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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  
 Contributie gezinslid / huisgenoot / jeugdlid  €  10,00  
 Donateur  €  15,00 minimaal 
 Bankrekeningnummer: NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.  
 Opzeggen van lidmaatschap of donatie voor 1 november 
 

COMMISSIES en CONTACTPERSONEN 
 Bibliotheek Bert van Eijk 071-5893006 wbert.vaneijk@gmail.com 
 Broedvogelinventarisaties 

○ De Wilck Cor Kes 071-3414507 cm.kes@planet.nl 
○ Huiszwaluwnesten Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 
○ Nestkasten  Gerard van der Haas 0172-589354 p.v.d.haas@kpnplanet.nl 
○ Spookverlaat/Kruiskade  Bert van Eijk  071-5893006 wbert.vaneijk@gmail.com 

 De Braakbal Gerard Brouwers/Simon Alleman 071-3416622 braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
 Educatie & publieksactiviteiten Louis Westgeest 06-53695357 westgeest@cmwadministraties.nl 
 Jeugdcommissie Charlotte Boer 06-10504823 jeugdcommissie@vogelsrijnwoude.nl 
 Landschapsbeheer Bert van der Zwaan 0172-588450 team.zwaan@hetnet.nl 
    (incl. Houtverkoop) b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 
 Ledenexcursies en avonden Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@gmail.com 
 Munnikkenpoldercommissie Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@gmail.com 
 Nestkastenvoorraadbeheer Wijnand van den Bosch  0172-215780 wijnand.vandenbosch@ziggo.nl 
 Oeverzwaluwwand “Elfenbaan” Cor Kes  071-3414507 cm.kes@planet.nl 
 Overheidszaken  Gerard Brouwers 071-3416622  g.brouwers@casema.nl 
 PR-Commissie Gerda van Kleef  06-30690756 pr@vogelsrijnwoude.nl 
  Rob Eveleens   06-51361712 pr@vogelsrijnwoude.nl 

○ Website www.vogelsrijnwoude.nl 
○ Facebook www.facebook.com/vogelsrijnwoude 
○ Twitter / Instagram @vogelsrijnwoude / @vogelsrijnwoude 

 Tellingen: 
○ Euro Birdwatch Wijnand van den Bosch 0172-215780 wijnand.vandenbosch@ziggo.nl 
○ SOVON-Vogelatlasproject  Bert van Eijk 071-5893006 wbert.vaneijk@gmail.com  
○ Wintertellingen Ko Katsman 071-3412234 ko.katsman@ziggo.nl 

 Uilencommissie Bas Bijl  0172-685533 basbijl51@gmail.com 
 Vogelobservatiehut Ria Heemskerk  071-3414927 heemskerkria1@gmail.com 
 Wetlandwacht De Wilck  Cor Kes  071-3414507 cm.kes@planet.nl 
 
 
  

 
 

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

Statutair op 18-06-1984 

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER:  
 

Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 10 april 2019 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 7 mei 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 Hazers-
woude-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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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: Oeverzwaluw 
©Marie-José Boon (via Birdpix) 
  

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 
 

Coördinatorenoverleg 
Op 8 november vorig jaar was de jaarlijkse 
contactavond van het bestuur met de coördina-
toren. Een goede gelegenheid om met elkaar 
van gedachten te wisselen over de activiteiten 
binnen de werkgroep. Jammer dat een aantal 
coördinatoren verhinderd was.  
Zo hoorde ik dat Bert van Eijk en Ton Renniers 
op 24 november naar de landelijke dag van 
Sovon/Nou gingen en dan ook de nieuwe Voge-
latlas van Nederland zouden meenemen voor 
zichzelf, de bibliotheek en ook voor een aantal 
andere leden. Als je weet wat zo’n atlas weegt, 
vind ik het een bijzonder mooi gebaar dat zij 
met een groot gewicht aan boeken weer huis-
waarts kwamen! 
Ook onze werkgroep heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit project, zie daarover 
meer in deze Braakbal. 
 
Jeugdcommissie 
In december 2018 is de informatie van de 
jeugdcommissie op de website geplaatst tussen 
alle andere commissies. Ook bij het onderdeel 
activiteiten staan de plannen vermeld, dankzij 
het werk van Rob Eveleens en Gerda van Kleef. 
Met een paar kleinkinderen hoop ik in mei mee 
te doen met de speurtocht. 
 
Vogelcursus  
Ook hierover is op de website alles te vinden. 
Ook in de plaatselijke kranten is er een duidelij-
ke vermelding. Ik hoop dat daardoor ook nieu-
we leden en dan vooral jonge leden zullen 
worden aangetrokken. Want verjonging is 
hoognodig om de werkzaamheden in de toe-
komst te waarborgen.  
 

Eindrapport Broedvogelinventarisatie Spook-
verlaat/Kruiskade 2018 
Bert van Eijk heeft dit rapport in december jl. 
aan het bestuur overhandigd. Het is een uitge-
breid verslag met 12 hoofdstukken, 27 blz., 
bijlagen met tabellen, enz. Met zijn team heeft 
hij een indrukwekkende hoeveelheid gegevens 
verzameld. Zoals elk jaar vindt u in deze Braak-
bal een samenvatting. 
 
Sovon heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van 
de wulp en 23 februari is er de landelijke ijsvo-
geldag. Ik zal deze vogels vast niet in mijn tuin 
aantreffen, maar ik ben al lange tijd bezig om 
mee te doen aan de landelijke Tuinvogeltelling 
op 25/26/27 januari door de vogels in mijn tuin 
van voer te voorzien. Nu maar hopen dat zij er 
dat weekend ook weer zijn. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Het was leuk om elkaar veel goeds te wensen, 
een gezellige bijeenkomst in het Anker waar 46 
leden aanwezig waren. Onze voorzitter Bas Bijl 
hield een mooie toespraak en bedankte een 
aantal mensen in het bijzonder voor hun in-
spanningen voor de VWG. 
 
Algemene ledenvergadering 
Deze belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden 
op 28 maart 2019. Ik hoop dat veel leden de 
weg naar Het Anker zullen vinden. In deze 
Braakbal wordt de agenda vermeld, zoals u ziet 
is er gelegenheid tot inspraak. 
De overige stukken zoals de notulen van de 
vorige bijeenkomst in 2018 en het jaarverslag 
zult u voor die tijd ontvangen via de mail. Het 
zou fijn zijn als u zelf een exemplaar meeneemt 
naar de vergadering. 

 
 
 

          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: 

Do. 14/03 20.00 - 22.15 
Publieks- en ledenavond  
Gastspreker: Marjos Mourmans 
Onderwerp: Oeverzwaluwen 

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: Kennemer duinen 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   Hemelvaartweekend Noordwest-Veluwe  Gerda van Kleef 

Zo. 16/06 14.00 - 16.00 Slootbeestjes zoeken voor kinderen 
op de Kruiskade Charlotte Boer 

* De wijzigingen zijn vet gedrukt! 
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website: www.vogelsrijnwoude.nl 
Ook op www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn kunt u activiteiten vinden, waaraan u kunt deelnemen. 
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 Beheeractiviteiten 
Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Allerhande 
activiteiten 

Vrijdagochtend 
vanaf 

08.30 uur 

 
Allerhande activiteiten: Knot-, plant-, maai-, 
bagger-, zaag-, kloof- en bezorgwerk en andere 
klussen 
Start bij De Zaagbek aan het Spookverlaat. 
Het gehele jaar rond. Geen afspraak nodig! 

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

 

Maaiwerk Zaterdag  
08.30 uur 

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

 
Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  
 

Knotwerk 
Zaterdag 

vanaf 
 08.30 uur 

 
Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude, 
voor instructie werkzaamheden. 
 
Knotdata vervolg:  
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 

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: 

05-10-2019 
Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 

           ©Margot Klingers 
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Bericht van de voorzitter 
 

2018-2019 

De nieuwjaarsreceptie 
werd op vrijdag 4 januari 
2019 gehouden zoals altijd 
in het Anker in Hazerswou-
de-Rijndijk. Eenieder werd 
van harte welkom geheten 
en de beste wensen voor 
2019 toegewenst. Bij deze 
doe ik dit ook aan alle 
leden die niet aanwezig 
waren op onze nieuwjaars-
receptie. Het zijn veelal de 

actieve leden die hier aanwezig zijn, maar ieder lid is 
van harte welkom. U krijgt, naast koffie of thee, ook 
2 gratis consumpties en leert op deze avond ook 
andere leden (beter)kennen. Ik kan het U aanbeve-
len.  
 
Waarover heb ik dit jaar zoal gesproken. Natuurlijk 
over allerlei zaken die de VWG betreffen, maar ook 
enkele andere wetenswaardigheden, bijvoorbeeld 
over de veel grotere variatie van natuur in de stad 
ten opzichte van het omringende platteland. Diver-
se oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen, de variatie 
in het landschap gaat hard achteruit om inmiddels 
wel bekende redenen: te intensieve bewerking van 
het land waardoor het bodemleven hard achteruit 
gaat, gebruik van pesticiden enz. waardoor het 
aantal insecten dramatisch is afgenomen. Maar in 
de stad is steeds meer natuur te vinden, flora en 
fauna nemen daar alleen maar toe. Fauna vindt 
daarheen zelf de weg en de flora wordt -veelal door 
het vele reizen en de internationale handel- door 
onszelf meegebracht. Veel exoten zien we hierdoor 
toenemen. De achteruitgang in landelijk gebied kan 
en moet gestopt worden! Gelukkig zijn er steeds 
meer partijen die dit inzien. Ook werd gesproken 
over “landschapspijn”, de titel van een boek ge-
schreven door Jantien de Boer. Landschapspijn is 
een ”ziekte” waar wij last van kunnen hebben als 
wij naar de saaiheid van het huidige landschap 
kijken en ons realiseren hoe het vroeger, zo’n 40 
jaar of langer geleden, was. Liep je toen rond in de 
velden dan zag je de enorme gevarieerdheid in 
bloemen, insecten, vogels enz. Je hoorde de grut-
to’s, kieviten, tureluurs en leeuweriken volop. 
Paradijselijk was het. Wat is er van dat paradijs 

overgebleven? Saaie groene woestijn zonder leven, 
geen vogels, geen bloemen of insecten meer. Zelfs 
koeien zien we er niet veel meer. Dat noemen we 
dus landschapspijn. Het boek kan ik u van harte 
aanbevelen.  
 
