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BESTUUR  
 Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 voorzitter@vogelsrijnwoude.nl 
 Secretaris Pieter Bekooij 071-3412058 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  €  20,00 (m.i.v.1-1-2019 ) 
 Contributie gezinslid / huisgenoot / jeugdlid  €  10,00 (m.i.v.1-1-2019 ) 
 Donateur  €  15,00 minimaal (m.i.v.1-1-2019 ) 
 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 23 januari 2019 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 19 februari 2019 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 pu-
bliekseducatie. 
 

Redactie 
Simon Alleman (opmaak) 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra, Piet van Duin  
Gerard Brouwers (eindredactie)  
 

Redactieadres  
Gerard Brouwers, Bilderdijklaan 2,  
2394 EK, Hazerswoude/Rijndijk 
E-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl   
 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Witgat 
©Louis Westgeest 
  

Reproductie 
Multicopy 
Coenecoop 326, 2741 PM Waddinxveen 
waddinxveen@multicopy.nl 
 

Distributie 
Coördinatie distributie: 
Bert van Eijk   Tel. : 071-5893006 

       Mail : wbert.vaneijk@gmail.com 
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 
 

Het secretariaat  
In de vorige Braakbal heeft u kunnen lezen dat 
er een kandidaat benaderd zou worden. Dit 
gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en wij 
kunnen u mededelen dat Pieter Bekooij bereid 
is het secretariaat op zich te nemen. Het blijft 
een duobaan, Pieter en Rien bemensen dus het 
secretariaat. Pieter zal zichzelf voorstellen:  
Ik woon al 40 jaar met mijn vrouw in Hazers-
woude-Rijndijk, voor en achter een plantsoen 
met veel hoge, oude bomen. Wij zien soms een 
boomkruiper, een groepje staartmezen en een 
GBS langskomen. Ik heb altijd gewerkt in het 
onderwijs in Den Haag. Daar ben ik Jan Hooge-
veen tegengekomen als collega en later als 
vriend. Door hem ben ik in 2002 lid geworden 
van de Vogelwerkgroep. Zoals bekend is Jan 
helaas overleden. 
Om meer te weten te komen over de VWG 
bezoek ik meer activiteiten dan vroeger.  Zo 
was ik bij de Euro Bird Watch op 6 oktober. 
Door het mooie weer waren er veel waarne-
mers en gelukkig ook veel vogels, vooral pie-
pers en vinken waren op weg naar het zuiden. 
Wijnand moest zijn best doen om alle waarne-
mingen bij te houden. Margot had een foto 
gemaakt en ingestuurd zodat wij ook nog bij 
RTL te zien waren. 
Het totaal van alle telposten was 1.357.000 
vogels verspreid over 204 soorten! 
Ook de Nationale Natuur Werkdag op 3 no-
vember heb ik bezocht, waar ruim 35 mensen 
langs de Kruiskade veel werk verricht hebben. 
Ook nu was het prima weer en heb ik het knot-
ten geleerd. Koffie en thee met koek werden 
rondgebracht en na afloop was er een heerlijke 
lunch. Dank aan allen die dat verzorgd hebben! 
Volgende keer ga ik zeker weer. 
 
Landschapsbeheer.  
De afgelopen maanden heeft Bert v.d. Zwaan, 
Opperknotter en verantwoordelijke voor de 
verkoop van haardhout, er een dagtaak bij 

gekregen. De verkoop van haardhout verloopt 
voorspoedig, de nieuwe, verplichte kap van 
essen verloopt ook volgens verwachting; het 
hout wordt onder onze handen verkocht. Een 
compliment aan de kotters want zij verrichten 
veel werk (kloven, zagen en sjouwen).  
 
Jeugdcommissie  
De jeugdcommissie heeft een middag uilenbal-
len pluizen voor de kinderen georganiseerd. 
Vanwege het grote succes wordt een tweede 
bijeenkomst voorbereid.  
 
Faunabeheerplannen 
De Provincie Zuid-Holland mag ontheffingen 
verlenen om overlast gevende dieren af te 
schieten. Gelukkig is de Natuur- en Milieufede-
ratie Zuid-Holland (NMZH) alert om protest aan 
te tekenen, samen met lokale en regionale 
natuurorganisaties waar onze VWG  ook bij 
hoort. Soms wordt de rechter ingeschakeld en 
soms wordt ook hoger beroep aangetekend bij 
de Raad van State. Door Susanne Kuijpers van 
NMZH worden wij op de hoogte gehouden. 
De stand van zaken is nu: alle Canadese ganzen 
in Zuid-Holland mogen gedood worden, ook na 
hoger beroep. Hetzelfde geldt voor de Rotgans 
als er maar 200 exemplaren overblijven. Maxi-
maal 5000 Smienten mogen dit jaar afgescho-
ten worden. Ondanks de oproep van 28 na-
tuurorganisaties en 10 duizend handtekeningen 
van burgers! Vandaag, 12 november kwam er 
bericht dat de rechter de afschot gelukkig ver-
boden heeft.  
De Knobbelzwaan moet eerst verjaagd worden 
en als dat niet lukt mag afschot plaats vinden.  
Ook de Roek is niet veilig, er mogen maximaal 
40 Roeken gedood worden. Dat lijkt niet veel 
maar het is niet bewezen dat Roeken schade 
veroorzaken. 
Tenslotte, wie controleert deze aantallen en is 
het niet vreemd dat op vogels die op de be-
schermde lijst staan toch gejaagd mag worden? 

 
 

          Rien Vlam, Pieter Bekooij 
          (plv.) Secretaris 
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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: 

Za. 15/12 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Wintergasten  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 

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.  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: Bert v.d. 
Zeeuw, Groene BOA Rottemeren gebied en Ganzen 
coördinator van SBB.  

Gerda van Kleef 

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

Zo. 12/05 14.00 - 15.30 Speurtocht voor kinderen op de Kruiskade Charlotte Boer 

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. 
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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 
 

Veranderingen 
 

Wat kan er in een kortston-
dig mensenleven toch veel 
veranderen. Vrolijke en 
treurige gebeurtenissen 
wisselen elkaar soms snel 
af. In de cirkel van het leven 
is het mij nu toch ook over-
komen en ben ik opa ge-
worden van een prachtige 
kleinzoon genaamd Oskar. 
Wat zou het leuk zijn als ik 
hem later wegwijs kan 

maken in de natuur en met hem kan gaan vogelen. 
 
Veranderingen vinden overal plaats ook in de flora- 
en faunawereld. Soms waarneembaar maar vaak 
ook bestrijken de veranderingen een lange periode 
waardoor dit in een mensenleven niet kan worden 
waargenomen. De evolutietheorie van Darwin is bij 
eenieder wel bekend. Mede door zijn onderzoek is 
er veel inzicht ontstaan in veranderingen van soor-
ten in de natuur. Niet alleen van zijn hand versche-
nen er sindsdien vele boeken over dit onderwerp. 
Op dit moment ben ik het boek “Darwin in de stad” 
van Menno Schilthuizen aan het lezen, een evolu-
tiebioloog die op een boeiende, interessante wijze 
ons kennis laat maken met veranderingen van flora 
en fauna in de stad. Zijn onderzoeken en die van 
andere wetenschappers laten zien dat veranderin-
gen soms veel sneller gaan dan Darwin voor moge-
lijk hield.   
 
De technische ontwikkelingen bieden tegenwoordig 
natuurlijk ook véél meer mogelijkheden om veran-
deringen waar te nemen. Mede door de toegeno-
men mobiliteit van de mens is het aantal exoten in 
de stad de afgelopen eeuwen enorm gegroeid. Deze 
exoten maar ook de inheemse soorten vinden 
steeds meer de weg naar stedelijk gebied. Het 
aantal urbane soorten overschrijdt in sommige 
steden al de aantallen soorten van flora en fauna in 
omringend gebied. Dit zijn boeiende ontwikkelin-
gen.  
 

Naast wetenschappelijk onderbouwde publicaties 
over deze veranderingen kunnen wij die verande-
ringen in eigen persoon soms ook waarnemen. Veel 
van onze vakanties brengen wij door op een eiland 
of eilandengroep waar we dan getuige kunnen zijn 
van wijzigingen in verenkleed van diverse vogelsoor-
ten. Het is leuk om een endemische soort, zoals 
bijvoorbeeld een blauwe vink op Tenerife te zien. 
 
Een veranderend landschap heeft ook een enorme 
invloed op de flora en fauna. Dat zien we al bijvoor-
beeld in de toename en verscheidenheid van gan-
zen in onze polders. Vroeger alleen wintergast maar 
omdat tegenwoordig ook zomers het gras kort 
staat, vinden al die ganzen zo een heerlijk gedekte 
tafel. Op kleinere schaal, ook door toedoen van de 
mens, kunnen we ook onverwachts getuige zijn van 
een verandering. Zo had ik twee weken geleden 
mijn vijver uitgebaggerd. Deze bagger die op de 
kant langs de vijver was achter gelaten kreeg twee 
dagen later bezoek van een grote gele kwikstaart. 
Deze vogel die in het oosten van ons land en verder 
oostelijk broedt, is in het najaar en winter ook wel 
in het westen waar te nemen. Maar in mijn tuin had 
ik hem nog nooit gezien. Verwonderlijk dat zo’n 
vogel zo snel door heeft waar er wat te halen valt. 
Een aantal dagen bivakkeerde hij op de oeverrand 
en op de leliebladeren in onze vijver. Kennelijk was 
er genoeg voedsel voor hem aanwezig. 
 
Veranderingen ook binnen het bestuur van onze 
VWG. Zoals u weet heeft onze oud-secretaris Piet 
van Woerden op de laatste Algemene Leden Verga-
dering afscheid genomen van het bestuur. Ook 
werd toen bekend dat het secretarisschap zou 
worden overgenomen door een duo, te weten Rien 
Vlam en Dik Bruin. Helaas moest Dik al snel afhaken 
vanwege privéomstandigheden en moesten we 
wederom op zoek naar een vervanger. Na een tip 
van onze oud-secretaris vonden we Pieter Bekooy 
bereid om samen met Rien deze taak op zich te 
nemen. Nogmaals van harte welkom Pieter en we 
hopen op een lange plezierige samenwerking. 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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NESTKASTBEHEER HOUTKAMP/HEEMTUIN 
 LEIDERDORP 2018 

 
Wie: Het NK-team Leiderdorp bestaande uit Bert van Eijk, projectleider; Sjon van Santen, hoofduit-

voerder en Henk Doelman, “bijlijder”. 
Wanneer:  Dinsdag 9 oktober 2018 
Waar: Park Houtkamp en bijbehorende Heemtuin, Leiderdorp  
Wat: ca. 75 nestkasten inspecteren en schoon opleveren. Rapportage. 
 
Begin 1985 zijn de eerste VWG-nestkasten opge-
hangen in het park.  
 
Onze projectleider was er toen al bij en volgens 
eigen zeggen was hij toen nog fit, lenig, sterk en 
veelzijdig en als ik hem mag geloven deed hij toen in 
zijn eentje wat wij nu met z`n drieën doen. Maar de 
jaren zijn gaan tellen en het verval nam toe met de 
jaren (zijn eigen woorden). Desondanks doet hij nog 
lekker mee en zijn geheugen is nog uitstekend zoals 
later nog zou blijken. 
 
Als projectleider zorgt hij voor de voorbereidingen 
zoals, teamleden mobiliseren, datum en weersver-
wachting plannen, vergunning aanvragen, afstem-
men met de parkbeheerders, parcours uitzetten, 
transportmateriaal reserveren, schaftruimte reser-
veren etc. etc. Tevens doet hij de administra-
tie/registratie en verslag van de resultaten.  
 
Sjon is de hoofduitvoerder. Hij zorgt voor benodigde 
gereedschappen, reparatiematerialen, ladder en 
vervangende kasten (gerepareerd of nieuw). Het 
leeuwendeel van het klim- en klauterwerk komt 
voor zijn rekening. 
 
Voor mij is/was een ondersteunende rol weggelegd 
en hoewel dat niet vooraf was afgesproken gingen 
mijn teamgenoten er vanuit dat ik het verslag voor 
de Braakbal zou schrijven. Ik heb nog geprobeerd 
dat af te schuiven op één van mijn teamgenoten 
maar die lieten in fijne bewoordingen weten dat zij 
wel iets beters te doen hadden. Eén van de teamle-
den beriep zich zelfs op analfabetisme. Senioriteit 
speelt binnen het team kennelijk geen rol. Verder 
heb ik nog geprobeerd geheugenverlies en/of een 
“writers block” te simuleren maar ook dat hielp 
niet.  
 

