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BESTUUR  
 Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 voorzitter@vogelsrijnwoude.nl 
 Secretaris Vacant    secretaris@vogelsrijnwoude.nl 
    
 2e Secretaris Rien Vlam 0172-588255 jennyrienvlam@kpnmail.nl 
 Penningmeester Leo van Soldt 071-3412862  penningmeester@vogelsrijnwoude.nl 
 Bestuurslid Margot Klingers 071-5411198 mbakling@planet.nl 
 Bestuurslid Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 
 

LEDENADMINISTRATIE   
 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 wbert.vaneijk@gmail.com 
 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 wbert.vaneijk@gmail.com 

 De Braakbal Gerard Brouwers/Simon Alleman 071-3416622 braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
 Educatie & publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 
 Jeugdcommissie Charlotte Boer 06-10504823 jeugdcommissie@vogelsrijnwoude.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 
 Munnikkenpoldercommissie 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 wbert.vaneijk@gmail.com  
○ 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:  
 

Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 14 november 2018 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 11 december 2018 van de pers komt en aansluitend daarop wordt ver-
spreid. 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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39ste jaargang – nummer 3 – 2018 
INHOUD 

Colofon 
 

De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 
Vogelwerkgroep Koudekerk /  
Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep richt 
zich op de bescherming van vogels en pu-
bliekseducatie. 
 

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: Groene Specht 
©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.com/vogelsrijnwoude 
 
 twitter.com/vogelsrijnwoude 
 
 instagram.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 
 

Perikelen rond het secretariaat 
Kort nadat we dachten dat we twee goede opvol-
gers voor Piet van Woerden als secretaris van 
onze vereniging hadden gevonden, moest één 
van beiden, Dick Bruin, om gezondheidsredenen 
afhaken. De andere (tweede) secretaris, Rien 
Vlam, is bereid om zich bezig te blijven houden 
met een deel van het secretariaat, maar niet als 
enige. Daarom is het bestuur weer naarstig op 
zoek naar een nieuwe (eerste) secretaris. Er is 
inmiddels een andere kandidaat benaderd, die 
aan het nadenken is of deze functie iets voor hem 
is. Hopelijk kan in een volgende Braakbal worden 
gemeld hoe één en ander is afgelopen. De notu-
len van de laatste bestuursvergadering van 26 
juni jl. zijn door mij (als toegevoegd bestuurslid) 
gemaakt, vandaar dat ik ook deze bestuurs-
mededelingen eenmalig voor mijn rekening 
neem.  
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) 
U heeft vast gemerkt dat er werk wordt verzet 
om aan de AVG te voldoen, want onze ledenad-
ministrateur Simon Alleman heeft alle leden 
aangeschreven om hun gegevens te controleren 
en zo nodig te corrigeren. Voor degenen die nog 
niet gereageerd hebben: doe dit vooral alsnog!! 
Het voorkomt voor onze vogelwerkgroep veel 
mogelijke problemen.  
Een tijdelijk commissie AVG (Rob Eveleens, Dick 
Bruin, Simon Alleman, Margot en Ronald Klingers) 
heeft daarnaast veel werk verzet om onze vereni-
ging AVG-proof te maken. Zo zijn er verwerkers-
overeenkomsten, een privacy-incidentenlijst, 
geheimhoudingsovereenkomsten voor leden die 
over persoonsgegevens beschikken, en een regis-
ter van activiteiten gemaakt. Misschien wel het 
belangrijkste product van deze club is het privacy-
reglement, dat de rechten en plichten van alle 
leden op privacy-gebied vastlegt. Dit reglement is 
voorlopig vastgesteld door ons bestuur. In de 
komende Algemene Ledenvergadering (maart 

2019) ligt dit ter definitieve besluitvorming door 
onze leden voor. In de tussentijd kan iedereen al 
kennisnemen van dit document op onze website. 
Het bestuur bedankt de tijdelijke commissie heel 
hartelijk voor al het werk dat is verricht. De com-
missie heeft de werkzaamheden hiermee beëin-
digd. Het bestuur gaat nog op zoek naar een 
functionaris gegevensbescherming, een lid met 
speciale bevoegdheden (vergelijkbaar met de 
kascontrolecommissie), die moet gaan toezien op 
naleving door de vereniging van de AVG. 
 
Braakbal- en pr-commissie 
Er zijn verschillende manieren om verenigings-
nieuws intern en extern bekend te maken. Dat 
was de aanleiding voor beide commissies om 
eens bijeen te komen om hierover door te spre-
ken. Wat past beter in de Braakbal, voor welke 
nieuwtjes is Facebook beter geschikt? Dat soort 
vragen kwam aan de orde. Maar de gesprekken 
gingen verder en hebben geleid tot allerlei nieu-
we ideeën over de vulling van de Braakbal, waar-
van u dit nummer de eerste resultaten merkt. 
Geleidelijk probeert de redactie de Braakbal 
steeds leuker en informatiever te maken. Het 
bestuur is erg blij met deze actie!! 
 
Munnikkenpolder 
Broedsucces van de oeverzwaluwen in onze 
zwaluwen hut in de polder! In het tweede seizoen 
na plaatsing van de hut is het al raak. Diverse 
paren oeverzwaluwen broeden in de hut. Inmid-
dels is ook de adoptieovereenkomst met de 
gemeente Leiderdorp getekend, zodat de vereni-
ging het schiereilandje waarop de hut is geplaatst, 
in eigen beheer heeft. Voor komend jaar willen 
we een inrichtingsplan voor het gebiedje maken. 
 
Landschapsbeheer 
De Haardhoutdag (genoemd in de vorige Be-
stuursmededelingen) leverde niet veel op, maar 
dankzij hulp van een schoorsteenveger wordt er 
desondanks veel haardhout verkocht.

                Ronald Klingers 
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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 separaat 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 Kou-
dekerkse brug 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 aan-
melden, maar het is niet verplicht. 

 

De Secretaris 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  Aanmelden 
  Info bij: 

Do. 06/09 20.00 - 22.15 Ledenavond: Opening seizoen. Spreker: L. Megens  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 

Zo. 30/09 14.00 -  Uilenballen pluizen, Picknicktafel Kruiskade 6 Charlotte Boer 

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 Gerda van Kleef 

Za. 27/10 20.00 - 21.30 “Nacht van de Nacht”: Excursie Kruiskade. Verzame-
len Ooievaarsnest, nabij Spookverlaat 2 Ans van den Broek 

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

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 
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 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 part-
ners 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 Secretaris 

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 Noordwest-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. 

 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   7 

 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 
 

Zomer 2018 
We zullen hem niet 
gauw vergeten. Wat een 
warme en vooral droge 
zomer was dat. 
Eenieder zal zijn/haar 
herinneringen hebben 
aan deze zomer. Een 
herinnering aan wellicht 
leuke dagen met familie 
of vrienden, kinderen of 

kleinkinderen. Van deze zomer zullen we waar-
schijnlijk niet veel bijzondere ‘vogelmomenten’ 
herinneren. De extreme warmte zorgde ervoor 
dat de hele natuur in rust ging. Bijzondere 
vogelmomenten waren er voor míj niet bij óf 
het moet dat ene moment zijn dat wij met 
vrienden buiten bij onze ark stonden en ineens 
werden opgeschrikt door 3 flinke klappen tegen 
ons raam. Drie wilde, snaterende, eenden 
knalden achter elkaar tegen een ruit aan van de 
hal. Gelukkig bleef de ruit heel, ook de eenden. 
Maar hoe kan het gebeuren dat die beesten in 
paniek zo tegen mijn ruit aan kwakten. Schrok-
ken ze van mijn buurvrouw? Dat kan hè. Jullie 
kennen mijn buurvrouw niet! Maar het zal 
waarschijnlijk wel een loslopende hond zijn 
geweest. 
 
Een ander moment, mooier dan het voorgaan-
de verhaal, schiet mij nog te binnen. Terwijl we 
met de commissie Munnikkenpolder druk bezig 
waren met wat werkzaamheden aldaar, althans 
de anderen werkten, had ik de gelegenheid om 
even van de in- en uitvliegende oeverzwaluwen 
te genieten bij de wand/kast die door vrijwil-
ligers van onze vogelwerkgroep daar op het 
schiereiland in die polder is opgetrokken. Wat 
een prachtig gezicht die groep zwaluwen zo 
druk heen en weer vliegend voor hun nesten. 
Jongen, van eerdere legsels, hielpen de ouders 
bij het voeren van hun broertjes of zusjes van 
het 2e of 3e legsel.  En wat fijn dat de actie om 

deze oeverzwaluwenwand daar in die polder te 
plaatsen al zo snel tot succes heeft geleid. 
Hopelijk wordt de verdere inrichting van het 
schiereilandje in deze polder ook een succes-
verhaal. 
 
Vóór de zomer begon, het was in mei op het 
eiland Texel, nóg een memorabel vogelmo-
ment. Ik was een weekje op ‘vogelvakantie’ met 
mijn vriend en oud-collega Roland. Ook hij is 
een verwoed vogelaar en samen waren wij op 
pad toen wij door Waarneming.nl werden 
gestuurd naar een plek waar wij een vogel 
zouden kunnen gaan zien, wat voor mij een 
‘pijnvogel’ was en voor mijn vogelmaat een 
jaarlijks terugkerende gast op Texel. Een prach-
tige vogel, de Morinelplevier.  
 

Het was mij tot nu 
toe niet gelukt, oog 
in oog te staan met 
deze beauty van 
een vogel. Wat was 
ik blij dat het me 
eindelijk was gelukt 
deze vogel waar te 
nemen en tevens 
mooi op de foto te 
kunnen zetten. 
Zeker deze soort, 
waarbij de vrouw-

tjes in tegenstelling tot alle andere vogels 
mooier zijn dan het mannetje. De vermoedelij-
ke oorzaak hiervan is dat het mannetje zorgt 
voor het uitbroeden van de eieren en het 
vrouwtje dus alle tijd heeft om te flaneren.            
 
Voortaan zal ik tijdens mijn lezingen over vogels 
niet meer vertellen dat mannetjes altijd mooier 
zijn dan vrouwtjes.  Dat geldt niet voor de mens 
natuurlijk. 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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Excursie Planken Wambuis en Leersumse veld 
22 april 2018 

 
Om 8.00uur was het verzamelen op het beken-
de adres en toen gingen we op weg naar de 
Planken Wambuis waar twee leden die van 
elders kwamen zich bij ons aansloten. 

Al wandelend liepen we door een oude beuken-
laan en zagen we, afgezien van de vogels zie de 
lijst, dat De Planken Wambuis een prachtig 
gebied is met mooie oude bomen. 

 
Aan het eind van de laan sloegen we een pad in 
en daar heb je aan de ene kant een gemengd 
bos en aan de andere kant een heideveld. 

Daar vlogen veel leeuweriken en boompiepers. 
We hoorden o.a. de koekoek, voor de meesten 
van ons de eerste keer dit jaar. 
 
Er staken jonge sparrenboompjes boven de hei 
uit. Die moeten eruit, anders verandert het 
gebied op den duur in bos. Iemand had ge-
hoord dat je ze er daarom uit mag trekken en 
ze mee mag nemen. 
 
Na nog een eind gelopen te hebben kwamen 
we bij een uitzichtpunt waar een paar banken 
staan en wat keien liggen zodat we konden 

Boomklever Bonte vliegenvanger 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

10 

zitten. Je kunt een eind over een open veld 
uitkijken. In de verte liepen paarden en koeien. 
Je kunt er zwijnen zien maar vandaag hadden 
we pech. 
 
Toen we weer “gesterkt en aanmerkelijk aan-
gedikt waren” liepen we weer over zo’n mooie 
laan. Al luisterend en omhoogkijkend om vogels 
te ontdekken die hoog in de bomen zaten. En 
zo kwamen we weer bij de weg en het parkeer-
terrein uit en na een plaspauze reden we naar 
het Leersumse Veld. 