Het Deltaplan Biodiversiteit dat voor de zomer in 
het afgelopen jaar gepresenteerd zou worden, 
verscheen medio december. Men is het er over 
eens geworden dat we op de huidige manier niet 
door kunnen gaan met landbouw bedrijven. Er moet 
wat veranderen daar is men het wel over eens. 
Duurzamer en milieuvriendelijker moet het worden. 
Concreet zijn de plannen nog niet, maar men wil de 
achteruitgang in biodiversiteit een halt toe roepen. 
Een ander nieuw geluid is Kringlooplandbouw. De 
plannen betekenen geen terugkeer naar hoe het 
vroeger was, maar er moet zuiniger worden omge-
sprongen met grondstoffen en energie en ook 
zullen het milieu, de natuur en het klimaat minder 
moeten worden belast. Kortom er liggen veel plan-
nen die uiteindelijk meer ruimte moeten bieden 
voor een rijkere natuur. 
 
Dichter bij huis en op kleinere schaal vinden ook 
veranderingen plaats. Positief is het aantal wilde 
bijen dat in onze streek, -het gebied dat onze VWG 
als werkgebied heeft, fors is toegenomen. Op initia-
tief van de provincie Zuid-Holland is in 2015 de 
organisatie Groene Cirkel Bijenlandschap in het 
leven geroepen. Deze organisatie is ontstaan door 
samenwerking van Wageningen, Naturalis, Heine-
ken, diverse gemeentes en het Hoogheemraad-
schap Rijnland. De forse toename blijkt uit de nul-
meting die men in 2015 heeft verricht en de telling 
in het afgelopen jaar 2018. Het aantal wilde bijen is 
van 68 naar 91 soorten toegenomen.  
 
Binnen onze eigen Vogelwerkgroep zijn er ook veel 
goede dingen gebeurd. Er is weer heel veel werk 
verricht om binnen ons gebied de broedvogels en 
de wintervogels te tellen. Weidevogeltellingen doen 
we alleen in De Wilck, daar zijn ze nog en worden ze 
nog geteld. Het aantal grootgebrachte jongen loopt 
echter sterk achteruit. Wintertellingen leveren altijd 
nog veel op, maar een vermindering van de aantal-
len zien we ook hier. Er worden natuurlijk ook nog 
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andere vogels geteld, zoals de oeverzwaluwen, 
huiszwaluwen, de resultaten in nestkasten en de 
Euro-Birdwatch telling.  
 
Naast het tellen van al die vogels is er ook veel werk 
verzet om het landschap aantrekkelijk te houden of 
te maken voor diverse soorten vogels. Daarvoor 
werd er in het afgelopen jaar zoal een zonnepomp 
geplaatst in De Wilck en dit jaar zal er nog een 
tweede zonnepomp aangeschaft worden. Een ander 
gebied waar diverse ontwikkelingen hebben plaats 
gevonden is de Munnikenpolder in Leiderdorp, daar 
werden veel maaiwerkzaamheden verricht waarna 
ook verschillende soorten struiken werden geplaatst 
om het gebied wat aantrekkelijker te maken voor 
diverse zangvogels. Daar zullen een bijen- en insec-
tenkast en ook een torenvalkenkast worden ge-
plaatst. 

De Oeverzwaluwenkast kende een positief resultaat 
met 24 nesten. Deze zomer bleek dat voor de OZW 
veel distels stonden. Hierdoor waren niet alle nest-
gangen makkelijk bereikbaar. Voor de kast is inmid-
dels gemaaid en zal worteldoek worden neergelegd 
waarover een dikke laag zand zal worden aange-
bracht. 
 
Lovende woorden waren er verder voor de commis-
sie landschapsbeheer en de commissie die de excur-
sies en vogelreizen organiseert. De nieuw opgerich-
te commissie Jeugd boekte mooie resultaten. Er was 
aandacht voor het jaar van de Wulp en de nieuwe 
vogelatlas. 
 
Alle actieve leden werden bedankt en voor hun 
inzet volgde menig applaus.

 
            Bas Bijl 
            Voorzitter 
 
 

 

Contributie/donatie 
 
Beste leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 
 
Gelukkig hebben meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt.  
 
Het is nog wel geen 28 februari 2019, maar langs deze weg willen 
wij u er al vast aan herinneren, voor zover u nog niet betaald 
heeft, uw bijdrage graag voor deze datum te voldoen. 
 
Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedra-
gen, welke overigens ook op pagina 2 van dit blad staan onder 
‘Ledenadministratie’: 
 
Contributie jeugdlid 12 t/m 15 jaar   € 10, = 
  Contributie lid > 16 jaar  € 20, = 
  Contributie gezinslid/huisgenoot € 10, = 
  Donateur    € 15, = 
 
Het bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. De Vogelwerkgroep Koude-
kerk/Hazerswoude e.o. te Hazerswoude. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Leo van Soldt 
Penningmeester 
Tel. 071-3412862 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 2019  
 
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 maart 
2019 in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, we beginnen om 20.00 uur en willen uiterlijk 22.30 
uur stoppen! Halverwege pauzeren we. 
 
Agenda: 

1. Opening en algemene mededelingen door Bas Bijl (voorzitter)     
2. Tekstuele vaststelling (en n.a.v.)  het verslag van de ALV van 22 maart 2018  
3. Bijzondere onderwerpen: 

a. Opvolging Ton Renniers en Bert van Eijk met name voor het organiseren van weekends en bui-
tenlandse reizen. 

b. Vogelcursus: Ronald en Margot Klingers/Ko Katsman/Lex Burgel. 
c. Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

4. Vaststelling (en n.a.v.) secretariaatsverslag 2018 
5. Financiën: 

a. Verslag controlecommissie over 2018 door Casper Bottemanne en Wim de Groot, die Johan Ho-
gendoorn vervangt. 

b. Vaststelling jaarstukken 2018 
c. Vaststelling begroting 2019 
d. Samenstelling controlecommissie over 2019: Johan Hogendoorn (lid tot 2020) en Wim de Groot 

(lid tot 2022). Reserve lid: Casper Bottemanne. 
6. Bestuurszaken 

a. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
b. Bestuursverkiezing:   
c. Aftredend en herkiesbaar Bas Bijl.* 
d. Aftredend en niet herkiesbaar: Dick Bruin (secretaris). Gelukkig zijn Pieter Bekooij en Rien Vlam 

bereid als duo deze vacature te vervullen. Het bestuur stelt Pieter Bekooij kandidaat. * 
7. Ledenadministratie 
8. Bibliotheek** 
9. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, Huiszwaluwnesten/nestkasten, Spookverlaat/Kruiskade 
10. De Braakbal 
11. Educatie & publieksactiviteiten 
12. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 
13. Ledenexcursies en avonden: de Highlights voor seizoen 2019/2020 
14. Munnikenpoldercommissie (hut en schiereiland) 
15. Nestkastenvoorraadbeheer 
16. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan”  
17. Overheidszaken 
18. PR-commissie: Website, Facebook, Twitter/Instagram 
19. Jeugdcommissie 
20. Tellingen: Euro Birdwatch, Sovon-Vogelatlasproject, Wintertellingen 
21. Uilencommissie 
22. Vogelobservatiehut 
23. Wetlandwacht De Wilck  
24. Rondvraag (vragen zo mogelijk tevoren aan het secretariaat doorgeven!) 
25. Sluiting. 
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*  Een tegenkandidaat kan tot de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend d.m.v. een 
door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. 

** De agendapunten 8 t/m 23 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie of contactper-
soon hiervoor punten heeft aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar voren wil brengen, of 
als er vanuit de ALV-vragen komen. 

Eventueel kunt u de financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 

Ze worden op de vergadering uitgedeeld. 

         Rien Vlam en Pieter Bekooij, 
(plv.) secretaris 
 
 

 
 

INGEKOMEN LECTUUR 
 
1. De Strandloper  50.1 - december 2018  
  (De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
2. Praatpaal 36.2 - 2018 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
3. Limosa 91.2 – 2018 (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) 
4. Sovon: Vogelbalans 2018 
5.  Sovon-Nieuws 4, december 2018 

 
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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NESTKASTBEHEER PARK DE HOUTKAMP 
 LEIDERDORP 1985-2018 

 
Op 09 oktober 2018 zijn in de bovenvermelde 
Leiderdorpse sectie 71 nestkast-hangplekken 
gecontroleerd op hun bezetting en materieel wel-
zijn.  Iedere kast werd schoongemaakt en zo nodig 
gerepareerd of vervangen. Vergeleken met 2017 
waren er geen kasten verdwenen, maar vijf bleken 
tijdelijk onbruikbaar geworden. Deze werden met-
een weer bewoonbaar gemaakt. Uiteindelijk bleven 
er dus 66 controleerbare “kraamkamers” over om af 
te werken aangaande gebruik als nestplaats. Ook 

werden drie kasten op een nieuwe plek bijgeplaatst. 
Het totaal voor het volgende broedseizoen 2019 
staat op 74 kasten, door de onoverzichtelijke park-
indeling staan deze allemaal op een routekaart 
ingetekend. Daarbij is aangegeven of ze voor K (= 
Koolmees), P (=Pimpelmees), BK (= Boomkruiper) of 
GV (= Grauwe Vliegenvanger) zijn bestemd. Ook is 
er nog een aantal kastjes meegenomen voor t.z.t. 
herplaatsing na reparatie. 