Al dan niet gedwongen zal ik proberen er het beste 
van te maken. Ik hoop deze keer in aanmerking te 
komen of op zijn minst genomineerd te worden 
voor de VWG-literatuurprijs.  

We begonnen met een valse start. 
Sjon en ik waren op de afgesproken tijd aanwezig en 
begonnen alvast met het ophalen en beladen van 
de kruiwagen. Toen Bert er daarna nog niet was 
besloten we alvast te beginnen met het controleren 
van de dichtstbijzijnde nestkasten. De eerste kast 
leverde meteen een interessante vondst op: een 
gaaf pimpelmezennest met 12 helaas niet uitge-
broede eieren. We hebben het geheel ter beschik-
king gesteld van de beheerders voor educatieve 
doeleinden. (foto)  

 
We waren net aan de tweede nestkast toe toen Bert 
ten tonele verscheen. Hij leek lichtelijk geagiteerd 
en had een vaag verhaal over een wekker of zoiets. 
Hij was bovendien niet blij met onze bezigheden en 
in plaats van ons te prijzen voor het tonen van eigen 
initiatief werden wij er op gewezen dat we van het 
loopschema afweken. Die kasten waren pas aan het 
einde van de rit aan de beurt. 
Met enige vertraging kwam dus het voorgenomen 
proces op gang. 
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De routine en werkwijze waren hetzelfde als voor-
gaande jaren en gemakshalve zou ik naar mijn 
voorgaande verslagen kunnen verwijzen maar daar 
win je geen prijzen mee. 

Kort samengevat komt het inspecteren van 75 
hangplekken op het volgende neer:  
75x ladder op/ladder af; 75x kastje open/kastje 
dicht; 75x bezet ja/nee;75x kool- of pimpelmees; 
75x schade ja/nee; 75x vervangen ja/nee; 75x 
bijzonderheden ja/nee. 
 
Dat alles lijkt eenvoudig maar in de praktijk komt er 
nog heel wat bij kijken. We worstelen ons door 
dicht struikgewas en rozenstruiken, klimmen over 
houtwallen, beklimmen (Waterschaps)heuvels, 
passeren sterk stromende beken en trotseren 
wespennesten en grote hoeveelheden ongedierte.  
Echt mannenwerk dus. Met dit alles zijn we zo`n 8 
uur bezig geweest en aan het eind van de dag ben je 
dan behoorlijk afgepeigerd, uitgedroogd en niet 
meer geheel okselfris.  
 
In de ogen van bezoekers van het park moeten we 
er hebben uitgezien als een zootje ongeregeld. Drie 
mannen met petten, een volgeladen kruiwagen met 
allerhande materialen en een uitschuifladder. Een 
van de mannen had zijn jas binnenste buiten aan. 
Op zijn rug was een onduidelijk opschrift te zien was 
(zoiets als reehebsobstaatS). (foto) 

 
Op de openbare weg zouden we waarschijnlijk zijn 
opgepakt op verdenking van duistere praktijken.  
Er waren twee rustpunten: koffiepauze en lunch-
pauze. 

Daarvoor konden wij terecht in het gastvrije onder-
komen van de parkbeheerders. Een enthousiast 
stelletje mensen die met hart en ziel werken aan 
het in standhouden van het mooie park (lik lik).  
Er werden ervaringen en wetenswaardigheden 
uitgewisseld en er was werkoverleg. Een kat die 
overlast veroorzaakt, bollen die de grond in moeten 
(mag geen Keukenhof worden), zieke essen die 
gekapt moeten worden, slootkanten rietvrij maken 
etc.. Er werd wat gestoeid met Latijnse namen van 
planten en Bert gaf voorlichting over het seksuele 
leven van vogels. Hij gaf daarbij details die zelfs bij 
SBS6 gecensureerd zouden zijn. 
 
Verder kwam een actueel Vogelwerkgroep-
onderwerp ter sprake. De Vogelwerkgroep heeft het 
op zich genomen het terrein rond de oeverzwaluw-
muur in de Munnikkenpolder te onderhouden maar 
beschikt niet over het goede materieel. Er zijn o.a. 
door Sjon pogingen gedaan om met een bosmaaier 
de begroeiing te lijf te gaan maar dat blijkt ondoen-
lijk te zijn. Bert (parkbeheerder) bood aan om 
samen met Sjon ter plaatse de situatie te bekijken 
en mogelijk hulp te bieden; eventueel met materiaal 
van het park.  
 
Er deden zich een paar incidenten voor. 

1) Sjon werd gestoken door wespen en dat le-
verde hem een gezwollen hand op. 

2) We raakten de koevoet kwijt; achtergeble-
ven bij een van de werkplekken. Dankzij een 
voortreffelijk staaltje deductie konden we 
het voorwerp re-lokaliseren en terughalen. 

GI-Joe 
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3) Het uiterst belangrijke notitieboekje met al-
le administratie was plotseling onvindbaar. 
Na enig nerveus gezoek werd het boekje tot 
onze grote opluchting gevonden. Stel je 
voor, alles opnieuw te moeten doen. (foto) 

Onderweg heb ik nog wat foto`s kunnen maken van 
kunstwerken in de Heemtuin en zwammen en Sjon 

liet zien hoe een Kardinaalsmuts en een Vogelkers 
(Prunus Padus) te determineren. 
Rond 4 uur waren we moe maar voldaan terug bij 
het beginpunt met een kruiwagen vol met onbe-
woonbaar verklaarde nestkasten (foto)  

 
Ik had na afloop nog maar één verlangen :  
BIERTJE!!!!!!!!!!!! 

Henk Doelman 
  

Waar is m`n notitieboekje?? 
Iron Dog 1 

Onbewoonbaar verklaard!! 
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AANKONDIGING TELLINGEN 
September 

Het is nu een beetje druilerig, maar de 
voorspellingen voor het weekend zijn goed. 
De eerste nieuwsbrief van SOVON is weer 
binnen en wat let ons om een nieuw telsei-
zoen fris en fruitig te starten. In de polders 
zie ik nog weinig vogels, maar misschien 
horen we toch nog de najaarsroep van 
doortrekkende tjiftjafs. 
 
Hopelijk zien we ook nog andere vogels, 
want een septembertelling kan heel verras-
send zijn met nog wat late zomergasten, 
doortrek en de eerste wintergasten. 
 
Ik heb geen berichten ontvangen van tellers 
die willen stoppen of nieuwe aanmeldin-
gen. Voorlopig blijft dus alles zoals het was 
en hoop ik ook dit jaar weer elke woensdag 
voorafgaande aan een telling een nieuws-

brief te verzorgen. 
Ik wens jullie een heel plezierige telling met mooie soorten en grote aantallen. 
 

Oktober 
Oeps! Schreef ik in de vorige nieuwsbrief 
dat er niets veranderd was bij de tellers, 
was ik het volgende helemaal vergeten… 
Carol Honsbeek stopt met de polder Acht-
hoven te tellen. Hij gaat nu de Munniken-
polder tellen. Ronald Klingers neemt de 
polder Achthoven van hem over, maar 
stopt met de Doespolder en de Vlietpolder. 
Mocht je iemand weten voor de laatstge-
noemde twee polders, laat het mij weten. 
Ronald is graag bereid om nieuwe tellers de 
ins en outs van de polders met nieuwe 
tellers te delen. 
Ik heb nog een nagekomen oproep gedaan 
om speciaal op merels te letten. Zowel in 
mijn tuin in Koudekerk als in Goedereede 
zie ik er geen enkele meer. De laatsten die 

ik zag, toonden niet gezond en ik krijg berichten van meerdere plaatsen dat er geen merels meer gezien worden. 
Welnu de telling van september, hoewel lang niet compleet, leverde geen enkele merel op. Heeft het Usutu-
virus zich nu ook in onze contreien verspreid? Ook nu vraag ik jullie voor de oktobertelling weer speciale aan-
dacht aan de merel te schenken. Misschien zijn er Scandinaviërs bij die bij ons de winter doorbrengen. 
 
Wat opvallende zaken van de septembertelling.  Overal, op een paar uitzonderingen na, werden nog boerenzwa-
luwen gezien. In de Lagenwaardse polder 7 grote zilvers, 55 goudplevieren en 320 kieviten. De eerste weken van 

Merel     ©Ko Katsman 

Tjiftjaf      ©Ko Katsman 
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september ben ik ’s avonds regelmatig naar de slaapplaats van de grote zilverreiger middenin de polder gaan 
kijken. Meestal brachten zo rond de 20 vogels daar de nacht door. 
In de Barrepolder 14 blauwe reigers en in de Oostbroekpolder 455 grauwe ganzen, 2 bruine kliekendieven en 3 
tapuiten. In De Wilck 10 grote en 48 blauwe reigers, 2 purperreigers, 417 grauwe ganzen, 164 wintertalingen, 2 
bruine kiekendieven, 1 havik, 7 buizerds, 4 torenvalken en een slechtvalk. Verder nog 570 goudplevieren en 982 
kieviten. In de Gemenewegse polder een sperwer, in de Geerpolder een grote gele kwik, in de Riethoornse 
polder 70 wulpen en in de Boterpolder 125 kieviten. 
De weersverwachting ziet er goed uit. Ik wens jullie een heel plezierige oktobertelling. 
 

November 
Het goede nieuws is dat voor de 
Doespolder en Vlietpolder er zich 
drie tellers hebben aangemeld. Gert 
Spierenburg, Ton Schijvens en Fran-
cis de Souza hebben met Ronald 
afgesproken om de komende telling 
ingewijd te worden in de geheimen 
van beide polders. Welkom in onze 
club! Hopelijk beleven jullie veel 
plezier aan te tellingen. 
 
Tijdens de oktobertelling sprongen 
drie soorten, elk met 1 exemplaar er 
bovenuit. Een soort die je veel meer 
aan de kust ziet, de bonte strandlo-
per, werd in De Wilck geteld. Vanuit 
het zuiden rukken de Cetti’s zangers 
op. Eentje werd er gehoord bij de 
Wijde Aa. Voor zover ik weet is dat 
de eerste waarneming gedurende 

een wintertelling. Als de winter niet te streng wordt een blijvertje? En ten slotte een roodhalsgans in de West-
broekpolder. Ook eentje die nog wel eens een winter of wat bij ons wil overslaan tijdens tellingen.  
 
Verder was de winter nog niet erg op gang gekomen. Veel vogels moeten nog arriveren. In De Wilck wel 1078 
grauwe ganzen, maar zijn dit broedvogels of wintergasten of een combinatie van beide? Ik zou dat best eens 
willen weten, dus stuur me even een berichtje als je dat weet. In de Groenendijkse polder zaten er 617. Verder 
in De Wilck 48 wintertalingen, 661 smienten, 32 slobeenden, 1 slechtvalk, 1231 kieviten, 6 tapuiten en 870 
goudplevieren. De laatsten zaten verspreid over verschillende polders met 300 in de Groenendijkse polder, 310 
in de Lagenwaardse polder, 116 in de Oostbroekpolder en 40 in de Hondsdijkse polder. In de Hondsdijkse polder 
ook 82 wulpen en 5 veldleeuweriken op doortrek. In de Grote Polder Noord 13 graspiepers.  
 
Nog wat krenten: een tjiftjaf bij de Wijde Aa en eentje in de Barrepolder. Daar zwom ook een dodaarsje en vloog 
een sperwer. Ook een sperwer in de Gnephoek. Een groene specht bij de Zegerplas. 690 stormmeeuwen en 15 
putters in de polder Kerkweg en 34 putters in de polder Achthoven. Knobbelzwanen worden niet vaak genoemd, 
maar met 42 heb je in de Grote Polder Zuid toch een redelijk groot aantal te pakken. In een volgende nieuws-
brief meer aandacht voor deze zwaan. Hopelijk vallen er dan ook kleine zwanen te melden. In de Oostbroekpol-
der 2 grote gele kwikken en om het geheel af te sluiten met een vertederend vogeltje, de staartmees, 12 in de 
Riethoornse polder. 
Ik wens jullie een leuke telling met mooie soorten en grote aantallen. 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 

Bonte strandloper    ©Ko Katsman 
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NIEUWS UIT DE MEDIA 

 
Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad van woensdag 1 oktober 2018. 
Geschreven door Marlies Vording  



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

14 

AANWINSTEN IN DE BIBLIOTHEEK 
 

VOGELATLAS 2013/2015 IS VERSCHENEN!! 

