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BESTUUR  
 Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 basbijl51@gmail.com 
 Secretaris Dick Bruin 0172-437136 secretaris@vogelsrijnwoude.nl 
  Kalkovenweg 164, 2401 LK, Alphen aan den Rijn 
 2e Secretaris Rien Vlam 0172-588255 jennyrienvlam@kpnmail.nl 
 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  ***LET OP AANGEPAST NIEUW MAILADRES !!!*** 
 Contactpersoon Simon Alleman 06-57978240   ledenadministratie@vogelsrijnwoude.nl 
 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 braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
 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 
 
 
  

 
 

    Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
Opgericht op 01-01-1980 

Statutair op 18-06-1984 

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER: Let op NIEUW emailadres!! 
Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 08 augustus 2018 bij voorkeur per e-mail braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht.  
Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 4 september 2018 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid.  
Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, Bilderdijklaan 2 2394 EK 
Hazerswoude-Rijndijk 
De redactie Braakbal behoudt het recht om aangeleverd materiaal ter beschikking te stellen aan de website van de VWG, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door de auteur of fotograaf.  
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Colofon 
 
De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 
Vogelwerkgroep Koudekerk /  
Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep richt 
zich op de bescherming van vogels en 
publiekseducatie. 
 
Redactie 
Simon Alleman (opmaak) 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra  
Gerard Brouwers (eindredactie)  
 
Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  
2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 
e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl  NIEUW!! 
 
Voorpagina 
Kwartaalfoto: Dodaars 
©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? 
Op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 22 
maart was het besluit vrij snel genomen. Men vond 
de laatste uitgave in kleur prachtig, maar het prijs-
kaartje is veel te fors. Eigenlijk zou de contributie 
verdubbeld moeten worden en in de begroting voor 
2018 staat al een tekort. Ook in 2019 zal ons blad 
dus in zwart-wit verschijnen. Maar wilt u de foto’s 
toch in kleur zien, download De Braakbal dan van de 
website! Maar daar staat de nieuwste versie niet op, 
omdat in verband met de privacy eerst moet worden 
nagegaan of er geen namen verwijderd moeten 
worden. We zullen nagaan of digitaal toezenden (aan 
leden die dit wensen) hier een oplossing kan bieden.  
 
Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018 
Onze ALV werd door 36 leden bezocht. Een aantal 
waar vele verenigingen jaloers op zullen zijn. De 
sfeer was als vanouds weer prima. Ook de verzor-
ging perfect. 
Ondergetekende is bijzonder blij, dat zijn taak als 
secretaris overgenomen wordt door Dick Bruin en 
Rien Vlam. Dick zal het aanspreekpunt zijn van 
onze vereniging. Rien zal een aantal praktische 
zaken regelen, zoals de jaarlijkse barbecue voor onze 
actieve leden en de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Officieel werd afscheid genomen van de secretaris 
met lovende woorden, een prachtig boeket en een 
cadeaubon. Toch vindt u nog enkele bijdragen van 
mij in dit blad. Dit behoort bij de overdracht van 
taken. In de notulen die u binnenkort zult ontvangen 
(of al gekregen hebt) leest u verdere details over de 
ALV van 22 maart 2018. 
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) 
U leest in de dagbladen steeds meer over de AVG. 
25 mei 2018 moeten we voldoen aan de nieuwe 
Europese privacyregels. Er is voor het bestuur nog 
heel wat te regelen. 

Gelukkig zijn er instanties die ons daarbij kunnen 
helpen. 
U zult via de mail op de hoogte gehouden worden. 
 
Zonnepomp geplaatst 
16 maart was het zo ver. Via het water werden de 
onderdelen van de zonnepomp naar de plaats van 
bestemming in De Wilck vervoerd. Het land was 
namelijk op dat moment al zo “plas-dras”, dat ver-
voer over land onmogelijk was.  
De initiatiefnemers van onze VWG: Cor Kes en 
Johan van der Haven waren natuurlijk aanwezig. 
Ook de organisator van de donatie-actie Adri de 
Groot gaf “acte de présence”. Staatsbosbeheer 
completeerde de plaatsingsgroep met 3 mensen: 
Jonas Pronk, Stephan Wijfje en Jenny van Leeu-
wen. Jenny heeft officieel al enige tijd geen functie 
meer in ons werkgebied, maar kan ons maar niet 
loslaten. Dit geldt overigens wederzijds. 
Een prachtig fotoverslag van deze plaatsing was 
diezelfde avond te lezen op “Vogeldagboek” van 
Adri de Groot.  
Vogelbescherming Ned. wil van deze actie een 
promotiefilmpje maken. Dit wil men verspreiden 
onder Wetlandwachten en Vogelwerkgroepen. 
Adri houdt zijn lezers/donateurs regelmatig op de 
hoogte van de resultaten. 
 
Tenslotte 
Er is nog meer te vertellen. Zo hopen we 11 april de 
“Adoptieovereenkomst” met de gemeente Leiderdorp 
over het beheer van de Munnikenpolder te onderte-
kenen. 
28 april organiseren we een “Haardhoutdag” om 
zoveel mogelijk geoogst essenhout te verkopen. 
Kortom: We hebben nog steeds een zeer actieve 
vereniging. 
Ik heb me als secretaris “als een vis in het water” of 
in onze VWG misschien beter gezegd “als een vogel 
in de lucht” gevoeld. Zo werden deze stukjes ook al 
jaren geïllustreerd: “Vliegende woerden!”  (bedacht 
door Frans Verburgt.)

 
           Piet van Woerden, 
           (ex)Secretaris 

  

KOM OP WEGWEZEN !!!! 
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2018-2019 
 

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. 

 

Dick Bruin 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  
Aanmelden 
  Info bij: 

Za. 12/05’ 18 06.00 - 14.00 Ledenexcursie: AWD Gerda van Kleef 

Za. 12/05 09.00 - 11.00 
Nationale Vogelweek: Excursie De Wilck o.l.v. 
Johan v/d Haven en Cor Kes. 
Start: Kijkscherm Vierheemskinderenweg 

Vogelbescherming 
Nederland 

Di. 15/05 19.00 - 21.00 
Nationale Vogelweek: Excursie De Wilck o.l.v. 
Johan v/d Haven en Cor Kes. 
Start: Kijkscherm Vierheemskinderenweg 

Vogelbescherming 
Nederland 

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

Zo. 10/06* 14.00 - 15.30 Slootbeestjes zoeken: Picknicktafel Kruiskade 6 Ans van den Broek 

Do. 06/09 20.00 - 22.15 Ledenavond: Opening van het seizoen: Gastspreker  Gerda van Kleef 

Zo. 09/09 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Polder Zuid Flevoland Gerda van Kleef 

Do. 20/09 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond met gastspreker 
Wie wil dit organiseren? 

Gerda van Kleef 

Zo. 30/09 09.00 - 12.00 
Publieks- en ledenexcursie in De Wilck 
o.l.v. Louis Westgeest 

Gerda van Kleef 

Za. 06/10 07.30 - 12.00 Euro Bird Watch: Bij De Wilck (Burmadeweg) 
Wijnand van den 
Bosch 

Zo. 07/10 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Maasvlakte e.o. Vogeltrek Gerda van Kleef 

Vr. 12/10 t/m 
Zo. 14/10’ 18 

 
Ledenweekend Lauwersmeer 
Wie wil mee helpen met de organisatie? 

Gerda van Kleef 
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Za. 27/10 20.00 - 21.30 

“Nacht van de Nacht”: Excursie Kruiskade. Verza-
melen Ooievaarsnest, nabij Spookverlaat 2 

Ans van den Broek 

Do. 08/11 20.00 - 22.30 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Dick Bruin 

Do. 15/11 20.00 - 22.15 Leden- en publieksavond: Gastspreker Gerda van Kleef 

Za. 24/11 10.00 - 17.00 Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst te Ede Sovon 

Za. 15/12 08.00 - 17.00 
Ledenexcursie: Wintergasten  
Wie wil dit organiseren? 
 

Gerda van Kleef 

Vr. 04/01’19 20.00- Nieuwjaarsreceptie voor leden/donateurs en partners Rien Vlam 

Za. 26-01 08.00 - 17.00 Ledenexcursie Delta Gerda van Kleef 

Za. 02/02 08.00 - 17.00 
Ganzenexcursie in Zeeland (optioneel) 
Voor publiek en leden (bus excursie) 

Gerda van Kleef 

Do. 14/02 20.00 - 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Gerda van Kleef 

Za. 23/03 08.00 - 17.00 
Ledenexcursie: suggestie Gooise Landgoederen 
of vergelijkbaar. Wie wil dit organiseren? 

Gerda van Kleef 

Do. 28/03 20.00 - 22.30 Algemene Ledenvergadering Dick Bruin 

Do. 11/04 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond met gastspreker 
Wie wil dit organiseren? 

Gerda van Kleef 

Zo. 28/04 08.00 - 17.00  Ledenexcursie: Kennemerduinen Gerda van Kleef 

Do 30/05 t/m 
Zo 02/06 ‘ 19 

 
Hemelvaartweekend Noord-West Veluwe 
Wie wil mee helpen met de organisatie? 

Gerda van Kleef 

* 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. 
 
27-10-2018: Start van het knotseizoen,  
03-11-2018: Nationale  Natuur Werkdag 
(Deze dag wordt vrijdagmiddag 02-11-2018 
voorbereid) 
 
Knotdata vervolg:  
17-11-2018, 01-12-2018, 15-12-2018,  
29-12-2018 “Oliebollenknot”, 
05-01-2019, 19-01-2019, 02-02-2019,  
16-02-2019, 02- 03- 2019, 
16-03-2019: Slotdag knotseizoen 
 
Extra: Werkuitje knotploeg  

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

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

15/16-09-2018, 13/14-10-2018, 17/18-11-2018, 
15/16-12-2018, 12/13-01-2019, 16/17-02-2019, 
16/17-03-2019, 13/14-04-2019, 14/15- 09-2019. 

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 
 

(Actieve)Leden van de VWG 
 

Zoals u weet kent 
onze Vogelwerk-
groep vele actieve 
commissies. Soms 
verdwijnt er één en 
soms wordt er weer 
een nieuwe opge-
richt. Die verschil-
lende commissies 
kennen ook een 
groot aantal actieve 
leden. Soms bestaat 
zo’n commissie uit 
enkele leden maar 
soms ook uit een 
behoorlijk grote 

groep. Soms worden mensen lid van onze VWG, 
zonder dat we eigenlijk weten waarom iemand lid 
wordt van onze vereniging. Dat maakt op zich ook 
niet uit natuurlijk, maar toch vraag je je dat weleens 
af. Natuurlijk we zijn een vogelwerkgroep en veel 
mensen zullen lid worden omdat ze ons verenig-
gingsblad mooi vinden of gewoon van vogels hou-
den. Soms worden mensen lid nadat zij eerst actief 
zijn geworden bij één van de commissies. 
 
Zelf ben ik, nadat ik lid was geworden van de vo-
gelwerkgroep en omdat ik al jarenlang vogelliefheb-
ber was, vrij snel actief geworden bij de ‘knotploeg’, 
de commissie landschapsbeheer. Gewoon omdat ik 
het lekker vond en vind om af en toe buiten bezig te 
zijn. Wat later werd ik ook deelnemer van de com-
missie wintertellingen en tel ik samen met Wijnand 
ieder jaar de wintervogels in ons telgebied. Vanaf 
2007 ben ik bestuurslid en inmiddels voorzitter van 
de club. In 2008 heb ik de uilencommissie opgericht 
en zijn we met een groepje leden jaarlijks bezig met 
het ophangen/vervangen van uilenkasten voor steen- 
en kerkuil. We controleren de bezetting en leggen de 
gegevens van deze soorten vast, voor ons en voor 
SOVON. 
 
Na de herinrichting van de Munnikenpolder in 
Leiderdorp tot een natuur- en recreatiegebied, kregen 
we daar ook de ruimte om een oeverzwaluwenwand 

te bouwen. Deze werd door vrijwilligers van onze 
vereniging ter plaatse gebouwd en wordt door ons 
onderhouden. Inmiddels zijn we met de gemeente 
Leiderdorp een adoptieovereenkomst aangegaan, 
waarin staat aangegeven dat wij als VWG het stukje 
schiereiland waarop de oeverzwaluwwand staat zelf 
mogen gaan beheren en inrichten. We willen dit 
stukje grond van ongeveer 1 ha, vogel- en natuur-
vriendelijk gaan ontwikkelen en onderhouden. 
Natuurlijk is ook hiervoor een commissie opgericht 
die met elkaar deze taak invulling gaan geven. 
 