Van de 66 bewoonbare kasten werden er in dit 
voortplantingsjaar 47 benut, daarmee kwam de 
reële bezettingsgraad op ruim 71% uit. Dit is ietwat 
hoger dan het langjarig gemiddelde van nu 34 jaar. 
Zoals bijna altijd hebben twee vogelsoorten, Kool- 
en Pimpelmees, de door de VWG geboden moge-
lijkheden het afgelopen seizoen benut.    De Pim-
pelmees zakte vergeleken met 2017 drie treetjes: 

van 19 naar 16 (= - 15,8 %) bezette kraamkamers, 
de Koolmees bleef gelijk: 31 om 31 (= +/- 0%). Het 
totaalgebeuren in 2018 vergeleken met 2017 toont 
een afname van 50 naar 47 (-3 = - 6%). Bij de Kool-
mees komt het jaargemiddelde 1985/2018 uit op 
(885:34 =) 26,0 met als topjaar 2014: 34. De Pim-
pelmees zit na nu 34 jaar op gemiddeld (567:34 =) 
16,7, waarbij het topjaar 2005 (24) was. Het laagst 
waren (excl. 1985 als VWG-startjaar met veel min-
der kasten): 1997 (Koolmees) met 18 en 1987 
(Pimpelmees) met 8.  

Zoals altijd bleken meerdere kasten door Grote 
Bonte Spechten met veel ruig en ruïnerend hakwerk 
te zijn gekraakt. Meestal kon dit worden gerepa-
reerd. Zo´n vier kasten zijn meegenomen om te 
worden hersteld. Een Boomkruiperkast was met 
succes gekraakt door een Pimpelmees. Ook vonden 
we enkele dode jongen en een verlaten Pimpelme-
zennest met 12 eitjes (gefotografeerd en afgestaan 
aan het MEC door Henk). Intussen staat de teller 
alweer op 34 seizoenen, waarin 1540 kasten bezet 
bleken. Dit is jaarlijks gemiddeld ruim 45, wat 

ietwat wordt gedrukt door het startjaar 1985 omdat 
het aantal kasten toen flink lager was. In 1984 
hingen er enkele Houtkampkasten, maar nog niet 
van de VWG. De hoogste bezetting was 58 (2005), 
de laagste (exclusief 1985) 34 (1987). In al die jaren 
gebruikten 11 vogelsoorten de geboden broedplek-

Koolmees     ©Hans van der Meulen 

Pimpelmees          ©Jan Tijsma 
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ken. Tot slot bedanken we de parkbeheerders voor 
het vervoermateriaal en verschaffen van een com-
fortabele, gezellige lunchplek inclusief koffie/thee!   
Alsook een erg stimulerende principetoezegging 

voor mogelijke toekomstige praktische hulp indien 
nodig. Dit tekent de prima samenwerking tussen 
parkbeheer en VWG! 

 

Vogelsoort 84 85 90 95 0 5 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 Overige jaren ‘85/’18 

Kauw n.v.t. 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Huismus n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 

Spreeuw n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1986 + 1989 

Winterkoning n.v.t. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88, 92, 93, 94(2), 99, 08 

Gekraagde rood-
staart 

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

Roodborst n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991, 1992, 1997, 1998 

Bonte vliegenvanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Holenduif n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1994 

Pimpelmees n.v.t. 6 15 15 17 24 20 19 22 18 22 17 15 19 16 Aanwezig 

Koolmees n.v.t. 10 23 22 27 32 30 26 33 29 34 31 26 31 31 Aanwezig 

Grote b. specht n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2002 

Totaalaantal bezette 
kasten n.v.t. 17 40 39 48 58 50 45 55 47 56 48 41 50 47 Jaarlijks 34 t/m. 58 

 
Nestkasten – beheer team Houtkamp/Heemtuin, Leiderdorp: Bert van Eijk, Sjon van Santen, Henk Doelman. 

 

DE HUISZWALUWTELLINGEN 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met dank aan de tellers/beheerders, 
Gerard van der Haas 

  

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Koudekekerk a/d Ri jn J.Ba l  & C.Kes 5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 28 49 47 44 30 57 48

Ofwegen J.Ba l  & C.Kes 22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 8 20 30 49 63 38 42

Woubrugge (Kerkweg) J.Ba l  & C.Kes 3 4 3 2 6 3 3 13 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Hoogmade J.Ba l  & C.Kes 36 29 19 33 22 61

Ri jndi jk - Spookverl aat -  

Kruiskade (Hazers woude-Rd) C.Kes  & J.Kui jt 16 10 17 21 18 19 34 28 29 16 44 50 61 57 51 38 48

Zoeterwoude C.Kes  & P.Ris 0 0 0 0 29 33 68 98 130 133 133 123 140 144 153 143 132

Hazerswoude-Dorp-Benthuizen  

(Hoogeveenseweg)(Westeinde 1) C.Kes  & G.v.d.Haas 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 30 16 14 50 42

Leiderdorp-Oost B.v.Ei jk&I .Blommers  32 38 36 34 23 32 53 97 119 105 94 27 27 29 27 31 19

TOTAAL  93 92 102 109 130 138 229 300 376 341 339 321 348 342 357 379 392
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AANKONDIGING TELLING DECEMBER 2018 

 

Beste mensen, 

In de vorige nieuwsbrief heb ik beloofd om op de 
aantallen van de knobbelzwaan terug te komen. Dit 
was ingegeven door alle nieuws omtrent het wel of 
niet afschieten van knobbelzwanen in de Krimpe-
nerwaard en mijn nieuwsgierigheid hoeveel knob-
bels er nu eigenlijk in onze telgebieden verblijven.  
 
Intussen is ook de Atlas van de Nederlandse vogels 
verschenen en dat geeft ‘onze’ aantallen wat meer 
perspectief t.o.v. de landelijke aantallen. Volgens de 
nieuw vogelbijbel verblijven er ’s winters tussen de 
38.000 en 46.000 knobbelzwanen in ons land. Wij 
telden er in november 499. Dat geeft aan hoe 
belangrijk onze eiwitrijke graslanden voor knobbel-
zwanen zijn. Wat telden we nog meer?  3 grote gele 
kwikken, eentje in de Vlietpolder, eentje in de 
Barrepolder en eentje in de Riethoornse polder. 
Goudplevieren troffen we in diverse polders aan. 
105 in de Gnephoek, 45 in de Hondsdijkse polder, 
200 in de Lagenwaardse polder, 411 in De Wilck en 
de Groenendijkse polder spande de kroon met 900 
exemplaren. Waar goudplevieren zijn, zie je meestal 

ook kieviten. 590 in de Gemenewegse polder, 144 in 
de Groenendijkse polder, 1972 in De Wilck en 389 in 
de Oostbroekpolder. Om bij de steltlopers te blij-
ven, 195 wulpen in de Hondsdijkse polder, 77 in de 
Groenendijkse polder en als klap op de vuurpijl een 
houtsnip in de Barrepolder. Smienten zaten volop in 
de in De Wilck n.l. 5995 en 3066 in de Groenendijk-
se polder. Opvallend was het aantal nijlganzen in de 
Lagenwaardse polder 265 en de Achthovener polder 
72. 566 grauwe ganzen zaten in de Westbroekpol-
der, 409 in de Grote Polder Zuid en 291 in De Wilck.  
De meeste kolganzen zaten in de Oostbroekpolder 
2344 en 1020 in De Wilck, waar ook een slechtvalk 
en een sperwer genoteerd werden. Nog een sper-
wer in de Barrepolder en de Hondsdijkse polder. 
Wat opvallende aantallen of soorten: 7 sijsjes in de 
Barrepolder, 50 koperwieken in de Grote Polder 
Zuid en een roodhalsgans (waarschijnlijk een esca-
pe) in de Oostbroekpolder. 

Ik wens jullie een hele plezierige telling en heel fijne 
feestdagen 

 
Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 

Knobbelzwaan         ©Ko Katsman 
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Onze vogeltuin: Deel 2 
 

Je tuin vogelvriendelijk maken, verschillende boe-
ken zijn er over verschenen. Netto komt het erop 
neer dat je flink wat voer zo her en der moet plaat-
sen en de juiste struiken en planten. 
Aan planten en struiken geen gebrek bij ons en 

inderdaad, bij het 
minste onraad ver-
dwijnt het kleine 
werk direct in de 
buxushaag. Yolanda 
kwam met een 
vierkant gaaswerk 
thuis, waar een 
boterham in kan 
worden geplaatst. 
Dat werkt niet… 
boterhammen dro-
gen te snel uit. 
Vullen met pinda’s, ja 
dat kan ook. Maar 
dan moet er om de 
dag worden bijge-
vuld. Je zou denken 
dat alleen het kleine 
werk zo’n pinda er 
wel uit vist, maar de 
kauw kan dat ook, 
ondanks dat de 

breedte slechts 2 cm is. Je ziet dan ook dat, na lang 
dralen, die kop erin gaat. Het gaat zo snel dat ik niet 
zie dat een kauw zijn kop moet draaien om te voor-
komen dat de veren als haakjes gaan fungeren. Het 
lijkt er dus op dat ze in staat zijn om de veren bij 
hun kop strak tegen hun nek te houden, waardoor 
dat haakjeseffect niet gebeurt… 
 
In de tussentijd nu ook voor € 3,75 dat cilindertje 
gekocht. 2 Zuignapjes erbij en dan kan het feest 
beginnen: hakken! Pimpel- en koolmees staan in de 
rij. We horen die gasten al vanuit de slaapkamer en 
het gaat de hele dag door. Ze trekken zich niets aan 
van bewegingen in de kamer…Na 2 weken is de pijp 
nog maar voor een derde gevuld. 
Maar toen gebeurde het: een nieuw geluidje in de 
tuin. Verdomd: naast een heggenmus zat een 

zwartkop! Niet te tellen in het bos, maar als zo’n 

dingetje dan in de tuin verschijnt…. Ik was een blij 
mens die dag. 
 