Het gros van onze verenigingsleden zal het niet 
zijn ontgaan, maar voor alle zekerheid toch nog 
maar even de officiële mededeling: 
OP ZATERDAG 24 NOVEMBER JL. VERSCHEEN 
TIJDENS DE (jaarlijkse) LANDELIJKE DAG VAN 
SOVON/NOU in Apeldoorn de nieuwe NEDER-
LANDSE VOGELATLAS. 
Het hoeft geen betoog dat bij dit evenement 
ook een aantal leden van onze vereniging pre-
sent was. 

Vanaf de winter 2012/2013 tot en met de zo-
mer van 2015 werkten zo’n 25 VWG-leden 
enthousiast in weer en wind mee aan het veld-
werk voor dit prachtige project. Dit behelsde 

het uitkammen van 4 “atlasblokken” van ieder 
5x5 = 25 km² dus alles bij elkaar 100 km². Zowel 
wintervogels, doortrekkers en broedvogels 
kwamen aan bod. Natuurlijk deden we dit 
binnen ons eigen verenigings en werkgebied. 
Nauwkeurig werken volgens een aantal bin-
dende SOVON-voorschriften was noodzaak: de 
uniformiteit op landelijk niveau bleef gewaar-
borgd.  
Vanzelfsprekend wordt dit “standaardwerk” in 
de VWG-bibliotheek opgenomen, in de volgen-
de “Braakbal” zal een korte toelich-
ting/samenvatting worden weergegeven. In 
verband met de afbouw van onze bieb zal dit 
wel het laatste grote “standaardwerk” zijn dat 
is aangeschaft. In elk geval gaat het beslist om 
een inhoudelijk en qua vormgeving prachtige 
uitgave, om over de enorme informatieve 
inhoud nog maar niet verder uit te wijden. 

Als vereniging kunnen en mogen we zeker trots 
en erg tevreden zijn met het meedoen en voor-
al bijdragen aan dit in vele opzichten ook bij-
zonder belangrijke werk. Dit zowel voor onze 
eigen regio alsook ons eigen land, maar zeer 
zeker ook internationaal. 

Voor leden van Sovon en tellers is dit (meer dan 
630 pagina’s tellende) werk beschikbaar tegen 
een gereduceerde prijs van € 39,95.  
Andere belangstellenden betalen € 20,00 meer 
dan dit zojuist genoemde bedrag per exemplaar 
(dus € 60,00).  
Verdere informatie aangaande bestellen:  
Zie www.sovon.nl/atlas bestellen.  
Nog twijfels??!!  
Nee toch??? 
Gewoon dóén!!! 

 
 
Bert van Eijk  
(Bibliothecaris, tevens tot 24-11-2018 VWG-coördinator Sovon-Vogelatlasproject’12/’15) 
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Toen waren ze er nog…………….. (2) 
 

Belofte maakt schuld. In de laatste Braakbal 
stond onder mijn artikel Toen waren ze er nog 
(1) dat er een vervolg zou komen over een 
andere zeldzaamheid. Bovendien kon verwacht 
worden dat na (1) ook een (2) zou komen. Dus: 
hier is nummer twee. 
 

We gaan weer 60 tot 65 jaar terug naar de 
omgeving van Amersfoort, waar de plaatselijke 
K.N.N.V. regelmatig excursies organiseerde, 
zoals dat ook bij onze VWG het geval is. Dit keer 
ging het in het vroege voorjaar naar de Vlasak-
kers, een heidegebied liggend tussen de spoor-
lijn Amersfoort – Utrecht en de oude Rijksweg 
Amersfoort - Utrecht. De A28 was er nog niet. 
Het gebied is niet erg groot, hetgeen enerzijds 
komt door die spoorlijn en anderzijds door die 
Rijksweg, die bovenop de Utrechtse Heuvelrug 
ligt, die door de laatste IJstijd gevormd is. We 
dwalen een beetje af, niet over de heide, maar 
van het onderwerp. Maar het is goed te weten 
waarover we het hebben.  
 

De Vlasakkers was een van die terreinen, waar 
we regelmatig kwamen en niet zonder reden: 
daar waren toen nog KORHOENDERS aanwezig. 
Op dat toen nog rustige stuk heide vertoefde 
een groep van zo’n tien tot vijftien van die 
prachtige vogels, die je daar regelmatig kon 
waarnemen, als je tenminste dermate vroeg je 
bed wilde uitkomen, want je moest daar ver 
vóór zonsopkomst ter plekke zijn, anders waren 

de vogels gevlogen, letterlijk en figuurlijk. Die 
bewuste dag had dat jongmens (ik dus) zich 
verslapen. Schande. Gauw wat water over m’n 
hoofd, een paar boterhammen mee en snel een 
kwartiertje op de fiets (inderdaad, zo dichtbij 
was het) naar de tweede onbewaakte spoor-
wegovergang, want dat was het beginpunt en 
algemeen bekend onder ons. Voordat ik in de 
duisternis naar het afgesproken punt sloop, 
moest er een sanitaire stop ingelast worden. 
Toen ik daarmee bezig was, kwam er een wezel 
aanlopen, ging op z’n achterpoten staan om te 
kijken wat dat voor een vreemd wezen was. Na 
inspectie ging het diertje rustig verder op zoek 
naar prooi. Daarna gauw verder naar een kuil 
midden op het stuk heide. Waarschijnlijk was 
het een bomkrater uit WO II, want er is daar 
toen veel gebombardeerd, vooral bij en op de 
spoorlijn en militaire objecten en niet te verge-
ten de vliegbasis Soesterberg, die op een paar 
kilometer afstand lag.  Onder de aanwezige 
natuurliefhebbers waren ook oudere dames die 
al enige tijd van Drees trokken, oftewel AOW-
genoten, dus 65-plussers waren en zich, in 
tegenstelling tot mij, niet verslapen hadden.  
 

Het was nog donker, zien deed je nog niets, 
maar horen des te meer. Een vroege wulp vloog 
luid jodelend van zijn stekkie naar elders. Wat 
een magnifiek geluid in de schemering. Dat 
maakt zo’n morgen al bijna goed. Maar het 
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klapstuk moest natuurlijk nog komen. Daar 
zaten we dan met onze koppen net boven het 
maaiveld. Eerst alleen maar luisteren en de kou 
van het vroege voorjaar maar vergeten. Dat 
luisteren werd beloond: de hanen waren al 
vocaal bezig met het baltsceremonieel. Door de 
stilte kon je het goed horen: poerrrrrrrrrrrr en 
een bijna niet te omschrijven sissend geluid, dat 
zich het beste laat definiëren als tsjoe-sjwie of 
iets wat daar dicht in de buurt komt. Ik kan het 
beter vocaal nadoen dan omschrijven hoe het 
in werkelijkheid klinkt. Aangezien we in die kuil 
zaten, was dat allemaal van zeer dichtbij, niet 
verder dan tien meter, te observeren. Langza-
merhand deed de zon wat-ie moest doen: licht 
in de duisternis scheppen. Wat toen te zien 
was, vergeet je je hele leven niet meer: druk 

baltsende hanen, de staart met de witte veren 
uitgespreid om indruk te maken bij de hennen 
en vooral ook om de andere hanen dermate te 
imponeren, dat die het, nee, niet het hazenpad, 
maar het korhanenpad kozen. Dat laatste ge-
beurde uiteraard niet, want die hanen bleven 
hun ceremonie afwerken om maar bij de hen-
nen in de gunst te komen. Dat schouwspel ging 

nog een poosje door totdat de hanen het ge-
noeg vonden en al of niet vergezeld van de 
hennen naar hun eigen territorium gingen.  
Het is jammer dat die prachtige vogels daar niet 
meer zijn. Oorzaak: het oefenterrein van de 
tanks van de huzaren van de nabijgelegen 
kazerne. De korhoenders zijn toen naar de 
overkant van de Rijksweg Amersfoort – Utrecht 
gevlucht en zijn op de Leusderheide nog een 
korte tijd gesignaleerd tot daar ook de tanks de 
rust en ruimte verpestten. Opvallend is dat de 
nachtzwaluwen en houtsnippen, samen met 
vos en ree op de Leusderheide en omliggende 
bossen van Den Treek – Henschoten nu hun 
territoria hebben. En dat komt omdat de tanks 
daar niet meer actief zijn en dat de rust daar is 
weergekeerd.  

 
Het is de vraag of het zin heeft om een poging 
te wagen om de korhoenders op de Vlasakkers 
en Leusderheide opnieuw uit te zetten. Des-
kundigen hebben zo hun twijfels en gezien de 
negatieve resultaten in het oosten van ons land 
is men daar pessimistisch over. Mede door het 
veranderde klimaat met als gevolg een te klein 
aanbod van voedsel moeten we het maar doen 
met een enkele korhoen, die misschien nog in 
het oosten huist. 
Dit waren mijn jeugdherinneringen over de 
KORHOENDERS. Als er nog wat interessante 
ontmoetingen in de natuur van toen te vertellen 
zijn, zal ik die zeker aan de Braakbal toever-
trouwen en dan komt er natuurlijk een “Toen 
waren ze er nog……………… (3)”

Victor Vogelaer 
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Uilenballen pluizen  
30 september en 2 november 2018 

De Zaagbek barst bijna uit zijn voegen deze middag. 
Er zijn 30 kinderen gekomen met vaders, moeders, 
opa's en oma's. Voor de ouders en grootouders is 
het maar goed dat het prachtig weer is want ze 
kunnen er niet allemaal bij binnen. Ans vertelt eerst 
haar verhaal over de uilen in Nederland en heeft 
twee opgezette uilen meegenomen. De kinderen 
hangen aan haar lippen!  
Ze krijgen allemaal een bordje met een braakbal en 

kunnen met gebruik van satéprikkertjes de boel uit 
elkaar pluizen. Op de zoekkaarten kunnen ze zien 
wat ze gevonden hebben. Sommige kinderen kun-
nen er geen genoeg van krijgen maar als ze alles in 
een zakje mee naar huis mogen nemen, gaan ze 
toch maar met hun ouders mee naar huis. Een zeer 
geslaagde middag! 
 
Naar aanleiding van de aankondiging in de Groene 
Hart Koerier had de leiding van Zorgboerderij Swae-
nensteyn in Hazerswoude-Dorp de vraag bij ons 

neergelegd of we ook bij hun op de boerderij een 
keer wilden komen. Deze kinderen zijn daar alleen 
doordeweeks en was het dus voor hen niet mogelijk 
om op zondag naar de Zaagbek te komen. Uiteraard 
hebben we dat gedaan! 
 
Uilenballen pluizen op 2 november 2018 op Zorg-
boerderij Swaenensteyn in Hazerswoude dorp. 
Voor 10 enthousiaste kinderen en verschillende 
begeleiders hebben we uilenballen geplozen. Ans 
heeft weer een inleiding gegeven en er waren veel 
vragen. Een aantal kinderen had recent de uilen in 
Avifauna gezien en wist een aantal uilen te herken-
nen. Het pluizen van braakballen was een groot 
succes, vooral als ze op de zoekkaarten zagen wat er 
allemaal inzat. Met name de muizenschedeltjes 

waren erg interessant. Kortom een geslaagde mid-
dag. 
De jeugdcommissie heeft Jikke Lont als nieuw lid 
mogen verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee, 
vooral gezien de belangstelling van de kinderen, 
voor onze activiteiten.

Ans, Charlotte en Gerda. 
         Jeugdcommissie 
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WITGATJE 
 

De hemel is ook niet alles 
Ja, het is echt waar, er bestaat een vogel die Witgat-
je wordt genoemd omdat hij een wit gatje heeft. Het 
is een nerveuze steltloper die niet opvalt omdat hij 
zulke goede schutkleuren heeft. Hoe hij zo nerveus is 
geworden en hoe hij aan zijn witte gatje is gekomen 
lees je in dit nieuwe verhaal. 
 
De engelen in de hemel hebben een zwak voor 
vredelievende schepselen. Niet alleen mensen, 
maar ook dieren. Dat ondervond een kleine, bangi-
ge steltloper die onophoudelijk gepest werd door 
de brutale gaai en ekster. “Breng me een visje, en 
snel een beetje!” kraste de ekster bijvoorbeeld. De 
gaai krijste voortdurend dat hij wel een lekker 
spinnetje wilde. Nooit was het steltlopertje snel 
genoeg en dan werd hij uitgelachen, gepikt en 
onder water geduwd. Nooit vocht hij terug. Hij wist 
dat dat zinloos was: hij was toch niet sterk genoeg. 
Dus onderging hij gelaten de pesterijen. Maar dat 
prikkelde zijn plaaggeesten tot steeds grover gedrag 
en zo werd het leven van het steltlopertje een hel 
op aarde. 
 