Binnen de VWG zijn veel leden die in meerdere 
commissies actief zijn, soms al vele jaren. Ook zijn 
er leden die in een énkele commissie actief zijn. De 
reden kan heel divers zijn. Men kan een passie 
hebben met de specifieke taak van die commissie of 
zo maar als vrijwilliger actief willen zijn binnen die 
club. 
Hoe het ook zij, velen voelen zich er prettig bij actief 
te zijn, het geeft meer binding met de mensen binnen 
die club, als ook met de gehele VWG. Je merkt het 
op bijeenkomsten, vergaderingen enz. Het zijn veelal 
de actieve leden die je daar ziet. En net als bij de 
deelnemers van de vele georganiseerde vogelreizen, 
ontstaat er ook tussen de actieve leden een soort 
vriendschapsverband. Binnen de onafhankelijke 
commissies ontstaan veelal hechte contacten, zo ook 
tussen de diverse leden van al deze commissies. Het 
voelt goed om tot zo’n vogelwerkgroep te behoren. 
 
Enige tijd terug werd ik door één van de leden van 
de VWG benaderd met de vraag hoe wij nieuwe 
leden ontvangen. Worden zij gewoon lid en ontvan-
gen zij vervolgens ons kwartaalblad of doen wij nog 
wat meer? Worden deze mensen door leden actief 
benaderd? Tot nog toe niet. Maar deze suggestie 
hebben we besproken binnen het bestuur en pakken 
wij die op.  
 
Voor nieuwe leden mogen er geen barrières zijn om 
eventueel ook actief te worden binnen één of andere 
commissie. We zien de ontwikkelingen in deze met 
belangstelling tegemoet.

 
            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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Aankondiging Telling maart 2018 
 
Beste mensen, 
 
De afgelopen maand raakte de winter het voorjaar aan. Overal zag je wakken en in sommige daarvan dodaarsjes. 
Maar nog voor de winter intrad zwommen er al 6 in de Zegerplas. Een vogel waarvan er waarschijnlijk veel meer 
voorkomen dan we tellen, is de waterral. Tijdens strenge vorstperiodes zoals twee weken geleden is hij wat zicht-
baarder, maar meestal wordt hij niet opgemerkt door zijn verborgen levenswijze. In februari zat er eentje in de 
Lagenwaardse polder. Verder was het in februari niet zo’n spectaculaire telling. Behalve dan het bokje dat in De 
Wilck gezien werd.  
Daar zaten ook nog: 13 bergeenden, 5287 smienten. 19 slobeenden, 14 pijlstaarten, 42 wintertalingen 1 blauwe 
kiekendief, 9 buizerds, 1 slechtvalk, 136 goudplevieren, 2210 kieviten en 21 graspiepers. 11 van de 58 grote 
zilverreigers in onze telgebieden liepen in De Wilck.  

 
Daarmee waren de grote zilverreigers met een klein verschil net even talrijker dan de blauwe reiger, want daarvan 
werden er in totaal 56 geteld. 
 
De grote groepen ganzen waren nagenoeg verdwenen, nog 610 kolganzen in de Groenendijkse polder. Kleine 
zwanen werden niet meer gezien. Waar hebben ze deze afgelopen winter gezeten? 
 
Nog wat opvallende zaken: 211 krakeenden in de Riethoornse polder; het plasje bij Amalia in het Spookverlaat is 
hofleverancier voor deze soort.  
In de Geerpolder 405 wulpen, 26 wintertalingen in de polder Kerkweg bij Woubrugge en in de Hondsdijkse 
polder een slechtvalk.  
Tot slot 2000 spreeuwen en 11 kemphanen in de Barrepolder. 
Ik hoop dat je je niet gepasseerd voelt als er niets uit ‘jouw’ polders gemeld wordt. Dat is niet omdat jouw gebied 
minder belangrijk is, maar omdat (en daarover kun je van mening verschillen) er niet zulke bijzondere soorten of 
aantallen in februari gemeld werden. Bedenk dat ook een nul telling meetelt en vragen kan oproepen. Neem maar 
bijvoorbeeld de kleine zwaan, waarvan we er tot vorig jaar ook altijd nog in februari telden. 
Voor velen van jullie is de maarttelling de laatste van dit winterseizoen. Iedereen weer heel erg bedankt voor de 
inzet. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen. 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 
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Ganzenexcursie naar Zeeland 
3 februari 2018 

 
De traditionele ganzenexcursie naar Zeeland was 
ook deze keer weer een succes. Met 41 deelnemers 
hadden we een leuke dag met mooie waarnemingen. 
Nu kan ik natuurlijk een opsomming gaan maken 
van wat we allemaal gezien en gedaan hebben maar 
omdat deze excursie al zo vaak gehouden is, denk ik 
dat dit niet uw aandacht vast zal houden.  Aan het 
einde van de dag bezochten we bij Battenoord het 
Grevelingenmeer waar van verre al twee roze vlek-
ken zichtbaar waren: Flamingo’s………….. en daar 
wil ik het even over hebben. 

Er komen in Nederland soms vier soorten flamingo’s 
voor: de Europese flamingo, de nauwverwante 
Caribische, de Chileense en de kleine flamingo. 
De eerst gedocumenteerde waarneming van een 
flamingo in Nederland, betrof de Europese, en deze 
dateert van 1906. Lange tijd waren flamingo’s een 
onregelmatige verschijning in het wild, maar sinds 
de jaren zeventig worden er in toenemende mate 
flamingo’s in Nederland waargenomen. In eerste 
instantie betrof het Chileense en later (in de jaren 
tachtig) ook Europese flamingo’s. Recent gaat het 
vermoedelijk om zo’n 30-50 Chileense flamingo’s 
en 10-20 Europese. Van de Caribische en kleine 
flamingo worden (vrijwel) jaarlijks enige exempla-
ren gemeld.  
 
Flamingo’s broeden niet in Nederland, maar wel 
enige honderden meters over de grens bij de Gelder-
se Achterhoek, in het Zwillbrocker  Venn. Daar is in 
1983 uit de rondzwervende flamingo’s een broedko-
lonie ontstaan. Er broeden Chileense, Europese en 
soms enkele Caribische flamingo’s. Soms broeden 

ze in mengparen. Er worden jongen grootgebracht, 
maar niet in alle jaren. Na de broedtijd vertrekken 
deze vogels in groepjes, vooral in Nederland. Vaste 
locaties zijn het IJsselmeergebied, de Lauwersmeer 
(nadruk op zomer/najaar) en de Zuidwestelijke Delta 
(nadruk op winterhalfjaar). Niet broedende vogels 
kunnen jaarrond in ons land verblijven. Vaak komen 
de Chileense, Europese en Caribische flamingo’s in 
gemengde groepen voor. Kleine flamingo’s worden 
relatief vaak alleen gezien. 
 

Chileense flamingo’s zijn inheems in Zuid-Amerika 
en Caribische flamingo’s in het Caribische gebied. 
Het is aannemelijk dat de vogels die in Nederland 
worden waargenomen uit gevangenschap vrijgelaten 
zijn of ontsnapte dieren betreffen, of natuurlijk 
nazaten daarvan. Dat is ook aannemelijk voor de 
kleine flamingo die inheems is in delen van Afrika, 
India en Pakistan, maar daar grote verplaatsingen 
kan laten zien.  Voor de Europese flamingo geldt dat 
een wilde herkomst van sommige vogels die in 
Nederland opduiken en ook in de broedkolonie in 
het Zwillbrocker Venn, niet is uit te sluiten. Flamin-
go’s zijn goede vliegers en een deel van de Europese 
flamingo’s uit Zuid-Europa en West Azië zijn trek-
vogels en ze kunnen zwerfgedrag vertonen. Zo nu en 
dan duiken in Nederland groepjes (onvolwassen) 
Europese flamingo’s op die niet direct te relateren 
zijn aan de reguliere groep rondzwervende vogels. 
Het sluitende bewijs van wilde herkomst, door 
middel van geringde vogels uit de Zuid-Europese of 
West-Aziatische broedgebieden, is nog niet gele-
verd. 
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Hoe herken je nu de verschillende soorten: 
 
 Europese flamingo Chileense flamingo Caribische fla-

mingo 
Kleine flamingo 

Verenkleed Licht roze tot bijna wit Roze Oranje-roze Roze 
Poten Roze Lichtgrijs met roze 

knieën en tenen 
Roze Roze-rood 

Snavel Roze met zwarte uiterste 
punt 

Basale helft licht 
roze, zwart vanaf 
‘knik’  

Als Europese met 
iets meer zwart 
aan de punt 

Grotendeels paars-
rood met zwarte punt. 

 
Natuurlijk heb ik dit niet allemaal zelf verzonnen 
maar heb deze informatie van de Sovon-site gehaald. 
Dus kijk, als je nog meer wilt weten over deze 
prachtige beesten, op de website van de Sovon:  
https://www.sovon.nl/nl/content/herkenning-exoten-
flamingos 
 

Op onze facebookpagina is een filmpje te zien van 
de “dansende” flamingo’s die we hebben gezien (en 
foto’s van de andere vogels). 

 
     Gerda van der Meer 

 

Waargenomen soorten tijdens ganzenexcursie   
Aalscholver Grote Canadese gans Krakeend Slobeend 
Bergeend Grote mantelmeeuw Kramsvogel Smient 
Blauwe reiger Grote stern Kuifaalscholver Spreeuw 
Bonte strandloper Grote zaagbek Kuifduiker Steenloper 
Brandgans Grote zilverreiger Kuifeend Stormmeeuw 
Brilduiker Halsbandparkiet Lepelaar Torenvalk 
Bruine kiekendief Holenduif Meerkoet Tureluur 
Buizerd Houtduif Merel Turkse tortel 
Caribische flamingo Huismus Middelste zaagbek Vink 
Chileense flamingo IJsvogel Nijlgans Waterhoen 
Dodaars Kanoet Paarse strandloper Wilde eend 
Eider Kauw Pijlstaart Wintertaling 
Ekster Kievit Pimpelmees Witgat 
Fazant Kleine zilverreiger Roek Wulp 
Flamingo Kleine zwaan Roodhalsfuut Zilvermeeuw 
Fuut Kluut Roodkeelduiker Zilverplevier 
Gaai  Knobbelzwaan Rosse grutto Zwarte kraai 
Geoorde fuut Kokmeeuw Rotgans Zwarte rotgans 
Goudplevier Kolgans Scholekster Zwarte zee-eend 
Grauwe gans Koolmees Slechtvalk Zwarte zeekoet 
Grote bonte specht    
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JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER 
SEIZOEN 2017-2018 

 

Niets is voor eeuwig 

Er is veel veranderd dit seizoen. Gelukkig bleef ook heel veel bij het oude, met name het plezier 
tijdens het knotten blijft altijd bestaan. En de mooie resultaten voor de natuur ook. Hieronder een 
impressie van alles wat er gebeurd is.   
 
Een nieuwe 
opperknotter 
Na heel veel 
jaren trouwe 
dienst heeft Cor 
Kes vóór de 
aanvang van het 
nieuwe seizoen 
aangegeven dat 
hij het wat rusti-
ger aan wil gaan 
doen met het 
landschapsbe-
heer. Dat was 
even schrikken. 
Want Cor is één 
van de oprichters 
van de knotploeg, 
en al die tijd één 
van de drijvende 
krachten achter 
de groep. Er 
dreigde een grote leegte achter te blijven, maar 
gelukkig stond er een nieuwe leider op, onze eigen 
Bert van der Zwaan. Bert draait ook al heel lang mee 
in het landschapsbeheer en weet dus van bijna alle 
ins en outs. Bovendien blijf ik als tweede man, wat 
ik ook alweer heel wat jaren doe. En Cor is nog 
steeds actief binnen de vereniging, en komt geregeld 
ook nog knotten, dus als we iets niet weten kunnen 
we het hem gewoon nog vragen. Cor, bij deze nog-
maals hartelijk dank voor jouw tomeloze inzet voor 
onze knotploeg. 
Bert is een uitstekende opvolger, die meteen voort-
varend aan de slag is gegaan. Elke knotzaterdag 
werden we door hem op de hoogte gesteld van de te 
verrichten werkzaamheden vanaf de onderste trede 
van een trapje. “Want ik moet het vak nog leren”, 
aldus Bert, die elke jaar een treetje in onze achting 
en in ervaring wil stijgen. Dat gaat hem vast lukken! 
Overigens wil Bert niet dat ik veel aandacht aan hem 
schenk in het jaarverslag. Dit kwam hij me speciaal 
melden tijdens één van die gezellige knotochtenden. 

“En die soep maak ik ook niet zelf, dat doet Liset-
te!”, zei hij er nog bij.  
 
Nieuwe contactpersonen bij Staatsbosbeheer 
(SBB) 
Een ander nieuwtje was het aantreden van een nieu-
we ploeg bij Staatsbosbeheer. In plaats van de ver-
trouwde contacten met Peter van Osch en Jenny van 
Leeuwen kregen we te maken met Jonas Pronk als 
nieuwe beheerder en met Bas Roelofs als nieuwe 
boswachter. Aardige mensen, en de samenwerking 
verloopt weer prima. 
 