 
Aangekomen bij het Leersumse Veld, ingang 
Heulweg liepen we het bos in. 
Aan het einde van het pad kwamen we bij een 
meertje uit. Daar zwom een aantal dodaarsjes. 
We zijn al luisterend en kijkend doorgelopen tot 
een groep oude bomen die bekend zijn omdat 
er verschillende soorten spechten zitten. Mis-
schien was het de tijd van de dag niet of waren 

we met te veel 
mensen. Ik heb in 
een flits maar een 
Grote bonte 
specht?!..gezien 
die geschrokken uit 
zijn hol weg vloog.  
 
De boswachter 
reed langs en 
maakte een praatje 
met ons. Iemand 
had gemeld een 
geoorde fuut ge-
zien te hebben. Dat 
zou wel opmerke-
lijk zijn maar we 

zouden er op letten. 
We hebben niets gezien. Maar nu we hem toch 
spraken konden we hem vragen hoe het zat 
met het legaal mini-dennenboompjes trekken. 
Hij vertelde dat in het Leersumse Veld koeien 
en schapen daar wel voor zorgen maar dat het 
is toegestaan, klopt. Maar ja het is nog wat 
vroeg om kerststukjes te maken. 
 
Zo langzamerhand vonden de meesten van ons 
het wel mooi geweest. Het zou niet zo warm 
worden maar de temperatuur was toch flink 
opgelopen. Bovendien voor sommigen van ons 
wachtte Feyenoord-AZ. We namen dus het pad 
weer terug en ‘breiden’ er zo een eind aan een 
mooie dag. 
 

Gerda en Jikke 

Waargenomen soorten 
 

  Blauwe reiger Gaai Koolmees Vink 
Bonte vliegenvanger Gekraagde roodstaart Kuifeend Wilde eend 
Boomklever Goudhaan Kuifmees Winterkoning 
Boomkruiper Grauwe gans Meerkoet Witte kwikstaart 
Boompieper Groene specht Pimpelmees Zanglijster 
Buizerd Grote bonte specht Roodborst Zwarte kraai 
Dodaars Grote lijster Roodborsttapuit Zwartkop 
Fitis Holenduif Tjiftjaf 

 Fluiter Koekoek  Veldleeuwerik 
 

Hazelworm 
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NIEUWS UIT DE MEDIA 

 
 
Dit artikel is overgenomen uit het Algemeen Dagblad van woensdag 11 juni 2018. 
Geschreven door Peter Dijkgraaf 
  



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

12 

AANWINSTEN IN DE BIBLIOTHEEK 
 

Onze bieb zit in een overgangsfase: er is voorzichtig gestart met wat research en splitsing aangaande al 
dan niet inhoudelijk afstoten van titels, waarover t.z.t. zodra mogelijk nadere informatie komt. Omdat 
er bij ondergetekende meer VWG-zaken zijn af te werken, is dit bibliotheekwerk een zaak van langere 
adem en heeft het niet de allerhoogste prioriteit.                
Toch komt er soms (al dan niet voorlopig) ook nog wat materiaal bij. Het aantal in 2017 en 2018 aange-
kochte titels slonk tot nihil, maar we hebben ook te maken met bijvoorbeeld nieuwe eigen vereni-
gingsdocumenten, kosteloos ontvangen uitgaven en/of schenkingen van derden die (al dan niet tijde-
lijk) nog het bewaren waard (lijken te) zijn. Verder komt eind 2018 de nieuwe Atlas van de Nederlandse 
Vogels 2013/2015 uit en die hoort natuurlijk beslist in de verenigingsbibliotheek thuis.  
En er is dikwijls nog wat meer …… dus blijft er wel degelijk sprake van enige dynamiek. 
Daarom hieronder een beschrijving van twee aanwinsten in de afgelopen periode. 
 

1)  Broedvogels in Nederland in 2016 
Sovon blies tijdens de afgelopen periode weer eens in de publicatie-
bus: het bovenstaande rapport verscheen enkele maanden geleden. 
Het is natuurlijk altijd via de Sovon-website te downloaden, maar 
omdat de VWG via meerdere leden ook aan diverse Sovon-projecten 
meewerkt, is het toch wel zinvol om dergelijke uitgaven minstens 
voorlopig in voorraad te hebben.   
Het leuke van dit jaaroverzicht 2016 is, dat er zowel bij de soortbe-
spreking van de Bosrietzanger als van de Spotvogel enkele passages 
aangaande het verslag Spookverlaat/Kruiskade 2016 in zijn opgeno-
men. Sovon vond deze in onze VWG-rapportage aangaande dit SBB-
natuurgebied belangwekkend en interessant genoeg om in dit lande-
lijke verslag te publiceren.  Ondergetekende werd er als auteur vooraf 
persoonlijk over benaderd. Leuk voor toch weer een heel klein beetje 
landelijke promoting, waarvan dus graag acte!   
Inhoudelijk is het rapport voor bijvoorbeeld broedvogelliefhebbers 
best interessant, veelzijdig en uitgebreid om eens door te nemen.  
Het staat op cd en is vanaf nu te lenen door leden. 
 
2)  Sovon-jaarverslag 2017 
Onlangs kwam het bovenvermelde jaarlijkse verslag uit. Ook dit is via 
de Sovon-website te downloaden, hierin wordt ook o.a. aan allerlei 
Sovon-projecten aandacht besteed. Onze vereniging dan wel leden 
ervan geven medewerking aan een aantal daarvan. Daarom is het 
(voorlopig) op CD gezet om snel informatie te kunnen verkrijgen en te 
houden.  
Het verslag geeft een goed overzicht en tevens inzicht in de interne 
zaken, activiteiten en werking van deze actieve en veelzijdige organi-
satie. De hoofdtaak is het verzamelen en verstrekken van gegevens 
ter informatie en onderbouwing.  Vanaf heden door leden te lenen. 
 
     Bert van Eijk, bibliothecaris. 
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Toen waren ze er nog…………….. (1) 
 Het is algemeen bekend en ik trap een open deur in als ik verkondig dat er 50 – 65 jaar geleden vogel-
soorten in Nederland voorkwamen, die er nu niet meer zijn, althans met een vergrootglas opgespoord 
moeten worden en die zelden nog waargenomen worden. Ook het tegendeel is waar: er zijn nu soorten 
die je toen zelden zag, maar die nu vrij algemeen in ons land gespot worden. Als dat waarheden zijn, 
waarom nu toch een verhaal over vogelsoorten, die (bijna) verdwenen zijn. Nou, gewoon, om wat nos-
talgische verhalen in ons verenigingsblad te zetten en wellicht jongere leden een beetje jaloers te ma-
ken, hetgeen beslist niet mijn bedoeling is! 
 

We verplaatsen ons kijktoestel naar de omgeving 
van Amersfoort in de jaren 50 en 60 (uiteraard van 
de vorige eeuw). Als lid van de K.N.N.V. Afdeling 
Amersfoort e.o. (vergeet vooral e.o. niet!) ging ik 
vaak op excursie met die club. Eén van de vaste 
highlights in het programma was een excursie 
tussen Kerst en Oudjaar naar de schietbaan op de 
Leusderheide bij Amersfoort, niet om te schieten, 
maar om (zoals we dat zo mooi in de convocatie 
aankondigden) de kraaien naar bed te brengen bij 
de opkomst van Venus. Hoe verzonnen we een 
dergelijke tekst! Je moet toch wat doen om de 
mensen te lokken. Eind december is het al vroeg 
donker en aan het einde van de middag begon het 
feest: duizenden (jawel: duizenden) kraaien kwa-
men uit alle windstreken naar die schietbaan. Het 
waarom werd tegen de avondschemering duidelijk. 
 
Amersfoort heeft een strategische ligging: grenzend 
aan de bossen van Den Treek en de Utrechtse 
Heuvelrug, de heide is dichtbij en vooral de uitge-
strekte Eempolders en die van Arkemheen en het 
Nekkeveld liggen direct noordelijk van de stad. Die 
polders waren (en zijn misschien nu nog steeds) het 
domein van die kraaien na de broedtijd, waar zij 
hun kostje ophaalden, o.a. bij de vuilstort van 
Bunschoten – Spakenburg. 
Waarom dan aan het einde van de dag naar die 
schietbaan? Om zich veilig te voelen? Nee, het had 
een ander doel, maar daarover hierna. Onder die 
vele duizenden zwarte kraaien, roeken en kauwen 
waren toen ook heel veel BONTE KRAAIEN, een 
vogelsoort, die je tegenwoordig niet of bijna niet 
meer ziet. Toen waren ze er nog……. Waar zijn die 
gebleven? Wie het weet, mag het zeggen. De kli-
maatveranderingen zullen wel een factor van bete-
kenis gespeeld hebben.  
 
Het was een schitterend schouwspel om al die 
vogels naar dat ene punt (de schietbaan) te zien 

aanvliegen. Uiteraard onder luid kakelen, als een 
kraai dat tenminste doet. En die processie vond 
iedere dag weer plaats. Hoe ze dat ene punt uitge-
zocht hebben, blijft voor mij een grote vraag. Dat zal 
wel te maken hebben met het volgende punt op het 

programma. Toen vrijwel alle kraaien geland waren 
(een enkeling kwam wat later en had wellicht de 
bus gemist), werd het stil. Ook hier de vraag: waar-
om hielden ze hun snavel? Ik denk, omdat ze voel-
den dat het volgende punt van de agenda afgewerkt 
moest worden. En daar kon je op wachten. Alsof de 
hoofdkraai op een fluitje blies, gingen alle kraaien 
(nu wel luid roepend) op de wieken naar de slaap-
bossen aan de andere kant van de weg. Een afstand 
van een paar honderd meter. Waarom niet direct 
naar die slaapbossen gevlogen, maar eerst allemaal 
op appèl verschijnen? Kraaienlogica, denk ik. En 
kraaien zijn niet dom! Die afmars naar de slaapbos-
sen is een fascinerend spektakel, dat toch in je 
geheugen gegrift blijft, vooral omdat zo’n processie, 
voor zover ik weet, in ons land niet meer voorkomt, 
vooral niet met de bonte kraaien. Toen waren ze er 
nog……….. 
In de volgende Braakbal een verhaal over een ande-
re zeldzaamheid. Welke, dat zien we dan wel.

Victor Vogelaer 

Bonte kraai   ©Ko Katsman 
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Erfvogels……..wat te doen? 
 

We trekken er op uit om vogels te kijken in de 
weilanden, de duinen, in de Biesbosch of nog ver-
der, naar Marokko, maar vergeten we niet dat we 
dicht bij ons huis ook vogels hebben?  Heb je (te) 

weinig of geen vogels naar je zin in je woonomge-
ving, dan kan je er heel veel aan doen om dit te 
verbeteren en het is echt niet moeilijk! 
 
Er zijn minder vogels in onze woonomgeving o.a. 
doordat het platteland en onze tuinen veranderd 
zijn. Er zijn minder boerenerven, modernisering en 
milieuregels zorgen voor schonere erven en nieuw-
bouw vervangt oude opstallen met schuilhoekjes. 
Het traditionele erf verdwijnt en daarmee de sier-
tuinen met haag, de leibomen, solitaire bomen, 
moestuinen, fruitboomgaarden, hakhout en ruigte-
hoekjes. Ook de open schuren, houtstapels en oude 
landbouwwerktuigen maken plaats voor veel ver-
harding, grote opstallen. Alles strak en netjes. Ook 
zijn de moestuinen verdwenen, boomgaarden of 
hakhout zijn geruimd en de resterende beplanting 
wordt zeer intensief onderhouden! 

 
Dat moet veranderen en het begint bij jezelf! Wat kan je 
doen in je eigen tuin? 
Wat ziet een vogel? 
Bekijk je eigen tuin (+ omgeving) eens door de ogen van 
een vogel: 
•Is er jaarrond wat te eten? 
•Waar kan ik onmiddellijk schuilen in geval van gevaar? 
•Kan ik ergens rusten? Ook in de winter? 
•Is er een plek om te nestelen of hangt er een nestkast? 
 