Vanuit de hemel zagen de engelen hoe de bange, 
bruine vogel geslagen, geschopt en vernederd werd 
en ze besloten hem uit zijn lijden te verlossen: zijn 
hellebestaan mocht hij ruilen voor het hemels 
paradijs. Een tweetal engelen daalde af naar de 
aarde om hem mee te nemen naar de hemel.  
“Daarbinnen zul je voor eeuwig gelukkig zijn,” 
zeiden de engelen, wijzend op een grote eikenhou-
ten deur. “Klop maar aan, Petrus zal je binnenlaten. 
Hij weet dat je komt,” en weg vlogen ze.  
 
Daar zat hij dan, helemaal alleen, voor een immense 
deur die - zo leek het - metershoog voor hem op-
rees. Hij voelde zich nietiger dan ooit. Nee, de 
toegang tot wat het hemelse paradijs moest zijn, 
zag er niet erg uitnodigend uit. Uiteindelijk vatte hij 
moed en vloog omhoog, tot bij een raampje achter 
een gouden rasterwerk, en tikte beschroomd aan. 
Al snel ging het raampje open en werd hij besche-
nen door enkele stralen hemellicht. “Ik… ik ben het, 
het steltlopertje. De engelen hebben me hierheen 
gebracht,” stamelde de vogel schroomvallig. Maar 
gelijktijdig met het hemellicht stroomden er ook 
geluiden door het raampje naar buiten. De schrik 

sloeg hem om het hart, want tussen alle geluiden 
hoorde hij duidelijk ook het schorre gekrijs van een 
ekster en het huiveringwekkende gekras van een 
gaai.  
 
“Wacht, dan open ik de deur,” klonk het. Maar door 
die maar al te bekende geluiden hadden angst en 
paniek zich meester gemaakt van de kleine vogel. 
Het hemels paradijs is een illusie, ze nemen me in 
de maling, flitste het door zijn kop en hij keerde zich 
om, om weg te vluchten. Net op dat moment 
zwaaide de hemeldeur op een kier open en nu viel 
er ook een streep van het witte hemellicht op zijn 
buik en gatje. Als dit bijzondere licht je eenmaal 
heeft beschenen, dan blijft dat voor altijd te zien. Zo 
kregen niet enkel de witte stippen op zijn verentooi, 
maar ook de witte onderkant van de bruine vogel 
voorgoed een lichte witte kleur. Sindsdien wordt 
het steltlopertje “witgatje” genoemd. 
 

Op zijn terugtocht naar de aarde dacht hij: Die 
engelen kunnen me nog meer vertellen! Hoe kan de 
hemel nou het paradijs zijn als eksters en gaaien er 
verblijven? Wie weet wat voor kwelgeesten er nog 
meer zijn. Ik ga verhuizen, ver weg van degenen die 
mij het leven zuur maken. Ik maak wel mijn eigen 
paradijs op aarde!  
Hij heeft zijn paradijs gevonden aan de stille oevers 
van vaarten en rivieren, meestal alleen, zodat hij 
zich niet hoeft aan te passen aan anderen. Maar de 
angst zit er nog diep in. Daarom wipt hij voortdu-
rend nerveus met zijn kop en kont op en neer, altijd 
alert op gevaar. 

Witgat     ©Ton Renniers 
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Vanaf het water heb je kans af en toe een Witgatje 
(Tringa ochropus) langs de modderige walkant van 
rustige riviertjes en sloten te zien scharrelen. Opval-
lend is dat hij zijn achterlijf regelmatig opwipt. Het is 
een schuwe, solitair levende, kleine steltloper die als 
je met je boot rustig langs vaart, plotseling luid 
roepend en zigzaggend opvliegt. Opvallend zijn de 
witte stuit en staart en donkere vleugels, zowel aan 
de boven- als onderzijde. Hij heeft een spanwijdte 
van ongeveer 40 cm. Voor zover bekend kunnen ze 

in het wild 12 jaar worden. Met hun middellange 
snavel eten ze vooral diertjes die in de modder 
leven. In moerasgebieden in Noord-Europa en Rus-
land broedt hij in verlaten nesten in bomen. In 
Nederland en België strijken in de trekperiode van 
juli tot september enkele duizenden Witgatjes neer. 
Slecht een paar honderd overwinteren hier, de 
meeste gaan door naar midden en zuidelijk Afrika. 
Wereldwijd zijn er naar schatting één tot drie mil-
joen Witgatten en hun aantal lijkt vrij stabiel. 

 
Els Baars 
 

 

INGEKOMEN LECTUUR 
 
1. De Strandloper  50.2 - juni 2018 en 
  50.3 - september 2018  
  (De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
2. Praatpaal 36.1 - 2018 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
3. Bladgroen 19.3 - Oktober 2018 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) 
4. Vogels 03/2018 (zomer) en 04/2018 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 

5.  Limosa 91.1 – 2018 (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) 
 
Interesse? Neem dan even contact op met Bert van Eijk, tel. 071 5893006,  
e-mail: wbert.vaneijk@gmail.com  
 

           Pieter Bekooij 
           Secretaris  
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NIEUWE PLEK VOOR KERKUILEN 
 

Vorig jaar was 
het feest voor 
de vogelwerk-
groep. In het 
37-jarig bestaan 
was het nog 
nooit voorge-
komen dat 
kerkuilen ge-
bruik maakten 
van een kast in 
Koudekerk. Al 
vele jaren hing 
er een in de 

schuur van de familie Van der Meijden. Het was 
spannend toen we bij de eerste controle zagen dat 
er drie eieren in de kast lagen. Het jaar daarvoor 
hadden we al kerkuilen tussen een paar platen en 

het plafond zien zitten en op de grond braakballen 
en strontsporen gezien. Na nog een controle von-

den we zes jongen in de kast, die na een paar weken 
geringd werden. Zoals je wel vaker ziet bij vogels, 
maakten ook deze kerkuilen gebruik van een schuur 
die, om het maar netjes te zeggen, niet meer hele-
maal up-to-date was. De uilen konden vrij in- en 
uitvliegen. De deuren stonden altijd open. Of kon-

den ze niet meer dicht? Kortom de schuur was hard 
toe aan een renovatie. Oeps, wat nu met de kerkui-
len? Want de eigenaar koos voor een dichte schuur. 
Iets wat wij eigenlijk heel logisch vonden. Na enig 
overleg is toen met de familie Van der Meijden 
afgesproken dat na de renovatie zij zelf voor een gat 
in de gevel zouden zorgen en de kast ophangen.  En 
ziehier het resultaat! Een mooi gat in de gevel en 

een kast die van binnenuit gecontroleerd kan wor-
den en waar de kerkuilen jarenlang gebruik van 
kunnen maken. Onze dank gaat speciaal uit naar de 
familie Van der Meijden voor hun spontane mede-
werking.  Een mooi voorbeeld voor iedereen die van 
uilen houdt. 
 

 
           Ko Katsman 
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Cursiefje(s) 2 
 
Het is bekend, de enorme achteruitgang, ook in Europa, van zangvogels. Het is de grootste familie in ons 
vogelboek. Met soorten als huismus, vink, groenling, putter, grasmus, leeuwerik, vliegenvangers, roodstaarten, 
de boeren- en huiszwaluw, en de kraaiachtigen (Voor zover ik weet laat alleen de Gaai wel eens zachtjes zijn zang 
horen). 
Eén van de voornaamste redenen van de achteruitgang in de afgelopen 25 jaar, is de forse terugloop van het 
aantal insecten. Zij vormen in het voorjaar het hoofdvoedsel voor de jongen van zangvogels, want dat is eiwitrijk. 
Maar ook voor de pullen van sommige steltlopers. Soorten die niet afhankelijk zijn van insecten, zoals de merel 
(wormen, bessen) zijn daarom nauwelijks in aantal afgenomen. 
 
Kunnen deze trends enigszins gekeerd worden voor onze regio? Ik beperk me tot stad en dorp in onze regio. Om 
twee redenen. Stad en dorp als biotoop worden steeds belangrijker voor vogels (en sommige kleine zoogdieren), 
nu graslanden, akkers, duinen en bossen steeds minder dierlijk leven te zien geven. En mondiaal woont bijna 
60% van de mensheid in steden en dorpen.   
Ik beperk me tot drie suggesties. 
 
 
1. Gierzwaluw 

De gierzwaluw is een vreemde vogel. Hij heeft zeer 
korte pootjes en in verhouding zeer lange vleugels. 
Zo lang, dat als je hem op de grond zet, hij niet 
meer kan opvliegen. Hij brengt zijn hele leven door 
in de lucht. Elk jaar 9 maanden in Afrika en 3 in 
Europa, van begin mei tot begin augustus. Hier 
paren ze in de lucht en broeden ze. Uitsluitend in 
huizen en gebouwen, die ze als een soort rotsen 
zien. Broeden kan-ie alleen onder schuine 
dakpannen en in spleten en nissen in muren. Dat 
zien we vooral in oudere, vooroorlogse wijken. 
Alleen dan kan-ie zich naar beneden laten vallen, en 
wegvliegen. Waarom heet hij trouwens gierzwaluw? 
Omdat jonge mannetjes, gevolgd door een groepje 
met hoge snelheid langs huizen en gebouwen 
vliegen en dan een gierend geluid produceren. De 

nog jongere vogels in het achtervolgende groepje 
krijgen vliegles. 
In nieuwbouw(wijken) zien we helaas nauwelijks 
giertjes. Alles is daar om energetische redenen 
hermetisch dicht gemetseld. Hier is de gierzwaluw 
afhankelijk van gierzwaluwvriendelijke dakpannen. 
 
2. Natuurvriendelijke (binnen)tuinen 
De tegel en de pot hebben in de meeste tuinen de 
aarde vervangen. De industrie is daar blij om. 
Zangvogels minder. Want in dat soort tuinen - ik 
noem het liever binnenplaatsen – leven nauwelijks 
insecten (wilde bijen, vlinders, zweefvliegen etc.). 
Voor zover er bloeiers voorkomen in die potten, 
bevatten die nauwelijks tot geen nectar en 
stuifmeel. Ooit een insect gezien op die mooie 
geranium? Opnieuw: geen insecten = geen vogels 
met jongen. 

In een natuur-
vriendelijke tuin 
vormt aarde de 
hoofdmoot. Er 
staan inheemse 
planten (vroeger 
onterecht on-
kruid genoemd), 
zoals koolzaad 
en struiken zoals 
kamperfoelie 
met nectarrijke 
bloemen. Op 
internet zijn 

Gierzwaluw   ©Ton Renniers 
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meer soorten te vinden. Maar ook bijv. liguster 
waar zangvogels zich beschermd weten tegen een 
langsvliegende sperwer. In die grotere struiken en 
kleine bomen kunnen bovendien het hele jaar 
vetbollen en pindaringen opgehangen worden. 
(Ook i.v.m. een verbeterde waterafvloeiing dienen 
veel stenen en tegels in steden te verdwijnen. De 
nieuwe GL-wethouder van Nijmegen wil bijv. de 
komende vier jaar 100.000! stenen en tegels laten 
verwijderen in haar stad.)   
 
3. Natuurvriendelijke oevers, bermen, plantsoenen
, daken, stukjes van schoolpleinen 
Ik ben ervan overtuigd, dat stadsnatuur slordiger 
mag zijn. Huh, slordiger? Opgeruimd staat toch 
netjes? Ja, binnen. Opgeruimd buiten is niet 
natuurlijk. Dus minder maaien en snoeien, en 
gevarieerder. Voorbeeld: grasvlinders, poppen, 

eitjes leven in en profiteren van hoog gras met 
bloemen, met hier en daar een gemaaide baan 
erdoorheen. Bomen en struiken gaan heus niet 
dood, als ze een beetje moeten knokken voor licht. 
Hoe een grasveld, een (bos)plantsoen, berm of 
oever natuurvriendelijker dan nu aangelegd en 
onderhouden kan worden, is voor elke gemeente, 
groenondernemer en burger op internet te vinden. 
Een deel van dit type onderhoud kost meer geld; 
minder snoeien bespaart geld. Andere voorbeelden: 
platte daken beplanten met bloeiers, overhoekjes 
en hoekjes schoolplein inzaaien met kruiden en 
beplanten met vlinderstruiken. 
Heeft u suggesties? 
 
Ik vermoed dat deze drie punten de neergaande 
trend t.a.v. de biodiversiteit kunnen stoppen. 
 

 
Klopt dit? 
D.E. 

 

Contributie/donatie 
 
De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij besloten 
dezelfde werkwijze ook te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook een 
envelop aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bijdrage 
voor het jaar 2019. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons ING-(IBAN)rekeningnummer  

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

2394 HB  Hazerswoude-Rijndijk 
 

en graag vóór 28 februari 2019. 
 
Zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 22 maart 2018 zijn de bedragen gewijzigd en u gelieve hiermee 
rekening te houden en het/de juiste bedrag(en) over te maken. 
 
De gewijzigde bedragen luiden als volgt: 
  
 Contributie voor een lid is    €  20,= 
 Contributie voor een gezinslid is   €  10,= 
 Contributie voor een jeugdlid is   €  10,= 
 Bijdrage donateur is minimaal   €  15,=  
 In alle gevallen is een hogere bijdrage zeer welkom. 

Leo van Soldt 
Penningmeester 
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Excursie Polder Zuid Flevoland 
09 september 2018 

 

Na verzamelen op het vaste adres in Hazerswoude-
Rijndijk reden we naar de Oostvaardersplassen in 
Almere. We moesten op het Hugo de Vriespad zijn. 
Eerst een ‘bakkie doen’ en toen aan de wandel. 
 
Binnen een paar minuten zagen we al een 
Wintertaling. In de verte stond een regenboog. Het 
zonnetje kwam voorzichtig tevoorschijn. 
Bij het Jan van den Bosch pad aangekomen sloegen 
we dat links in. Je hebt er bosschages, een heuvel, 
watertjes. Daar zaten o.a. Slobeenden. Die waren 
amper te herkennen want ze zijn flink in de rui. Na 
een tijdje zochten we de auto’s weer op en zijn we 
via een stukje A6 en lokale wegen naar een ander 
stuk van de plassen gereden: het Oostvaardersveld. 
 

Daar de Praamweg op, ondertussen kijkend of er 
nog wat op het land zat (jazeker, o.a. veel Paapjes). 
We zijn uitgestapt om op de zgn. Kleine Praambult 
uit te kunnen kijken. Autovogelend naar de 
volgende plek zijn we bij water gestopt omdat we 
nog sterns zagen duiken. Ik dacht Visdiefjes maar 
later vanuit een hut zagen we ook Zwarte Sterns. En 
we hoorden de Cetti´s Zanger. Toen kregen de 
dames gelegenheid om in een bezoekerscentrum te 
‘toiletteren’ en hierna, konden we weer opgelucht 
verder. We zijn ook op de Grote Praambult geweest. 
Daar kon je o.a. “Bratwürst van de gril” krijgen maar 

dat is aan mij niet besteed. 
 
De excursie was tot 17.00 uur. Op een geven 
moment werd een beetje rondgevraagd of mensen 
tot die tijd wilden vogelen, of eigenlijk gedacht 
hadden om op die tijd weer thuis te zijn. Dat laatste 
was wel zo voor een aantal deelnemers. Dus zou om 
ongeveer 16.00 uur een aantal afhaken. Daarom 
moest wel even bekeken worden naar welke 
plekken we nog wilden voor die tijd. We zijn toen 
naar de hut De Grauwe Gans aan de Knardijk 
gereden. O.a. Kluten zaten daar zo dichtbij, dat je ze 
ook met alleen een verrekijker goed kon zien. Later 
terug bij de auto was het ±16.00 uur en wilde “onze 

Paapjes 

Kluten 

Zeearend  
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auto” wel naar huis maar de anderen reden al door. 
Daarom heeft de chauffeur zich maar via de 
voicemail afgemeld. Dus of er nog wat leuks bij de 
volgende kijkhut zat weet ik niet. 
 
Daarna naar de kijkhut De Grote Zilverreiger langs 
de Oostvaardersdijk. Daar zat wel het een en ander. 
De laatst overgebleven deelnemersauto is nog even 
gestopt bij het Trekkerspad aan de Lepelaarplassen. 
Dit viel al na het officiële einde van de trip, daarom 
buiten vermeldingen op de groeps-soortenlijst. Dus: 
de Zeearend was al wel eerder gespot, maar hier 

vloog nog een prachtige adulte vogel recht over de 
waarnemers heen, prima in het licht en fraai 
gekleurd! 
 
Een passend slot van een schitterende dag. 
Dank aan de organisatie en “de zon en de wind” 
want het weer werkte ook goed mee om er een 
leuke dag van te maken. 
 

Jikke 

 

SOORTENLIJST LEDENEXCURSIE ZUID FLEVOLAND 
Bergeend Grote Zilverreiger Kuifeend Tureluur 
Blauwe Reiger Grutto Matkop Turkse Tortel 
Boerenzwaluw Heggenmus Meerkoet Visarend 
Bontbekplevier Holenduif Morinelplevier Waterhoen 
Bonte Strandloper Houtduif Nijlgans Waterral 
Brandgans Huismus Oeverloper Watersnip 
Bruine Kiekendief Huiszwaluw Paapje Wilde Eend 
Buizerd Kauw Pijlstaart Winterkoning 
Cetti’s Zanger Kemphaan Pimpelmees Wintertaling 
Dodaars Kievit Putter Witgat 
Dwergmeeuw Kleine Karekiet Roodborsttapuit Witte Kwikstaart 
Ekster Kleine Mantelmeeuw Slobeend Wulp 
Fuut Kleine Plevier Smient Zeearend 
Gaai Kleine Strandloper Spreeuw Zilvermeeuw 
Gele Kwikstaart Kluut Stormmeeuw Zwarte Kraai 
Grauwe Franjepoot Kneu Tafeleend Zwarte Ruiter 
Grauwe Gans Knobbelzwaan Tapuit Zwarte Stern 
Groenling Kokmeeuw Tjiftjaf  
Groenpootruiter Koolmees Torenvalk Totaal: 80 soorten 

 
Verklaring: 
Geldige telling gestart vanaf parkeerplaats Hugo de Vriesplaats nabij kijkplaats Jan v.d. Boschpad. Vervolg tocht, 
Praamweggebied e.o., Knardijk met Keersluisplas, kijkhut De Grauwe Gans, Knardijk met Hoekplas, tot en met 
Julianapad met kijkhut De Grote Zilverreiger langs de Oostvaardersdijk. 
Daarna het VWG-groepsgebeuren als zodanig afgesloten. 
Waarnemingen voor en na deze locaties gelden alleen voor de privé-lijsten. 

          Bert van Eijk, Ton Renniers. 
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PR-Commissie – Informatie die we u niet willen onthouden… 
Nieuw op de site – site@vogelsrijnwoude.nl – augustus - oktober 2018 
Snel bijlezen?  Zie Leden » Nieuw op deze site 

De catalogus van de bibliotheek staat niet meer in de Braakbal. Wel is een actuele lijst te vinden op de site. Bert 
heeft net weer een nieuwe versie gepubliceerd. Leden » Bibliotheek. Het programma voor 2018 en 2019 wordt 
voortdurend geactualiseerd. Je vindt de activiteiten voor publiek en leden via Agenda » … voor iedereen c.q. Agenda 

» … speciaal voor leden. De 14-daagse nieuwsbrieven over de wintertellingen door onze leden, gecoördineerd door 
Ko, staan ook op de site. Zo blijf je op de hoogte waar wat te zien is, of waar vorig jaar wat te zien was en mis-
schien nu weer. Leden » Wintertellingen – Nieuwsbrieven. De gegevens worden door de tellers doorgegeven aan 
Sovon. Sovon publiceert maandelijks nieuwsbrieven. Ook die worden gepubliceerd.  

Facebook - @vogelsrijnwoude 
Wist je dat de achtergrondfoto van Facebook eigenlijk een 
diashow is van 5 foto’s. In het midden aan de onderkant van de 
foto zie je vijf puntjes. Als je hier op klikt verschijnt de volgende 
foto. Wil je jouw foto’s ook een keer als diashow op onze 
Facebookpagina? Stuur dan vijf foto’s naar 
pr@vogelsrijnwoude.nl De foto’s moeten wel een beetje bij het 
seizoen passen. 

 
 Sinds kort kan je ook als bezoeker van de Facebooksite berichten plaatsen die voor iedereen zichtbaar zijn. Heb 
je iets interessants te melden plaats dan gerust een berichtje. 

Twitter en Instagram - @vogelsrijnwoude 
Vanaf half oktober verschijnen weer alle Twitter- en Instagramberich-
ten ook op Facebook. Je kan zo op de hoogte blijven van alle media 
zonder er te veel moeite voor hoeven te doen.  
 
 

 
 Op Twitter staat een hele leuke kwis over bloc-birds. Eerst denk je ik zie niets, dan lukt het 
en uiteindelijk blijven er natuurlijk een paar moeilijke over… Herken je deze?  
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Apps voor vogels 
Boeken over vogels zijn prachtig, maar de apps mogen er ook zijn! En die bieden weer andere zaken dan boe-
ken? Zijn jullie tevreden over je app? Of zoeken jullie nog? Waar moet een vogel-app aan voldoen? Wij gebrui-
ken bijvoorbeeld. 

     
Hoe zouden we onze ervaringen met de vogelapps kunnen delen? 

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 

 
 

!!Vogelcursus voor beginners!!  
 
Vogelwerkgroep Koudekerk Hazerswoude organi-
seert in 2019 een vogelcursus voor beginners.  
De cursus bestaat uit vijf avonden en zes excursies. 
Voorkennis is niet vereist.  
 

Op de avonden komen allerlei vragen aan de orde, 
zoals: waarom zingen vogels eigenlijk, waarom 
trekken sommige soorten weg in de winter en 
andere niet, hoe komen ze aan hun naam, enz. 
 

Avonden:  woensdagen 6 maart, 3 april, 4 septem-
ber, 2 oktober en 20 november 
 

De excursies sluiten aan op de stof die tijdens de 
avonden is behandeld. 
Excursies:  zaterdagen 23 maart (ochtend) , 13 april 
(ochtend) , 18 mei (ochtend) , 7 september (hele 
dag) , 5 oktober (ochtend) en 7 december (hele 
dag). 
 

De cursusavonden zijn in Het Anker, Chopinlaan 2, 
2394 GL Hazerswoude-Rijndijk 
Aanvang: 20.00 u.  
De kosten bedragen €  50,-( incl. koffie/thee op de 
avonden)  
Informatie en aanmelding:  

 
Ko Katsman 
Ridderhoflaan 13 
2396 CJ Koudekerk aan den Rijn 
06-37139834 
ko.katsman@ziggo.nl  
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Hoe ruikt een Kiwi..(2) 
Er is in ons 
werkgebied 
een kiwi 
geboren!! 
Om precies 
te zijn een 
Noorderei-
land-kiwi, 

een zeer bedreigde vogelsoort. Nu niet meteen op 
Waarnemingen.nl kijken om te zien waar deze soort 
dan te spotten is, want het is een vogel die in Avi-
fauna zit. Dus geen dwaalgast, en dat zou ook wel 
heel gek zijn, want een kiwi kan niet vliegen!   
 
En toch is het heel bijzonder dat deze kiwi is gebo-
ren, want het lukt bijna nooit om deze vogels in 
gevangenschap tot het krijgen van nakomelingschap 
te verleiden. Daarvoor is vooral de rol van het 
mannetje van belang. Die moet wel heel erg gek zijn 
op een kiwivrouwtje, om dit te laten gebeuren. De 
mannen-kiwi's zijn nogal kieskeurig. Ik zie het, u 
bent verbaasd. Vrouwtjes kiezen in de vogelwereld 
toch bijna altijd de mannetjes uit? Ja, maar niet bij 
de kiwi's! Daar hebben de vrouwen de behaarde 
broek aan, en dansen de mannetjes naar hun pij-
pen. De vrouw is hier de verleider en is klaar na het 
leggen van de eieren. De man heeft de broedzorg 
en verzorgt de kleintjes. Daar kan de mens nog wat 
van leren. 
 
Avifauna heeft de primeur, want er zijn in Neder-
landse dierentuinen nog nooit eerder kiwi's gebo-
ren. Slechts zestien dierentuinen over de wereld, 
waaronder dus Avifauna, hebben een fokprogram-
ma voor kiwi's. Avifauna in Alphen aan den Rijn is de 
enige dierentuin waar dit jaar een jong uit een ei 
kroop.  
En hoe vierden de verzorgers deze bijzondere ge-
beurtenis? Niet door beschuit met muisjes te tracte-
ren, maar -geloof het of niet- gevulde kiwi's! Niet de 
vogel weliswaar, maar de vrucht. 
 
De kiwi-vrucht is trouwens genoemd naar de kiwi-
vogel, omdat beide harig, staartloos, eivormig en 
bruin zijn. En misschien ook omdat ze allebei lekker 

smaken? Dat zou u eens aan een Maori 
moeten vragen. Maori's zijn de oorspron-
kelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, die 
de vogels hun naam hebben gegeven. De 
naam is een klanknabootsing van de 
lokroep van het mannetje kiwi. Nu weet u 
dus ook hoe dat ongeveer klinkt.  
 
