIS”) neemt 
meer en meer de rol van meeuwen bij ons 
over: de vogels scharrelen rond op zoek naar 
voedselresten in stadsparken, op terrassen 
e.d. Ze waren al niet erg schuw maar worden 
steeds brutaler, “snavelen” in afvalbakken, 
pikken vuilniszakken open, stelen fish and 
chips uit de hand, springen op al dan niet 
gevulde tafels, jagen schrik aan. Het credo 
aldaar wordt noodgedwongen steeds duide-
lijker: de veel op “onze Heilige Ibis” lijken-
de WITTE IBIS past zich snel aan het stads-
leven aan → dus “wij stadsmensen zullen 
moeten leren dit andersom ook maar te gaan 
doen”.  

 De broedpopulatie van de OOIEVAAR in 
ons land groeit nog steeds: het aantal paren 
in 2017 wordt geschat op 1025 tot 1075; de 
wintertellingen 2016 leverden zo’n 750 vo-
gels op, die van 2017 kwamen uit op 553, de 
acties in januari j.l. (weekend 13/14) gaven 
bij het maken van dit artikel al iets hoger 
aan.  

 Behalve de Pantanal kent ZUID-AMERIKA 
meer nationale parken met allure: het BO-
LIVIAANSE N.P. MADIDI is bijna half zo 
groot (ruim 18.000 km²) als ons land en 
huisvest meer dan 11 procent van alle 
MONDIALE VOGELSOORTEN, maar 
bijv. ook ± twee honderd soorten zoogdie-
ren, waaronder de Jaguar. 

 Het wel en wee van de EUROPESE KA-
NARIE in ons land kent relatieve bloeiperi-
odes en ook diepe dalen: eerste zekere 
broedgeval in 1922 (Kerkrade), 1926 in 
Twente, daarna sterke fluctuaties (de soort 
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concentreerde zich duidelijk in Limburg); 
nieuwe Limburgse bloeiperiode: 1974/1978 
200 tot 250 paren, 1986 verval naar 50 tot 
80, rond 1998 een top van 300 à 430, kort na 
het jaar 2000 gezakt naar 150-200.  

 Vervolg EUROPESE KANARIE, nu op na-
tionaal niveau: Winterswijk 1993 – 22, 2015 
– 1; Twente 1998 – 20, 2010 – 1 en vanaf 
2011 ontbrekend; landelijk thans een zorg-
wekkend beeld: 2013-26 territoria, 2014-16, 
2015-17; de terugval in atlasblokken 5x5 
km: 2003/2005 – 47 bezet (van bijna 1700 
blokken), 2013/2015 – 22 bezet; landelijke 
schattingen: ‘98/’00: 400-450 terr., ‘08/’11: 
100-140, 2013/’15: 40-60. 

 Slot EUROPESE KANARIE, op (gedeelte-
lijke) Europese schaal: gemiddelde jaarlijkse 
afname (tijdbestek??) in 13 landen 2,8%, 
Nederland -11,9%, in Duitsland en Frankrijk 
(beide goed voor honderdduizenden paren) 
ongeveer een halvering van de stand tijdens 
de afgelopen 25 jaar. 

 Toename in reuzenstappen bij in ons land 
doortrekkende REUZENSTERNS: rond 
1960/1970 zeldzaam, rond 1990 ±30 gelijk-
tijdig opgemerkt; tegenwoordig zijn lande-
lijke najaarstotalen boven de 100 de nieuwe 
norm, met uitschieters tot wel 150 vogels 
(verdeeld over minstens drie slaapplaatsen). 

 Een vogel die zeker tot onze verbeelding 
spreekt, de ROZE SPREEUW: een bij ons 
zeldzame soort, de waarnemingen werden 
t/m. 2002 door de CDNA beoordeeld; intus-
sen zijn de databestanden uit de periode 
1856(!) tot 01-08-2016 doorgelicht, dit le-
verde 288 gevallen op van in totaal 308 vo-
gels. De grootste influx deed zich voor in de 
periode zomer/najaar 2002: 33 adulte en 13 
onvolwassen vogels; het jaarlijks gemiddel-
de van 2003/2015 bedroeg 13 vogels, dit is 
ruim boven het niveau tot 2002. 