Een alliantie met de knotters van het Zaans 
Rietveld 
Nog een verandering. Op verzoek van Jenny van 
Leeuwen, onze vorige boswachter, zijn wij een 
samenwerkingsverband met de knotters van het 
Zaans Rietveld aangegaan, die ook voor SBB wer-
ken. Dat houdt in dat wij voor hen de financiën 
regelen, de contracten met SBB beheren, de lijst 
vrijwilligers bijhouden en dat wij op hun locatie 
bijspringen indien nodig. Die groep heeft een eigen 
opperknotter, Peter Benes.  
Al in het begin van het nieuwe seizoen, op 4 novem-
ber 2017, werd een beroep op bijstand gedaan. We 
togen naar het Zaans Rietveld en gingen daar met z'n 
twaalven de zeven knotters die daar present waren, 
helpen. Er moest wilgenopslag worden verwijderd 

om wat zeldzamere struiken (o.a. hazelaar) vrij te 
zetten. We maakten een mooi begin met deze klus, 
en lieten ook nog een prachtige voorbeeldril achter. 
We beloofden dit seizoen nog een paar keer te ko-
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men helpen, want de groep Zaans Rietveld is met 
gemiddeld 7 deelnemers per knotdag wel erg klein 
voor de grote klussen. Op 9 december 2017 werd 
opnieuw een beroep op ons gedaan, want er moest 
een aantal flinke wilgen geknot worden. Een deel 
van deze wilgen, gelegen bij de boerderij langs de 
rand van het Zaans Rietveld, dreigde bij storm op die 
boerderij te vallen. Deze klus werd in januari afge-
maakt. Begin februari 2018 hielpen we voor de 
laatste keer dit seizoen: een schouwpad langs de 
spoorbaan moest toegankelijk worden gemaakt voor 
de machines die de sloten moeten schonen. De 
wilgen, al vijf jaar lang niet meer onderhanden 
genomen, hadden dat pad overwoekerd. We maakten 
een flinke slag met het openmaken van het pad, met 
hulp van een motorzaag, bediend door Ed. 
 
Zomerklussen 2017 
Het zal inmiddels wel bij eenieder bekend zijn: in de 
zomer is een deel van de knotploeg gewoon actief. 
En dat lijkt alleen maar toe te nemen. Zo was al het 
hout dit knotjaar in augustus gekloofd en verkocht. 

En natuurlijk werd er weer gemaaid en gebaggerd. 
Het vernieuwde vogeleiland werd ontdaan van 
onkruid.  
Er werd ook nog een soort knuppelbruggetje ge-
maakt om het modderige stukje na het slootje schuin 
tegenover de boerderij van Jan Kerkvliet te kunnen 
passeren. Dat is het begin van de route voor Amalia 
langs. Zo moeten de knotters tegenwoordig lopen 
om op het laatste stuk kade, waar onze roeiboot ligt, 
te komen. Vroeger ging dat vanaf het toegangspad 
naar de boerderij van De Frankrijker, maar daar 
mogen we geen gebruik meer van maken omdat hij 
ruzie heeft met SBB. Over onze roeiboot gesproken: 
deze is na de flinke regenbuien en storm helaas 
gezonken. Eind maart 2018 is deze uiteindelijk met 
behulp van veel spierkracht en de Tirfor weer ge-
licht. Wel zal de boot opnieuw geverfd moeten 
worden en worden voorzien van een overkapping, 
om herhaling te voorkomen. 
Daarnaast werd op de kade een fietswerend hek, 
gemaakt van Kruiskadehout, vervangen. Na een 
aantal jaren is het essenhout, waarvan die sluisjes 

gemaakt zijn, echt op. Bij het heien van één van de 
staanders werd een ondergrondse elektriciteitskabel 
geraakt. Dat bleek pas weken later, toen in het nabij-
gelegen huis (waar vroeger de boerderij van boer 
Van Schie stond) kortsluiting optrad. Hoewel ner-
gens stond aangegeven dat er een kabel lag, werd 
SBB toch aansprakelijk gesteld voor de kosten van 
de reparatie. Gelukkig nam onze 'werkgever' het 
sportief op. Wij hebben geleerd dat je niet in de 
grond moet graven of heien zonder eerst een klik-
melding te laten doen. 
 
Kleinere seizoen klussen 
SBB vergoedt vanaf dit seizoen weliswaar niet meer 
ons gereedschap, maar is wel bereid zo nu en dan bij 
te springen door middel van een “betaling in natura”. 
Afgelopen seizoen zorgde SBB voor 200 kastanje-
houten palen ten behoeve van oeverbeschoeiing. 
Deze palen dienden als basis voor een aantal ver-
nieuwingen van de beschoeiing, waarvoor we verder 
wilgentakken als vlechtmateriaal en allerhande 
soorten takken als vulmateriaal gebruikten. 
Verder kregen we bijna 50 kuub houtsnippers uit het 
Haagse Bos. Helaas waren deze snippers door SBB 
aangekondigd als hoogwaardige snippers van eiken-
hout, maar bleken het oude houtsnippers te zijn van 
paden, die waren uitgegraven, dus deels al weggerot 
en vermengd met grond. Jammer. Toch hebben we 

deze houtsnippers uitgereden over de wandelpaden; 
iets is beter dan niets. Gelukkig bezorgde SBB ons 
enige tijd later nog ruim 50 kuub excellente hout-
snippers. En dat was nodig ook, want het heeft in de 
herfst en vroege winter van 2017 bijzonder veel 
geregend. Het Spookverlaat/Kruiskade-gebied is -zo 
lang als ik me kan heugen- nog niet zo nat geweest. 
We hebben afgelopen seizoen tijdens de knotochten-
den ook meer regen en hagel op onze hoofden ge-
kregen dan in voorgaande seizoenen. De paden 
waren dan ook veranderd in modderpoelen; daarom 
hebben we over de gehele lengte van de Kruiskade 
houtsnippers op de paden aangebracht. Dat was voor 
het eerst, meestal deden we alleen de wat nattere 
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delen van het pad. In het voorjaar doen we het snip-
perwerk, met eigen houtsnippers die van de grote 
kapactie afkomstig waren, nog eens dunnetjes (hoe-
wel..) over. 
 
In januari 2018 raasde er tot twee keer toe een zware 
storm met enorme windstoten over ons land. Maar 
afgezien van een omgewaaide grote wilg in de buurt 
van de boerderij van boer De Frankrijker was er 
geen grote schade. De stormschade werd door ons 
meteen opgeruimd (paden weer begaanbaar maken).  
 
Eind februari 2018 begon het toch nog, tegen alle 
verwachtingen in, hard te vriezen. Daarom konden 
we begin maart alsnog een klusje van ons wensen-
lijstje strepen. In het moerasje tegenover boer De 
Groot groeide een aantal spontaan opgekomen 
wilgen fors. Het moerasje dreigde te gaan verbossen. 
Door de harde ijsvloer konden we eindelijk het 
gebiedje weer leegzagen. Dat lukte in één ochtend 
met een paar man. Er bleef een enorme berg wil-
genslieten langs de kant van de weg achter. Voer 
voor de versnipperaar.  
 
Cor is met wat hulp van anderen bezig geweest het 
bosje in De Wilck weer flink terug te zetten. Verder 
ging hij met wat Lions in de buurt van de ooievaars-
paal aan de slag om knotwilgen van hun pruik te 
ontdoen. De afkomende takken werden voor een deel 
weer door Carol gebruikt om de vlechtheg naar de 
vogelhut wat op te knappen en te verlengen. Ook de 
kleine wilgjes in het moerasje aan de voorzijde van 
de vogelplas werden weer geknot. Bovendien heeft 
Jan Kerkvliet met behulp van een motorzaag in één 

ochtend alle (veel te lang niet geknotte) wilgen aan 
de achterzijde van de vogelplas geknot. Het oprui-
men van de enorme takkenzooi duurde wat langer. 
Het meeste hout werd verwerkt in een waterril. 
 
De grote seizoensklussen 
Het gaat erg slecht met de essen in Nederland. De 
essentaksterfte zorgt voor een decimering van deze 

bomensoort. Enige jaren leek de ergste ellende aan 
de Kruiskade voorbij te gaan, maar deze herfst werd 
pijnlijk duidelijk dat ook wij niet aan de gevolgen 
van deze ziekte ontkomen. SBB heeft ons gevraagd 
om uitvoering te geven aan een vierjarenplan, waarin 
de essenpercelen worden omgezet naar een begroei-
ing van elzen, berken, eiken en diverse struiksoorten 
in de onderlaag. Een enorme klus, maar we zijn deze 
uitdaging aangegaan. In dit eerste jaar moet een 
aantal essenpercelen deels of alleen aan de wegzijde 
worden gerooid, om daarmee het gevaar voor op 
verkeer vallende bomen te verkleinen. Daarna moe-
ten de deels gekapte percelen weer door ons worden 

ingeplant. Hoewel de enkele elzen, eiken en struiken 
die nu al in die percelen staan, behouden blijven, zal 
het er de komende jaren erg kaal uitzien, ben ik 
bang. Het werd naarmate het seizoen vorderde al een 
steeds droeviger aanblik, die enorme kaalslag. Maar 
hopelijk wordt het daarna een veel mooier bos, met 
een echte opbouw (kruiden-struiklaag-bomen) en 
veel minder eentonig. Maar dan zijn we wel zo'n 
twintig jaar verder, ben ik bang. In de tussentijd 
wordt het heel spannend hoe de vogelbevolking op 
deze grote ingrepen zal reageren. Gelukkig wordt dit 
gebied goed gemonitord op broedvogels. 
We begonnen deze megaklus vanaf de zijde van de 
N11, in het natste bos. Daar moesten de essen niet 
alleen aan de wegzijde, maar ook aan de zijde van 
het fietspad gerooid worden. Dat is dus de grootste 
oppervlakte van dit eerste seizoen. We waren daar 
ruim het halve knotseizoen mee bezig, met zo'n 10 
knotters per keer. Er kwam enorm veel hout vanaf. 
Wil, Henk en Rob maakten overuren met de motor-
zaag. Dat deden ze goed en veilig. We maakten bij 
het afvoeren daarvan dankbaar gebruik van een 6 
meter lange aluminium loopbrug, die we voor aan-
vang van dit seizoen met financiële hulp van De 
Groene Motor hadden aangeschaft. Ook de twee 
nieuwe Stihl-motorzagen bewezen goede diensten.  
Eind december 2017 lag de Houtsnip al bijna vol, 
ondanks het passen en meten van Bert om elke 
centimeter ruimte in het houthok maximaal uit te 
buiten. Al dat hout werd met de aanhanger, en soms 
met de grote landbouwaanhanger achter de trekker 
van de familie Kerkvliet, naar de werf gereden. Deze 
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trekker uit 1963 (!) werd afwisselend bestuurd door 
Nils en door Henk. 
Pas halverwege januari 2018 kwamen we aan de 
volgende stukken toe, waarvan alleen de eerste essen 
vanaf de wegzijden door Staatsbosbeheer geblest 
waren. Hier hoeven alleen de essen die het dichtst bij 
de weg staan (grofweg de eerste 25 meter vanaf de 
weg) gerooid te worden, ten behoeve van de veilig-
heid van voorbijgangers. Jenny van Leeuwen van 
SBB had mooie bordjes gemaakt met informatie 
over onze werkzaamheden voor nieuwsgierige 
bezoekers. 
Zo halverwege februari 2018 hadden we door dat we 
deze grote klus niet af zouden krijgen, hoe hard we 
ook werkten. En de wegkanten moesten nog dit 
seizoen in verband met valgevaar van essen worden 
ontdaan, zo had SBB verordonneerd. Daarom kwa-
men er mensen van SBB meehelpen met weghalen 
van de essen. In een paar werkdagen werd met 
behulp van een kraan een enorme kaalslag verricht. 
Wij bleven achter met heel veel hout en de takken, 
en nog wat resterende omzaagklussen.  Gelukkig 
hadden we dit jaar veel extra houtklanten, mede door 
wat extra adverteren en omdat zulke grote werk-

zaamheden opvallen, en voorbijgangers dus durven 
vragen of we dat hout ook verkopen. Er waren zelfs 
twee heel grote klanten bij, die de vele kuubs zelf 
van de kade haalden met een verreiker en een grote 
dumper. Daar hadden we dus niet veel werk aan. 
Helaas werd er zo nu en dan ook hout gestolen. Om 
dat zo veel mogelijk tegen te gaan, lieten we het hout 
zo veel mogelijk als grote stammen liggen als we het 
niet meteen konden afvoeren. Maar er waren naar 
verluid zelfs dieven met motorzagen actief. Bah, wat 
een misselijke lui zijn er nog. 
In het laatste knotweekend kwam een grote combi-
natie van de firma AH Vrij alle door ons aan de weg 
gelegde takken versnipperen. Een klus die bijna 
anderhalve dag in beslag nam. Wij hielpen mee met 
het schoonmaken van de weg en het opruimen van 
de laatste takken, die het kraantje op de combinatie 
niet goed kon pakken. Alle houtsnippers kwamen 
ons toe: ruim 100 kuub “eigen” snippers. Op de 

paden over de kade konden we nog wel wat extra 
snippers gebruiken, maar echt geen extra 100 kuub 
meer. De rest werd “even” op het erf van de familie 
Kerkvliet gestort. Daar lag al ruim 200 kuub hout-
stammen. En daar waren eerder die week ook al de 
struiken en boompjes afgeleverd die in plaats van de 
essen moeten worden aangeplant. Dat aanplanten 
wordt een flinke voorjaarsklus voor onze knotters. 
Wat een geweldige gastheren en -dame hebben wij 
aan de familie Kerkvliet!  
 