We hebben trouwens nu ook een stadsduif erbij, die 
af en toe wat vrienden meeneemt. Die kijken vanaf 
de dakgoot wanneer de baas nu eindelijk het voer 
komt strooien. En ook hier weer een leermomentje: 
ik heb nooit geweten dat een duif hoger in de 

hiërarchie staat dan een kauw. Maar de duif staat 
pontificaal in de voerbak en de kauwtjes mogen 
alleen het zaad dat ernaast valt opeten. Een kleine 
beweging is genoeg om die kauwen te verjagen. 
Eens kijken wat er gebeurt als de duif met een kraai 
wordt geconfronteerd: dan weet ik het zo net nog 
niet…. 

 
Johan Meijer 

 
  

Pimpelmees   ©Jan Tijsma 

Heggenmus   ©Jan Tijsma 
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Toen waren ze er nog…………….. (3) 
 

Een alarmerend bericht tijdens het nieuws op 7 
november 2018 op televisie: een aantal vogelsoor-
ten in Nederland dreigt uit te sterven of is reeds uit 

ons land verdwenen. Eén van de soorten die ge-
noemd werd, was de ZOMERTORTEL.  
Waarom die vogel zomertortel genoemd wordt, is 
mij niet duidelijk. Voor mij is het nog steeds gewoon 
TORTELDUIF, zoals ik dat geleerd heb in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Uiteraard is het een 
zomervogel, aangezien deze alleen maar in de 
zomer voorkomt, of beter gezegd: bijna niet meer 
voorkomt, maar waarom dan zomertortel? Die 
andere tortel, de Turkse tortelduif noemen we ook 
niet gehele-jaar-door-tortel?  Want die is het gehele 
jaar in ons land aanwezig. Maar goed, laten we daar 
maar geen discussiepunt van maken en overgaan 
tot de meer interessantere dingen van de zomertor-
tel. 
 

In de reeds genoemde jaren vijftig was de zomertor-
tel een vrij algemene broedvogel in het gehele land 
(Zien is kennen van Nol Binsbergen en D. Mooij) en 
een vrij algemene broedvogel van bosachtige stre-
ken, parken enz. (Vogelgids van Peterson/Kist). Dat 
heb ik allemaal nog meegemaakt toen ik als lid van 
de KNNV in Amersfoort tijdens de excursies deze 
zomertortel veelvuldig heb kunnen zien en vooral 
ook kunnen horen. Het kenmerkende ver hoorbare 
geluid “toerrrr” hoorde je alom en dan wist je dat 
het echt voorjaar en zomer was. Nu ben je de ko-
ning te rijk als je een zomertortel te zien krijgt om 

maar te zwijgen als je zo gelukkig bent om hem te 
horen. Jammer dat die er (bijna) niet meer is. Hier 
vind je wat, daar laat je wat. Zo is het ook met de 
vogels, waarvan er een aantal bijna niet meer voor-
komt en er zijn soorten, die tegenwoordig veelvul-
dig gezien worden. Dat weten wij, vogelaars, maar 
al te goed en daarmee moeten we leren leven. Het 
zij zo. 
 

Nog zo’n in het oog lopend bericht, dit keer in het 
nieuws van een maand later. Het gaat en ging om 
de KUIFLEEUWERIK, plaatselijk talrijke broedvogel 
van zandgronden (Zien is kennen) en vrij algemene 
broedvogel van zandige streken, overwegend 
standvogel die in aantal toeneemt (Vogelgids). Kom 
daar nu maar eens om! Je mag blij zijn als je een 
kuifleeuwerik ziet tijdens de trek en wellicht een 
zeldzaam broedgeval. Dat laatste denk en hoop ik 
maar. Ik heb daarvan geen bevestigingen. Die kuif-
leeuwerik zag je voorheen veelvuldig in de winter 
op de straten. Echt schuw waren ze niet. Ze gingen 
maar even opzij, als je langs fietste om daarna weer 
rustig door te gaan met foerageren. Dat deden ze 

veelal bij de rozenbottels, waarvan de zaadjes van 
de rozenbottels een geliefd voedsel waren. Het 
meest in het oog lopende kenmerk was uiteraard 
het puntige kuifje. Hoe komt die vogel anders aan 
zijn naam?!  
 

Dit keer mijmeringen van toen over twee karakteris-
tieke vogelsoorten die ik graag nog eens zou willen 
zien. Maar graag willen zien zal voorlopig, wat 
betreft ons land, op het verlanglijstje blijven staan.  

 

Victor Vogelaer 
  

Zomertortel   ©Louis Westgeest 

Kuifleeuwerik        ©Ko Katsman 
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DE MEREL 
 

Hoe de merelman een goudgele snavel en een 
zwart pak kreeg 
Lang, heel lang geleden waren er meer witte vogels dan nu. 
Door dommigheden zijn ze zwart geworden. Ook de merel was 
in vervlogen tijden een witte vogel die een van de mooiste 
liedjes uit de vogelwereld zong. Die gouden klanken zijn geble-
ven, maar de witte kleur is verdwenen.  Hoe dat zo gekomen is? 
Hebzucht! Luister naar deze Keltische legende: 
 
Het was een zonovergoten koude winterdag toen de merelman 
zag dat de ekster terugkwam met een bek vol glinsterende 
sieraden. De merel keek begerig naar de fonkelende stenen.  
Die wilde hij ook wel. Hij vroeg de ekster naar de vindplaats. 
Deze nam de merel apart en fluisterde: “Kijk, daar in het noor-
den ligt een diepe grot. Daar bewaart de prins zijn goud, zilver 
en sieraden. De prins is een goed mens en als je het hem 
vraagt, dan mag je een bek vol goud en zilver meenemen. Maar pas op, de grot wordt bewaakt door een gevaar-
lijke draak. Zorg ervoor dat je alleen spullen meeneemt uit de grot die de prins je aanwijst!” 
De merel vertelde het nieuws enthousiast aan zijn vrouw. “Manlief,“ zei ze, “wat moet ik met een gouden ket-
ting? Die blijft toch maar aan de takken hangen. Is het niet gevaarlijk met zo’n draak?”  
 
Maar hij drong aan en samen vlogen ze naar de grot. Voorzichtig stapten ze naar binnen. Overal glinsterden 
bergen edelstenen, goud en zilver. De hebzucht overwon het van de voorzichtigheid. Al op weg naar de prins 
achter in de grot begon de merelman in de berg vol goudpoeder te pikken. De merelvrouw hoorde wat geschui-
fel en riep: “Pas toch op!” en ze rende naar de uitgang.  
De draak, gewekt door de geluiden, spuwde brullend vuur naar de indringers. De merel schreeuwde van schrik 
en vloog ijlings weg. Op het nippertje ontsnapte hij weliswaar, maar werd nog net door de vlam van de draak 
geblakerd en zo werd zijn witte verenpak zwart. De hitte van het vuur raakte ook zijn snavel vol goudstof, waar-
door het goud aan zijn snavel vast smolt. Het opwaaiende goudstof smolt ook vast aan zijn vochtige oogleden.  
 
Sindsdien is de merelman een zwarte vogel met een goudgele snavel en een goudgele cirkel rond zijn ogen. 
En hoe het met het vrouwtje is afgelopen?  
Zij was erg op haar hoede en vluchtte bij het eerste onraad weg waardoor de vlammen van de draak haar niet 
bereikten, maar wel het roet. Dat kan je nog steeds zien aan haar bruinzwarte verentooi. Omdat ze niet zo 
hebberig was, behield ze gewoon haar donkere snavel. 
 
Merels zijn vroege vogels die laat naar bed gaan. Al voor het ochtendgloren laten de mannetjes in het voorjaar 
hun prachtige lied als eersten horen. Tijdens de avondschemering zingen ze als een van de laatsten tot de duis-
ternis valt. De merel is een van de meest voorkomende vogels in de Lage Landen. Ze scharrelen alleen rond in het 
gras en keren blaadjes en mos om, op zoek naar wormen en insecten. Iedere merel heeft een eigen territorium en 
jaagt zijn soortgenoten weg. In de lente opereren ze in paartjes. Vroeger waren het schuwe bosdieren en sommi-
ge zijn dat gebleven, maar de meesten hebben zich aangepast aan de mensen en leven in tuinen en parken. In de 
steden zingen ze hoger dan op het platteland omdat in het gedruis van het verkeer een hoog lied verder reikt. Het 
merelgezang is bij de verkiezing tot beste zangvogel in 2010 door de luisteraars van Vroege Vogels de overtui-
gende winnaar geworden. 

Els Baars 
  

Merel (man)           ©Ko Katsman 
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Hemelvaartweekend naar de Noordwest Veluwe 

 
 
We willen nog even onder jullie aandacht brengen 
dat we ook dit jaar weer een weekend georgani-
seerd hebben met Hemelvaart en dat er nog plaat-
sen vrij zijn. Je kan je dus nog inschrijven! 
 
Als je de aanbetaling hebt gedaan is je inschrijving 
definitief. Hieronder staat de aankondiging zoals 
eerder is verstuurd. Je kan je uiterlijk tot 1 mei 
inschrijven maar liever eerder zodat we weten of dit 
weekend definitief door kan gaan.   
 
We gaan het weekend (van 30 mei t/m 2 juni) 
doorbrengen op de grens van de Veluwe en de 
Gelderse Vallei. 
 
Ons onderkomen is een mooie, gastvrije en vooral 
sfeervolle groepsaccommodatie die ligt in het 
prachtige buitengebied van Putten 
https://www.heerlijkehuisjes.nl/nl/vakantiehuis-
putten/DG084 waar we met maximaal 26 deelne-
mers kunnen logeren. 
 
Putten ligt vlak bij de Veluwerandmeren met het 
bijzondere waternatuurgebied Delta Schuitenbeek 
wat een echt vogelaarsparadijs schijnt te zijn, het 
Speulderbos, een van de mooiste en oudste bossen 
in Nederland en de rustige natuur van Arkemheen-
Eemland. 
 