Ofwel 1. Voedsel 2. Veiligheid 3. Voortplantingsmoge-
lijkheid 4. Variatie 
Door de 4V’s wordt een erf of tuin aantrekkelijk voor 
vogels. Ze moeten alle aanwezig zijn, maar niet persé 
allemaal tegelijk op één erf of tuin, wel in de (nabije) 
omgeving. Kijk om je heen en bied in jouw tuin net wat 

Huismus   ©Jan Tijsma 

Spreeuw   ©Jan Tijsma 
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anders dan bij de buren! 
 
Voedsel 
Je moet natuurlijk ook wel wat van vogels afweten 
wil je vogels naar je woonomgeving kunnen lokken. 
Gelukkig is dat voor de meesten van ons niet zo’n 
probleem.  Want we weten dat we in onze tuinen 
standvogels hebben, zoals de zaadeters (mussen en 
vinken), insecteneters zoals de heggenmus, winter-
koning en spechten en alleseters zoals duiven, 
mezen, lijsters en kraaiachtigen. Als we een grote 
tuin of erf hebben kunnen er ook vleeseters voor-

komen zoals uilen en roofvogels. Broedvogels 
(zomerhalfjaar) zijn de insecteneters, zwaluwen, 
loofzangers en dan hebben we nog wintergasten 
zoals besseneters/alleseters: lijsters en zaadeters. 
 

Hoe kan je nu je inrichting aantrekkelijker maken? 
Uiteraard is de beplanting een belangrijk onderdeel. 
Welke soorten kies je (inheems of goede exoten). 
Kies beplanting die past bij de grondsoort, water-
stand, voedselrijkdom, zuurgraad e.d. En als je grind 
hebt, zet er dan één jarigen in.  Je kan het bloeisei-
zoen vervroegen en verlengen door de juiste plan-
ten te kiezen. Om het hele jaar door vogels te heb-

ben, moet je zorgen voor voedsel het hele jaar door, 
dus kies bloeiende planten want dat lokt insecten, 
poot zaden- en vruchtdragende planten en plant 
bollen die op verschillende tijden in het jaar opko-
men en zet bes- en zaaddragende planten. Conclu-
sie: door variatie in je beplantingsvorm vergroot je 
de biodiversiteit. 
 
Veiligheid en nestgelegenheid 
 
Het hoeft ook niet altijd overal netjes te zijn, juist 
door (an)organische hopen (bv. takkenrillen, steen-
hopen, plantenafval) vinden insecten, amfibieën, 
zoogdieren en vogels beschutting, voedsel, voort-
plantingsgelegenheid en zo creëer je ook nest- en 
schuilgelegenheid. De absolute topper hierbij is 
eenvoudige klimop, die bloeit laat, trekt insecten en 
heeft in het voorjaar, als al het voedsel schaars is, 
smakelijke bessen. Snoei pas als de bessen er af zijn! 
 
Doornige struiken bieden vogels meer veiligheid 
dan doornloze. Ook is een zekere massa of dikte van 
belang om je, als vogel, veilig in de haag te kunnen 
vluchten om aan rovers te ontkomen. 
 

Als laatste, wil je voortplantingsgelegenheid bieden 
aan de vogels, dan gaat het daarbij voornamelijk om 
het bieden van nestgelegenheid maar ook de moge-
lijkheid om partners aan te trekken (zangposten). 
Behalve nestkasten (holenbroeders) bieden ook 
dichte struiken, klimbeplanting en boomkronen 
nestgelegenheid aan niet in holen broedende vo-
gels. 
 
  

Merel    ©Jan Tijsma 

Pimpelmees   ©Jan Tijsma 

Koolmees    ©Jan Tijsma 
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Variatie 
De tuin wordt aantrekkelijker door plantcombina-
ties en zichtlijnen en als er meer te beleven is in de 
tuin. 
Is je tuin aan het water, dan is het inrichten ook 
belangrijk voor vasthouden van de oever en het 

zuiveren van water. Belangrijke plantsoorten op die 
plaats zijn o.a. echte koekoeksbloem, dotterbloem, 
zwanenbloem, watermunt, kattenstaart, riet en gele 
lis. Ze bieden schuil- en broedgelegenheid voor 
watervogels, amfibieën, insecten en vissen. 

 

Ook al ben je niet zo’n tuinier door je tuin vogelvriendelijk in te richten kan je tuinwerk besparen: 
 Bodembedekkende planten = minder onkruid 
 Bloemrijke weide = minder maaien 
 Moeilijk bereikbare plekken, ruigte = minder maaien 
 Takkenwal = minder tijd en goedkoper dan snipperen 

Varieer door niet overal een strak gazon en border te onderhouden. Het extensieve beheer is sterk bepalend of 
je erf of tuin aantrekkelijk is voor vogels:  

 Door gefaseerd beheren, d.w.z. maai / kap / dun niet alles in één keer vergroot je de overlevingskansen 
van de dieren;  

 Door te verschralen, dus niet bemesten en maaisel afvoeren, krijg je meer soorten; 
 Als je de bodem bedekt houdt, ook in de winter, door het blad te laten liggen in de borders, geef je be-

schutting aan bodemdieren;  
 Afgestorven plantenresten laat je liggen: ze geven structuur en overwinteringsplaatsen voor insecten en 

dus voer voor de vogels. Natuurlijk gaan de zaadeters ook op zoek naar zaden tussen de plantenresten; 
 Op plaatsen waar dat kan is het aan te raden om bewust ruigtehoeken te laten ontstaan. De grote 

brandnetel is een waardplant voor vlinders. Vlinders zijn mooi voor ons en smakelijk voor vogels. 
 
Het werkt! 
Op 12 april jl. heeft Jaap Graveland een zeer inte-
ressante en inspirerende lezing gegeven over dit 
onderwerp. Jaap Graveland is lid van de VWG Krim-
penerwaard en de organisator van de erfvogelwerk-
groep. Wil je meer weten over dit onderwerp, kijk 
op:  
https://www.nvwk.nl/werkgroepen/erfvogelwerkgr
oep. Op deze website vind je heel veel informatie 
over bomen en plantensoorten en waarom ze 
aantrekkelijk zijn voor vogels. Ik werd door deze 
lezing “gegrepen” en ben in mijn eigen tuin direct 
aan de slag gegaan. De opmerking over de absolute 

topper heeft ervoor gezorgd dat onze lange kale 
muur inmiddels vol staat met klimop, in het grind 
zijn planten gepoot voor het lokken van insecten en 
er staat een aantal besdragende planten. De afgelo-
pen weken hebben we al kunnen genieten van de 
vele vlinders! Voor volgend jaar liggen er nog meer 
plannen klaar. Ik kan niet wachten!   
 
Wist je dat onze eigen vogelwerkgroep ook twee 
“Tuinvogelconsulenten” heeft. Je kan binnenkort 
Rob en Joost advies vragen via de site van de vogel-
bescherming (www.vogelbescherming.nl/in-mijn-
tuin/tuinadvies) 

 
           Gerda van Kleef 
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Aandacht voor vogels in de stad! 
26 juni 2018, ZEIST door Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland 

 
De informatie over maatregelen die men kan treffen ten gunste van stadsvogels is ooit ontstaan als 
initiatief van een groep Stadsvogeladviseurs en het waren handige 'instrumenten' om voorlichting te 
geven over diverse soorten. Het zijn feiten over onderwerpen als nieuwbouw & renovatie, meeuwen-
overlast, natuurinclusief bouwen, natuur op bedrijventerreinen etc. Kortom, dit komt jullie als vogel-
liefhebbers wellicht ook van pas.  
 
En we hopen dat ze - via jullie - terechtkomen op de (werk)plekken waar ze thuishoren. Later dit jaar, 
hopelijk nog deze zomer, volgt dan nóg een set factsheets. Die zijn meer gericht op specifieke stedelijke 
thema's op het gebied van beheer. 
 
De informatie staat op de site van de vogelbescher-
ming: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/gemeenten-bedrijven-
bouwers/stadsvogelfactsheets 
Lees meer over de Gierzwaluw, Huismus, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Spreeuw, Zwarte roodstaart en 
Slechtvalk. Als voorbeeld de kalender van de huismus. 
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Excursie Amsterdamse waterleidingduinen 
12 mei 2018 

Het zou een warme dag worden, maar de belo-
ning was weer groot! Onze vaste maatjes, de 
boomklever, grote bonte specht en eerste ree 
kwamen bij binnenkomst in het gebied meteen 
in beeld. En ja hoor, de fluiter! Als voorspeld, 
zou langs de kust op dit moment fluiters ver-
spreid aangetroffen kunnen worden!  
Mooi, dat kon vannacht weer doorgegeven 
worden, via de wintertelling in Cronesteyn, aan 
de IVN-gids van de regio en specifiek Berkheide.  
 
Via de loopplank liepen we naar de waterplas 
om te zien of de ijsvogel hier wél de winter was 
doorgekomen. Deze viseter kan géén dag zon-
der. In Cronesteyn heeft hij het niet gehaald. 
We zagen hem nu niet, dus hopen er het beste 
van. De bonte vliegenvanger liet zich wel zien 
en was ook een attractie! Na de geelgors op de 
parkeerplaats, weer een hartverwarmend 
weerzien! 
 

Na zwartkop, boerenzwaluw, kraai, vink, kool-
mees, winterkoning, zanglijster en witte kwik, 
kregen we langs het kanaal gelopen opeens de 
boomleeuwerik te zien. We namen de tijd om 
er lekker bij te gaan liggen op de helling en te 
genieten van deze vogel, die er een heerlijke 
show van maakte, met opvliegen, zijn zang, 
wegduiken en weer opkomen! Wij lagen vrijwel 
tussen de Ossentong, nu nog roodgekleurd, nog 

zonder insecten, die komen als ze blauw kleu-
ren. 
 

Vervolgens liepen we de bosjes in voor de 
gekraagde roodstaart, braamsluiper (gehoord), 
grasmus, zanglijster, nachtegaal en koekoek!  
We bleven nog weer een tijdje langs het kanaal 
genieten van de koekoek, opvliegende grasmus 
en bij de bredere uitloper zagen we de oeverlo-

per en werden we opmerkzaam gemaakt op de 
witte bloempjes van de Akkerhoornbloem en 
roze Sint Jacobsvlinder. 
 
Inmiddels waren we aanbeland bij het open 
veld en tuurden rond naar roofvogels. Dat zou 
even duren, maar toen kwamen er ook 4 
boomvalken samen zwevend, etend, en met 
vleugelslag langs de bosrand.  

©Ko Katsman 

Oeverloper ©Ton Renniers ©Ko Katsman 
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We hadden ze niet gezien als we ons niet had-
den laten boeien door een boomleeuwerik en 
de boompieper én de vossenpoot printen en 
achtergelaten ‘drukwerk’. 
 
Langs het vol-
gende plasje 
weer terug-
waarts hoorden 
we de kleine 
plevier en zagen 
kleine karekiet. 
In het zijpad nog 
een braamslui-
per en rietzan-
ger. Wat een 
verrassingen 
toch telkens! 
In het bos heb-
ben we nog een picknick genoten onder een 
boom en loom half liggend en kletsend, gela-
chen om de spitsvondigheden die dan weer 
opkomen en als kwinkslagen ons om de oren 
vliegen!  
 

Leuk, gezellig zo toch weer in een groep van 
langgedienden en nieuwe leden en super erva-
ren gidsen!   
Dan komen onze gedachten vanzelf bij Jan, die 
we dan toch nog aanwezig voelen, zo in ons 

midden, als voorheen! Het teruglopen was wel 
nog even afzien, zo in de hitte, maar de aange-
name kontakten onderling brachten de nodige 
afleiding en verlichting van het loopwerk! Het 
was weer fantastisch, ook nog even wat ge-
dronken bij het Pannenkoekenhuis! 
 
Met hartelijk dank aan onze trouwe gidsen, Ton 
en Bert!!! 