Een andere grote seizoensklus was het aanpakken 
van het eerste gedeelte van de bewandelbare kade, 
het stuk vanaf de Carol Honsbeekbrug tot iets voor-
bij het eerste bankje. Door alle werkzaamheden aan 
de bospercelen de afgelopen jaren en door de om-
standigheid dat SBB in verband met de essentak-
sterfte lange tijd niet wilde dat wij de essenstoven op 
de kade onder handen zouden nemen, was een grote 
achterstand in het onderhoud van de kade ontstaan. 
Dit was met name Sjon en Carol een doorn in het 
oog. Zij waren bereid om een start te maken met de 
systematische aanpak van telkens een deel van de 
kade. Dit volgens het eeuwenoude recept: om de 
zoveel jaar een deel van de kade ontdoen van de 
slieten, en zo het hakhout beheren net als de boeren 
vroeger deden. Met hulp van een wisselende groep 
knotters pakten zij dit kadedeel aan, meteen de 
waterkant beschermend door het aanbrengen en 
opknappen van de natuurvriendelijke oeverbescher-
ming.  
 
Door beide grote klussen kwam er zoals gezegd 

enorm veel haardhout beschikbaar.  Sommige van 
onze klanten namen het hout af in de vorm van 
stammetjes, wat ons veel kloofwerk scheelde. Ook 
waren er mensen die weliswaar gekloofd hout wil-
den, maar het hoefde nog niet gedroogd te zijn. 
Bovendien haalden veel van de regelmatige knotters 
met houtkachel vroegtijdig hun gratis kuub knothout 
op. Zo raakten we tijdens het seizoen al vele kuubs 
hout kwijt. En dat was maar goed ook, want op 
sommige momenten leek het erf van de familie 
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Kerkvliet wel op een houthandel. Bert, in zijn even-
eens nieuwe rol als hoofd houtverkoop, reed heel 
wat kilometers om hout te bezorgen bij allerlei 
klanten, tot in Waddinxveen aan toe. Daarbij kwam 
hij zelfs een keer muurvast te zitten met zijn auto en 
aanhanger op een erfweggetje. Dat zou volgens de 
houtklant goed berijdbaar zijn, maar dat viel erg 
tegen. Naast een hele middag oponthoud totdat Jan 
Kerkvliet hem met de trekker kwam bevrijden, 
leverde hem dit ook nog een vervelende beenblessu-

re op, toen de dissel tegen zijn been aankwam, 
waardoor hij omviel en zijn beenspieren verrekte. 
 
Maasheggenvlechten in Beugen 
Voor het zesde achtereenvolgende jaar werd er een 
knotweekend georganiseerd. Dit keer ging de reis 
naar Brabant naar het Maasheggengebied. Daar 
leerden wij onder leiding van de vlechtgoeroe van 
Nederland, heggen vlechten. Over deze activiteit is 
eerder in dit blad een leuk artikel verschenen van de 
hand van Wilfred Alblas, die ook dit keer weer de 
klus had geregeld. Helaas moesten de organisatoren 
dit keer erg leuren om het weekend vol te krijgen. 
Neemt het enthousiasme af, of kwam de datum 
slecht uit? De knotcommissie heeft besloten om 
volgend seizoen een keertje over te slaan, om te zien 
of er nog animo genoeg is. Wordt het evenement dan 
gemist of niet? We horen het wel. 
 
Uitreiking van de “Gouden plons” 
De vorig jaar ingestelde trofee blijkt onverwachte 
Arbo-effecten te hebben: afgezien van een enkele 
natte broekspijp gebeurde er geen enkel incident. De 
gehele club knotters hield het dit jaar droog. De 
trofee werd daarom dit jaar niet uitgereikt.  

 
Ronald Klingers 

             (Foto’s Margot) 

 
Ingekomen lectuur 

 
1. Bladgroen – januari 2018 (IVN/KNNV regio Leiden) 

Verschijnt voortaan alleen digitaal! 
2. De Strandloper 50.1 – maart 2018 (Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk) 
3. Limosa 90.3 – 2017 (NOU/Sovon) 
4. Sovon-Nieuws  31.1 – maart 2018 (Sovon) 
5. Vogels 01/2018 (voorjaar) (Vogelbescherming Ned.) 

    
 

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

 
      

 
 
Dick Bruin 
Secretaris 
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PR-Commissie – Informatie die we u niet willen onthouden… 

Nieuw op de site – site@vogelsrijnwoude.nl 
Stork: De nieuwsbrieven van Stork, in de vorige uitgave van de Braakbal stond er een, worden allemaal op de 
site geplaatst bij de informatie over ons ooievaarsnest aan het Spookverlaat.  
Zie Werkgroepen » Nestkasten » Ooievaarsnest 

Sovon: Onze wintertellingen, waarover Ko nieuwsbrieven publiceert, gaan naar de Sovon. Die publiceert over de 
voortgang van de tellingen en zij publiceert, op basis van onze cijfers, bijzondere analyses over bijvoorbeeld 
slaapplaatsen of smient. De verslagen van de Sovon worden op de site geplaatst. Linksonder bij de verslagen van 
Ko. Zie Werkgroepen » Tellingen » Wintertellingen 

Natuurtuin: Zoals bij velen al bekend is, zijn we gestopt met de werkzaamheden in de natuurtuin. Daarover is 
met succes contact gezocht met de nieuwsbladen. Verscheidene bladen hebben erover bericht. De brief aan 
B&W is geplaatst op de site. We wachten nog op reactie. 

Beter: Met zorg worden excursies en lezingen voorbereid. Daarom besteden we op de startpagina meer aan-
dacht aan de activiteiten en kunnen de bezoekers, als ze de details lezen, zich direct inschrijven. De opmaak van 
de agenda met activiteiten was aan een facelift toe. Hieronder, zoals dat zo populair is bij make-overs ”voor” en 
“na” en let op de prachtige foto’s van Gerda! 

 
 

Braakbal: Er was wat rumoer over de Braakbal op de site: de laatste pdf’s stonden er niet bij. Dat ze er nu wel 
staan, zullen sommigen dus erg waarderen.  

Munnikenpolder: Een nieuw gebied voor de VWG, dus daar willen we verhalen over vastleggen. Er staat nog 
niets over de polder. Wie helpt de nieuwe commissie? Binnenkort staat er vast het beleidsplan of inrichtings-
plan. Denk mee! Zie Vogelgebieden » Munnikenpolder 

Bentwoud: Het gebied bestaat al lang, maar er wordt weinig geteld of over verteld. Gerda heeft een voorzet 
gedaan en een prachtige kaart toegevoegd. Zie Vogelgebieden » Bentwoud 

Snel bijlezen?  Zie Leden » Nieuw op deze site 
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Facebook - @vogelsrijnwoude 
Wilck: De Wilck was in het nieuws vanwege de zonnepomp en Cor Kes had het er druk mee. Op FB tref je verwij-
zingen naar zijn interviews, met dank aan Jenny van Leeuwen, onze “boswachter”, e.a. Zie aan de linkerkant: 
Berichten >> Zoeken (vergrootglas) en vul Cor Kes in. 

Foto’s: Tijdens excursies worden direct wat mooie foto’s gedeeld. Leuk voor de thuisblijvers en leuk om die ene 
vogel toch nog even goed te zien. Dus de foto’s van de Planken Wambuis stonden er direct op!  Zie aan de lin-
kerkant: Foto’s >> Albums 

Evenementen: Ook hier worden onze evenementen aangekondigd zodat we makkelijker mensen buiten onze 
ledenkring kunnen bereiken. Zie aan de linkerkant: Evenementen 

 

 

Flamingo? Ook bijzondere waarnemingen worden hier gedeeld. Een ommetje naar de Starrevaart is snel ge-
maakt! 

Twitter en Instagram - @vogelsrijnwoude 
Gerda vult Twitter met fraaie foto’s en houdt het nieuws voor ons in de gaten. Bijvoorbeeld over de eerste 
grutto (ook omdat Jenny ons op de hoogte houdt), bijzonderheden uit de woestijn, de grootste kruisbek in de 
Atlas en het wel en wee over het jachtverbod in en rond De Wilck en een nieuw Bad & Breakfast in De Wilck en 
nog veel meer… 

Op Instagram staan inmiddels ook veel mooie vogelfoto’s van Henk van Harskamp die gehoor heeft gegeven aan 
de oproep tijdens de presentatie van Gerda op de “leden voor leden” avond. Dank Henk!  

Nieuws of artikelen of ideeën of 
commentaar of wensen?  
U kunt direct berichten via FB, Twitter of Insta-
gram, en ons ook mailen via 
pr@vogelsrijnwoude.nl of fb@vogelsrijnwoude.nl  
of site@vogelsrijnwoude.nl 
 
 

Afbeelding van Paul Faassen  
in de serie Weekdier 
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Aankondiging Telling april 2018 
 
Beste mensen, 
 
Nog steeds verbleven grote groepen wulpen in onze polders. 235 in de Hondsdijkse polder en 185  in de West-
broekpolder. De laatste polder was de enige waar we lepelaars zagen n.l. 3. 
 

Het voorjaar kondigde zich al aan.  Maar eerst nog de 
‘echte’ wintergasten. Kleine zwanen werden niet 
meer gezien. De hele winter was trouwens arm aan 
kleine zwanen. Waarschijnlijk verbleven ze meer in 
het oosten, wat ook bij ganzen het geval was. Bij ons 
nog een paar grote groepen. In de Oostbroekpolder 
1122 kolganzen en 113 grauwe. In De Wilck nog 332 
kolganzen. Daar zaten ook 3957 smienten, 5 bui-
zerds, 1 slechtvalk, 9 kemphanen, 104 grutto’s, 18 
IJslandse grutto’s, 11 tureluurs en 1 witgat. De 
Geerpolder was rijk gezegend met meeuwen: 1210 
komeeuwen en 500 stormmeeuwen. In de Lagen-
waardse polder 940 stormmeeuwen. In de Boterpol-
der is een waterzuivering en daar hangen ook altijd 
meeuwen rond. Weliswaar niet in zulke grote aantal-
len maar toch…60 kokmeeuwen, 60 stormmeeuwen 
en 5 zilvermeeuwen. 

 
Wat de reigers betreft: 54 blauwe om 59 grote zilvers, waarbij de Gnephoek van de laatste het grootste deel voor 
zijn rekening nam met 20 exemplaren. Ook de Wijde Aa leverde met 11 grote zilvers een belangrijke bijdrage aan 
het totaal. 
 
Nog wat krenten: 2 zomertalingen in de Oostbroekpolder, 
860 smienten en 143 krakeenden in de Wijde Aa, 42 win-
tertalingen in de polder Kerkweg bij Woubrugge, 1576 
smienten in de Groenendijkse polder, 1 groene specht in de 
Grote Polder Noord, 9 zanglijsters in de Achthovenerplder 
en 7 in de Barrepolder , 9 dodaarsjes en 16 futen in de 
Zegerplas en tot slot 21 ringmussen in de Hondsdijkse 
polder. 
Voor de winter zit het er weer op. Maar gelukkig kunnen 
we nog een keer gaan tellen. Vooral SOVON zou daar heel 
blij mee zijn, want een apriltelling levert belangrijke in-
formatie voor hen op. 
 
Carol heeft aangegeven te stoppen met het tellen van de 
polder Achthoven. Ronald telt daar gewoon verder en 
Carol neemt nu de Munnikenpolder, een blanco gebied voor de VWG, voor zijn rekening. Carol bedankt voor al 
je inspanningen en ontberingen die je in de polder Achthoven moest lijden, 
 
Ik wil iedereen die meegedaan heeft aan de wintertellingen hartelijk danken voor alle moeite en tijd die erin is 
gestopt. Jarenlange tellingen leveren belangrijke gegevens op en een bijdrage aan de bescherming van vogels. 
Hopelijk is iedereen in staat om in september of oktober de draad weer op te pakken. Geniet van voorjaar en 
zomer! 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 

Wulp     ©Ko Katsman 

Lepelaar   ©Ko Katsman 
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Vogelreis Marokko 
05 februari / 14 februari 2018 

INLEIDING 

De tiende VWG-buitenlandse vogelreis leidde 21 deelnemers door Marokko; helaas moest Pierre om gezond-
heidsredenen afzeggen. Organisatie en begeleiding werden toevertrouwd aan Inezia Tours en dit deed men gewel-
dig. We trokken West-Oost heen en weer door het zuidelijke deel van dit land  
 
Marokko is zowat even groot als Zweden: ± 447.000 km² en heeft ruim 34 miljoen inwoners. Jaarlijks groeit deze 
met 1%, de gemiddelde levensverwachting is ± 77 jaar. Analfabetisme komt veel voor: (situatie in 2015) mannen 
ruim 22%, vrouwen ruim 42%.  Casablanca is de economische motor en duidelijk de grootste stad, Marrakech 
vormt het zuidelijke stedelijke centrum, hoofdstad is Rabat. 
Modernste geschiedenis: in 1956 werd het land onafhankelijk van Frankrijk Vanaf 1972 is het een constitutionele 
monarchie. Aan de noordkust bezit Spanje nog steeds de stadsenclaves Ceuta en Melilla. Na 1999 (Mohammed 
VI sindsdien koning) kregen de Berbers een betere positie en is die aangaande de vrouwen relatief flink verbeterd. 
 