Genoeg afwisseling voor het spotten van een grote 
diversiteit aan vogels in een prachtige natuur o.a.: 
 
Delta Schuitenbeek. Aan de rand van de Veluwe 
liggen de randmeren en het Nuldernauw waar de 
natuur zoveel mogelijk met rust gelaten wordt. 
Vogelaars kijken hun ogen uit vanuit de zeer ruime 
vogelhut die aan de rand van het natuurontwikke-
lingsproject staat. 
Parallel aan de oude Zuiderzeedijk, ligt sinds enkele 
jaren dit prachtige natuurgebied. Delta Schuiten-
beek heeft twee doelen, namelijk: het gebied moet 
het water dat uit de Schuitenbeek komt, zuiveren en 
er moet nieuwe natuur ontstaan voor talloze vogels.  
Spot veel eenden, kuifduikers en geoorde fuut, of 
een steltloper. Op de palen en stenen staan vaak 

meeuwen en sterns. Af en toe zijn er ook flamingo’s 
te zien. 
 
Het Speulderbos is één van de mooiste en oudste 
bossen van Nederland. Kromme in wonderlijke 
bochten gegroeide eiken bepalen de sfeer. Het 
wordt in de volksmond wel het bos van de dansende 
bomen genoemd. Het bos is een paradijs voor 
(roof)vogels, herten en wilde zwijnen.  
 
Arkemheen-Eemland is een extreem open gebied en 
verkozen tot een van de twintig Nationale Land-
schappen in Nederland. Weidevogels in het land, 
grazende koeien in de wei en bloeiende pinkster-
bloemen aan de sloot. Arkemheen-Eemland is een 
uniek gebied in Nederland en is ontstaan door een 
lange strijd met het water. Herken de rijke historie 
van het gebied in het oude verkavelingspatroon en 
het veenweidekarakter wat nergens anders in Ne-
derland op deze manier te zien is. 
 
Wil je mee dan kan je je opgeven via 
pr@vogelsrijnwoude.nl en meteen een aanbetaling 
doen van €100,00 op bankrekeningnummer 
NL61INGB0000520103 t.n.v. vogelwerkgroep Kou-
dekerk/Hazerswoude e.o. o.v.v. Hemelvaartweek-
end 2019.  
De totale kosten zullen ongeveer uitkomen op € 
250,-  
 
Bij afzegging wordt alleen overgegaan op gehele of gedeeltelij-
ke teruggave van het inschrijfgeld als na afloop blijkt dat de 
financiële stand van zaken dit mogelijk maakt.  
Uiteraard kan je zelf altijd een annuleringsverzekering afsluiten. 
 
We zijn ook nog op zoek naar mensen die mee 
willen helpen bij het bepalen van de route van een 
of meerdere dagen. Zou je dit willen, neem dan 
even contact op met Bert: 
(wbert.vaneijk@gmail.com). 
 
We hopen jullie te mogen begroeten tijdens dit 
weekend. 
 

Ton, Bert en Gerda 
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HUISZWALUW(NESTEN)INVENTARISATIE  LEIDERDORP-OOST – PER 2018-07-31 
SUBSECTIES: 

HOOFDSTRAAT-OOST/ACHTHOVENERWEG-WEST+RUIGEKADE/ACHTHOVENERWEG-OOST 
TELLERS: Bert van Eijk en Ingeborg Blommers;   jaarlijks tellingenoverzicht vanaf 1999 

ADRESSEN ‘99 ‘04 ‘09 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ´18 
HOOFDSTRAAT-OOST/RUIGEKADE        Wisselend 

Hoofdstraat 213/215  08  10  06  00  01  01  01 01 
Hoofdstraat 248  01  02  02  02  02  01  01 02 
Achthovenerweg 2  01 00   00   00  00  00  00 00 
Ruigekade 3 ---  ---  ---  ---  03  ---  08 03 
Totaal kolonie Hoofdstraat/Ruigekade 10  12  08  02  06  02  10 06 
ACHTHOVENERWEG-WEST        Negatief 

Achthovenerweg 3  04  02  10  07  07  06  04 00 
Achthovenerweg 5  02  00  02  02  02  03  04 02 
Achthovenerweg 7  ---  ---  ---  00  00  00  00 00 
Achthovenerweg 16A  ---  ---  ---  01  00  00  00 00 
Achthovenerweg 16B  01  02  04  00  00  00  00 00 
Achthovenerweg 16C  00  00  01  02  02  03  03 00 
Achthovenerweg 18A  00  00  01  00  00  00  00 00 
Achthovenerweg 22  00  00  03  00  00  00  00 00 
Achthovenerweg 28  00  00  01  00  00  00  00 00 
Totaal kol. Achthovenerweg-West  07  04  22  12  11  12  11 02 
ACHTHOVENERWEG-OOST         Ongewijzigd 

Achthovenerweg 25/27  01  00    02  04  06  12  03 05 
Achthovenerweg 39A  ---  ---  ---  ---  ---  ---  04 04 
Achthovenerweg 39E  ---  ---  ---  ---  ---  ---  02 01 
Achthovenerweg 49C  ---  ---  ---  ---  01  00  00 00 
Achthovenerweg 53A  ---  ---  ---  03  01  00  00 00 
Achthovenerweg 56  00  00  02  01  01  01  00 00 
Achthovenerweg 60  00  00  01  05  03  00  01 01 
Totaal kolonie Achthovenerweg-Oost  01  00 05  13  12 13 10 11 
SECTIE LEIDERDORP-OOST: TOTAAL 18 16 35 27 29 27 31 19 neg. 

 
Samenvatting 2018:   

Hoofdstraat/Ruigekade:   
Ruigekade 3: wegens schoonmaak 8 nesten weggespoten, 3 nieuwe aan achterzijde, informatiefolder 
verstrekt (met spijtbetuiging aangaande nestenverlies).   
Achthovenerweg-Oost:  
Achthovenerweg 3: geheel verbouwd, informatiefolder verstrekt;  
Achthovenerweg 16c: nesten verdwenen.  
Achthovenerweg-West:  
Kolonie op peil gebleven, informatiefolders en tips gegeven.   
Opmerking:   
Afstand tussen de verschillende kolonies is minstens 500m.   
Eindresultaat 2018:  
19 bezette nesten tegen 31 in 2017.     Bert van Eijk, Ingeborg Blommers. 
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Resultaten Nestkastbeheer 2018 
 

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

Locatie nestkasten: 
Houtkamp 
Leiderdorp 

Spookverlaat 
Kruiskade e.o. 

Bloemerd, 
Leiderdorp 

Lagewaard 
Koudekerk 

Hazerswoude-
Dorp 

De Bloemhof, 
Leiderdorp 

Totaal 
aantal 

Nestkast-
beheerders: 

Bert van Eijk 
Henk Doelman 
Sjon van 
Santen 

Cor Kes 
Peter Ris 
  

Ben Boers Gerrit de Jong 
Rob Eveleens 
Gerard v.d.Haas 
  

Ronald Klingers 
Margot Klingers 

 

Aantal kasten 71 51 19 28 31 40 240 

Aantal benut 47 36 18 28 18 26 173 

% benut 66% 71% 95% 100% 58% 65% 72% 

Vogelsoort        

Bonte vliegenvanger        

Boomkruiper        

Grauwe vliegenvanger       

Gekraagde roodstaart       

Grote bonte specht        

Holenduif     5   5 

Huismus     1   1 

Kauw        

Koolmees 31 12 10 2 10 17 82 

Nijlgans  1     1 

Pimpelmees 16 11 8 4 7 6 52 

Ringmus  9   11    20 

Roodborst        

Spreeuw     4   4 

Torenvalk  2   1  3 

Wilde eend  1     1 

Winterkoning     1  3 4 

Zwarte roodst.        

Wilde eend         

 
                   Gerard van der Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (Foto: Adri de Groot) 
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Cursiefje(s) 3 
 

Enkele vogelvriendelijke beschouwingen 
 
Dit kleine overvolle land is na Amerika de grootste 
land- en tuinbouwproducent ter wereld. Wauw! 
Van ons landoppervlak wordt 67% benut voor land- 
en tuinbouw en is ongeveer 8% aan te merken als 
redelijk beschermde natuur. De rest is voor stedelij-
ke bebouwing, wegen, kantoren, industrieterreinen 
etc... 
Het laatste decennium is de relatie tussen de land- 
en tuinbouw en de natuur naar een nulpunt ge-
daald. Natuurorganisaties en -liefhebbers merken 
weilanden en akkers tegenwoordig aan als 'step-
pen'.  Ze hebben het over 'industriële landbouw'. 
Zijn het werkelijk twee totaal gescheiden werelden 
geworden? 
 
Als het om vogels gaat, is de situatie in dorp en stad 
minder ernstig. Maar over die biotoop en over die 
van duin en strand, wad en kwelders, schorren en 
sloten graag een andere keer. 
Hieronder wil ik enige beschouwingen wijden aan 
de inmiddels troosteloze vogelstand van de land- en 
tuinbouwgebieden van Nederland. Met als belang-
rijkste vraag: hoe krijgen we weide- en akkervogels 
als grutto en patrijs weer enigszins terug in hun 
oorspronkelijke biotopen. 

 
Ik heb wat gegrasduind in krantenartikelen, inge-
zonden brieven en op Internet en enkele onder-
zoekjes gelezen van Kennisinstituten als Wagenin-
gen Environmental Research en het Nederlands 
Instituut voor Ecologie. 
'Bescherming van akkervogels moet meer gericht 
worden op gewasaanbod'. 'Vogelaars zouden beter 

moeten weten wat boeren en tuinders beweegt om 
meer natuurinclusief te boeren en telen'. 'Belang 
van biodiversiteit voor de boer is groter dan vooral 
hij (of zij) beseft'. En wat breder: 'Hoe bereiken we 
een natuurvriendelijke inrichting van land- en tuin-
bouwgebieden, van bermen, dijken en bedrijventer-
reinen'? En heel recent en nog algemener: Er komt 
'een Deltaplan voor de biodiversiteit in Nederland'. 
 