De jonggeborene heeft overigens ook een 
Maori-naam gekregen. De ambassadeur 
van Nieuw-Zeeland heeft begin oktober de 
naam van de vogel onthuld: Tuatahi, wat 
in de Maoritaal “de eerste” betekent. Alle 
kiwi's die buiten Nieuw-Zeeland worden 
geboren krijgen zo'n naam als eerbetoon 
naar de oorspronkelijke bewoners van het 
land.  
Avifauna stuurt elk jaar veren richting 
Oceanië, die de Maori's voor hun rituelen 
gebruiken. Ik denk dat hiermee de be-
scherming van de kiwi's gediend is, want 
indien de Maori's de veren niet toege-
stuurd krijgen, weten ze vast wel andere 
manieren om deze veren te “verzamelen”. 
 

Door deze 
twee afleve-
ringen van 
mijn co-
lumns over 
kiwi's weet 
u nu waar-
schijnlijk 
nog meer 
van deze 
vogels dan 
van onze 

eigen typisch Nederlandse vogels, zoals de 
grutto. Dat is niet mijn schuld: u moet 
hiervoor andere schrijvers van de Braakbal 
aankijken: ieder zijn vak.  Maar waar ruikt 
een kiwi nou naar? Mijn antwoord is: dat 
weet ik ook niet. Kent u een Maori, vraag 
het dan eens. En probeer anders eens om 
er een te pakken in Avifauna. 

 
 
          Ronald Klingers 
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Ledenexcursie Maasvlakte Zondag 7 oktober  2018 
 
Op zo’n stralende dag wegrijden uit Hazerswoude, 
het kan al niet meer stuk. Die verwachting wordt 
bewaarheid, we hebben heel wat gezien. Een on-
verwachte afsluiting van de brug over het Hartelka-
naal noord van Oostvoorne maakt een kleine om-
weg noodzakelijk, maar we vinden elkaar allemaal 
bij Het wapen van Marion. Achttien man sterk lopen 
we door het struweelgebied naar het kijkscherm. 
Vooral staartmezen in de struiken. Blauwe reigers 
keurig op een rij als stoffering langs het water, maar 
Lepelaars en Kleine zilverreiger zorgen voor leven-
digheid. Van actieve vogeltrek is niet veel te zien. En 
waar is de Cetti’s zanger die hier altijd zit? Waar-
schijnlijk al vertrokken. 
We rijden door naar de parkeerplaats bij Restaurant 
aan Zee en wandelen naar het kijkscherm met zicht 
op de Slikken van Voorne. Heel veel bergeenden en 
we vragen ons af waarom ze bergeenden heten als 
ze zo aan de kustgebieden gebonden zijn. Tadorna 
tadorna, de wetenschappelijke naam, biedt ook 
geen oplossing voor deze vraag. Dat is het gebied 
van waar de soort ooit is beschreven. De naam 
bergeend blijkt te slaan op het verborgen nestelen 

in konijnenholen, de verbergeend dus. 
We vervolgen onze weg richting Maasvlakte maken 
een lange wandeling door de beboste strook langs 
de Noordzeeboulevard. Dat wordt wel het hoogte-

punt van de middag door het spotten van de blad-
koning. Daar zit ie, daar bij die takken boven het 
pad en dan daar achter in die bebladerde boom. Nu 
kan je hem goed zien, hij gaat naar links, heel be-
weeglijk. Ja, waar die gebogen tak die andere kruist 
en dan daar achter, hij gaat nu naar rechts. Wat 
prachtig! Niet iedereen kreeg hem nog in het vizier, 
maar nadat we omkeren helpt toverkracht een 
exemplaar veel beter zichtbaar en met betere 
belichting voor iedereen in de lens te krijgen, met 
alle streepjes op de juiste plaats. Iedereen tevreden. 
Wat een prachtig vogeltje toch!  
De overige kijkschermen laten steeds weer zien hoe 
algemeen de bergeend nu op de slikken is. Toch 
flink algemener dan vroeger, het gaat ze goed, ook 
al zijn er minder konijnenholen. Er zitten natuurlijk 
ook veel andere soorten, vaak ook in grote aantal-
len, zoals Aalscholvers. Krakeend en Slobeend heel 
weinig, afwijkend van andere jaren. 
Op de Prinses Maximaweg, de parallelweg zeezijde 
van de Maasvlakteweg, kijken we uit over zee en 

Roodborsttapuit  

Bladkoning  
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zien ondanks alle toeristische drukte een Grote 
jager zijn werk doen door meeuwen hun prooi af te 
pikken. De mens heeft heel wat slimme zaken uit de 
natuur overgepikt, maar deze piraterij hebben we 
toch niet gekopieerd, tenminste niet als standaard-
gedrag. 
Ondanks het zoeken op twee plaatsen langs de 
noordelijke rand van de 2e Maasvlakte, bij de 
Edisonbaai, helaas geen Grauwe klauwier, die hier 
eerder was waargenomen. Als troostprijs een mooie 
roodborsttapuit. 
Veel gezien (zie de lijst) en tevreden over een per-
fecte zomerse herfstdag verlaten we elkaar. Het is 
opvallend hoe in dit sterk veranderde gebied met 

afgedamde Brielse Maas en Oostvoornse Meer, een 
Slufter als slibdepot, de Maasvlakte voor haven en 
industrie, zo veel ruimte biedt aan natuur, maar ook 
aan menselijke activiteit. We zagen een reddings-
team met duikers oefenen, gewoon surfen en 
kitesurfen, een club van macrofotografen en na-
tuurlijk veel andere vogelaars en gewone wande-
laars. Daarvoor is het allemaal niet aangelegd, maar 
de nevenmogelijkheden worden goed benut. 
Dank aan de planners en leiders van deze zeer 
geslaagde tocht. 
 

Peter van Helsdingen 

 
SOORTENLIJST-LEDENEXCURSIE 

WEST-VOORNE EN MAASVLAKTE. 
Aalscholver Houtduif Rosse Grutto 
Bergeend Jan-van-gent Scholekster 
Bladkoning Kauw Slechtvalk 
Blauwe Reiger Keep Slobeend 
Bontbekplevier Kievit Smient 
Bonte Strandloper Kleine Mantelmeeuw Spreeuw 
Brandgans Kleine Zilverreiger Staartmees  
Buizerd Kluut Stormmeeuw 
Cetti’s zanger Kneu Tafeleend 
(Grote) Canadese Gans Knobbelzwaan Tjiftjaf 
Drieteenmeeuw Kokmeeuw Torenvalk 
Drieteenstrandloper Koolmees Tureluur 
Ekster Koperwiek Turkse Tortel 
Fazant Krakeend Vink 
Fuut Kramsvogel Wilde Eend 
Gaai Kuifeend Winterkoning 
Geoorde Fuut Lepelaar Wintertaling 
Goudplevier Meerkoet Witte Kwikstaart 
Graspieper Merel Wulp 
Grauwe Gans Middelste Zaagbek Zanglijster 
Groenling Nijlgans Zilvermeeuw 
Grote Bonte Specht Pijlstaart Zilverplevier 
Grote Jager Pimpelmees Zwarte Kraai 
Grote Mantelmeeuw Putter Zwarte Roodstaart 
Grote Stern Roodborst Zwarte Zee-eend 
Grote Zilverreiger Roodborsttapuit Zwartkop 
Heggenmus Roodkeelduiker  
Holenduif   
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Vogels en Lithografie 
Inleiding 
Op de reünie van de Marokko-reis in september sprak ik met Gerda af dat ik stukjes zou leveren voor de Braak-
bal, steeds naar aanleiding van een litho over vogels. 
Na mijn opleiding tot tekenlerares aan de Haagse Tekenacademie (KABK) heb ik me gespecialiseerd in de litho-
grafie en al vrij snel gingen mijn litho’s alleen nog maar over vogels, omdat ik van jongs af aan vogels kijken heel 
erg leuk vond. 
Ik maak de litho’s alleen van vogels die ik meerdere keren goed heb gezien, dus altijd naar eigen waarneming. 
 
Als je wilt weten wat lithografie is en hoe ik een litho maak, of als je meer van mijn werk wilt zien, kun je dat 
vinden op mijn website: www.lidwienchorus.nl 
Op dit moment doe ik mee aan twee exposities, een in Appingedam en een in Westzaan. 
 
Sinds 2007 wonen mijn man (Gerard Koolschijn) en ik in Drenthe, waar ik een grote drukkerswerkplaats heb met 
een steendrukpers van meer dan een eeuw oud. Voor die tijd woonden we in Den Haag en daar gaan we bin-
nenkort ook weer naar terug. Ik groeide op in Oegstgeest. 
 
 

Kuifmezen Litho 
 
 
Mijn eerste kuifmezen zag ik op bergtochten in 

Zwitserland en 
nog zie ik ze elk 
jaar wel in de 
bergen. Ik was, en 
ben natuurlijk nog 
steeds, wég van 
dit vogeltje. Wat 
is dat bijzonder, 
zo’n klein fraai 
warmgekleurd 
meesje met zo’n 
prachtig kunst-
werkje op zijn 
kop! 
 
Een kuif of kuifje 
geeft extra moge-
lijkheden tot 
expressie natuur-
lijk. Bij de kuif-
mees kan het vrij 
plat achterover 
liggen, maar ook 
heel steil worden 
opgericht bij 
opwinding. Naast 
de kuifmees in 

silhouet is het heel grappig om hem van voren of 
van achteren te zien. 
 
Ik hoopte ze in Drenthe heel vaak te zien, maar dat 
viel wat tegen. Ik zie ze maar een paar keer per jaar. 
En, eigenlijk is het altijd een verrassing als ik ze zie. 
Ik kan dus niet zeggen: kom, vandaag ga ik eens een 
kuifmees spotten.  
Meestal zie ik ze in het najaar of in de winter, vaak 
tussen een groep andere mezen en goudhaantjes. 
 
Vogels met een kuif zijn sowieso favoriet bij mij: de 
hop als eerste, die heeft een weergaloze kuif waar 
hij heel veel mee kan doen. Ik was als kind al gebio-
logeerd door het kleine plaatje van de ‘weidehop’ 
voorop het grijze vogelboek dat altijd bij ons thuis 
lag - de oude uitgave van ‘de Kist’ (Nederlandse 
bewerker van de 
Peterson) uit de 
50er jaren. Dat is 
vast een van de 
redenen geweest 
dat ik zo vaak in 
dat boekje keek. 
Maar vorige 
winter zag ik op 
het hoogveen-
gebied ‘De 
Tweelingen’ in 
de boswachterij 
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Schoonloo ineens twee 
silhouetten van weer 
andere kuifjes in een 
jeneverbes: pestvogels! 
Ook eigenaars van 
bijzondere kuiven. Ik 
heb een foto van achte-
ren kunnen maken, 

waarbij die kuif net waaiend haar lijkt.  
De uitdaging om het grafisch zo mooie kuifje van de 
kuifmees (net een kantwerkje) op een litho te 
zetten kon ik natuurlijk niet laten liggen.  
 
    Lidwien Chorus 
 

 
 
 

 
Het afdrukken van de eerste drukgang van de kuifmezenlitho. 