 Tip: ga in de broedtijd in Friesland nabij 
Veenwouden eens bezoek in het SBB-gebied 
DE HOUTWIEL, 100 ha groot en erg rijk 
aan bijzondere MOERASVOGELS: in goe-
de jaren tot zelfs 100 territoria Waterral, 
rond 20 Porseleinhoen, 30 Snorren, ± 10 
Roerdompparen, tientallen Blauwborsten, 
Rietzangers, enz. 

 Wat ZELDZAME BROEDVOGELS in 
2016: Grote Zilverreiger: record met ± 
290/320 paren; Steltkluut met rond 26 paren; 
Visarend: 1e geslaagde broedgeval in NL 
met 1 uitgevlogen jong (→ in 2017 2 ge-
slaagde broedgevallen!); Kraanvogel: 21 ter-

ritoria (waarvan 15 met nest); Witwangstern 
16 paar; Middelste Bonte Specht 270 territo-
ria in Twente en 75 (onvolledige teling) op 
de Veluwe; Grote Karekiet amper 100 terri-
toria; Cetti’s Zanger: > 1000; Iberische Tjif-
tjaf ♂ + Tjiftjaf ♀: 1e succesvolle broedge-
val in NL. 

 Ons land telt ± 2000 KERKUIL-broedparen, 
maar de DRAAIHALS veel minder; de laat-
ste jaren lijkt het de soort relatief wat beter 
te gaan: 2009-13 territoria, 2010-22, 2014-
34, 2015-±63 en 2016-(voorlopig) 34. 

 Het NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-
WIEDEN is o.a. broedgebied voor 40 Rode 
Lijst 2004-soorten.  

 Juveniele OEVERZWALUWEN van het 
eerste broedsel trekken al weg vanaf eind 
juni; HUISZWALUWEN jagen op grotere 
hoogten dan BOERENZWALUWEN; deze 
laatste zijn erg broedplaatstrouw of er vlak-
bij. 

 Dankzij hun relatief grote ogen kunnen 
GRAUWE VLIEGENVANGERS ook bij 
donker en in de regen jagen. 

 In verband met hun leefwijze hebben 
KLAUWIEREN in vergelijking met andere 
zangvogels meerdere bijzondere aanpassin-
gen: een relatief grote kop (i.v.m. relatief 
zware snavel en kaakspieren), dikkere en 
zwaardere poten, sterke gekromde klauwen 
met aan de onderkant van de tenen geschub-
de kussentjes. 

 GAAIEN verstoppen per vogel in het najaar 
wel tot zo’n 6000 eikels. 

  Sinds fok-/voeder-/uitzetverbod van kracht 
is: FAZANT gehalveerd in ons land tot ± 
50.000 broedparen. 

 KRAAIEN als Nederlandse broedvogels: 
Kauw 200.000 paren, Zwarte Kraai 85.000 
paar, Roek ± 50.000, Ekster ca. 50.000, Gaai 
zo’n 50.000 en Raaf > 100 broedparen. 

 SPECHTEN vertonen hun voorkeuren bij 
het hakken: Grote Bonte en Zwarte doen dit 
graag in hardhout, Groene, Middelste Bonte 
en Kleine Bonte alleen in zacht op ver-
molmd hout; reden?  O.a. snavelsterkte. 

 De Pyramide-opbouw van een VOGEL-
ROTS OP IJSLAND, van onderaf naar de 
top: Zwarte Zeekoet, Zeekoet + Drieteen-
meeuw, Noordse Stormvogel, Alk, Jan-van-
gent + Papegaaiduiker. 

Anonymus Snuffelaer 
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Overblijvers in de WITTE WINTER…. 
 

 
 

Foto’s: Ko Katsman 