Terzijde: Sovon vindt deze aanbevelingen en plan-
nen allemaal te veel moeite ten opzichte van een 
mogelijke 'opbrengst'. Zij maakt een shortcut en 
stelt: 'Concentreer je op de natuur, niet op de boer 
of tuinder. Als het gaat om agrarisch natuurbeheer 
in Nederland, moet de overheid naast de NP'en een 
stuk of 10 kerngebieden aanwijzen'. Als voorbeeld 

noemt Sovon het grenzeloze succesverhaal van de 
grauwe kiekendief in de braakliggebieden van Oost-
Groningen. 
 
Maar ik vind, dat alle beetjes helpen. Dat gebeurt al 
enkele decennia door provincies en gemeenten. Die 
laten plas-drasgebieden, recreatieplassen, bosplant-
soenen en overhoekjes en ruigten met bloemenrijk 
gras en struweel aanleggen. Veel boeren van de 
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer leggen fauna-
randen aan op hun land. Ook het beheer door de 
overheid wordt hier en daar beter, bijv. door ber-
men en stroken grasland gefaseerd te maaien. In 
verband met de vlinders. 
 

Patrijs    ©Ton Renniers 

Grauwe kiekendief       ©Marie-José Boon (Birdpix) 
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Maar als we de neergang van veel vogelsoorten in 
Nederland echt willen stoppen (zie de laatste 
Sovon-Atlas), moeten we toewerken naar meer 
ecologisch verantwoorde en duurzame vormen van 
Land- en Tuinbouw.   
Daarbij zijn veel partijen nodig. In ieder geval de 
Minister van Landbouw, de boeren/tuinders zelf en 
hun landbouwvertegenwoordigers, de supermark-
ten en hun consumenten, de kennisinstituten en de 
media. Ook wij vogelaars hebben een taak, vind ik. 
Hoe krijgen we al die partijen, al of niet in onderlin-
ge samenwerking, steeds meer de goede kant op? 
Verre van volledig, noem ik een paar punten. 
 

1. Communicatie: informatie, overleg, beïnvloe-
ding en bewustwording. 
Via TV, internet, radio, kranten, tijdschriften, boe-
ken, lezingen etc... 
Welke 'boodschappen'? In ieder geval de huidige 
slechte stand van zaken, o.a. door de resultaten van 
tellingen te vermelden. Maar vooral door de posi-
tieve ontwikkelingen en succesverhalen te vertellen. 
Want die zijn er ook. 
Helaas bestaat er in Nederland nauwelijks een 
traditie in het communiceren van verhalen over 
geslaagde natuurontwikkeling. Een goede natuur-
ontwikkelaar lijkt vaak een slechte communicator of 
publicist. Ark vind ik daar wel een voorbeeld van. Er 
zijn uitzonderingen. Nico de Haan. Nature Today op 
internet, met bijna wekelijks allerlei ontwikkelingen 

ten goede of ten kwade. Adri de Groot met prachti-

ge foto's, al meer dan 15 jaar gratis op internet te 
zien.  
 

De EO met natuurdocumentaires. 
Hoe bereik je echter het merendeel der Nederlan-
ders, al die mensen en organisaties buiten de eigen 
'parochie'?  Natuur- en vogelfoto's zijn een sterk 
medium.  Maar men kan niet van iedere natuurlief-
hebber verwachten dat hij of zij prachtige vogelfo-
to's of -documentaires kan maken voor buiten de 
eigen kring. 
Wie van VWG denkt iets te kunnen betekenen op 
het gebied van positieve beïnvloeding of doet dat 
al? Geeft één van de leden lezingen? Draagt iemand 
van ons bij aan een gebiedsgerichte samenwerking 
van alle grondgebruikers? Heeft ooit een bestuurslid 
een ingezonden brief of opiniestuk geplaatst gekre-
gen in een tijdschrift of in één van de regionale of 
landelijke dagbladen? Ik ben dat laatste zeker van 
plan. 
 

2. Door andere vormen van landbouw. 
Een vaak onderbelicht aspect van land- en tuinbouw 
m.b.t. vogels is het gewasaanbod. Nu is er een 
overaanbod aan maïs en Engels (turbo)raaigras. 
Geen enkele vogelsoort is te vinden in maïsbestan-
den. Ganzen zijn zo gek op al dat raaigras, dat ze bij 
Schiphol vergast of doodgeschoten moeten worden. 
En overheid, luister, in de natuur staan bomen nooit 
keurig op een rij langs de weg, met die door de 
computer bepaalde veel te ruime onderlinge af-
standen van populieren en essen. Ook bomen gaan 
heus niet dood als ze in plukjes tegen elkaar aan 
worden geplant. Natuur is niet recht of vierkant. 
Natuur is grillig. In ieder geval vinden vogels dat fijn: 
beschutting. En ik vind het mooier. 
 

Terug naar het gewasaanbod. Meer boeren zouden 

Staartmees   ©Adri de Groot 

Veldleeuwerik   ©Adri de Groot 
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aangespoord moeten worden met de aanplant van 
granen als zomertarwe, rogge en haver.  Of van 
luzerne, klaver, veldbonen en bijv. Westerwolds 
Raaigras. Die gewassen hebben een positief 
(broed)effect op patrijs, veldleeuwerik en geelgors, 
lees ik. 
 

Is er voor de boer nou echt geen boterham te ver-
dienen met deze gewassen? Misschien niet vol-
doende. Eén ding lijkt me duidelijk, er moet voorlo-
pig geld bij. Kan de overheid niet helpen? Bijv. door 
voorlopig te bepalen, dat biologisch geteelde, 
seizoensgebonden gewassen (we moeten toch 'van 
het gas af'?), zonder chemische bestrijdingsmidde-
len en kunstmest, worden vrijgesteld van BTW? 
Zodat de marges omhoog gaan voor de producent? 

Soms is de hulp van de overheid niet eens nodig. De 
Volkskrant van 18 december jl. bericht: 'Uit cijfers 
van het CBS blijkt dat in 2016 het bedrijfsresultaat 
van biologische melkproducenten 13% hoger lag 
dan van 'gewone melkveehouders'. En: 'Zij doen dat 
al lang niet meer alleen voor een beter milieu'. 
Gangbare melkproducenten moeten bovendien dit 
jaar hun veestapel inkrimpen vanwege de invoering 
van het fosfaatrechtenstelsel. Bioboeren hebben 
ook minder last van internationale concurrentie. 
Wie van VWG koopt waar mogelijk biologische 
producten? 
 

Veel consumenten stellen slechts één eis aan voe-
ding: het moet zo goedkoop mogelijk. Supermark-
ten spelen daarop in. Ze voeren een onderlinge 
'race to the bottom'. Boeren en tuinders produce-
ren dus zo goedkoop mogelijk, anders verkrijgen zij 
geen afzetcontracten. Dat betekent verdienen op 
omzet (meer, meer, meer), niet op marges. 
Kunnen supermarkten niet een keer ophouden met 
hun prijzenslag ('kiloknallers') en met hun onderlin-
ge 'race to the bottom'? Ze dwingen daarmee de 

producent tot die massale dier- en vogelonvriende-
lijke productiewijze. 
Of begrijp ik niet goed hoe het kapitalistische sys-
teem werkt? 
 

Een stap verder is het zogenaamde natuurinclusieve 
boeren. Misschien kan bijv. Sovon aangeven in 
welke regio's met nog voldoende gewasdiversiteit 
en landschappelijke randvoorwaarden de boer 
effectief – voor de vogels! - kan investeren in na-
tuurinclusief boeren. Dat gaat verder dan hier en 
daar wat faunaranden aan te leggen. Zou het gebied 
rond De Wilck in aanmerking komen?   
 

3. De situatie in Zuid-Holland. 
Ten aanzien van de Hollandse veenweidegebieden, 
onze weilanden dus, zeg ik: opgeven. Dat komt 
nooit meer goed. Althans niet tijdens ons leven. 
Schrok u? 
Dat was wel enigszins de bedoeling. We moeten nl. 
aan de slag. 
Welke kansen ziet u? 
Ik lees bijv. dat het aantal vegetariërs en flexitariërs 
ook in Zuid-Holland sinds 2000 bescheiden is toege-
nomen. Kan een boer in onze regio niet bewogen 
worden om, in plaats van turbogras, bijv. lupine te 
gaan planten? De peulen van lupine worden o.a. 
gebruikt voor vleesvervangers. Het telen van lupine 
levert alleen maar winst op, blijkt uit onderzoek. 
Het is beter voor de grond. Het is beter voor hom-
mels en andere bestuivers en dus ook voor onze 

'doelgroep', de vogels. 
Unilever heeft deze maand 'De Vegetarische slager' 
overgenomen. Deze mondiale speler ziet blijkbaar 
brood in vleesvervangers. 
Ik droom nog even verder: wat hogere grondwater-
standen en een paar weken later maaien, wat zou 
dat de boer kosten? 
Tuinbouwbedrijven, zouden zij weten dat het op 
een biologische wijze telen van groenten als bieten, 

Hommel   ©Jan Tijsma 

Melkproducent   ©Ko Katsman 
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prei en spinazie – en aan het eind van het groeisei-
zoen enkele exemplaren laten doorschieten - insec-
ten aantrekt, waar vogels op afkomen? Dat deze 
vorm van teelt de bodem niet uitput? 
 