Van West naar Oost kent het land grofweg vier natuurlijke zones: eerst mediterrane kuststreken, daarna de 
vruchtbare vlakten aan de westelijke loefkant van de bergen met stuwregens, dan de Atlasregio’s met 
(hoog)gebergteklimaat en tot slot steppen en woestijnen in het zuiden en oosten.  
Avifauna: t/m. 2002 zijn er officieel 452 verschillende soorten waargenomen; ± 210 daarvan zijn reguliere broed-
vogels, ±120 reguliere overwinteraars, ±120 incidentele bezoekers. 

De plaatsnamen met zwarte stipjes geven globaal onze heen-en-weerroute aan 
 

VERSLAG 

Dag 1: maandag 05 februari: heenreis en aan-
komst. 
Geen “nachtbraken”, wel koude huisvesting. Pas 
om 15.35 vertrokken we met Transavia vanaf Schip-
hol. Zo’n 3½ uur later landden we bij Marrakech. 
Het passeren van de douane kostte wel 1½ uur. Dus 
arriveerden we in het donker in Ait Ourir, een voor-
stad van Marrakech, bij hotel Le Coq Hardi. Nog 
steeds regen, de eetzaal en onze kamers bleken 
onaangenaam koud. Het Marokkaanse diner smaakte 
in elk geval prima. Maar: we waren er en raakten 
meteen gewend aan en handelden naar het gezegde: 
“dit is Afrika”. Door de late aankomsttijd stond de 
soortenlijst nog op “nul”…… 

Dag 2: dinsdag 06 februari: Ourikavallei  

Wegens sneeuwval in de bergen vandaag naar en 
door de Ourikavallei op avifauna-avontuur. 
Voor het ontbijt al vogelaarfestijn bij en naast het 
hotel aan de Ourikarivier. Hier o.a. Koereigers, 
Maghrebpimpelmees, Grauwe Buulbuul, Marok-
kaanse Kwikstaart en Huisgierzwaluw. 
Na het ontbijt de busjes in en bijna meteen een 
“hoofdprijs”: Diadeemroodstaart! De lijst groeide 
vlug met o.a. Huisgors, Woestijnsteenuil, Barbarijse 
Valk, Atlasvink, Woestijn-klapekster. Natuurlijk 
moest er tussen de bedrijven door ook worden ge-
luncht. Dit deden wij in La Kasbah de l’Ourika, waar 
we, omgeven door schitterende plafonds, prachtige 
wanden en allerlei siervoorwerpen, werden voorzien 
van een voortreffelijke maaltijd. Overdag bleef het 
droog, maar de avond trakteerde ons weer op nattig-
heid in de buitenlucht. De vogelsoortenlijst kwam 
vandaag aan 45, we kwamen op stoom! 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   21 

Dag 3, woensdag 07 februari: westhelling Hoge 
Atlas 
Verrassing: in de kamers nu straalkacheltjes! 
Dagdoel: westhellingen van de Hoge Atlas. 
Oostwaarts naar de bergpas, langs de weg een wan-
delstop. Hier allerlei landschapstypen, een Sperwer 
bleef fotobereid zitten, Kruisbekken showden, op de 
rotsen een paartje Atlasarendbuizerds. Hogerop het 
bos van Toufliht, doelsoort hier de Levaillants 
Specht. Een bult op een tak bleek wel degelijk deze 
specht te zijn, camouflage! Niet iedereen kreeg deze 
wenssoort in de lenzen, maar: wel compensatie; 50 
meter verder, op het “Staatsboshuisje”, een 
Maghrebbosuil in de schoorsteen! Verder naar 
boven, richting de Tizi N’Tichkapas. Kort ervoor 
winkels en restaurantjes. Hier een goede lunch 
haastig verorberd, want buiten in de sneeuw moest 
worden gevogeld: o.a. Zwarte Tapuit en Blauwe 
Rotslijster! Terug langs dezelfde weg; na het diner 
bleek de daglijst ook o.a. Mediterrane Slechtvalk, 
Afrikaanse Raaf en Atlasvink te vermelden. Een 
prachtdag! De daglijst kwam op 47 uit.  

Dag 4: donderdag 08 februari: Over de Hoge 
Atlas naar Boumalne-Dades 
Late afreis, fileleed in zwaar besneeuwde bergen, 
via oostelijk plateau naar Boumalne-Dades.  
Afscheid van Le Coq Hardi (ofwel “Onderkomen 
van de Nattigheid en Koulijders”); wegens sneeuw-
ruimen in de Hoge Atlas vertrokken we pas om 
12.00 uur. Gelukkig zorgde het hotel nog voor een 
quick lunch Een lange dagrit, met erg veel opont-
houd: vaak stapvoettempo alsook filestilstand waren 
“de maat”. Geruimde sneeuw tot wel een meter 
hoog. Uiteindelijk over de Tizi N’Tichkapas kort na 
15.00 uur, daarna rond 16 uur de bergen achter ons. 
Door tot Ouarzazate, toen naar het noordoosten via 
de Dadesvallei. Een tankstation bood een welkome 
versnapering en tevens sanitaire stop om 17 uur, 

hierna nog meer dan 2 uur naar Boumalne-Dades. 
De omgeving werd meer een steensteppelandschap, 
dus de avifaunaverwachtingen voor de komende dag 
stegen flink. Kasbah Tizzarouine verwelkomde ons 
hartelijk: drankje, goede kamers, heerlijk diner; 
daglijst 41 soorten. 

Dag 5, vrijdag 09 februari: vogelen in de steen-
woestijn 
Uitdaging: vogelen in steenwoestijn!  
Ochtendtrip: zandhoenders! In de korte harde be-
groeiing op de steensteppe streek een zwerm Wit- en 
Zwartbuikzandhoenders neer. Beproefde benade-
ringstactiek gidsen: stil -korte afstandjes- niet alle-
maal tegelijk- langzaam- en warempel: de vogels 
bleven zitten, prachtig! Vervolgens naar de Tagdilt 
Track: steenwoestenij, en het EL DORADO voor 
Marokkaanse steppevogels en vogelaars! Domein 
van twee vogelfamilies: leeuweriken en tapuiten. 
Kuif-, Thekla-, Kortteen-, Woestijn- en Temmincks 
Strandleeuwerik, plus tapuitenshow: Roodstuit-, 
Zwarte-, Witkruin- en de zeldzame Westelijke 
Rouwtapuit. Ook voor enkelen zelfs een (vliegende) 
Renvogel! Daarna alweer lunchtijd in onze Kashba. 
Namiddagtocht: zoeken naar andere steppevogels 
oostelijk van Boumalne had geen enkel succes. Rond 
half acht zaten we aan het heerlijke uitgebreide 
diner. De uiteindelijke daglijst bevatte 24 (meestal 
bijzondere!) soorten, voor mij: topdag! 

Dag 6, zaterdag 10 februari: Todrakloof en door 
naar de zandwoestijn 
Nieuwe dag, nieuwe kansen: een imposante kloof 
en een avondrit dwars door Saharazand.  
Eerst naar de Todrakloof, daar aangekomen beseften 
we onze eigen nietigheid: aan weerskanten torenden 
de rotswanden tot 160m boven je uit. Behalve veel 
toerisme hier ook avifaunagenoegens: boven de 
kloof een Havikarend, bij het riviertje Marokkaanse 
Kwik,verder twee Palmtortels, Huisgors zowat tegen 
m’n schoenen. Toen lunchtijd, ter afwisseling in de 
buitenlucht bij de oasestad Tinejdad. Alweer lekker 
gegeten, de maaltijden tijdens de reis verdienden alle 
lof! Verderop vogelen in een overgangsgebied van 
steen- en zandwoestijn. Geen Kraagtrappen, voor 
enkelen de Maquiszanger. In Erfoud overstap in zes 
4x4-auto’s en een tocht door een voor ons onont-
warbare zandsporenpuzzel nabij het Erg Chebbi-
Saharaduinengebied. De autochtone chauffeurs 
hadden hun sporen hier allang verdiend. Hotel 
Kashba Xaluca Maadid in Merzouga lag onder een 
flonkerende sterrenhemel!! Prima onderkomen, 
alweer een uitgebreid smakelijk diner met een impo-
nerend dansje van Lidwien tijdens een heuse serena-
de van een viermans-Bedoeïnenmuziekgroep. Tot 
slot het “lijsten”: vandaag 36 mooie soorten.  

Diadeemroodstaart            ©Bert van Eijk 
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Dag 7, zondag 11 februari: Erg Chebbi-
zandheuvels en regio Rissani 
Reishoogtepunt !?): zandtoer met 4x4 auto’s, op 
Bedoeienenbezoek, zandwoestijnvogels, imposante 
zandheuvels van de Erg Chebbi voortdurend in 
zicht!  
In een permanente tentennederzetting: koffie/thee, 
stijlvol geserveerd door gastheer in fraai blauw 
gewaad. Woongemeenschap met tuin, restaurant en 
comfortabele gemeenschapsruimte. Hier Woestijn-
mussen van erg dichtbij veelvuldig gefotografeerd, 
nota bene. o.a. een paartje rond, op en in een barbe-
cue! Vóór de lunchpauze een stroom vogelhigh-
lights:. Woestijnklapekster, Woestijn-, Witband- en 
Rosse Woestijnleeuwerik, op tentdaken een Wit-
kruintapuit+ nestmateriaal. Onze fris-smakelijke 

openluchtlunch was in en rond Kashba Yasmina. 
Daar pech: door regengebrek geen ondiep zoetwa-
termeer en dus geen overvloed aan vogels. Dan maar 
langs de drukke voederplaats van maar liefst 42 
Dromedarissen. De middaguren brachten we door 
rond het stadje Rissani. Gefocust op Lannervalk en 
Woestijnoehoe, maar eerst plezier gehad door een 
Woestijnvos. Een lokale vogelaar loodste ons naar 
een rotsformatie met een paartje Lannervalken. 
Verderop een rotspartij met weer twee langsvliegen-
de Lannervalken en zes zwalkende Bruinnekraven. 
Om de hoek nauwkeurig doorgezocht en jawel hoor: 
Woestijnuil op wat afstand in rotsnis! In Merzouga 
uiteraard. Weer een lekker diner; daglijst: 24 prach-
tige soorten. Alweer een torenhoge topdag!! 

Dag 8, maandag 12 februari: terugrit via Bou-
alme naar Ouarzazate 
Kilometervreters; ook nu weer prachtvogels op 
meerdere plekken; verdwalen in een hotel?! 
Vandaag alweer.de terugweg! Eerst met de 4x4 
auto’s van Merzouga naar Erfoud, daar onze sublie-
me autochtone chauffeurs beloond. Nu omgekeerd 
aan de heenweg met de busjes naar Ouarzazate. De 
gidsen prefereerden weer de noordelijke rondweg: 
toch meer vogelperspectieven. Tussen Merzouga en 
Erfoud een snelle stop, die Woestijnvinken en een 
Atlasgrasmus opleverde. Een uurtje na Erfoud weer 
een halte, op de plek van de eerder gespotte Maquis-
zanger; helaas nu alleen maar succes voor Ton. Onze 
lunch kregen we weer in de buitenlucht bij restaurant 
Reda; jammer genoeg was daar het asogedrag van 
een groep Amerikanen ergerlijk. De volgende halte 
leverde meerdere baltsende Witbandleeuweriken op, 
een fraaie herhaling van twee dagen eerder! Onze 
laatste dagstop: waterzuiveringsplassen Ouarzazate. 
De hier verwachte eendensoorten lieten verstek 
gaan, hier wel ontelbare overnachtende Witte Kwik-
ken, aangevuld met wat Iberische. Kort daarop 
installeerden wij ons in de stad Ouarzazate: hotel 
Riad Salam, waar het vinden van je overigens prima 
kamer soms een verdwaaltochtje bleek, maar het 
diner weer geweldig was. Dagresultaat: 41 soorten.  