           Ludy van Popta 
 

Waargenomen soorten 

 
           Bert van Eijk 

Aalscholver Gaai Kleine Plevier Rietzanger 
Blauwe Reiger Gekraagde Roodstaart Knobbelzwaan Roodborst 
Boerenzwaluw Gierzwaluw Koekoek Spreeuw 
Boomklever Glanskop Koolmees  Tjiftjaf 
Boomkruiper Grasmus Krakeend Tuinfluiter 
Boomleeuwerik Grauwe Gans Kuifeend Vink 
Boompieper Groenling Meerkoet Visdief 
Boomvalk Grote Bonte Specht Merel Wilde Eend 
Braamsluiper Grote Lijster Nachtegaal Winterkoning 
Bruine Kiekendief Heggenmus Nijlgans Witte Kwikstaart 
Buizerd Houtduif Oeverloper Zanglijster 
Ekster Kauw Pimpelmees Zilvermeeuw 
Fitis Kievit Putter Zwarte Kraai 
Fluiter Kleine Karekiet Raaf Zwarte Mees 
Fuut Kleine Mantelmeeuw Rietgors Zwartkop 

Rietzanger    ©Ton Renniers 

Boomvalk ©Adri de Groot 
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DE KWIKSTAART 
Waarom de kwikstaart zo angstig is. 
In landbouwgebieden ziet u altijd wel een paar kwikstaarten. Een mooi, maar nerveus ogend, zwart-
witte vogel. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de kwikstaart altijd zo onrustig om zich heen 
kijkt en voortdurend met zijn staart op en neer beweegt? Dat komt door een brutale diefstal. Luister: 

Toen de dieren werden geschapen hadden ze 
allemaal kleuren, poten, oren, ogen en nog veel 
meer onderdelen nodig. Er waren zo veel die-
ren dat op een gegeven ogenblik de staarten op 
waren. Voor de mol en de stoere beer restte 
slechts een ministaartje. Een zwart-witte vogel 
was pas aan de beurt toen alle staarten op 
waren. Hij moest genoegen nemen met een 
stompe staartloze achterkant. Dat deed hem 
veel verdriet. Hij schaamde zich en vond zich-
zelf lelijk. 

In die dagen pronkte de winterkoning met een 
prachtige lange zwarte staart. Afgunstig keek de 
zwart-witte vogel er naar en droomde van zo’n 
sierlijke lange zwarte achterkant. Wat zou dat 
mooi passen bij zijn zwart-witte uiterlijk. Hij had 
er veel meer recht op, want het was toch onzin 
dat zo’n klein bol vogeltje zulke prachtige 
staartveren bezat. Hij piekerde over een list. 
Dagenlang wachtte hij zijn kans af. Toen de 
winterkoning op een lome zomerdag zat te 
dutten in de struiken, stal de zwart-witte vogel 
in een razendsnelle actie de prachtige staartve-
ren van de winterkoning en vluchtte ver weg 
naar een afgelegen boerderij. Daar zou nie-
mand hem vinden. Zorgvuldig plakte hij de 
lange veren op zijn stompe achterkant. Wat 
was hij blij met die mooie staart! Trots stapte 
hij rond en bekeek zichzelf aan de waterkant. 
Maar de prijs die hij heeft betaald, is hoog: 
angst overheerst zijn leven. Hij woont nog 
steeds in afgelegen, stille streken. Tot op de dag 

van vandaag is hij bang dat de winterkoning zijn 
veren op een onbewaakt moment terugpakt. 
Voortdurend kijkt hij schichtig om zich heen, 
om te kijken of er geen kapers op de kust zijn. 
Hij moet hem steeds omhoog wippen om te 
kunnen zien of de lange verenpracht nog op zijn 
achterwerk zit. Door dit onrustige gedrag wordt 
deze vogel kwik-staart genoemd. Al zijn nako-
melingen hebben zijn gedrag geërfd.  
En hoe is het de winterkoning vergaan?  
Toen zijn lange zware staart werd gestolen 
bleef er slechts een kleine onderstaart over. 
Omdat het gewicht van de lange veren er niet 
meer op drukte, sprong deze omhoog, zodat we 
de winterkoning in één oogopslag kunnen 
herkennen aan zijn kenmerkende kordaat om-
hoogstekende korte staartje. Hij is de diefstal 
allang vergeten, want een klein staartje heeft 
voordelen. Hij is nu heel wendbaar in het dichte 
struikgewas.

 

In heel Europa komen de gele en de witte kwikstaart op het platteland veel voor. Ze houden van een 
rustige omgeving met veel insecten. De gele kwikstaart prefereert vochtige en rustige streken, zoals 
vochtige weiden, moerassen en de oevers van rivieren. De witte kwikstaart is niet zo kieskeurig en komt 
overal voor. In Nederland zijn er zo’n 90.000 gele en ruim twee keer zoveel witte kwikstaarten. Ook in 
België zijn het veel voorkomende vogels van het platteland. De meeste vogels trekken in het najaar naar 
warmere streken, slechts een klein deel van de witte kwikstaarten overwintert in ons land. 

            Els Baars 

Witte kwikstaart  ©Ton Renniers 
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NIEUWS UIT DE MEDIA 
 

Tekst uit het stuk: 
 
HAZERSWOUDE-DORP / Vrijwilligers   maken 
‘hun’ natuurgebied   aantrekkelijk voor   weide-
vogels als de grutto. 
 
Als stuntvliegers scheren de kievieten om elkaar 
heen. Hun zwart-witte vleugels steken af tegen 
de lucht. Onder de vogels liggen de met sloten 
doorsneden weilanden van natuurgebied De 
Wilck in het Groene Hart. Hier broeden tiental-
len paartjes weidevogels als kieviet, tureluur en 

grutto. Ogenschijnlijk zonder zich te storen aan 
wegen, windmolens en bebouwing. 
 
Het aantal weidevogels gaat al decennia ach-
teruit. Door de modernisering van de landbouw 
zijn de weilanden waar ze leven minder gastvrij 
dan vroeger. Dat de vogels wel floreren in De 
Wilck is mede te danken aan de inspanningen 
van vrijwilligers.  
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De laarzen van Cor Kes (77), vrijwillig wetland-
wacht bij de Vogelbescherming, soppen in de 
drassige ondergrond. In het voorjaar is hij dage-
lijks in het vogelreservaat. Kes telt nesten en 
markeert ze op een kaart. ‘En ik houd de boel in 
de gaten. Of mensen honden aanlijnen en geen 
rare dingen doen.’ Op een zonnige dag als 
vandaag is het een voorrecht hier te vertoeven. 
 
Boven de sloten ‘bidden’ visdieven, die zich 
vervolgens op een vis storten. In de verte ren-
nen hazen. Regenwulpen en kemphanen vlie-
gen over. Maar Kes is hier ook ’s winters gere-
geld, bijvoorbeeld om overwinterende water-
vogels te tellen. Vorig jaar vroeg Staatsbosbe-
heer hem en zijn collega-wacht om een verlang-
lijstje te maken. Hoe kan De Wilck nog aantrek-
kelijker worden voor weidevogels? Een van hun 
ideeën: de aanleg van een ‘plasdras’, een wei-
land waarop een laagje water staat. Na terug-
keer uit Afrika komen vogels hier op adem. 
Voor de plasdras was een pomp op zonne-
energie nodig. Kosten: ruim 3.000 euro. 
 
Dat het geld er kwam, is te danken aan vogel-
liefhebber en fotograaf Adri de Groot (71). Al 
jaren houdt hij een gratis dagboek bij dat ruim 
25.000 mensen online volgen. Tot in Brazilië 
aan toe. De Wilck figureert daarin prominent. 
‘Dit is mijn favoriete gebied,’ zegt De Groot om 
zich heen kijkend. ‘Met het geluid van deze 
vogels groeide ik in de polder op.’ Overal klinkt 
een aanhoudend grut-to-grut-to-grut-to, ver-
mengd met kieviet en tureluur, die ook hun 
eigen naam roepen. Op een vrijdag in oktober 
vroeg De Groot zijn lezers om een bijdrage. Op 
maandagochtend was er al te veel geld binnen. 
Eind maart is de pomp geplaatst. Precies op 
tijd. De weidevogels konden er dit voorjaar van 
profiteren. De drassige ondergrond bewijst dat 
de pomp uitmuntend werkt. Het apparaat zelf 

ligt in een sloot, laat Kes zien. Op het land staat 
een transformatorkastje met zonnepanelen. De 
inspectie brengt niets aan het licht; het appa-
raat mag weer onder stroom, als beveiliging 
tegen welke diersoort dan ook. Intussen stapt 
een paartje kluten voorbij alsof het een roman-
tische wandeling in de Tuilerieën maakt. Het 
werk van vrijwilligers als Kes en De Groot is 
belangrijk voor natuurorganisaties.  
 
Het initiatief voor de pomp wordt dan ook 
gewaardeerd, zegt Jenny van Leeuwen (39), 
boswachter bij Staatsbosbeheer voor De Wilck. 
‘Ik krijg hier heel veel energie van.’ Voor men-
sen die de weidevogels willen behouden, zijn 
bemoedigende signalen zeer welkom. Sinds de 
modernisering van de landbouw in de jaren 
zestig begon, beleven de soorten een tot dus-
ver onstuitbare neergang. Van Leeuwen: ‘Het is 
niet eens meer twee voor twaalf, het is één 
voor twaalf.’ Elk broedseizoen telt. Zeker voor 
de grutto, die buiten Nederland nauwelijks 
meer broedt. De grens van De Wilck vertelt het 
verhaal in één beeld. In het natuurgebied het 
ouderwetse boerenland. Oneffen weilanden 
met een hoog grondwaterpeil. Overal bloemen.  
 
En gras groeit zo langzaam dat het pas na 1 juli 
wordt gemaaid. Aan de andere kant van de 
sloot de diepgroene graslanden van de moder-
ne landbouw. Een fraai gezicht onder de blau-
we hemel, maar natuurliefhebbers gruwen van 
die ‘biljartlakens’ of ‘graswoestijnen’ die weinig 
voedsel bieden en vogels kwetsbaar maken 
voor hun steeds talrijker vijanden. ‘Eigenlijk zou 
De Wilck veel groter moeten zijn,’ zegt Van 
Leeuwen. De Groot begrijpt dat boeren vaak 
weinig keus hebben, maar kijkt toch mistroostig 
naar de grutto’s die in het donkergroen zijn 
neergestreken. In de lucht baltsen intussen 
onophoudelijk de kievieten. 

 
Dit artikel is overgenomen uit het Elsevier Weekblad van 12 mei 2018. 

Geschreven door: Rob Rademaker, Foto’s: Suzanne van de Kerk 
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Cursiefje(s) 
 

Henk Folmer en Jeltje van der Meer-Kooistra, 
hoogleraren a/d RU Groningen, stellen: 
'Als veehouders te veel melk produceren, en de 
prijzen dus onaanvaardbaar zakken, grijpt de 
EU naar subsidie als middel om het inkomen 
van die boeren op pijl te houden. Raar, want 
elke andere 'tak van sport' moet zelf orde op 
zaken stellen. Die subsidieverstrekking doet de 
EU al 50 jaar. Bij elkaar al vele miljarden'. 

 
Kennelijk is het na een halve eeuw subsidies 
nog steeds niet tot de agrarische sector 
(boeren-organisaties) en tot vooral Europese 
politici doorgedrongen, dat subsidies de 
ontwikkeling naar een gezonde sector 
tegenhouden. Is de agrarische sector dan 
ongezond? Met Vogelbescherming Zeist zeg ik 
hartgrondig ja. 
 
Waarom? Omdat ze fors bijdraagt aan de 
opwarming van de aarde (methaan etc.), en 
een ecologische crisis heeft veroorzaakt. Engels 
raaigras overal. Gevolg, al die troosteloze 
agrarische steppes. Maar ook schadelijke 
bemestingsstoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Veenoxidatie door te lage grondwaterstanden. 
Achteruitgang van de bodemstructuur. 
 