Voor meer natuurinclusief boeren moeten grote 
inspanningen geleverd worden, dat lijkt me duide-
lijk. Zie 1. en 2. 
Veel partijen zouden hun invloed kunnen aanwen-
den om in gesprek te gaan met (groepen) mensen 
buiten hun eigen kring. Ik denk aan minister Carola 
Schouten, de Raad van State, aan banken zoals ASN 
en Triodos, aan erfbetreders en terreinbeherende 
organisaties. En dus aan de VWG. Soms moet de 
communicatie – zeker niet makkelijk – vooral ge-
richt worden naar partijen die op de ouderwetse 
manier doorgaan: sommige supermarkten en over-
heden, de Rabobank, het CDA. Na CDA-er Henk 
Bleeker, die in 2010 'out-of-the-blue' 60% van de 
natuursubsidies schrapte, ben ik niet tegen stemad-
viezen op dit terrein. Evenmin ben ik tegen cam-
pagnes van Wakker Dier met hun 'naming = sha-
ming'. Ik doneer aan de St. Dier en Recht, in ver-
band met hun civielrechtelijke processen tegen 
bepaalde varkenshouders. 
 

4. Producent zoekt consument en andersom. Van 
land tot bord. 
Ik ken een paar mensen, die meer zouden willen 
weten waar hun voedsel vandaan komt. U kent 
wellicht de 'slow food' beweging, met haar nadruk 
op lokale en regionale producten. Zouden produ-
centen, zoals bij goede Franse wijn, niet vaker 
kunnen aangeven wie zij zijn, waar ze zitten en hun 
bedrijf niet eens open kunnen stellen op kijkdagen? 
Dan kunnen geïnteresseerden zien wat ervoor nodig 
is om een biologische krop sla te kweken. 

Zo'n tuinder zou dan kunnen vertellen, dat het een 
misverstand is, te denken dat kleinschaliger boeren 
per se een onvoldoende jaarinkomen oplevert. 
 

5. Tenslotte 
Pauline de Bok, schrijfster, schrijft: 'Hazen, konijnen, 
fazanten en patrijzen kunnen zich maar moeilijk 
handhaven, evenals de weidevogels. Ze hebben 
kleinschaliger landschappen nodig. Met afwisselen-
de vegetatie en met houtwallen, hagen en bosjes, 
waar ze kunnen rusten en schuilen voor roofwild en 
-vogels'. 
En 'alleen een ommekeer in landbouw en veehou-
derij naar duurzame bedrijfsvoering kan het tij nog 
keren'. 
In een Duits boek uit 2000 komt zij de zin tegen: 
'Het denken in soorten zou moeten plaatsmaken 
voor het denken in biotopen'. 
Ik sluit me hierbij aan. 
Dus het veenweidegebied en het akkerland als 
natuurlijke biotopen. Hoe zien die er ook weer uit, 
en hoe krijgen we dat meer en meer voor elkaar? 

 

Dik Elzenga 
  

De Wilck 

Wulp in De Wilck               ©Adri de Groot 
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VAN 0 NAAR 7 NESTEN. 
 

‘Geduld is een schone zaak in de vogelwereld’. 
Siem van der Haas komt terug van het vogelen 
naar weidevogels: Staan we in de loopstal te 
kijken naar de boerenzwaluw en hun broedsels. 
Vind je wel leuk Nico is zijn antwoord, ik zeg 
direct Ja! 

Wat denk je van de huiszwaluwen? Ook leuk, 
maar ze zijn er niet, is mijn antwoord. 
Ga ik wat aan doen zegt hij. 
 
Hij bouwde van Trespa en wat fijn kippengaas 
en met de handgemaakt propjes cement 2 maal 
2 luxe aanleunwoningen voor de huiszwaluwen. 
De Huisstal was net gerestaureerd. Dat is een 
mooie plek net onder de dakgoot op het 
Noordoosten. De klus werd geklaard vroege 
voorjaar 1990. Iedereen opletten wanneer 
komen ze. Nee niet, dus kleine teleurstelling. 
 
In 2002 bouwden we een nieuw zuivelhuis. 
Mooi overstek met uitstekende gordingen 
waarop mooi genesteld kon worden.  
13 jaar later maakt een zwaluw daarop een 
nest. Wij blij. Is het beestje klaar met broeden. 
Valt het nest met pulvers naar beneden. 
2 levend en één dood. Schrik wat nu… 
Nest van Siem weer opgehangen en de 2 klein-
tjes erin gezet. 

De volgende ochtend werd er weer gevoerd. 
Iedereen blij. 
 
In 2016 andere schakelwoning bijgeplaatst. 
Weer meer broedsucces. Geeft een kick, doe je 
het tenminste ergens voor. Het jaar erop vier 
volle woningen 2 maal gebroed en met succes. 
In 2018 werden er nesten bijgebouwd met 
gewoon klei. Van degelijke constructie zodat ze 
stevig blijven hangen. 
 
Van deze 3 nesten zitten er 2 naast de fopnes-
ten van onze metselaar. Een zit aan de oostkant 
waar wij ook aan hadden gedacht. 
Over een lengte van 6 meter steeds geprobeerd 
totdat de juiste plak plek gevonden was. (Wat 
een werk van zo’n beestje). Resultaat is dat we 
afgelopen jaar in het voorjaar 7 broedsels heb-
ben kunnen zien groot worden. En daarna weer 
een broedsel in de zomer. Alle nesten hadden 
een goede bezetting 100% 
 
Alles was 20 september weer vertrokken naar 
warmere oorden. Het wordt weer herfst. Span-
nend wat brengt voorjaar 2019 ons weer. 

Ons geduld en een handje helpen is ruim-
schoots beloond. Leuke asielzoekers die actief 
bezig zijn van vroeg tot laat. Een cadeautje 

 
Nico – Margreet Kaptein 
Najaar 2018 
p s met dank aan Siem van der Haas   

Boerenzwaluw   ©Ko Katsman 

Huiszwaluw   ©Ton Renniers 
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KRENTEN BROEDVOGELINVENTARISATIE 
SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2018 

 

 
 

De jaarlijkse klus zit er intussen weer helemaal op: de soortkaarten met de clusterterritoria 2018 aan-
gaande ons oudste verenigingswerkgebied zijn door Sovon, Staatsbosbeheer, ons VWG-bestuur en alle 
teamleden ontvangen. Staatbosbeheer en Sovon hebben intussen positief gereageerd en ons hartelijk 
bedankt voor het geleverde belangrijke werk. Daarna is er hard en lang gewerkt aan het tekstuele 
totaaloverzicht met feiten en conclusies aan onze “opdrachtgevers”. Deze rapportage is natuurlijk voor 
onze vereniging zelf en het hele BVI-team ook belangrijk. We moeten nu eenmaal wat uit te dragen 
hebben, waar, wanneer en bij wie dit wenselijk is …….. 

Traditiegetrouw wordt ook een samenvattend verslag van deze rapportage voor ons eigen kwartaal-
blad opgesteld en gepubliceerd. Deze keer ziet dit er anders uit dan gewoonlijk: 
In het kort worden hieronder eerst de hoofdzaken aangaande de resultaten vermeld. Daarna een tabel-
larisch overzicht met de gegevens aangaande alle nu 77 broedvogelsoorten van het gebied over 2018 
met daarbij ook die van 2017 ter vergelijking. Een kort overzicht hoeft niet altijd een minder goed 
verhaal te zijn en kost daarnaast de auteur minder tijd en energie …... 

HOOFDZAKEN RESULTATEN SEIZOEN 2018 
 

In de hele periode van 24 inventarisatiejaren 
(1995-2018) werden in totaal 77 geldige broed-
vogelsoorten in de lijsten opgenomen. Dit 
aantal werd al in 2017 bereikt, dus in 2018 
kwamen er geen nieuwe soorten bij.  
 
Het afgelopen broedseizoen was goed voor 483 
geldige territoria, de voorafgaande 2 jaren 
waren dit er 520 (2017) en 493 (2016). 
Wat de niet-zangvogelsoorten aangaat kwam 
het team tot 26 soorten met 216 territoria, 
aangaande de zangvogels bleek de uitkomst 25 
soorten met 267 territoria. Behalve geldige 
territoriale vogelsoorten wordt er natuurlijk 
tijdens iedere ronde van alles gezien/gehoord: 
tijdens de uiteindelijk 15 gebrachte bezoeken 
zagen/hoorden we in, boven en vlak bezijden 

het onderzoeksgebied in totaal 86 verschillen-
de vogelsoorten. Opmerkelijk hieraan was, dat 
dit er in 2016 88 waren en in 2017 87, dus ieder 
jaar een soort minder; hopelijk gaat dit niet op 
deze manier lang door ……… 
 
Opvallende vergelijkingen met 2017: 
Duidelijke winnaars: Krakeend, Waterhoen, 
Bosrietzanger. Duidelijke verliezers: Knobbel-
zwaan, Grauwe Gans, Kuifeend, Roodborst, 
Pimpelmees, Zwarte Kraai, Rietgors. 
Stabiele NL Rode Lijst soorten: Koekoek, Rans-
uil, Spotvogel. Van de op de NL Rode Lijst 2018 
staande broedvogelsoorten hadden we er 4, 
inclusief de bovenstaande ook nog de Ringmus 
(met 1 broedgeval, maar deze soort is er niet 
jaarlijks).  
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STATISTIEK: RESULTATEN ALLE GEBIEDSBROEDVOGELSOORTEN 2018 EN 2017 

 
 
Totaal aantal broedvogelsoorten:  2018: 51  2017: 56 
Totaal aantal broedvogelsoorten 1995/2018: 2018: 77  2017: 77 
Totaal Europese Vogelrichtlijn: 2018: 1  (1 terr.) 2017: 2  (3 terr.) 
Totaal soorten Nederlandse Rode Lijst: 2018: 4  (14 terr.) 2017: 5  (13 terr)  
Totaal aantal territoria niet-zangvogels: 2018: 216  2017: 227 
Totaal aantal territoria zangvogels: 2018: 267  2017: 293 
Totaal aantal broedvogelsoorten niet-zangvogels: 2018: 26  2017: 27  
Totaal aantal broedvogelsoorten zangvogels: 2018: 25  2017: 29  
Aantal waargenomen soorten in/boven/naast gebied: 2018: 86  2017: 87 

       
 
          Bert van Eijk 

  