Dag 9, dinsdag 13 februari: na het stuwmeer de 
hoge sneeuwbergen in 
Naar de boorden van stuwmeer El-Mansour-
Eddahbi , wintervogels op tophoogte( 2620m) bij 
Oukaimeden in de Hoge Atlas, door naar de laatste 
overnachtingsplek (= ons eerste hotel). 

De rand van het stuwmeer leverde mooie soorten op: 
nieuw was de Langsnavelkuifleeuwerik. Lang had 
Eduard gedubd over wel of niet rijden naar het hoge 
skiresort Oukaimeden. Door de sneeuwval in de 
eerste dagen was het programma aangepast, waar-
door dit fraaie onderdeel verviel. Uiteindelijk toch 
“JA”, en het bleek een prima zet! Hogerop langs de 
weg (de pas ligt op 2260 m hoogte) twee Maghre-
beksters (met kaal blauw plekje achter de ogen), 

Later een gemengde 
groep Alpenkauwen en 
Alpenkraaien. De oude 
bekenden als Witkruin- 
en Zwarte Tapuit ver-
toonden zich. Ton, Louis 
en Jan maakten bovenop 
Oukaimeden een 
sneeuwwandeling naar de 
“achterste huisjes”,met 
als beloning: Alpenheg-
genmus. De echte kick: Atlasstrandleeuwerik 

Witkruintapuit      ©Bert van Eijk 
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±15 Atlassstrandleeuweriken en daaromheen wel een 
groep van zo’n 50 Atlasbergvinken! Tot slot een 
combi van drinken + sanitaire stop en een groepsfoto 
op idee van Lidwien; na het “okidoki” van Eduard 
vlug de busjes in. Zo’n anderhalf uur later waren we 
weer in hotel Le Coq Hardi. De laatste avond verliep 
gezellig, wat glazen rode wijn bleken stimulerend. 
Een topscore op onze daglijst droeg hier zeker aan 
bij: 51 stuks+ kwalitatief hoog! 

Dag 10, woensdag 14 februari: niet zonder de 
Zwarte Spreeuw naar huis! 
Weggefloten door de Grauwe Buulbuul, toch nog 
de Zwarte Spreeuw, uitgewuifd door de Huisgors! 
Vertrek 08.45 uur, rond half tien aankomst bij het 
uiterlijk nieuw ogende vliegveld “Menara”. De 
Zwarte Spreeuw voegden we al gauw aan de soor-
tenlijst toe en tot in de vliegveldaccommodatie 
leidden Huisgorzen ons uit. Net als de heenreis 
verliep de terugvlucht goed en vlot. Op Schiphol 
werden we opgewacht door gids Pieter (die een dag 
eerder uit Marokko terug moest) en zijn vrouw 
Alexandra (die op kantoor Inezia Tours de zaken 
voor ons regelde); fijn dat zij ook afscheid kwamen 
nemen! Dit laatste deden wij ook van Eduard en 
elkaar, de tiende VWG-buitenlandreis zat erop,

 probleemloos, geslaagd, gevarieerd, prachtig.   
Inezia, bedankt voor alles en jazeker, we waren ècht 
in Afrika!.Na de nulscore van dag 1 was dag 10 toch 
flink productiever: 18 vogelsoorten.  

SLOT 
De eindscore op de vogellijst kwam uit op 109, 
eentje meer dan op het overzicht dat Eduard mailde, 
omdat daarop de bij dag 6 opgegeven Roodkop-
klauwier abusievelijk niet bleek vermeld. Kwantita-
tief niet echt hoog zoals we gewend waren (geen 
kustbezoek en in de winterperiode), maar kwalitatief 
een juist eruit knallende lijst en daarom gaat het 
uiteindelijk toch! ……… Proficiat! 
Kasbahs hebben we zowel van buiten als erbinnen 
vaak gezien en ervaren 
Voor de top vijf lijst waren door alle deelnemers 28 
soorten aangemeld, met telkens puntenvolgorde 
aflopend van 5 t/m. 1.als waardering; de uitkomst, 
met de eerste drie echt “nek-aan-nek”: 
 1 Woestijnoehoe, 2 Witbandleeuwerik, 3 Atlas-
strandleeuwerik, 4. Atlasbergvink , 5. Woestijnmus.  
 
 
    Bert van Eijk 
 
 

Casarca Rotsduif Afrikaanse Raaf Cetti's Zanger Witte Kwikstaart 

Smient Houtduif Witbandleeuwerik Tjiftjaf Marokkaanse Kwikstaart 

Wilde Eend Turkse Tortel Rosse Woestijnleeuwerik Zwartkop Graspieper 

Slobeend Palmtortel Woestijnleeuwerik Atlasgrasmus Cirlgors 

Ooievaar Kuifkoekoek Atlasstrandleeuwerik Kleine Zwartkop Grijze Gors 

Blauwe Reiger Woestijnoehoe Temmincks Strandleeuwerik Provençaalse Grasmus Huisgors 

Kleine Zilverreiger Woestijnsteenuil Kortteenleeuwerik Roodborst Grauwe Gors 

Koereiger Magreb Bosuil Boomleeuwerik Blauwborst Atlasvink 
Havikarend Huisgierzwaluw Theklaleeuwerik Diadeemroodstaart Atlasbergvink 

Bruine Kiekendief Hop Kuifleeuwerik Zwarte Roodstaart Woestijnvink 

Steppekiekendief Grote Bonte Specht Langsnavelkuifleeuwerik Blauwe Rotslijster Groenling 

Sperwer Levaillants Specht Oeverzwaluw Roodborsttapuit Kruisbek 

Zwarte Wouw Torenvalk Rotszwaluw Witkruintapuit Putter 

Atlasarendbuizerd Lannervalk Boerenzwaluw Zwarte Tapuit Kneu 

Waterhoen Mediterrane Slechtvalk Zwarte Mees Rouwtapuit Europese Kanarie 

Meerkoet Barbarijse valk Maghrebpimpelmees Roodstuittapuit Appelvink 

Watersnip Woestijnklapekster Koolmees Marokk. Merel Huismus 

Oeverloper Gaai Boomkruiper Grote Lijster Spaanse Mus 

Witgat Maghrebekster Waterspreeuw Zwarte Spreeuw Woestijnmus 

Renvogel Alpenkraai Grauwe Buulbuul Alpenheggenmus Rotsmus 

Witbuikzandhoen Alpenkauw Vuurgoudhaantje Iberische Kwikstaart Roodkopklauwier 
Zwartbuikzandhoen Bruinnekraaf Maquiszanger Grote Gele Kwikstaart 

Waargenomen Soorten tijdens de reis. 
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Wat het precies is, weet ik niet, maar de ene vogel roept meer vertedering op dan de andere. Het dodaarsje is er zo 
een met een groot ‘ah gossie’ karakter. Vooral ’s winters als ze als een propje watten op het water drijven. 
 
Eigenlijk is het dan een beetje onooglijk fuutje. Een grauw dotje dat op het water drijft en bovendien verschrikke-
lijk schuw. Terecht overigens want met de mens hebben ze niet zulke goede ervaringen. ‘Hagelzakje’ was zijn 
tweede naam in jagerskringen, omdat de huid van een geschoten dodaars een voortreffelijk zakje opleverde waarin 
jagers hun hagelkorrels konden opbergen. Je moet er maar opkomen. Gelukkig dat dergelijke barbaarse praktijken 
nu verboden zijn. 

 
Maar ja, ben ik veel beter? Eind februari, begin maart kwam de Russische beer op bezoek. Gewapend met camera 
reed ik de wakken af. In een zachte winter duiken de dodaarsjes onder zodra je je camera uit de auto steekt. Een 
eind verder of tussen het riet komen ze dan weer tevoorschijn. Maar onder de Siberische omstandigheden van 
maart moesten ze wel naar een wak, waar ze geen kant op konden. Ik maakte daar dankbaar misbruik van.  
 
Mijn geweer is een camera en de loop is een telelens. Met dat wapentuig rij ik langs wakken en open slootjes, 
waar vogels nog een schuilplaats en voedselbron vinden. Opeens kom ik bij een wak, ideaal gelegen. Brede berm, 
overzichtelijk wak, leuke achtergrond en een dodaars die alleen maar bezig is met overleven. Je ziet hem denken: 
”Laat die fotojager zijn gang maar gaan. Belangrijk is: hoe blijf ik warm en waar vind ik wat te eten? 
Ik wacht eerst een poosje en kijk alleen maar. Tot het moment dat hij gerustgesteld is en weer volop gaat duiken. 
Niet om te vluchten, maar om iets eetbaars te vinden. En als hij dat regelmatig doet, ga ik fotograferen. Het ene 
shot na het andere. Misbruik makend van de situatie. 
 
Een week later is het wak verdwenen en weer twee weken later hoor ik ze hinniken in een plasje van het Bent-
woud. Heel anders van kleur, als op het plaatje. De grauwe wintersluier is weg. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
generatie. Tot vreugde van iedereen. Zo vertederend… 
 
          
           Ko Katsman 
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WAARNEMINGEN EN BROEDVOGELS 
DE WILCK 2017 

 
Alles bij elkaar zijn er 107 vogelsoorten (2016: 90; 2015: 98) in en direct boven het gebied gespot, hiervan waren 
er niet minder dan 8 (Kanoet, IJslandse Grutto, Turkse Tortel, Huiszwaluw, Heggenmus, Tjiftjaf, Koolmees 
en Keep) gebiedsnieuw (2016: 2; 2015: 6). Aangaande enkele van deze soorten verbaast het me soms, dat deze er 
nog niet op stonden. Waarneming.nl vermeldde ook als eventuele nieuwe gebiedssoort de Toendra Slechtvalk (11-
11-2017, met foto’s; waarvan 1 op onzeker gezet; waarnemers: Jaap Engberts en Luuk Punt); deze is niet “mee-
genomen” en zal nog wel bij de CDNA ter beoordeling liggen). 
Het aantal broedvogelsoorten (minimaal met geldige territoriale waarnemingen) kwam uit op 32 (2016: 28; 2015: 
26). In totaal waren er 449 territoria/broedparen (2016: 439; 2015: 476)). 
Broedvogelsoorten zijn vet rechtop in de lijst vermeld met daarachter tussen haakjes het aantal territoria. 
Niet-broedvogelsoorten staan gewoon rechtop en nieuwe gebiedssoorten werden vet cursief + onderstreept + 
tussen haakjes het gebiedsvolgnummer, ingebracht. In totaal zijn er vanaf 1982 tot en met 2017 nu 170 vogel-
soorten waargenomen (De Houtkamp staat op 164, het Spookverlaat op 198).  Gaan we in 2018 boven de 170 
komen??!! De lijst is opgesteld uit voornamelijk waarnemingen van Cor Kes en Johan van der Haven (vooral 
door middel van Meetnet Weidevogels, BMP en Sovon-Wintervogeltellingen), verder van andere VWG-leden, 
betrouwbare vermeldingen van niet-leden op Waarneming.nl en idem ook op de niet-leden-gebiedswebsite via de 
VWG-site. 
 

Knobbelzwaan (4) Ooievaar                           Groenpootruiter             Heggenmus (167) 
Kolgans                             Lepelaar                            Grutto (54) Roodborst                        
Toendrarietgans             Bruine Kiekendief           IJslandse Grutto (164) Tapuit                                
Grauwe Gans (44) Blauwe Kiekendief          Regenwulp                       Paapje                               
Soepgans                          Buizerd                             Wulp                                 Koperwiek                        
Canadese Gans (20) Ruigpootbuizerd             Watersnip                        Kramsvogel                      
Brandgans (6) Sperwer                            Kokmeeuw                       Merel  
Rotgans (Zwartbuik-)     Havik                                 Stormmeeuw                   Grasmus                           
Nijlgans (1) Torenvalk                         Zilvermeeuw                    Rietzanger (1) 
Bergeend (5) Slechtvalk                         Kleine Mantelmeeuw    Kleine Karekiet (2) 
Wilde Eend (55) Waterhoen (1) Grote Mantelmeeuw     Bosrietzanger (1) 
Soepeend                         Meerkoet (60) Visdief                               Tjiftjaf (168) 
Krakeend (25) Scholekster (23) Stadsduif                          Winterkoning                  
Pijlstaart                           Kluut (2) Holenduif                         Koolmees (169) 
Slobeend  (12) Kleine Plevier (2) Houtfuif                            Ekster                                
Smient                              Bontbekplevier               Turkse Tortel (165) Gaai                                   
Wintertaling (4) Goudplevier                     Halsbandparkiet              Kauw                                 
Zomertaling (1) Kievit (62) Velduil                               Zwarte Kraai                    
Kuifeend (10) Kanoet (163) Gierzwaluw                      Spreeuw                           
Patrijs (1) Bonte Strandloper          IJsvogel                             Huismus                           
Fazant  (2) Temmincks Strandloper Veldleeuwerik (6) Ringmus                           
Dodaars                            Kemphaan (1) Oeverzwaluw                   Vink                                   
Fuut  (3) Bosruiter                          Boerenzwaluw                Keep (170) 
Aalscholver                      Witgat                               Huiszwaluw (166) Kneu (2) 
Grote Zilverreiger           Oeverloper                       Graspieper                       Putter (1) 
Blauwe Reiger                 Tureluur (33) Witte Kwikstaart             Rietgors (2) 
Purperreiger                    Zwarte Ruiter                   Gele Kwikstaart (3) Totaal: 107 soorten 