 

 
 

  

Litho ‘Kuifmezen’, 7-kleurendruk, oplage 24 beeldmaat 30 x 20 cm 
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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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EURO BIRDWATCH 2018 
 

Wat een fantastische ochtend daar op de Bur-
madeweg aan de rand van De Wilck! Het begon al 
met een schitterende zonsopkomst, zelden zo 
gezien. Dat bleek ook wel aan de fotografen die er 
ook speciaal vroeg voor hun bed waren uitgekomen.  
De eerste deelnemers kwamen al snel op de telpost 
aan, en om 7.30 zijn we gestart met tellen. Het 
eerste begin was rustig, maar van lieverlee kwam er 
meer beweging in de vogeltrek. Ook het aantal 
deelnemers steeg naar een ongekend aantal name-
lijk 16!!   
Er werd best wel veel waargenomen en ik had de 
grootste moeite om alle meldingen netjes te note-
ren, zo van: 3 graspiepers,7 veldleeuweriken,12 
spreeuwen ,5 piepers,4 aalscholvers,14 graspie-
pers,4 goudplevieren,8 vink,31 spreeuw, etc. etc.  
Mooi is dat een ieder zijn steentje probeerde bij te 
dragen, al is er natuurlijk al een duidelijk verschil in 
het zien en horen te merken. De één ziet ze vliegen 
en de ander telt het op zijn of haar gehoor.  Dat 
gehoor hè, daar schort het nog wel eens aan, er 
wordt best wel veel geld gespendeerd aan allerlei 
hulpstukken maar toch….  !!  
Maar dat is verder geen probleem hoor want we 
hadden zo met elkaar een prachtige ochtend daar in 
de polder en hebben voor ons gevoel best wel 
bijgedragen aan het welslagen van de Euro-
Birdwatch.  
Op onze telpost werden er o.a. 210 spreeuwen, 189 
veldleeuweriken,225 graspiepers,62 vinken en 96 
goudplevieren geteld. Het voert te ver om alle 
waarnemingen te noemen, maar op 
www.Trektellen.nl is alles te lezen. Zo ook de deel-
nemers die hun stinkende best hebben gedaan om 
zoveel mogelijk te melden, staan er geregistreerd. 
Leuk om na te lezen.  
Landelijk was het niet minder heb ik begrepen, 
meer dan 1.250.000 vogels zijn geteld en dat alleen 

al in Nederland. Dit zijn de eerste gegevens die ik 
binnen heb, uiteraard zal het nog wel iets verande-
ren aangezien er altijd telposten zijn die hun gege-
vens later (te laat) in sturen. Tot nu toe zijn er 190 
soorten waargenomen waarvan: 675.000 vinken het 
meest werden geteld. Gevolgd door   
200.000 spreeuw,135.000 graspieper,46.500 zang-
lijster,25.650 veldleeuwerik en 25.300 kneu. Ook 
werden er alweer 13.250 koperwieken geteld etc. 
etc.  
Bijzondere soorten waren o.a. 50 rode wouwen,31 
bladkoning en 22 grote piepers, 4 steppekiekendie-
ven, 2 roodkeelpiepers, 2 Siberische boompiepers. 
Ik zou zo nog wel een poosje doorgaan met het 
opnoemen van de ééntjes, maar dat lijkt me niet zo 
zinvol. Wel vind ik zinvol om op te merken dat de 
E.B. in zijn geheel als een serieuze gebeurtenis 
wordt bestempeld.   
Er deden 41 landen mee en in totaal werden er 960 
tellingen/waarnemingen georganiseerd en waren 
een kleine 25.000 mensen op pad. Met z’n allen 
telden we 5.2 miljoen vogels. Nederland scoorde 
met 1.250.000 vogels als beste,2e was Zweden met 
795.000 vogel en Hongarije als 3e met 707.315 
vogels. Al met al een geweldig resultaat, in het 
totaal van de afgelopen jaren scoorde deze E.B. 
bijzonder goed. Ik heb begrepen dat 2014 in totaal 
iets beter was wat de aantallen betreft.  
Wij hebben in ieder geval een prima ochtend be-
leefd daar aan de Burmadeweg, en daarom is het 

ook zo mooi dat wij op onze telpost met z’n allen 
een steentje hebben kunnen bijdragen aan het wel 
slagen van dit evenement. Het was dit jaar de 25e 
keer dat de EuroBirdwatch werd georganiseerd en 
wat mij betreft mogen er best nog een heel veel 
jaren bijkomen.  Voor degene die er dit jaar niet bij 
waren, volgend jaar een nieuwe kans !!

 
         Wijnand van den Bosch 
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LEDENWEEKEND LAUWERSMEER  
12 t/m 14 oktober 2018 

 

Wist u dat de Waddenzee in zijn huidige vorm is ontstaan door de St. Lucia vloed? 
Op 13 en 14 december 1287 vond een rampzalige stormvloed plaats. Het was de naamdag van de Heilige Lucia. 
Deze invloedrijke storm wordt daarom de Sint Luciavloed genoemd. Door deze overstroming verdwijnen grote 
stukken land en verandert de vorm van Nederland. Daarom wordt de Sint Luciavloed ook wel de storm die de 
vorm van Nederland bepaalde, genoemd. Deze ramp scheidde Friesland en Holland definitief van elkaar. Door 
de storm ontstaat de Waddenzee en wordt de Zuiderzee gevormd. 

 
Het is een van de gesprekken die plaats vindt achter in de auto van Johan tijdens ons weekend naar het Lau-
wersmeer en de Waddenzee. Er wordt flink op los gegoogeld en zo worden we weer een beetje wijzer en heb-
ben we wat te doen onderweg. Later bedacht ik mij ook nog: maar hoe is dan het Lauwersmeer ontstaan?  
 
De afsluiting van de Lauwerszee was een uitdaging voor onze waterbouwkundige voorouders. De plannen voor 
afsluiting zijn ontstaan om de problemen van de afwatering op te lossen, en dus niet om het land tegen de zee 
te beschermen of om land te winnen. Door verzanding van de geulen in de Lauwerszee was de afwatering slecht, 
waardoor grote gebieden van Groningen en Friesland konden overstromen. De eerste plannen over de afsluiting 
komen uit 1849. Pas in de jaren dertig van de vorige eeuw werd voor de Lauwerszee een commissie ingesteld die 
moest gaan onderzoeken of de Lauwerszee kon worden afgesloten. De stormvloed van 1953 blies de plannen-
makerij nieuw leven in. Na veel geharrewar besloot de regering in 1960 om de Lauwerszee af te dammen.  
De Lauwerszee wordt Lauwersmeer 
In 1969 kwam een einde aan 1000 jaar Lauwerszee. Na de afsluiting zag het Lauwersmeer eruit als een stuk van 
de Waddenzee bij eb. Het was een zand- en slikvlakte met bochtige geulen en prielen. Het water was nog 
zout. Door het doorspoelen van regenwater uit het omliggende land was het water na een paar maanden al 
zoet. Veel later werd ook de bodem zoeter en gingen er planten op de oude wadplaten groeien. 
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Als westerling blijf ik me verbazen over het lege landschap 
waar ze hier in Friesland geen gebrek aan hebben. Het zijn 
niet alleen de enorme hoeveelheid weilanden die dit 
beeld bepalen, ook de horizon is leeg en wat dacht je van 
het wad! 
 
Vrijdag 12 oktober 2018:   
De eerste stop van het weekend is bij Waterberging 
Twisk; deze wordt een beetje langer dan gepland 
daar Bert onderweg werd gesandwicht door twee 
vrachtwagens op de A10. Gelukkig was er alleen 
blikschade en arriveerden ze een uur later ter plek-
ke. Wij gingen alvast op zoek naar de Gestreepte 
strandloper die daar eerder was gespot maar helaas 
konden we hem niet vinden. 
 
Bij de haven van Den Oever worden we verrast door 
een prachtige nieuwe kijkhut die rondom uitkijkt 
over het IJsselmeer. Op de Afsluitdijk bij Kornwer-
derzand zitten heel veel Slobeenden in het water en 
roept Ton dat hij een Nonnetje ziet. Voor velen van 
ons werd het een vliegende non…tsja het valt niet 
mee dat vogels spotten!  
Aan de andere kant van de weg, bij de parkeerplaats 
staat een Stern-achtige op een meerpaal… …..maar 
ja welke? Gelukkig hebben we de foto’s nog en 
kunnen we ’s avonds bepalen dat het de Noordse 
Stern is die we gezien hebben. 

 
Na de Afsluitdijk komen we in het weidse land 
terecht. We rijden tussen de weilanden en genieten 
van de leegte maar doen helaas geen spectaculaire 
waarnemingen. Omdat we wat tijd moeten inhalen 
heeft Bert besloten om de kijkhut De Ral (Pi-
aan/Kooihuizen) niet te bezoeken maar als we op 
het dijkje staan en de hut zien liggen, zien we in de 
verte heel veel vogels in het water en besluiten we 
democratisch toch even te gaan kijken. De natuur is 
hier prachtig en in het water is heel wat te beleven. 

Ik vond de Kemphanen het mooist.  Via de Wor-
kumerwaard gaan we uiteindelijk naar ons onder-
komen in Holwerd en zien op het laatste stuk ont-
zettend veel Buizerds in de weilanden.  
 
Zaterdag 13 oktober 
Gedisciplineerd zit iedereen keurig om half 8 aan 
het ontbijt zodat we op de afgesproken tijd naar het 
wad, bij het vertrekpunt van de boot naar Ameland, 
kunnen rijden. We staren hier een tijd over het wad 

maar het is eb dus alles zit ver weg. Boven in de 
lucht is de meeste activiteit door het overvliegen 
van de Graspiepers of zijn het toch Waterpiepers?  
Op naar Ezumakeeg. Goed zicht op de slikken met 
Bonte strandlopers, Kleine strandlopers en op de 
Watersnippen die rondscharrelen.  
De zon is al warm....euhh ja echt, het is 13 oktober 
maar het lijkt nog volop zomer.  
Ook worden er reeën gespot. We rijden een klein 
stukje verder naar de kijkhut Sylkajut maar hier is 
door de droogte geen enkele activiteit te bespeuren 
dus kunnen we even een achterbakkie doen! 
 
Dan wordt het weer ouderwets met de route, de 
juiste weggetjes worden niet makkelijk gevonden en 
het duurt een tijdje voordat we bij de dijk zijn die 

Noordse Stern   ©Gerda van Kleef 

Diverse    Gerda van Kleef© 
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we zochten. Het is ook lastig want de routebeschrij-
ving van vandaag bevatte een paar optionele plek-
ken dus rijden we niet van punt 1 naar punt 2 maar 
houden we, zo lijkt het, een willekeurige volgorde 
aan. Onze auto is het papieren spoor volkomen 
bijster dus gelukkig raken we de SRV-auto niet kwijt. 
We zijn op zoek naar de dijkopgang in Paesens-
Moddergat. Achter de dijk, waar een Rosse Franje-
poot zou kunnen zitten, moeten we ver lopen want 
het is nog steeds of alweer laag water. De Rosse 
frapo wordt niet gevonden maar wat ik wel als een 
van de weinige in de kijker krijg is een Velduil.  
Wauw; Ans probeerde hem te fotograferen maar de 
foto is wat wazig maar wel het bewijs dat hij het 
echt was!  
Het is inmiddels 28 graden en heerlijk op de dijk. 
 
In de haven van Lauwersoog worden we getrak-
teerd op een achtersteven vol met Steenlopers die 
we heel goed van dichtbij kunnen fotograferen. 
 
Als toetje van vandaag gaan we naar vogelkijkhut 
Jaap Deensgat. Vanuit deze mooi gelegen hut krij-
gen we allemaal de watersnip van heel dichtbij te 
zien. Ook een echt wauw momentje. Er is hier veel 
wuivend riet dus verwachten we baardmannetjes 
en ja hoor…. als we boven op de bank gaan staan en 
over het wuivende riet uit kunnen kijken zien we ze 
gaan. Tussen de Brandganzen op het grasveld wordt 
een heel vreemde gans ontdekt; tot op heden 
weten we niet wat voor een! Als afscheid krijgen we 
een goed zichtbare Robotap op een rietstengel.  
Bij de Stelpshoeve kunnen we nog lekker buiten 
borrelen want het is tenslotte zomer! 
 
Zondag 14 oktober 
Als alle auto’s weer zijn gevuld, en de Stelpshoeve 
leeg is, kunnen we vertrekken voor het laatste deel 

van ons weekend. We hoeven niet ver, naar de 
waddenzeedijk waar we een rondje gaan wandelen 
en de kijkhut Kees Wevers bezoeken. Eerst worden 
we vermaakt door de vele Graspiepers, Vinken en 

Putters die scharrelen langs de rand van het gras 
aan de dijk. Er lijken er steeds meer bij te komen. 
Onderweg naar de hut ook veel overtrekkende 
Piepers en een enkele Buizerd in het lege land. Er is 
niet veel te zien vanuit de hut dus wandelen we 
rustig verder. Op zo’n derde dag heeft er ook nie-
mand meer haast. We hebben al mooie dingen 
gezien en het is te mooi weer om je druk te maken. 
We rijden weer naar de haven waar de boot naar 
Ameland vertrekt en wachten op het opkomend tij. 

De vogels komen vanzelf steeds dichterbij. Als de 
boot aankomt, is er een magisch moment in het 
water op het slik. Het water stroomt in een soort 
halve cirkel heel snel het slik op en de vogels lopen 
mee zodat zij ook in een halve cirkel komen te 
staan.  
Na een klein uur heeft iedereen alle Tureluurs en 
Bonte strandlopertjes wel gezien en gaan we rich-
ting Dokkumer Nieuwe Zijlen waar we onze boter-
ham gaan opeten en afscheid nemen van de eerste 

Steenloper    ©Gerda van Kleef 
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auto. Na deze stop rijden we nog naar een kijkhut 
aan de zuidoostrand van de Weerribben. Deze heet 
Twitterhut; ik vind hem leuk! 
 