Wat kan en moet de EU dan doen? Veel, maar 
ik geef een paar suggesties. 
In 10 jaar alle subsidies afbouwen. Gedurende 
dezelfde 10 jaar de biologische land- en 

tuinbouw BTW-vrij maken. 
De sector verplichten om jaarlijks een x-
percentage bij te dragen aan de Nederlandse 
afspraken i.v.m. 'Parijs', d.w.z. elk jaar 5% meer 
reductie van broeikasgassen. 
Melkquota herintroduceren. 
Sowieso: het totale aantal varkens, koeien, 

kippen en geiten voor Nederland maximeren. 
Forse boetes voor LTO bij overschrijdingen. Dit 
klinkt 'Stalinistisch', maar er is wat mij betreft 
geen andere oplossing. 
Zoveel mogelijk een circulair productiemodel 
opbouwen. Veel millenials weten – in ieder 
geval op papier – hoe je dat moet realiseren. 
 
Mijn vermoeden is, dat vooral de laatste 2 
suggesties zullen bewerkstelligen, dat de 
achteruitgang van de Nederlandse 
broedvogelsoorten zal stoppen. 

Klopt dit? 
D.E. 

  

Scholekster    ©Ko Katsman 
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DE KAUW EN DE EKSTER. 

 
Toen ik dit typte, dacht ik aan het gedicht dat ik 
in de vierde klas van de MULO uit mijn hoofd 
heb moeten leren. Maar dat ging over een raaf 
en een vos..... Wie herkent het nog? 
 
Meester raaf zat in een eikenboom/Hij klemde 
in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gou-
da/Meester vos, gelokt door deze droom/Van 
geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa. 
Ja en dan wel in het Frans he? Maître Corbeau, 
sur un arbre perché/Tenait en son bec un fro-
mage/Maître Renard, par l'odeur alléché/Lui 
tint à peu près ce langage…. 
 
Kom daar nog maar eens om. 
 
Kauwen en eksters, we hebben het er niet zo 
op. Ze vreten alles op, roven nestjes met lieve 
kleine mereltjes leeg, of het nu een eitje is dan 
wel de kleintjes zelf en die ogen van de kauw.... 
of ie je altijd te slim af is. Yolanda en ik hebben 
beide soorten in de tuin. En in eerste instantie 
deed ik verwoede pogingen om ze weg te ja-

gen, want de pindakaaspot was zo gevonden, 
laat staan de pinda's. Voor de pindakaaspot had 
ik een mooi gaasbolletje gevonden. Die staat op 
een standaard zo'n 2 meter van onze tuinstoe-
len en de mezen trekken zich weinig van ons 
aan... 
 
En de herrie die ze maken; het zijn aanwezige 
vogels.... 
 
Wat mij opviel vorig jaar, was hoe zij met hun 
kroost omgaan. Die jengelen steeds en zelfs als 
die jongen al flink aan de maat zijn en het voed-
sel voor hun neus ligt, dan nog steeds jengelen. 
De ouders geven er geen aandacht meer aan, 
min of meer om ze te dwingen zelf aan de bak 
te gaan. Maar ze praten tegen elkaar; de ouders 
onderling, maar ook tegen hun kinderen. En 
niet dat harde kraken, maar echt kleine krakjes 
die dan beantwoord worden. Ik vond dat steeds 
mooier klinken. Prompt dat ik dat ook in bomen 
bij ons in de straat ging horen. 
 
De kauw en de ekster moeten elkaar niet en 
soms denk ik dat de ekster hoger in hiërarchie 
staat, maar dan is er weer een kauw die be-
hoorlijk assertief is. Dan gaan de vleugels naar 
beneden. Het zijn bijzondere vogels. We zullen 
nooit vrienden worden. Dat gebeurt alleen als 
je een kleintje uit het nest grootbrengt. Ik kan 

mij nog een foto uit de Panorama herinneren 
van meer dan 40 jaar geleden van een bouw-
vakker in Engeland die op 1 schouder een zak 
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cement had liggen en op de andere een kauw, 
die altijd mee naar het werk ging. Lang heb ik 
ook zo'n vriendje willen hebben, maar ja, dan 
krijg je een vriendinnetje en liggen de prioritie-
ten ergens anders. 
 
Maar ik ga nu anders om met deze baasjes... 
 
We hebben nu 2 grote zakken voer, waarvan 1 
met onkruidzaad (bij de Hornbach, kost niks...) 
waar ze helemaal lijp van zijn. Ik vul dat aan 
met gewelde rozijnen. 's Ochtends komen eerst 
de kauwen en eksters, afgewisseld met een 
paar duiven en torteltjes. Er blijft altijd wel een 
rozijn voor de merel over, die af en toe zelfs zijn 

vrouw meeneemt. De rest, dat door het gaas 
gaat, wordt door de heggenmussen opgegeten, 
want pimpels en koolmezen hebben het veel te 
druk met de pinda's en pindakaas. 
 
De jonge eksters hebben een rommelig veren-
pak en het witte deel, dat bij de volwassen 

ekster altijd echt spierwit is, is gorig. Ik weet 
niet of dat nu komt omdat ze nog onvoldoende 
aandacht aan hun veren besteden of dat dat 
hoort bij het jong zijn. 
In Hans Dorrestijns vogelgids vertelt hij van 
kauwtjes die een koppel voor het leven zijn. Een 
tijdje geleden las ik dat ze in groepen bij elkaar 
leven en dat de mannetjes nadrukkelijk in de 
gaten houden wie bij wie hoort. Valt er een 
mannetje weg, dan wordt zijn plek direct inge-
nomen door zo'n oplettend mannetje. Het is 
eigenlijk net als bij de mensen; ik hoor het de 
mannen van Radio Bergeijk zo zeggen...... 
 
Eén kauw is bij ons al vrij mak, want vliegt niet 
direct weg als ik de tuindeur open doe. Het is 
altijd dezelfde want er hangt een veer in zijn 
rechterflank uit zijn verenpak. Kom ik te dichtbij 
dan dient de grote dennenboom als uitzicht. 
Het enige nadeel is dat ze overal op gaan zitten. 
Buiten eten betekent dat ik eerst de stoelen 
moet schoonmaken. En zo heeft alles zijn prijs, 
maar ja, je wilt vogels in de tuin hè...…. Straks 
wordt het weer tijd voor de roodborstjes, wolf-
jes in schaapskleren zoals we weten. Maar die 
krijg je helemaal gek met meelwormen; ook 
goedkoop bij de Hornbach overigens. 

 
Ik begin zelfs al tegen ze te praten, dus nu moet ik gaan opletten.... 
 

Uw scribent Johan Meijer 
  

Ekster met jong   ©Louis Westgeest 

Kauw    ©Ton Renniers 
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Excursie Biesbosch 
02 juni 2018 

 
Net als vorig jaar hadden Yolanda en Johan de 
afsluitende excursie van seizoen 17-18 
georganiseerd: op zat. 2 juni. Vorig jaar, 10 juni, 
gingen we onder andere naar een lepelaarskolonie 
in Haarlemmerliede en naar Duin & Kruidberg bij 
Santpoort en sloten we af met een lunch bij de 
chique brasserie Denk. Vandaag ging de tocht met 
een fluisterboot door de Biesbosch, waarna thee of 
koffie, gevolgd door een wandeling door het gebied 
en een lunch. In de middag was er nog optioneel 
een wandeling vanaf de Zuidhaven van Dordrecht.  
Ook vanaf deze plaats: dank, Yolanda en Johan. 
 
Ik startte de dag meteen goed – maar niet heus. 
Evenals Ans Looman had ik finaal het bericht gemist 
in een van de e-mails de afgelopen maand over een 
wijziging van de starttijd in Hazerswoude-Rijndijk: 
6.45u! 
 
Enfin, na een belletje naar Rob Eveleens, 
beantwoord door Jan naast hem, konden wij het 
startadres invoeren in Dordrecht en proberen 8.00u 
te halen, de vertrektijd van de boot: gelukt (ben wel 
benieuwd hoeveel boetes voor 
snelheidsovertredingen op mijn deurmat zullen 
ploffen). 
 
Het was een dag met dikke sluierbewolking. Zo'n 
dag dus, waarop de zon er niet doorheen wil 
breken. 
Schipper Gert-Jan van Beek stuurde ons vakkundig 

door de wateren van de BB en ging soms even 
stilliggen in een kreekje. 

Om meteen maar één van mijn eindindrukken te 
geven van deze tocht: ik zag meer riet, valeriaan, 
wilgen en populieren dan vogels. Wat een 
ongelooflijke hoeveelheid biomassa staat hier. 
Onder andere het gevolg, lijkt me, van dat het 
gebied volledig 'zijn eigen gang mag gaan': nul 
onderhoud.  Dat doen alleen de bevers, in de jaren 
60 en 70 afwezig, maar inmiddels bouwen er alweer 
zo'n 150 hun burchten. Eén van de succesverhalen 
van de afgelopen 2 decennia van 
natuurontwikkeling met en onder water.  Het kan 
ook liggen – weinig vogels gezien – aan dat ik erg 
moeilijk mijn mond kan houden. Plat gezegd staat 
de klep altijd open. De leden die mij kennen weten 
dat van mij. Ook vandaag kwam ik wat de sociale 

Kwak 
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component betreft (die hoort namelijk thuis in elke 
vereniging) niets tekort (als mensen zich gestoord 
hebben aan mijn voortdurende geklets, vanaf deze 
plaats mijn excuses naar hen). 
 

Zowel op het water als in de lucht was het dus 
relatief stil. Gert-Jan zei dat dit wel min of meer het 
normale beeld was, wanneer vloed op z'n 
hoogtepunt is. ”Jullie hadden met eb moeten 
komen, dan vallen de slikken droog en zijn er 
steltlopers”. Enkele bijzonderheden waren de kwak, 
die hier sinds 3 jaar broedt en die een rondje vloog 
boven ons hoofd; het grote aantal Cetti's zanger, dat 
diep vanuit het riet hun zang produceerde op 
volumestandje 21; de overvliegende koekoeken en 
de wielewalen hoog in de populieren bij ons 

lunchrestaurant. Wat deze soort betreft, het blijft 
merkwaardig, dat zo'n relatief grote, knalgele vogel  
bijna volledig onzichtbaar kan blijven. Horen – 
dudeljoo klinkt zijn lied – doe je hem des te beter. 
Pas later hoorde ik dat er ook zomertalingen gezien 
zijn. Vind ik ook een bijzondere soort. 

 
Ik had sowieso de indruk dat (veruit?) de meesten 
het vandaag gezellig hadden met elkaar. Daar is zo'n 
afsluitende excursie ook voor bedoeld! 
Misschien voor de twijfelaars onder ons een leuke 
bevinding, om het dubbeltje toch een keer te laten 
kantelen naar 'meedoen, meegaan'. 
 
Tot september! 

            Dik Elzinga 

Waargenomen soorten 
Aalscholver Grauwe gans Kokmeeuw Spreeuw 
Bergeend Groenling Koolmees Tjiftjaf 
Blauwborst Grote bonte specht Krakeend Tuinfluiter 
Blauwe reiger Grote Canadese gans Kuifeend Turkse tortel 
Boerenzwaluw Grote zilverreiger Kwak Veldleeuwerik 
Boomkruiper Heggenmus Lepelaar Vink 
Boomvalk Houtduif Meerkoet Visdief 
Bosrietzanger Huismus Merel Wielewaal 
Bruine kiekendief Kauw Nachtegaal Wilde eend 
Buizerd Kievit Nijlgans Winterkoning 
Cetti's zanger Kleine karekiet Ooievaar Wintertaling 
Ekster Kleine mantelmeeuw Pimpelmees Witte kwikstaart 
Fitis Kleine plevier Putter Zanglijster 
Fuut Kleine zilverreiger Rietgors Zilvermeeuw 
Gaai Kneu Rietzanger Zomertaling 
Gekraagde roodstaart Knobbelzwaan Scholekster Zwarte kraai 
Gierzwaluw Koekoek Slobeend Zwartkop 
Grasmus    

Rietgors 
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MUNNIKKENPOLDER 
 

Zijn jullie vogelliefhebbers al op de hoogte van 
de laatste annexatie van de Vogelwerkgroep? 
Dan presenteer ik bij deze het prachtige schier-
eiland van maar liefst 1 hele hectare: de Mun-
nikkenpolder!  