 
     Cor Kes, Johan van der Haven en Bert van Eijk 
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WAARNEMINGSOVERZICHT  
SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2017 

 

Tellen we alle in, direct naast en vlak boven het gebied waargenomen soorten op, dan zijn dit er tijdens het 
afgelopen jaar 112 (2016: 105; 2015: 103) geweest. Hiervan waren er 56 minstens territoriaal (2016: 53; 2015: 
ook 53 ); de rest (ook 56) was op doortrek, “losse” zomer- en/of wintergast of laag overvliegend. 
Bij de broedvogels (rechtop in vet) staat tussen haakjes het aantal territoria/broedparen in 2017 vermeld. Door-
trekkers, zomer- en/of wintergasten en simpel overvliegende soorten zijn rechtop tevens dun weergegeven. De 56 
broedvogelsoorten (minstens territoriaal volgens de Sovon-broedcode waargenomen) waren gezamenlijk 
goed voor 520 territoria, dit is qua hoeveelheid de tweede plaats in de jaarserie 1995/2017 (=23 jaar).  
Nieuwe gebiedssoorten (volgnummers 197 en 198) waren de Steppekiekendief en Fluiter (vet/cursief en 
onderstreept); bij de eerstgenoemde was een duidelijke en goed determineerbare foto gevoegd. Aangaande de 
tweede is de waarnemer ietwat gescreend op eerder gepubliceerde waarnemingen; dit was een late waarneming 
(19-06), mogelijk een pauzerende passant en mede daardoor gemist door het BVI-team. De totaalteller aangaande 
vanaf 1980 t/m 2017 waargenomen soorten staat nu op 198 (De Wilck nu 170 en De Houtkamp nu 164). 
Het gros van de waarnemingen werd gedaan tijdens de broedvogelinventarisatieronden 2016 door het Broedvogel-
inventarisatieteam (Sjon, Ingeborg, Leo, Gerard, Geert-Jan en Bert). De lijst is aangevuld met losse waarnemin-
gen van VWG-leden (al dan niet vanaf onze eigen VWG-site), verder van betrouwbare invoer bij Waarneming.nl 
en idem de gebiedswaarnemingssite via die van de VWG. 

 
 

           Bert van Eijk 

Knobbelzwaan (7) Rode Wouw Houtduif (16) Kleine Karekiet  (29) 
Kleine Zwaan Bruine Kiekendief Turkse Tortel                   Bosrietzanger (5) 
Grauwe gans (43) Steppekiekendief (197) Halsbandparkiet (1) Spotvogel (8) 
Soepgans (3) Buizerd (3) Koekoek (1) Fitis  (4) 
Kolgans Sperwer  (1) Velduil                              Tjiftjaf  (22) 
Gr.Canad.Gans (3) Havik  (1) Ransuil (2) Fluiter  (198) 
Brandgans  Torenvalk Gierzwaluw                     Goudhaan                        
Nijlgans (4) Boomvalk  (1) IJsvogel (1) Vuurgoudhaan 
Casarca  Slechtvalk Gr. Bonte Specht (5) Winterkoning (35) 
Bergeend Waterral  (2) Veldleeuwerik                  Grauwe Vliegenv. (1) 
Wilde Eend (55) Waterhoen  (11) Oeverzwaluw                   Koolmees (18) 
Soepeend (4) Meerkoet  (23) Boerenzwaluw                 Pimpelmees (14) 
Krakeend (10) Scholekster  (1) Huiszwaluw                      Staartmees (4) 
Slobeend Kievit Graspieper Boomkruiper  (7) 
Smient Oeverloper Witte Kwikstaart (2) Ekster  (3) 
Wintertaling  Tureluur Gr. Gele Kwikstaart         Gaai (4) 
Tafeleend Grutto Heggenmus (9) Kauw                                 
Kuifeend (14) Regenwulp Roodborst (7) Roek                                  
Fazant (5) Wulp  Blauwborst (2) Zwarte Kraai (11) 
Dodaars Watersnip                        Zanglijster (5) Spreeuw  (1) 
Fuut (4) Kokmeeuw Koperwiek                        Huismus                            
Aalscholver Stormmeeuw Kramsvogel Vink  (21) 
Roerdomp Zwartkopmeeuw Merel (24) Keep                                  
Grote Zilverreiger  Zilvermeeuw                    Tuinfluiter (11) Grote Barmsijs                
Blauwe Reiger Kleine Mantelmeeuw    Zwartkop (29) Sijs                                     
Purperreiger Visdief                               Grasmus                           Putter (1) 
Ooievaar (1) Stadsduif                          Rietzanger (5) Groenling (2) 
Lepelaar Holenduif (5) Sprinkhaanzanger (1) Rietgors (8) 
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Algemene ledenvergadering 
 

Iedere zichzelf respecterende vereniging heeft een 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar krijgen 
gewone leden de gelegenheid om te zeggen wat 
zij vinden van de wijze waarop het bestuur de 
vereniging leidt, waar het met de vereniging naar 
toe moet en hoe goed of slecht het met de centjes 
gaat. Ook onze vogelwerkgroep kent zo'n jaarlijks 
festijn. En die vergadering verloopt net als bij al 
die andere vereniging van liefhebbers. Zo'n ALV 
is een traditie die bij ons Nederlanders in de 
haarvaten zit.  
 
Bij elke vereniging is het spannend als het om de 
centjes gaat, en al helemaal als er mogelijk sprake 
is van contributieverhoging. Dan heb je een goede 
penningmeester nodig om de neuzen dezelfde kant 
op te krijgen. Gelukkig is Leo één van de 
allerbeste penningmeesters die ik ken. Hij heeft 
een heel arsenaal trucs waarmee hij de vergade-
ring rustig houdt. Zo reduceert hij alle moeilijke 
kwesties tot een balansprobleem (en die balans 
wordt vervolgens alleen met hele kleine lettertjes 
op een scherm getoond), hij praat extra zacht en 
monotoon, en hij maakt de vergadering mede-
plichtig door te vragen uiterst omzichtig met de 
cijfers om te gaan en deze vooral niet naar buiten 
bekend te maken. Je voelt je dan deelnemers aan 
een belangrijk complot.   
 
Verder is er altijd wel wat gemor over het bestuur, 
soms hardop uitgesproken (degenen die dat doen, 
zijn óf ex-bestuursleden óf bestuursleden in spe), 
vaak zachtjes -als gemompel hoorbaar- tegen 
elkaar, net te zacht om de voorzitter wakker te 
schudden. Dat gemor hoort erbij, en vervolgens 
stemmen ook de morrende leden van harte in met 
de herbenoeming van bestuursleden en met de 
financiële verantwoording. Logisch, want anders 
moeten ze zelf aan de bak. 
 
Soms kent zo'n ALV ook een heus relletje. Dat 
was tijdens onze laatste ALV in maart ook een 
keer bij ons aan de orde. Zo'n relletje is smullen: 
er gebeurt iets, het wordt spannend. Wat was er bij 
onze vogelwerkgroep aan de hand? Een tot dan 
toe als zeer gerespecteerd en onkreukbaar 
bekendstaand lid, Casper, één van de leden van de 
kascontrolecommissie, zette vraagtekens bij de 
betrokkenheid van een ander lid, de huiscolum-
nist, bij het bestuur. Hij had in een column gemeld 

dat hij chauffeur was van één van de 
bestuursleden, daardoor veel van de 
geheimen van het bestuur kende en had laten 
doorschemeren dat hij die tegen een zekere 
prijs wel met anderen zou willen delen. Maar 
ten eerste rijdt hij helemaal geen auto, 
daarnaast schijnt hij wel het bed te delen met 
het betrokken bestuurslid en ten slotte blijkt 
hij dus omkoopbaar. Dat is toch niet integer? 
Daar moesten de leden toch tegen in opstand 
komen? Was dat even schrikken! Terwijl de 
leden nog over deze aantijging nadachten, 
ging de columnist in de tegenaanval door de 
ALV te adviseren om tegen de benoeming 
van Casper als reservekascommissielid (voor 
de scrabbelaars: een 22-letterwoord!) te 
stemmen. 
 
Maar weet u wat nu het ergste is? Het blijkt 
hier te gaan om een opzetje tussen beide 
heren, bedoeld om het toch altijd wat saaie 
financiële gedeelte van de vergadering wat 
op te leuken. Alle aanwezigen, toch bijna 40 
serieuze leden, zij dus door beide heren in de 
maling genomen. Althans, die leden die niet 
meteen door hadden dat hier sprake was van 
satire. Schande! Ik vraag om het royement 
van beiden. Maar ja, dat zal ook wel weer 
niet doorgaan, want wie moet hen dan weer 
vervangen als reservedinges en columnist? 
 
En het allerergste is dat u dit alles waar-
schijnlijk nooit onder ogen zult krijgen. Want 
als de columnist in kwestie al stom genoeg is 
om zichzelf zo bloot te geven, dan zal 
Casper, die in dit stukje is ontmanteld als 
iemand die bereid is om een opzetje te maken 
met een onbetrouwbaar lid van de vereniging, 
als redactielid van de Braakbal deze 
publicatie wel tegen houden. Indien u dus 
niet op de ALV bent geweest, blijft u 
onwetend van dit relletje. Alleen dat al lijkt 

me een uitste-
kende reden 
om volgende 
keer ook naar 
de ALV te 
komen. Het 
kan zo maar 
weer spannend 
worden.  

.
          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. Verder zijn er relatief belangrijke uitgaven verschenen zoals de nieuwe Rode 
Lijst 2017 en komt eind 2018 de nieuwe Atlas van de Nederlandse Vogels 2013/2015 uit. En er is soms meer 
…… 
Er blijft dus wel degelijk sprake van wat dynamiek. 
Dus hieronder weer enkele beschrijvingen van aanwinsten in de afgelopen periode. 

Vogelbalans 2017 
Traditioneel verscheen tijdens de Landelijke Dag van SOVON/NOU van 2 
december j. l. de nu al elfde editie van de Vogelbalans. Behalve het jaarlijkse 
overzicht “Stand van de Vogels” – nu dus aangaande 2016 – wordt aan het 
thema Rode Lijst 2017 veel aandacht geschonken.  
Rode Lijst 2017: 
In vergelijking met de vorige (de 3e) Rode Lijst 2004 staan er helaas negen 
soorten meer op. Dit blijken er nu 87 te zijn, dit is 44% van alle 196 Neder-
landse broedvogels. Van dit totale aantal staan 15 soorten er voor het eerst in. 
Gelukkig zijn er intussen 8 soorten van de lijst 2004 af. De vogelbalans 
benadert zowel een aantal soorten als andere aan het thema relevante onder-
werpen. 
Stand van de vogels 2016: 
Aangaande het aantal ontwikkelingen per soort wordt een tweedeling gemaakt 
tussen broedvogels enerzijds en doortrekkers/wintergasten anderzijds. Per 
categorie kan men bij elke soort lezen hoe de trends op de echt lange termijn 
zijn en daarnaast op de middellange. Ook in dit onderdeel van de Vogelbalans 
wordt bij een aantal onderwerpen stilgestaan. 

Southern Portugal – from Lisbon to the Algarve 
In de periode einde september/begin oktober 2019 is al een leden-vogelreis 
onder leiding van de ons intussen welbekende Kees Woutersen gepland met 
als doel Zuid-Portugal. Een tijdje terug tipte Kees de Ledenactiviteiten-
commissie dat in februari 2018 bovengenoemd werk zou verschijnen. Kees 
vormde met Dirk Hilbers het auteursduo en zij zijn erin geslaagd om weer 
een Crossbill Guide van niveau neer te zetten. Intussen zijn er minstens 23 
verschillende Crossbill Guides over allerlei schitterende Europese natuur- 
tevens vogelgebieden uitgekomen. 
Het boek telt zo’n 260 bladzijden en is opgezet conform de intussen welbe-
kende Crossbill Guides formule. Na enkele inleidende pagina’s komen 
achtereenvolgens de onderwerpen “Landschappen” met wat daaraan gekop-
peld kan worden en “Flora en Fauna” aan de orde.  
Daarna volgt het “Praktische Deel” met in dit geval 23 verschillende routes 
vanaf Lissabon zuid- en daarna oostwaarts. Hieraan gekoppeld o.a. toeristi-
sche info, observatietips, soortenlijsten van flora en fauna en afsluitend nog 
een overzicht van 12 over het hele werk verspreide speciale tekstboxen. 
Het lijkt logisch dat dit fraaie, informatieve en duidelijke boekwerk tijdens 
de eerstvolgende leden-vogelreis naar Zuid-Portugal de deelnemers de hele 
trip zal kunnen ondersteunen. Voor geïnteresseerden is het daarom niet 

onbelangrijk om er vooraf kennis van te nemen! 
 