Er rusten hier zeer veel Grauwe ganzen maar we 
zien ook Dodaars en er wordt een enkele Zwarte 
Ruiter gespot.  

Het is een mooie plek om afscheid van elkaar te 
nemen. Het was een mooi weekend met heerlijk 
weer, leuke waarnemingen, lekker eten en heel veel 
gezelligheid.  
 

Gerda van Kleef 

 

WAARNEMINGSLIJST  
LEDENWEEKEND LAUWERSMEER E.O. 

Waarnemingen, gedaan voor “Twisk” (eerste stop vrijdag 12/10) en na “Scheerwolde” (laatste stop zondag 
14/10) zijn conform de afspraak niet meer op deze groepslijst vermeld.   

Nog steeds bleek het droge weer van het afgelopen halfjaar van invloed te zijn op de verschillende habitats die 
we bezochten en dus ook op de waargenomen soorten en aantallen vogels: weinig “plas” en nog minder “plas-
dras” ……..  

Een pluspunt was het als groep ervaren van een aantal door de VWG nog nooit bezochte gebieden, zoals in de 
Workumerwaard, een buitendijks (nieuw ingericht) gebied nabij Holwerd en een nieuw waterbergingsgebied 
noordelijk van Scheerwolde in de zuidoostpunt van De Weerribben.             
           Bert van Eijk  

Aalscholver Kauw Rotgans (zwartbuik-) 
Baardman Kemphaan Scholekster 
Bergeend Kievit Slechtvalk 
Blauwe Kiekendief Kleine Mantelmeeuw Slobeend 
Blauwe Reiger Kleine Strandloper Smient 
Boerenzwaluw Kluut Sperwer 
Bontbekplevier Knobbelzwaan Spreeuw 
Bonte Strandloper Kokmeeuw Steenloper 
Boomleeuwerik Kolgans Stormmeeuw 
Boomvalk Koolmees Tafeleend 
Brandgans Koperwiek Torenvalk 
Bruine Kiekendief Krakeend Tureluur 
Buizerd Kuifeend Turkse Tortel 
Canadese Gans (Grote) Lepelaar Veldleeuwerik 
Dodaars Meerkoet Velduil 
Ekster Merel Vink 
Fazant Middelste Zaagbek Visdief 
Fuut Nijlgans Waterhoen 
Gaai Nonnetje Waterpieper 
Goudplevier Noordse Stern Waterral 
Graspieper Oeverloper Watersnip 
Grauwe Gans Oeverpieper Wilde eend 
Groenling Pijlstaart Wintertaling 
Grote Bonte Specht Pimpelmees Witte Kwikstaart 
Grote Mantelmeeuw Putter Wulp 
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijster 
Grutto Rietgors Zilvermeeuw 
Holenduif Roek Zilverplevier 
Houtduif Roodborst Zwarte Kraai 
Huismus Roodborsttapuit Zwarte Ruiter 
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 “Nu toch 

maar eens de schijn-
werpers gezet op de 
(weidevo-
gel)bevolking van 
POLDER ARKEM-
HEEN, tussen Nijkerk 
en Spakenburg, in 
2017: totale opper-

vlakte 1740 ha, reser-
vaat Staatsbosbeheer beslaat hiervan 300 
ha: 531 broedparen weidevogels (Grutto 
178, Tureluur 105, Kievit 187, verder Schol-
ekster, Watersnip, Veldleeuwerik, Graspie-
per, Gele Kwikstaart), verder flinke aantal-
len van Krak-, Slob- en Wilde Eend.  Het 
VWG-Hemelvaartweekend 30 mei/2 juni 
2019 zijn we in Putten ….. 

 Wat verderop ligt ten noorden van Elburg 
het SBB-beheersreservaat POLDER OOS-
TERWOLDE, 250 ha groot: hier in 2017 pre-
cies 142 paar weidevogels (Grutto, Kievit, 
Wulp, Tureluur, Watersnip, Gele Kwikstaart, 
Graspieper, en Veldleeuwerik); hier ook bij-
zondere moerasvogels als Snor, Zwarte 
Stern, Porseleinhoen en Roerdomp.  Ook 
dan is de VWG van 30 mei/2 juni niet ver 
weg ….. 

 De besmettelijke vogelziekte HET GEEL ver-
oorzaakte in 2017 een onrustbarende af-
name bij de GROENLING van maar liefst 
30% vergeleken met die in 2007 (= trendba-
sis 100); vergeleken met 2015 was er zelfs 
een daling van trend 135 naar 70 en m.b.t. 
2013 een duikeling van trend 150 naar 70. 

 Het wachten op de ZWARTE OOIEVAAR als 
landelijke broedvogel in NL lijkt een kwestie 
van tijd: in de Belgische Ardennen zit de 
broedpopulatie al boven de 100 paren, van-
uit de Duitse deelstaten Niedersachsen en 
Nordrhein/Westfalen komt de soort steeds 
verder westwaarts en tot slot worden er in 
ons eigen land steeds vaker en meer over-
zomerende exemplaren gezien. 

 Winter 2017/2018, driewekelijkse periode 
eind februari/begin maart, met veel dicht 
gevroren viswater en een krachtige oos-
tenwind: ANTI-IJSVOGELWEER! In het re-

cente verleden was dit ook het geval in 
1995/1996 en 2008/2009, in beide periodes 
werd toen het duidelijk gegroeide bestand 
gedecimeerd; op grond van vergelijkingen 
tussen de presentie in 2017 en 2018 zouden 
er van de 1150-1350 paren (= landelijke 
schatting 2016) in 2018 nog maar ± 300 
over zijn, hoe is de uitkomst?! 

 Hoe komen CETTI’S ZANGERS als insecten-
etende standvogels strenge(re) winters 
door? Sneeuwrijke winters sluiten de 
strooisellaag, waarin de meeste insecten, 
spinnen, enz. te vinden zijn, af; vorstwinters 
geven meer mogelijkheden, omdat Cetti’s 
vooral foerageren aan de voet van riethal-
men; diverse kleine slakjes overwinteren 
daar in hun afgegrendelde huisjes., dus? 

  Uit het verslag 2017 van de Landelijke 
Werkgroep NESTKAST (ook onze VWG doet 
hierin sinds een aantal jaren mee), en wel 
over het NESTSUCCESGEMIDDELDE: Kool-
mees laag, Pimpelmees laagterecord sinds 
1982, Boomklever gemiddeld, Zwarte Mees 
erg hoog, Bonte Vliegenvanger laag, Bosuil 
laag, Ringmus record laag gemiddelde, Ho-
lenduif idem (4e jaar op rij erg slecht, laag-
ste succes vanaf 1984), Gekraagde Rood-
staart hoog, Spreeuw idem. Let wel: ook de 
legselgrootte speelt mee! 

 Aandacht voor het uiterwaardengebied 
BLAUWE KAMER bij Rhenen: eerst aan-
gaande broedvogels in 2017: jaarlijks thans 
ruim 900 territoria met in 2017 71 verschil-
lende soorten, met daarbij wat groei bij de 
Lepelaar en kleine achteruitgang bij Aal-
scholver en Blauwe reiger; wat bijzondere 
broedvogels thans: Waterral, IJsvogel, 
Blauwe Reiger, Aalscholver, Blauwborst, 
Nachtegaal, Bosrietzanger, Fitis, Braamslui-
per, Grasmus, Zwartkop, dus: wordt het 
weer eens tijd voor een ledenexcursie hier-
heen?! 

 Aansluitend het beheer en gevolgen daar-
van aangaande de BLAUWE KAMER: in 1992 
herinrichting tot natuurgebied; tot ± 1998 
ideale habitat voor o.a. steltlopers; daarna 
een verdere ontwikkeling m.b.t. kruidenrij-
ke ruigtes en begroeiing; gevolg hiervan is 

 
 
 

   (ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL- 

EN VERENNIEUWTJES!! 
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een dalende lijn bij de steltlopers en de 
laatste jaren vooral een groei aangaande 
struweelvogels. 

 ….. En dit zonder bril:  ….. een EUROPESE 
BIJENETER ziet een bij op zestig meter af-
stand. 

 Sinds een jaar of twintig is de SLANGEN-
AREND gepromoveerd van NL-dwaalgast 
naar NL-zomergast; vooral jaarlijks in/nabij 
het Fochteloërveen, maar ook het Deeler-
woud en Dwingelderveld zijn de bekendste 
plekken om deze prachtige soort te (kun-
nen) spotten (noot: drie soorten slangen 
zijn hier voorradig: Adder, Gladde en Ring-
slang!). 

 VOGELBESCHERMING NEDERLAND steeg in 
2017 licht in ledental: op 31-12 ruim 
142.000. 

 Het actieprogramma van BIRDLIFE SOUTH 
AFRICA deed het prima: het aldaar jaarlijkse 
aantal ZEEVOGELSLACHTOFFERS van de vis-
serij daalde van naar schatting 35.000 in 
1996 tot zo’n 500 nu. 

 Kieskeurigheid is de ZILVERMEEUW totaal 
ontvreemd: een Nederlandse onderzoeker 
heeft in de loop der jaren ruim 320 verschil-
lende prooisoorten vastgesteld (over een 
omnivoor gesproken!). 

 Minder in ons land overwinterende KLEINE 
RIETGANZEN: 50% verblijft thans de hele 
winter in Denemarken in plaats van via een 
tussenstop aldaar door te vliegen naar Ne-
derland. 

 Op de nieuwe RODE LIJST VAN WERELD-
WIJD BEDREIGDE VOGELSOORTEN is maar 
liefst een kwart in een hogere (= dus slech-
tere) categorie geplaatst; hieronder ook de 
SNEEUWUIL, waarvan in een periode van 
drie generaties de aantallen bijna zijn ge-
halveerd. 

 Daarentegen gaat het in MONTENEGRO 
heel goed met de KROESKOPPELIKAAN: 
sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is de 
populatie verviervoudigd. 

 Ondanks het kuikenjong in Avifauna gaat 
het niet bepaald naar wens met de KEA, een 
endemische papegaaiachtige in Nieuw-

Zeeland: naar schatting bestaat de popula-
tie nog maar uit ± 5000 vogels. 

 De OERDERDUINEN (Oost-Ameland) huis-
vesten ongeveer 60 broedvogelsoorten, o.a. 
Eider, Kluut, Bruine Kiekendief, Lepelaar, 
Scholekster, Visdief, Velduil, Nachtegaal, 
Lepelaar, meeuwensoorten. 

 Elk voordeel heeft zijn nadeel, maar ook 
andersom: PAPEGAAIDUIKERS kunnen met 
hun relatief kleine vleugels prima zwem-
men, maar om vliegend in de lucht te blij-
ven moeten ze er wel zo’n 400 vleugelsla-
gen per minuut voor maken. 

 De OKAVANGODELTA in Noord-Botswana is 
half zo groot als België en het grootste 
zoetwaterwetland ter wereld, met een 
enorm gevarieerde biodiversiteit; diverse 
expedities inventariseerden er t/m. 2016 
een geweldig groot aantal soorten: ± 353 
planten, 115 vissen, 407 vogels, 68 zoogdie-
ren, 64 reptielen, 35 amfibieën + 40 poten-
tieel nieuwe soorten; door diverse oorzaken 
is het erg kwetsbaar. 

 De APENAREND is een op de Filippijnen en-
demische soort, waarmee het erg slecht 
gaat: er leven aldaar nog maar hooguit 500 
exemplaren. 

 Met de PINGUIN-familie gaat evenmin naar 
wens: van de 18 soorten worden er 14 “be-
dreigd”. 

 De Zuid-Amerikaanse PAMPAGEBIEDEN in 
Brazilië, Paraguay, Argentinië en Uruguay 
beslaan gezamenlijk zo’n 50 miljoen hecta-
ren (= vergelijkbaar met heel Spanje of heel 
Frankrijk), op deze immense grasvlakten le-
ven maar liefst 540 verschillende vogelsoor-
ten. 

 KIEKENDIEVEN in ons eigen land als broed-
vogel: Bruine Kiek 12 tot 15 paren, Blauwe 
hoogstens 10, Grauwe 55 à 60, Steppekiek 1 
paar (1e in NL, 2017). 

 Binnen vijftig jaar een opmerkelijke opmars 
van de LEPELAAR in ons land: van 170 
broedparen rond 1970 tot ± 2500 tegen-
woordig; mede daardoor ook kolonies in 
Engeland, België, Duitsland en Frankrijk

         Anonymus Snuffelaer 
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Met de klok mee: 
Keep, Ruigpootbuizerd, Rotganzen, 
Roodhalsgans en Grote Zaagbek 