De Munnikkenpolder is een poldergebied nabij 
Leiderdorp tussen de Does en de A4 en bevat 
veel meer dan alleen maar dit schiereiland. 
Alleen dit schiereiland is uniek ten opzichte van 
de rest van de polder, aangezien dit is geadop-
teerd door de VWG. Zo mag de VWG hier de 
scepter zwaaien wat betreft het beheer van het 
gebied. Dit gaat dan natuurlijk over maaibeheer 
en het plaatsen van voorzieningen. Nu denken 
jullie direct aan een vijf sterren resort voor 
vogelaars met ingebouwde vogelkijkhut, maar 
nee. Met voorzieningen bedoelen wij natuurlijk 
voorzieningen voor de natuur. Zoals de oever-
zwaluwwand die er nu al een paar jaar staat en 
dit jaar voor het eerst voor broedsucces heeft 
gezorgd. Zo hebben we dit jaar minimaal tien 
broedgevallen en daar zijn wij, van de Munnik-
kenpoldercommissie, natuurlijk uiterst trots op. 
Waar al dat scepter zwaaien al niet goed voor 
is. 

Het plan met de polder is om het een aantrek-
kelijke plek te maken voor diverse vogels, maar 
ook voornamelijk voor insecten. Waar insecten 
zijn, zijn immers insectenetende vogels. De 
wijde omgeving bestaat uit een groene woestijn 
van Engels raaigras en daar vind je amper nog 
insecten, om over vogels maar te zwijgen. In de 
Munnikkenpolder moet juist een grote diversi-
teit aan wilde kruiden komen. Via ecologisch 
maaibeheer komt er variatie in de begroeiing. 
Zo trek je verschillende insecten aan, maar ook 
een grotere diversiteit aan vogels. Niet ieder-
een houdt van op het strand liggen en zo is dat 
met de natuur ook. Iedere vogel heeft zo zijn 
eigen voorkeur.  Rondom de zwaluwwand zijn 
begin dit jaar ook al struiken aangebracht die in 
de zomer een broedplek voor struweelvogels 
zal bieden en in de winter een voedselbron kan 
zijn voor trekvogels. Kortom, de Munnikken-

polder wordt een oase in groene woestijn, daar 
kun je van op aan. Voor nu ga ik weer verder 
met scepter zwaaien, want er moet nog een 
hoop gebeuren. 

           Joost den Houdijker  

Oeverzwaluw ©Ton Renniers 
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VOGELREIS NAAR ZUID-PORTUGAL 
 

De keuze voor de buitenlandreis 2019 is gevallen op Zuid-
Portugal. Deze reis zal worden verzorgd door Aragon Na-
tuurreizen o.l.v. gids Kees Woutersen. Het is een 8 of 9 daag-
se najaarsreis geworden die zal plaatsvinden in de periode 
tussen eind september en half oktober 2019. Details en 
precieze data worden eind november 2018 bekend gemaakt. 
 

 
We reizen in 9-persoonsbusjes (2 busjes rijden wij zelf) en het aantal deelnemers is max 23. De richt-
prijs voor deze reis zal rond de € 1350.00 uitkomen. Dit op basis van halfpension. Gegevens over vlieg-
tijden zijn op dit moment nog niet beschikbaar. 
 

Zuid-Portugal heeft voor vogels veel te bieden 
terwijl er een aantal relatief onbekende natuurge-
bieden is. Deze reis doet drie districten aan. De 
Alentejo, omgeving van Setúbal, de steppes bij 
Castro Verde en de Algarve met de zuidwest punt 
van Europa. Dit is een complete vogelreis met 
grote soortenrijkdom en trekvogels, grote groepen 
steltlopers, roofvogels in vlucht, een oceaan met 
zeevogels en exotische soorten die Portugal ver-
overen. Vooral de vaartocht per zodiak op de 
Atlantische oceaan geeft kansen op vogelsoorten 
die bijzonder zijn. We bezoeken een variatie aan 
landschappen, rotskliffen uitgestrekte estuaria en 
brakke lagunes, rivierdalen, heuveltoppen van lage 
sierras en verlaten landerijen. 

 

Inschrijving voor deze mooie vogelreis kan vanaf 15 september. Het aantal plaatsen is beperkt dus 
blokkeer alvast een plek in jullie agenda in genoemde periode! Stuur je inschrijving naar: 
pr@vogelsrijnwoude.nl en zodra we genoeg inschrijvingen hebben zullen we jullie verder informeren. 

Ton, Bert en Gerda. 
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PR-Commissie – Informatie die we u niet willen onthouden… 

Nieuw op de site – site@vogelsrijnwoude.nl – mei, juni, juli 2018 
Snel bijlezen?  Zie Leden » Nieuw op deze site 
Algemene Verordening Gegevensbescherming De belangrijkste klus was het aanpassen van de site om te vol-
doen aan onze invulling van de AVG. Bestuursleden staan met naam, e-mail en telefoonnummer op de site, bij 
foto’s en artikelen staat de fotograaf of de auteur vermeld, met naam en e-mail. Aanwezigen bij evenementen 
staan alleen met hun voornaam vermeld.  
De concepten van het privacyreglement en register van activiteiten is door een werkgroep gereedgezet voor het 
bestuur en de verantwoordelijke functionaris en is ook in te zien op de site. 
Smienten Organisaties die zich inzetten voor vogels moeten ook wel eens juridische stappen zetten. We 
zijn o.a. betrokken bij het beleid rond het afschieten van smienten of niet. 
Stadsvogels Meer vogels in de stad, meer vogels in de tuin, wie van ons wil dat niet? Vogelbescherming 
Nederland informeert besturen en tuinbezitters over maatregelen op grote en kleine schaal om het vogels naar 
de zin te maken. Zeer interessant materiaal, misschien iets voor bij onze vrienden met tegels in de tuin die wel 
een tegeltje minder willen een stapje te laten zetten? 

Facebook - @vogelsrijnwoude 

 

FaceBook van de VWG 
Deze zomer hebben we veel grote en 
kleine nieuwtjes gepubliceerd op 
Facebook.  
Je kunt onze pagina ook bekijken als 
je geen lid van Facebook bent. 

 
 

Nature Today 
Regelmatig worden er interessante 
artikelen op Facebook gepost. Vaak 
artikelen van de nieuwsbrief van 
Nature Today.  
Als je geen FB hebt maar wel een    
e-mailadres kan je je hier ook zelf op 
abonneren. 
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Knotploeg  
De knotploeg laat ook regelmatig 
foto’s zien op Facebook van o.a. de 
voortgang van de essentaksterfte en 
de gevolgen daarvan. 
 
 
 
 
 
 

 

Evenementen  
Op Facebook vermelden we onze 
evenementen zodat we makkelijker 
mensen buiten onze ledenkring kun-
nen bereiken.  
Zie aan de linkerkant: Evenementen.  
En jij kan natuurlijk zien of je iets 
gemist hebt. 
Uitgebreidere fotoverslagen ver-
schijnen ook op Facebook 

Twitter en Instagram - @vogelsrijnwoude 

 

Trending op twit-
ter deze zomer was 
de foto van de 
kleine scholekster-
tjes in het Zaanse 
Rietveld. 
 

 

Via Twitter blijven we op de hoogte van allerlei bijzonderheden in de 
buurt van / en rondom ons vogelgebied doordat we als VWG ook andere 
volgen wat ze te melden hebben. Ook zijn we als PR-commissie trots dat 
inmiddels 200 mensen het interessant genoeg vinden om ons te volgen! 
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De blauwborst was erg geliefd op 
Instagram. Het aantal volgers blijft 
groeien. “Het is een genot om hier lid 
van de te zijn. Ik geniet elke dag weer 
van alle prachtige foto’s die voorbij 
komen” - Gerda 

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 

 
 

Oproep: Braakbal per e-mail 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat ons eerste 
verenigingsblad (De Braakbal) in februari dit 
jaar eenmalig in kleur is gedrukt. Dit hebben wij 
gedaan om u te laten zien hoeveel be-
ter/leuker/aantrekkelijker ons verenigingsblad 
wordt, indien u dit in kleur kunt lezen. 
Aangezien het drukken in kleur nogal prijzig is, 
nl. ruim drie keer zo duur als in zwart/wit, 
hebben wij dit eenmalig gedaan. 
U kunt echter ons blad altijd in kleur lezen, 
indien u ervoor zou kiezen ons blad elektro-
nisch, dus per e-mail, toegestuurd te krijgen. 

Voor de vereniging zou dat ook aantrekkelijk 
zijn, omdat wij dan minder Braakballen zouden 
hoeven laten drukken, zodat er een kostenbe-
sparing ontstaat.  
Bovendien zou het voor onze bezorgers een 
voordeel zijn dat zij minder Braakballen hoeven 
te bezorgen en daar dus minder tijd aan hoeven 
te besteden. 
Ten slotte is er nog voor u een voordeel, omdat 
archivering van de elektronische uitgaven na-
tuurlijk ruimtebesparend is. 

 
Indien u de elektronische toezending wel ziet zitten, verzoeken wij u dit op te geven bij onze leden-
administrateur, (ledenadministratie@vogelsrijnwoude.nl) zodat hij de administratie kan aanpassen. 
Voor de zekerheid vragen wij u dan tevens het e-mailadres, waarop u De Braakbal wilt ontvangen, 
op te geven. 
 

Leo van Soldt 
Penningmeester   
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Kerstfeest op de lagere school was altijd spannend.  Niet voor het verhaal, want dat kende je al lang. 
Niet voor de sinaasappel die de meester aan het eind van de viering uitdeelde, want die vond ik te 
zuur. Maar voor het boekje! Welk boekje zou ik dit jaar krijgen? Kerst 1959 tweede klas, een boekje uit 
de ‘Barendje-serie’. Barendje zit in angst. Je moet alles in zijn tijd zien, maar als ik het nu herlees, is het 
verhaal van een niet-te-evenaren, moralistische vroomheid. Dat had ik toen nog niet in de gaten. Het 
verhaal slikte ik voor zoete koek.  

 
Het ging me vooral om de plaatjes, want elk boekje had zijn eigen vogeltekeningen en bovendien was 
Barendje lid van de club van de Groene Specht, een vogel die ik in ons door de watersnood getroffen 
dorp nooit zag.  Ik wou dat er in mijn dorp ook zo’n club was, dan konden we samen met vriendjes ook 
mooie vogels zoeken. Maar helaas, zo’n club was er niet. Naar het plaatje in mijn Rizla-album heb ik 
veel gekeken. En in de tekst vond ik het deel over zijn tong fascinerend. Tien centimeter! En nog kleve-
rig ook, waardoor er mieren aan vast bleven plakken. 
 
Waarschijnlijk door de verhalen van Barendje heb ik een zwak voor groene spechten gehouden. Het is 
dan ook zo’n mooi gekleurde vogel met die opvallende felgele stuit in de vlucht.  En niet te vergeten 
zijn prachtige, luide roep die in de Barendjesboeken omschreven wordt als ‘klu-klu-klu-klu’.  
Vorig jaar gingen we op zoek naar een chaletje in Goedereede. Tijdens onze verkenningen op een park 
hoorde ik de roep van de groene specht. Niet verkeerd, zo’n mooie vogel dichtbij. Hij gaf niet de door-
slag voor de aanschaf, maar misschien, onbewust, deed hij mee in de overwegingen.  Ik ben heel blij 
dat ik hem dagelijks hoor als we daar zijn. Zij broeden in de buurt. Af en toe komen ze mieren snacken 
op het terras. Het jong eerst in gezelschap van zijn moeder, later alleen. En nu maar hopen dat ze een 
boom in mijn tuin uitkiezen voor een nest. 
Kl-klu-klu-klu. Dank je wel Barendje. 
          
           Ko Katsman 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   35 

 
 
 

Hoe ruikt een Kiwi…. 
 