           Bert van Eijk 
           Bibliothecaris 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   29 

*Nieuw* Jeugdcommissie 

 
Kinderen enthousiast maken voor de natuur (en voor 
vogels) is een uitdaging!  Als kinderen ouders of 
grootouders hebben die geïnteresseerd zijn in de 
natuur (of vogels), gebeurt dit meestal vanzelf. Maar 
niet alle kinderen hebben dit geluk!  
 
Onze vogelwerkgroep bestaat voornamelijk uit 
zestig plussers en dat is zorgelijk. Niet omdat er niet 
voldoende activiteiten zijn (integendeel) maar wel 
met het zicht op de toekomst.  We hebben gepro-
beerd om via sociale media de jeugd te bereiken 
maar dit levert “nog” niet echt nieuwe jongere leden 
op. We weten inmiddels dat het is een kwestie is van 
een lange adem……. 
 
Het is een wens van het bestuur om een “Jeugd-
commissie” te hebben die activiteiten voor kinderen 
en jongeren gaat organiseren. De bedoeling is om 
deze doelgroep te interesseren in de natuur en kennis 
te laten maken met alles in de natuur wat groeit, 
bloeit en vliegt! 
 
Deze commissie is een feit: Charlotte Boer, Ans van 
de Broek en Gerda van Kleef gaan van start!  
 
Zij doen wel meteen een oproep of er nog meer 
mensen in deze commissie plaats zouden willen 
nemen!    
Heb je zin om iets voor kinderen of jongeren te 
organiseren of heb je heel goede ideeën op dit gebied 
dan zijn die heel erg welkom. We gaan niet alleen 
vogelactiviteiten organiseren want het eerste doel is 
de doelgroep voor de natuur in zijn algemeenheid te 
interesseren dan komen de vogels vanzelf!  Wil je 
eerst wat meer info mail dan naar 
pr@vogelsrijnwoude.nl . 
 

De eerste activiteit staat al gepland op zondag 
10 juni! 
 
Deze middag-activiteit is voor ouders met kinderen 
en/of opa's en oma's met hun kleinkinderen. 
 
We gaan met een schepnetje in de sloot waterdiertjes 
opscheppen en dan met een zoekkaart uitzoeken wat 
er allemaal leeft in het water. We maken gebruik van 
loeppotjes en andere hulpmiddelen. Wie weet vinden 
we wel een Gewone Poelslak, een Waterschorpioen 

of een Schrijvertje! Door deze beestjes komen we te 
weten hoe schoon het water is. We gaan ook speuren 
naar kleine kikkertjes, visjes of bijzondere plantjes. 
Natuurlijk is er ook iemand aanwezig die alle vragen 
kan beantwoorden en alles af weet van deze beestjes 
en de plantjes. 
 
Wil je je kinderen of kleinkinderen leren wat er 
precies in en om het water leeft, doe dan deze mid-
dag mee. 
We starten om 14.00 in het Spookverlaat bij de 
picknicktafel bij Kruiskade 6.  
Het duurt tot ca. 15.30 uur.  Je hoeft zelf niets mee te 
nemen! 

Charlotte, Ans en Gerda 
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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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 “Vaderlandse 

geschiedenis” aan-
gaande populatie-
stand de BUIDEL-
MEES: regelmatige 
broedvogel sinds 
begin jaren ’80 van 
de vorige eeuw; met 
langzamerhand een 
stand die fluctueerde 

van ruim 1000 tot ruim 250 territoria per 
jaar; begin jaren ’90 ± 250 broedparen; thans 
naar schatting nog maar 45 tot 75 paartjes, 
waarvan de helft langs het Ketelmeer. 

 Voor de liefhebbers: eind 2017 kwam bij 
Lynx Edicions te Barcelona (i.s.m. Hand-
book of the Birds of the World en BirdLife 
International) deel II uit van de ILLU-
STRATED CHECKLIST OF THE BIRDS 
OF THE WORLD; hierin staat een beschrij-
ving van alle 10.965 mondiale vogelsoorten, 
ondersteund door prachtige kleurentekenin-
gen. 

 Prachtig nieuws over de HEREMIETIBIS, 
ook wel genoemd KAALKOPIBIS: in het 
wild waren er in 1997 nog maar twee kleine 
kolonies aan de Atlantische kust van Marok-
ko; samen met de Marokkaanse GREPOM 
(= Marokkaanse Vogelbescherming) heeft 
Vogelbescherming Nederland veel goeds 
voor deze bijzondere soort kunnen bewerk-
stelligen: in 2017 werden meer dan 600 vo-
gels geteld, twee nieuwe broedplekken ont-
dekt en kwam het totale aantal nesten uit op 
een record: 122(= ook 122 broedparen!). 

 Het najaar 2017 was verrassend invasierijk: 
eerst de APPELVINK, daarna de GROTE 
KRUISBEK gevolgd door de GROTE 
BARMSIJS; bij de laatstgenoemde soort 
was het vooral “raak” in de 2e november-
helft: vorige invasies waren in 1986 (erg 
groot), 1995, 2005 en 2008; vergelijkender-
wijs was die in 2017 klein. 

 BERGEEND, NIJLGANS en CASARCA 
zijn aan elkaar verwant, mede daardoor ver-
toont hun gedrag veel overeenkomsten; het 
aantal broedparen in NL bedraagt achtereen-
volgens ± 10.000 (stabiel), ± 10.000 (schat-
ting 2015) en enkele tientallen. 

 De helft van de hele West-Europese 
SMIENTEN-populatie overwintert in ons 
land; in 2005 bedroeg het seizoensmaximum 
ongeveer 1.000.000 vogels, in 2016 was dit 
tot zo’n 700.000 exemplaren geslonken. 

 KROONEEND, FUUT en GEOORDE 
FUUT hebben felrode ogen; deze werken als 
een reflectiescherm, wat zorgt voor een op-
timale lichtopbrengst bij het jagen onder wa-
ter. 

 ROOFVOGELS op IJSLAND: Giervalk, 
Zeearend, Smelleken, soms Sneeuwuil, ook 
de Velduil komt er voor. 

 Nogmaals IJSLAND in de peiling: het eiland 
is in zekere mate een hotspot voor vogelaars, 
met maar weinig broedvogelsoorten (77, 
waarvan 12 zangvogels maar wel erg veel 
zeevogels), 27% is standvogel; daarentegen 
prijken op de officiële landelijke vogellijst 
wel 370 soorten. 

 Het NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-
WIEDEN biedt huisvesting aan meer dan 
veertig broedvogelsoorten die op de Rode 
Lijst 2004 staan; het is een Natura 2000-
gebied dat veel bijzondere en ook zeldzame 
vogelsoorten leefruimte geeft; voor veel er-
van is het in ons land een van de belangrijk-
ste broedregio’s. 

 In de USA zouden jaarlijks ongeveer 
2.400.000.000 (= 2,4 miljard!) door HUIS- 
en VERWILDERDE KATTEN worden ge-
dood. 

 Het aantal in ons land overwinterende FRA-
TERS daalt, jaarlijks zijn het er nog rond 
3.000 vogels; minstens 90% verblijft nu aan 
de vastelandkusten van het Fries-Groningse 
Waddengebied, de rest (amper 10%) bevindt 
zich in het Deltagebied en in het binnenland 
komt de soort bijna niet meer voor; de mees-
te waarnemingskansen bieden de maanden 
november en december.  

 In de jaren ’80 van de vorige eeuw was de 
achteruitgang van de HUISMUS erg sterk, 
daarna nam dit af en deed zich wat meer sta-
bilisatie voor tot op 40 à 50% van de begin-
situatie.   

 
 
 

      Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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 Helaas loopt de daling bij de RINGMUS 
nog steeds door: nu is er nog maar 15% van 
de beginsituatie over. 

 VISSENDE en tevens VISETENDE KLEI-
NE ZANGVOGELS?! Jazeker, er bestaan 
foto’s en/of beschrijvingen hierover van in 
elk geval Grote Gele Kwikstaart, Water-
spreeuw, Water-, Oever- en Graspieper, 
Grote Karekiet, Roodborst, Blauwborst en 
Winterkoning. 

 BIODIVERSITEIT in Noord-Holland, toe-
gespitst op VOGELS: sterke dalers zijn 
Baardman, Veldleeuwerik, Buidelmees, 
Matkop, Spreeuw, Patrijs, Watersnip, Zo-
mertortel; flinke stijgers: Aalscholver, 
Krooneend, Krakeend, Brandgans, Lepelaar, 
Buizerd, Havik, Kleine Mantelmeeuw, IJs-
vogel, Oeverzwaluw, Appelvink. 

 Wat indrukken over de ROUWKWIK-
STAART als broedvogel in ons land: in de 
periode 2006/2015 was de jaarlijkse stand 6 
t/m. 17 (= gemiddeld 10 territoria), wat on-
getwijfeld onvolledig is; in het Broedvogel-
atlastijdperk 2008/2010 werd de populatie 
geschat op minstens 20 tot 30 paren; onze 
drie westelijke provincies+de Waddeneilan-
den zijn samen goed voor 70% van de lande-
lijke broedpogingen 2006/2015.  

 Vervolg ROUWKWIKSTAART: de voor-
jaarstrek loopt vanaf ± 20 februari, piekt 
eind maart en eindigt achterin april, het me-
rendeel van de vogels steekt ter hoogte van 
ons land westwaarts de Noordzee over; na-
jaarswaarnemingen zij relatief schaars, den-
kelijk steken na het broedseizoen wegtrek-
kende vogels zuidelijk van ons land de  zee 
over. 

 Slot ROUWKWIKSTAART: verreweg de 
meeste vogels (2009: ± 450.000 paar) broe-
den in Groot-Brittannië en verder schaars 
vanaf NW-Frankrijk tot in Zweden en 
Noorwegen; de soort overwintert in de zuid-
helft van Groot-Brittannië, langs de Franse 
Atlantische kust, op het Iberisch Schierei-
land tot in Noord-Afrika. 

 TREKTELLEN 2016 in de kijker: in ons 
land 29.000 teluren met 19 miljoen passe-
rende vogels; telgegevens ontvangen uit 25 
landen (vooral uit andere delen van Europa 
maar ook uit bijvoorbeeld de VS en Israël); 

alles bij elkaar 624 telposten en 80.000 
teluren. 

 Vogelbescherming Nederland heeft Sovon 
een lijst laten opstellen van BEDREIGDE 
VOGELS BUITEN HET BROEDSEI-
ZOEN: wintergasten en trekvogels; de mi-
nister zal worden gevraagd om deze lijst ook 
het predicaat “rood” te geven; er staan 39 
soorten op vermeld; daarnaast vermeldt de 
“oranje” lijst er 9 en de “blauwe” lijst telt 24 
soorten. 

 Dankzij vooral betere bescherming van de 
leefgebieden heeft de WITKOPEEND zich 
in Spanje relatief enorm verbeterd: van een 
22 exemplaren in 1977 tot heden ten dage 
zo’n 2500 vogels. 

 De Griekse populatie van de KROESKOP-
PELIKAAN is de afgelopen decennia ver-
tienvoudigd dankzij de voortreffelijke in 
werkingstelling van het Europese Soorten 
beschermingsplan. 

 In ons land zijn de laatste jaren 30 broeden-
de STELTKLUUTparen niet ongewoon, 
maar spijtig genoeg blijven de jongen hier 
zelden in leven. 

 Acht in Nederland broedende en twaalf hier 
overwinterende vogelsoorten zijn blijkens 
een nieuw rapport van BirdLife International 
WERELDWIJD BEDREIGD. 

 Snavels van de EIDER slaan denkelijk alles 
wat subtiliteit aangaat: met dit “instrument” 
kan de vogel precies de verhouding tussen 
schelpdikte, vlees en water bepalen; de 
vleesopbrengst moet opwegen tegen de 
energie die het kraken van de complete 
schelpen in hun maag kost. 

 Er zijn ongeveer 800 vogelsoorten die vooral 
ONDER WATER HUN VOEDSEL bij el-
kaar scharrelen; ook AALSCHOLVERS 
doen dit en blijken dit deels op hun gehoor 
te kunnen. 

 In 2014/2016 zijn in Jordanië ± 800 
KRAAGTRAPPEN uitgezet om een stabiele 
populatie te verkrijgen. 

 Héél erg bedreigd is de CHINESE KUIF-
STERN: mondiaal leven er denkelijk niet 
meer dan 100 exemplaren. 

 

 Anonymus Snuffelaer 
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Marokko Reis…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto’s: Gerda van der Meer; Bas Bijl 

Witkruintapuit 

Marokkaanse kwikstaart 

 
 

 

Lange snavel leeuwerik Atlasstrandleeuwerik 

Maquiszanger 