Vaak wordt beweerd 
dat vogels niet 
kunnen ruiken. Dat is 
niet waar. Als ik 
tijdens een lange 
wandelexcursie even 
mijn schoenen 
uittrek, zie ik meteen 
geen vogel meer. 
Nou is dat nog geen 
wetenschappelijk 
bewijs, maar er zijn 

inmiddels veel wetenschappelijke experimenten 
gedaan, waaruit is gebleken dat vogels –de ene 
soort wat meer dan de andere, afhankelijk van de 
levenswijze- kunnen ruiken. Zo zijn er proeven 
gedaan met zangvogels, die onrustig bleken te 
worden van kattengeur, terwijl ze bij de geur van 
konijnen gewoon hun dagelijkse dingen bleven 
doen. 

Maar hoe ruikt een kiwi? De argeloze lezer zal 
misschien zeggen: naar fruit. Maar dit is geen 
Vakblad van Fruittelers! Als we het in de Braakbal 
over een kiwi hebben, bedoelen we natuurlijk de 
vogel, die kiwi heet. Een eigenaardige, schuwe 
nachtvogel, die niet kan vliegen, vrijwel blind is en 
veren heeft die meer op stugge haren lijken. Ook 
heeft hij geen staart. De vogel komt van nature 
alleen in Nieuw-Zeeland voor. Daar leefden er ooit 
miljoenen, maar nu zijn er nog zo’n 60.000 over. Ze 
zijn lang bejaagd, omdat deze vogels, ter grootte 
van een kip, lekker smaakten. Maar nu zijn ze van 
de menulijst afgehaald en staan alle soorten kiwi's 
op een rode lijst. De Noordereilandkiwi is een 
bedreigde vogelsoort, de Zuidereilandkiwi en de 
grote gevlekte kiwi zijn kwetsbare soorten. De 
kleine gevlekte kiwi, die alleen (nog) op kleine 
eilanden voorkomt, is er relatief het best aan toe, 
dat is een gevoelige soort. De pas in 2003 ontdekte 
Rowikiwi wordt als ernstig bedreigd beschouwd 
(slechts ruim 300 exemplaren). 

In Nieuw-Zeeland wordt door regering en andere 
organisaties veel gedaan om de kiwisoorten te 
beschermen. Het voornaamste probleem is niet 
eens de aanwezigheid van de mens, maar die van 

in de koloniale tijd ingevoerde roofdieren 
zoals katten en hermelijnen. Ook het 
varken eist zijn tol onder de kiwi’s. Zou hij 
ze verwarren met een fruithapje? Er 
wordt geschat dat 95% van de kiwi's het 
eerste levensjaar niet overleeft. De be-
scherming wordt op meerdere manieren 
aangepakt. Kiwi's worden bijvoorbeeld 
verplaatst naar plaatsen waar weinig 
roofdieren zijn of er wordt juist getracht 
het aantal roofdieren te beperken. Ook 
worden wel kiwi-eieren uit het nest 
gehaald, zodat de jonge kiwi het in het 
wild moeilijke eerste jaar in gevangen-
schap kan doorbrengen en later weer 
uitgezet kan worden. 

Zo, de boekenkast is omgevallen, maar 
daarmee hebben we nog steeds geen 
antwoord op de vraag, hoe kiwi’s ruiken. 
Niet met hun neus, want die hebben ze 
niet. Nee, een kiwi ruikt met zijn snavel, 
om precies te zijn met zijn snavelpunt, 
waar zijn neusgaten zitten. Dit in tegen-
stelling tot gewone vogels, waar die 
gaten bij de snavelbasis zitten. Handig, 
deze aanpassing, want de bijna blinde 
kiwi ruikt zijn prooien door zijn snavel in 
de grond te steken. Het gaat daarbij 

meestal om insecten, wormen en andere 
ongewervelden.  
 
De volgende vreemde vogel die ik in deze 
reeks columns wil gaan behandelen, is 
waarschijnlijk een lid van de VWG. Maar 
omdat we vanwege het nieuwe privacy 
beleid alleen nog met voornamen wer-
ken, hoeft Bert zich geen al te grote 
zorgen te maken.  

.
          Ronald Klingers 
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Slootbeestjes-festijn 
Op 10 juni 2018 

 
Er klinken harde gillen van opwinding over de 
Kruiskade op zondagmiddag 10 juni; een aantal 
kinderen en een moeder hebben gezamenlijk 
een “gewone oeverlibel” gevangen in een 
schepnetje. Whaaaa eng!! Iedereen komt kijken 
en roept aanwijzingen maar de moeder weet 
precies wat ze moet doen en in een mum van 
tijd is de libel in een grote pot gestopt en kan 
iedereen hem bewonderen. Gave actie en wat 
hebben we een leuke middag met elkaar!  

 
Als we rond twee uur in de middag bij de pick-
nick tafel op de Kruiskade verzamelen, blijkt al 
snel dat de eerste activiteit van de jeugdcom-
missie wel eens een succes kan worden. Zo’n 15 
kinderen zijn gekomen met hun ouders en/of 
grootouders en vermaken zicht met een schep-
netje, een wit bakje en geplastificeerde kaarten 
waar diverse soorten slootbeestjes opstaan.  
 
Ans heeft uitgelegd wat de bedoeling is en 
heeft het druk met vertellen aan de kinderen 

wat ze gevonden hebben. Wat leven er veel 
verschillende beestjes in het water en zeker als 
je ze in een loeppotje kan bekijken dan schrik je 
je rot. Het lijken allemaal net kleine buitenaard-
se wezentjes. De kinderen mogen ook nog de 
waterkwaliteit controleren, want ook daar is 
deze middag aan gedacht, en komen gezamen-
lijk tot de conclusie dat het water aan de Kruis-
kade best schoon is. 
Het zijn niet alleen de kinderen die genieten!  

 
De opa’s en oma’s die mee gekomen zijn, kun-
nen het niet laten om hun kleinkind te helpen 
en het blijkt dat papa’s het ook heel leuk vin-
den. Dat het heel mooi weer is, speelt natuurlijk 
ook mee. Kortom een geslaagde middag voor 
jong en oud!  
 
Onze volgende activiteit staat gepland op zon-
dag 30 september, dan gaan we uilenballen 
pluizen. 

Ans, Charlotte en Gerda. 
         Jeugdcommissie 
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DE BOOT 
 

Eindelijk werd op vrijdag 1 augustus de boot 
weer te water gelaten. Welke boot is dan 
natuurlijk de vraag. 

Bij de knotploeg hebben we verleden jaar een 
roeiboot aangeschaft om naar het 
schelpeneiland te kunnen varen. Dit omdat er 
behoorlijk veel onkruid groeit en we willen dat 
het ook echt een schelpeneiland blijft. Dit met 
het doel om de visdief te verleiden er jongen op 
groot te brengen. 

Dus afgelopen najaar diverse malen op het 
eiland geweest en de boel redelijk schoon 
kunnen houden. Maar wat gebeurt er, je kunt 
het je haast niet voorstellen met deze hitte 
want terwijl ik dit stukje schrijf is het buiten 33 
graden, de boot is tijdens een enorme periode 
van regen en storm gezonken… 

Toen is met enorme inspanning van diverse 
knotploegleden de boot weer op het droge 
getakeld en op zijn kop op de Kruiskade gelegd, 
met de bedoeling deze van het voorjaar weer te 
water te laten om weer naar het eiland te 
varen. 

Maar gezien alle drukte met het hout dat werd 
gezaagd en gekloofd, kwam het niet uit bij de 
knotters om het bootje weer te water te laten. 
Ook was er een scholeksterpaar aan het 

broeden geslagen, dus was er in eerste 
instantie niet zo heel veel haast. 

Maar zo halverwege de maand juli had ik toch 
wel zoiets van, als het nu mogelijk is dan zou 
het toch mooi zijn als de boot weer te water 
kan. Want in mijn beleving was het best een 
hele klus om dat ijzeren gevaarte weer in het 
water te krijgen. 

Dus vrijdag was er even tijd om met een 
behoorlijk koppeltje mensen deze klus te 
klaren. Dit bleek veel simpeler dan de boot uit 
water halen. Want voor dat we allemaal bij de 
boot waren, zijn 2 !! mensen erin geslaagd dit 
zeer snel voor elkaar te krijgen. Ik ga geen 
namen van de krachtpatsers niet noemen maar 
neem van mij aan dat ze stonden te glimmen 
hoor! 

Gelukkig konden we snel weer aan de slag op 
het eiland, want na maanden achterstallig 
onderhoud bleek dat moeder natuur ondanks 
de hitte ook niet stil had gezeten. Een enorme 
hoeveelheid onkruid stond er, dus Nico v. Vliet 
en mijn persoontje zijn er direct begonnen om 
het onkruid te verwijderen. Dit is natuurlijk een 
enorme klus, maar het gaat ons zeker lukken 
om het eiland weer vrij van onkruid te krijgen. 
Het zal een tijdje duren maar ik zeg altijd, het 
komt goed! 

 

Wijnand van den Bosch 
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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 ver-
werkt ze en jij krijgt alle gegevens van de vogel terug! Overigens Kerkuilen zonder ring blijven interes-
sant 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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OPROEP van de JEUGDCOMMISSIE!! 

 
 

Welk creatief lid, met een beetje tijd over, wil onze kabouters afmaken. Ze zijn allemaal (8 stuks) al 
uitgezaagd maar moeten nog ingetekend en geschilderd worden.  
 

Aanmelden kan via: jeugdcommissie@vogelsrijnwoude.nl  
 
 
 

EURO BIRDWATCH 2018 
Ook dit jaar weer de Euro Birdwatch. Op verzoek Birdlife Inter-
national gaan we weer meedoen met de telling, en wel op 
zaterdag 6 oktober 2018. 
Het is een jaarlijks terugkerend gebeuren, en altijd een mooie 
gelegenheid om de vogeltrek te volgen. 
Natuurlijk zou het leuk zijn als we met een mooi aantal vogel-
liefhebbers deze ochtend tot een succes kunnen maken. 
Onze telpost is aan de Burmadeweg (aan de westkant van De 
Wilck) en we beginnen zo ongeveer 7.30 uur 
Ook eens een keer meemaken hoe het is om zo in alle vroegte 
mee te maken wat er zo allemaal over vliegt?? 

 
U bent van harte welkom!! 

         Wijnand van den Bosch 
 
  



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

40 

OPMERKELIJK NIEUWS UIT DE MEDIA! 
 
Bron: https://www.telegraaf.nl/c/2242815/ 
 
Iemand jatte chip van ooievaar en belde ermee voor 2200 euro’ 
 

KHARTOEM - Een milieuorganisatie schrok zich onlangs rot toen het een telefoonrekening van duizen-
den euro’s kreeg voor een simkaart in een GPS-tracker, die ooit is gebruikt om een ooievaar te volgen. 

 

Niet de onfortuinlijke ooievaar uit het verhaal. 

Ⓒ CASPAR HUURDEMAN 

Dat meldt de BBC. De vogel werd gechipt in Polen, vloog meer dan zesduizend kilometer, bereikte de 
Nijlvallei in Soedan en raakte toen, door nog onbekende reden, het contact met milieuorganisatie 
Grupa EkoLogiczna kwijt. 

Daarvoor verbleef het dier al opvallend lang in Soedan, maar de Poolse milieubeschermers zochten 
daar niets achter. „Hij ging tot maximaal 25 kilometer per dag allerlei verschillende richtingen op”, 
schrijft EkoLogiczna op Facebook. 

Iemand heeft een simkaart, die in het trackertje zat, eruit gehaald en in een telefoon gestopt, zo stelt 
de NGO. De rekening: meer dan 10.000 zloty, omgerekend zeker 2200 euro. In totaal is er meer dan 
twintig uur gebeld. Het trackertje was een zogenaamde sim-tracker. 
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JAAR VAN DE 
HUISZWALUW 

 
De Huiszwaluw is een echte 
cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn 
nesten in steden, dorpen of 
gehuchten aan allerlei typen 
gebouwen. Vanaf begin jaren 
zeventig verminderde hun aan-

tal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke 
oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de histori-
sche afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming 
roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter 
te kunnen helpen. 

Onderzoek 
In 2018 organiseren we een grote landelijke neststudie met vrijwilligers. De belangrijkste vragen:  
 Wat is het nestsucces en hoe verschilt het tussen regio's? 
 Beïnvloeden nestplaats en omgeving (voedsel) dit succes? 
 Hoe zit het met het aandeel tweede legsels? 
 Wat ligt ten grondslag aan de recente toename en hoe kunnen we die verder stimuleren? 

Tellen 
Jaarlijks worden de nesten van ruim 1700 kolo-
nies geteld, een prachtige inspanning. Toch zijn 
er nog regio’s waaruit maar weinig gegevens 
komen. In het Jaar van de Huiszwaluwen willen 
we ook tellingen uit die regio's te verzamelen. 
Help je mee? 

Bescherming 
We delen kennis en vertellen over de charme 
van een kolonie aan huis of schuur. Door voor-
lichting en tips te geven, willen we het verwij-
deren van nesten proberen tegen te gaan. 
Daarnaast wijzen we op het ontbreken van 
voldoende modder voor nestbouw op sommige 
plekken en stimuleren we de aanleg van mod-

derpoeltjes in het buitengebied. Het belangrijk-
ste: laten we zorgen dat het Nederlandse land-
schap weer gaat zoemen van de insecten, zodat 
Huiszwaluwen voldoende voedsel kunnen 
vinden. 

Meedoen 
Nestonderzoek 
Door iedere week een tijdje enkele nesten in 
een kolonie te observeren, verzamel je al waar-
devolle informatie. Onderzoek mee > 

Tellen 
Tel een kolonie Huiszwaluwen bij jou in de 
buurt voor het Meetnet Broedvogels. Lees hier 
meer over hoe je mee kunt doen > 

Vertel mee in woord en beeld 
Help mee met het charmeoffensief voor de Huiszwaluw. Geef bijvoorbeeld voorlichting aan kolonie-
eigenaren met behulp van de brochure >. 
 
Doe mee met de fotowedstrijd en laat zien dat de Huiszwaluw het beschermen waard is!  
Stuur jouw foto's in > https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw  
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 “AALSCHOL-

VERS in Flevoland 
blijken er een gevari-
eerde broedbiotoop 
op na te houden: op 
meerdere plekken 
wordt “gewoon” in 
bomen genesteld, 
nabij de Oostvaarder 

dijk (niet ver van 
Almere) echter in het water in aldaar staan-
de kale lage struiken en sinds dit seizoen 
zelfs in een langgerekte stapel takken en ge-
rooide bomen met nesten afkomstig van 
een er vlakbij bestaande kolonie die begin 
februari werd verplaatst wegens werk-
zaamheden aan de Houtribdijk Lelystad-
Enkhuizen. 

 De ZEEAREND vond in 2017 weer nieuwe 
broedlocaties in NL: De Alde Feanen (Fr.) 
met 1 uitgevlogen jong, alsook het Groning-
se deel van het Hunzedal rond het Zuidlaar-
dermeer (1 jong uitgevlogen). 

 (Vrij) recentelijk vestigden zich meerdere 
ROOFVOGELsoorten in ons land als (al dan 
niet mogelijke) broedvogel, te weten: Rode 
Wouw (1e keer 1977, sinds het jaar 2000 in-
cidenteel), Zwarte Wouw (1996 /2008-6x, 
2009/2016-18x), Slechtvalk (vanaf 1990-1, 
2016-±175), Zeearend (vanaf 2006, nu ± 10 
BP), Visarend (vanaf 2016-1, 2017-2 BP), 
Steppekiekendief (2017-1 BP), Slangenarend 
(sinds jaren ´90-jaarlijks overzomerend) 
(Hoge Veluwe, Fochteloërveen, Dwingelder-
veld). 

  LET OP!  De nieuwe NEDERLANDSE VOGEL-
ATLAS 2013/2015 (winter- en broedvogels) 
komt uit op zaterdag 24 november 2018 tij-
dens de Landelijke Dag, deze keer in Apel-
doorn; details over bestelwijze, voorin-
schrijving, prijs enz.: via o.a. de Sovon-
augustus-nieuwsbrief kom je meer te we-
ten! 

 GROTE ZILVERREIGERS EN BLAUWE REIGER 
hebben een ongeveer gelijk postuur, maar 
verschillen aanzienlijk in gemiddeld gewicht, 
namelijk rond 1000 gram tegen ± 1500 

gram; mede daardoor lijkt de eerstgenoem-
de soort meer windgevoelig dan de tweede. 

 In West-Europa lijkt het met de STAART-
MEES minder goed te gaan, zowel in 
Noordwest-Duitsland, Frankrijk als in ons 
land; bij ons werd de stand in de sinds 1990 
getelde BMP-gebieden vooral op de hoge 
zandgronden bijna gehalveerd, met in ste-
den en dorpen minder ernstige veranderin-
gen. 

 Wat indrukken uit de MIDWINTERTELLING 
JANUARI 2018: (voorlopige) koplopers zijn 
Brandgans (680.000), Kolgans (670.000) en 
Smient (550.000); dik in de plus (vergeleken 
met 2017)staan Grote en Kleine Zilverreiger, 
Blauwe Reiger; daarentegen lijken Kleine 
Zwaan, Kleine Rietgans en Grauwe Gans 
veel lager uit te komen; erg laag bleven de 
aantallen bij Grote Zaagbek, Nonnetje en 
Brilduiker; de getelde aantallen vogels lagen 
(tussentijdse situatie m.b.t. resultaten) op ± 
4,8 miljoen, in 2017 werden er op hetzelfde 
moment bijna 5 miljoen geteld. 

 Elf jaar (2007/2017) M(meetnet) U(urbane) 
S(soorten) –project geeft een aantal resulta-
ten uit 2017, o.a.: een trend van 84 soorten 
geeft aan dat 20 soorten stabiel bleven, 37 
zaten in de min en 27 vertoonden een plus; 
sterke trendafname bij Kneu, Staartmees en 
Fitis en aanzienlijke trendtoename bij Kuif-
eend, Grauwe Gans, Halsbandparkiet en 
Slechtvalk. 

 Wat wetenswaardigheden over de BRILDUI-
KER: holenbroeder in natuurlijke boomhol-
ten (o.a. Zwarte Specht) en nestkasten, 
sinds 1985 in ons land een zeldzame (hoog-
stens ± 15 paren) broedvogel tussen Zwolle 
en Zutphen: is verwant aan het Nonnetje 
(soms hybridisatie); bij ons vooral winter-
gast (2016 7.100 vogels, 2011/2015 gemid-
deld 10.100 ex.), bij zachtere winters blijven 
vele vogels noordelijker; totale Europese 
populatie omvat ruim 200.000 vogels en 
neemt licht toe. 

 De treurige recentere Nederlandse historie 
van de KEMPHAAN maar weer eens in 
beeld: in 1950 nog zo´n 6000 broedende 
hennen, sinds 1990 verdween 90% van de 

 
 
 

      Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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soort als broedvogel; thans broedt er nog 
maar een handjevol in Friesland, Noord-
Holland en Utrecht plus enkele in Zuid-
Holland. 

 De eerste territoriale DWERGUIL van ons 
land werd in 2016 gevonden in het NP De 
Groote Peel.  

 Ook ROEKEN kunnen zingen! Op zachte 
avonden kan men soms bij een kolonie dit 
erg gevarieerde gebeuren ervaren; tip: zoek 
daar naar zoiets als een luid zingende 
spreeuw. 

 Een terugblik op 2016: voor de PURPERREI-
GER was dit met 947 bezette nesten een 
Nederlands topjaar. 

 De broedeilanden voor de ZWARTKOP-
MEEUW in het Haringvliet deden het in 
2017 voortreffelijk: de kolonie op de Vent-
jagersplaten is de grootste in het hele Del-
tagebied en omvat zeker 1.550 broedparen 
die ± 1.600 vliegvlugge jongen produceer-
den. 

 Ook de Heerenveense WOUDAAP was in 
2017 succesvol: maar liefst vier jongen vlo-
gen met succes uit. 

 Daarentegen vertoonde de KWARTEL-
presentie in juni/juli 2017 een dieptepunt, 
de teller kwam slechts tot 37 roepende 
mannetjes; sinds de start van de landelijke 
tellingen in 1980 is dit het laagste aantal. 

 Op het toch maar kleine Zuid-Caribische ei-
land BONAIRE komen niet minder dan 220 
vogelsoorten voor. 

 In de jaren negentig van de vorige eeuw 
stierf 99% van alle AZIATISCHE GIEREN uit 
door vergiftiging met het diergeneesmiddel 
Diclofenac, intussen is gebleken dat ook de 
geneesmiddelen Flunixin en Ketoprofen gie-
ren fataal kunnen worden door het eten van 
dode dieren; intussen is het veterinaire me-
dicijn Diclofenac binnen de Europese Unie 
juist toegelaten …… 

 Het natuurgebied “in de maak” MARKER 
WADDEN maakt nu al naam als vogelpara-
dijs: broedseizoen 2017 leverde meer dan 
2.000 getelde nesten op; Visdief ˃ 1700, 
Kokmeeuw 352, Kluut 69, Kleine Plevier 8, 
Bontbekplevier 1, Strandplevier 4, Dwerg-
stern 2. 

 ZEEARENDEN in NL gedurende 2017: onge-
veer 10 broedparen en ˃ 100 zwervende 
“vliegende deuren”. 

 KOOL- EN PIMPELMEZEN verkleinen al 
meerdere jaren hun legselgroottes: in 2016 
was het gemiddelde aantal eieren per nest 
bij de Koolmees 7,2 (langjarig gemiddelde is 
8,5), bij de Pimpelmees waren de uitkom-
sten 9,1 bij een langjarig gemiddelde van 
10,2. 

 De schrijnende teloorgang van de ZOMER-
TORTEL als Nederlandse broedvogel in 
beeld: rond 1975 35.000 tot 50.000 paar, 
einde jaren negentig 20e eeuw 10.000 tot 
12.000 paar, tussen 1960 en 2004 bedroeg 
de afname meer dan 85%, het veldwerk 
voor de Nederlandse Vogelatlas 2013/2015 
lijkt uit te kunnen komen op hooguit 2.000 
broedparen; oorzaken zijn legio en heel erg 
moeilijk aan te pakken. 

 De voormalige VLIEGBASIS SOESTERBERG 
heeft langs de startbanen schraal grasland 
in de aanbieding, als gevolg o.a. een plotse-
linge “boost” bij de Veldleeuwerik: in 2016 
en 2017 minstens 200 resp. 150 broedpa-
ren; Klapekster, Grauwe Klauwier en Boom-
leeuwerik gedijen er door de insectenrijk-
dom goed. 

 De CASARCA is hier geen exoot, vooral gast 
uit ZO-Europa (rui en rust op vnl. Veluwse 
Randmeren). 

 In 1998 lukte het de KOEREIGER niet om in 
ons land met succes tot broeden te komen, 
sindsdien staat de soort wel bekend als “in-
cidentele” broedvogel; bij gebrek aan vee 
weten de vogels zich bijvoorbeeld in moe-
rasgebieden prima te redden met libellen 
en andere waterinsecten. 

 In 2017 werd de populatie van de MIDDEL-
STE BONTE SPECHT in NL geschat op 825 tot 
950 territoria. 

 Ook de GROTE BONTE SPECHT vergaat het 
steeds beter: schatting landelijke broedvo-
gelatlas 1998-2000 55.000 tot 65.000 
broedparen, de komende Atlas NL Vogels 
2013/2015 komt uit op rond 90.000 paren. 

 De Europese broedpopulatie van de LACH-
STERN telt 16.600 à 21.200 paren, in over-
grote meerderheid in landen grenzend aan 
de Middellandse en Zwarte Zee en daar-
naast een kleine geïsoleerde populatie (˂50 
BP) in Noord-Duitsland (met wat nazomer-
doortrek in NL).”  

 Anonymus Snuffelaer 
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Foto’s: Jan Tijsma 

 
 

 

Wat een Hitte…. 
eindelijk regen! 

Jonge merel 

Zwartkop 

Pimpelmees 

Grote bonte 
specht 

Jonge barm-
sijs 

Zanglijster 