SOORT 2018 2017 SOORT 2018 2017 SOORT 2018 2017 
Fuut 4 4 Waterral 2 2 Spotvogel 10 8 
Blauwe Reiger 0 0 Waterhoen 16 11 Braamsluiper 0 0 
Ooievaar 1 1 Meerkoet 22 23 Grasmus 0 0 
Knobbelzwaan 4 7 Scholekster 1 1 Tuinfluiter 12 11 
Grauwe Gans 36 43 Houtduif 19 16 Zwartkop 30 29 
Soepgans 2 3 Holenduif 3 5 Tjiftjaf 17 22 
Kolgans 0 0 Turkse Tortel 1 0 Fitis 2 4 
Grote Canadese Gans 2 3 Halsbandparkiet 2 1 Grauwe Vliegenvanger 0 1 
Brandgans 0 0 Koekoek 1 1 Staartmees 2 4 
Nijlgans 3 4 Ransuil 2 2 Koolmees 19 18 
Bergeend 0 0 IJsvogel 0 1 Pimpelmees 10 14 
Wilde Eend 51 55 Groene Specht 0 0 Matkop 0 0 
Soepeend 5 4 Grote Bonte Specht 4 5 Boomkruiper 7 7 
Smient 0 0 Witte Kwikstaart 0 2 Gaai 4 4 
Slobeend 0 0 Winterkoning 37 35 Ekster 3 3 
Krakeend 15 10 Heggenmus 8 9 Zwarte Kraai 7 11 
Kuifeend 9 14 Blauwborst 0 2 Spreeuw 0 1 
Bruine Kiekendief 0 0 Roodborst 2 7 Wielewaal 0 0 
Buizerd 3 3 Nachtegaal 0 0 Huismus 0 0 
Sperwer 1 1 Zanglijster 6 5 Ringmus 1 0 
Havik 1 1 Merel 24 24 Vink 20 21 
Torenvalk 0 0 Sprinkhaanzanger 0 1 Groenling 1 2 
Boomvalk 0 1 Rietzanger 7 5 Putter 1 1 
Fazant 6 5 Bosrietzanger 8 5 Kneu 0 0 
Patrijs 0 0 Kleine Karekiet 26 29 Rietgors 3 8 
Huishoen (Kip) 0 0 Grote Karekiet 0 0 77 (51) soorten 483 520 
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Excursie Polder Wieringermeer 
15 december 2018 

Het aantal deelnemers dat zich had opgegeven, was 
niet groot en daarvan hebben een paar mensen zich 
door omstandigheden ook nog af moeten melden. 
Daarom pasten we wel knus, in twee auto’s. 

De route was: N11, A4, A5, A8, A10 en de A7. Op de 
A7 afslag 13. Op rotonde rechtsaf de Oosterterp op, 
richting IJsselmeerkust. Aan het eind tegen de dijk 
linksaf en daar rustig de weg afrijden. 

Je hebt er links akkers en aan beide kanten ruigtes, 
een paar boerenerven, vennetjes en rechts van de 
weg een paar haventjes. Regelmatig moesten we de 
auto uit om door de scoop te kijken waar we ston-
den te ‘vernikkelen’, de wind was ijzig koud. Op de 
ruigtes hebben we o.a. een aantal Rietganzen ge-
zien. Het licht was niet te best maar na wat studie 
en overleg bleken het Toendra Rietganzen te zijn.  

Bij een plasje hebben we door een scherm staan 

kijken. Ik wist dat er een Topper zat. Bleken er 
tussen een groot aantal Kuifeenden, veel Toppers 
te dobberen. De witte vlek boven de snavel was ook 
erg goed te zien. Een paar van ons wisten nauwe-
lijks het verschil tussen Kuifeenden en Toppers, nu 
zijn we experts. Verder zwommen er een Tafeleend, 
Wintertalingen, en een paar vrouwtje Nonnetjes. 

Bij werkhaven Balgzand en nog een haventje zaten 
Grote Zaagbekken bij de vleet, dames en heren. Ze 
zaten op zo’n afstand dat ze heel goed te bekijken 
waren. Hier vloog een Roerdomp op, we konden 
hem seconden lang zien. Even liet een man Nonne-
tje zich zien. 

Hierna door naar Wieringen; de Balgzandpolder. Je 
kijkt daar over het wad. Helaas was het water 
verder teruggetrokken dan ingeschat maar door de 
telescoop was er nog wel wat leuks te zien zoals 
Rosse Grutto’s. We waren inmiddels zo verkleumd 
dat voorgesteld werd ergens wat warms te gaan 
drinken. In Den Helder vonden we een snackbar 
met de verwarming aan, warm drinken, een wc dat 
hielp, na een tijdje konden we er weer tegenaan. 

Op naar de laatste stop in de buurt van Petten. We 
moesten er een eind voor omrijden, wegens weg-
werkzaamheden maar dat was al bekend. Tussen 
Camperduin en Petten in de Harger- en Pettemer-
polder ligt een natuurreservaat: De Kleiputten. Een 

nieuwe plas aan de duinkant was nog niet af, er 
stond nog geen water in. Het plasje aan de overkant 
bestaat al langer maar is wel veranderd. Er zat niet 

Toendra Rietganzen ©Hans van der Meulen 

Rosse Grutto   ©Adri de Groot 

Grote Zaagbek ♀ +♂  Simon Alleman 
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veel daarom zijn we aan de andere kant van het 
duin gaan kijken. Er is daar ook veel veranderd. Het 
duin bestaat op die plek uit twee zandruggen met 
een diepe geul ertussen, waar het water in kan 
lopen. Er was een uitkijkpunt in het water gezet. Op 
het water was niet veel te zien maar het was wel 
leuk om er even te kijken en de zon leek er zelfs 
door te willen komen, wat een aparte sfeer gaf.  

Hierna was het welletjes en zijn we naar huis gere-
den. Ondanks te Siberische kou was het vandaag de 
moeite waard en hebben we leuke dingen gezien. 

 Louis bedankt voor de hulp met de voorbereiding. 

Jikke 

 

Waarneminglijst excursie Wieringermeer 
 

Roodborst Kauw Roerdomp 
Houtduif Zwarte kraai Aalscholver 
Grauwe gans Toppereend Wintertaling 
Fazant Kuifeend Nonnetje 
Merel Slobeend Kolgans 
Grote Zaagbek Tafeleend Canadese gans 
Fuut Blauwe reiger  Dodaars 
Wilde eend Turkse tortel Kluut 
Kokmeeuw Bonte strandloper Pijlstaart 
Meerkoet Grote mantelmeeuw Buizerd 
Kievit Wulp Krombekstrandloper 
Knobbelzwaan Graspieper Wintertaling 
Toendra rietgans Rietgors Rosse grutto 
Buizerd Grote zilverreiger Bergeend 
Kolgans Ekster Holenduif 
Spreeuw   

 
  

Vogelkijkhut Balgzand      ©Yvonne Groeneveld (via vogelkijkhut.nl) 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN 
LEIDERDORP 2018 

Het ene jaar is het andere niet, de laatste vooraf-
gaande jaren werden in/boven De Houtkamp altijd 
70 of wat meer soorten waargenomen. Het afgelo-
pen jaar kwam het aantal soorten weer eens wat 
hoger uit, namelijk 80. Met dank aan het parkper-
soneel, dat zeker ook! Vanaf 1981 turf ik het jaar-
lijkse aantal aldaar geziene/gehoorde soorten, het 
laagste was 1981 met 51 (geen wonder, want ik was 
pas in december 1980 serieus begonnen met voge-
len). Maar daarna liep het aantal al gauw omhoog: 
1984 tekende voor 69 en 1985 daarna voor 80. Tot 
nog toe bleef 1989 koploper (83), daarna zakte in 
1991 het totaal naar 63 ……. Verschillen bleven 
groot en zonder regelmaat, maar meestal eindigde 
een jaar tussen 65 en 75 soorten tot op heden. 2005 

kwam tot slechts 65, maar 2010 deed het weer eens 
prima (81). De laatste tien jaren (in volgorde vanaf 
2009 t/m. 2018 luidden als volgt: 76, 81, 76, 75, 71, 
69, 68, 70, 70, 80. Begin jaren ’80 was de bebou-
wing rondom park / heemtuin nog veel minder dicht 
aaneengesloten en lag met name het oostelijke 
buitengebied nog redelijk dichtbij. Zeker vanaf de 
21e eeuw is dit faliekant veranderd en dit werkte in 
elk geval negatief door op de broedvogelbevolking 
(soorten en aantallen territoria). Maar de invloed op 
de aantallen doortrekkende en wintergastsoorten 
blijkt anders. Onregelmatige soortenaantallen lopen 
door alle 38 jaren heen. Nieuwe soorten werden in 
2018 niet waargenomen, de stand 1980/2018 blijft 
164. 

   Aalscholver Huismus Spotvogel 
Bergeend Grote Zilverreiger Spreeuw 
Blauwe Reiger Kauw Staartmees 
Boerenzwaluw Keep Stadsduif 
Bokje Kievit Stormmeeuw 
Boomkruiper Kleine Karekiet Sijs 
Boompieper Kleine Mantelmeeuw Tafeleend 
Bosrietzanger Knobbelzwaan Tjiftjaf 
Braamsluiper Kokmeeuw Torenvalk 
Buizerd Kolgans Tuinfluiter 
Ekster Koolmees Turkse Tortel 
Fluiter Koperwiek Vink 
Gaai Kraanvogel Visdief 
Gekraagde Roodstaart Krakeend Vuurgoudhaan 
Gierzwaluw Kuifeend Waterhoen 
Goudhaan Matkop Waterral 
Grauwe gans Meerkoet Watersnip 
Groene Specht Merel Wilde Eend 
Groenling Nijlgans Winterkoning 
Grote Bonte Specht Ooievaar Wintertaling 
Grote Lijster Pimpelmees Witte Kwikstaart 
Halsbandparkiet Putter IJsvogel 
Heggenmus Roodborst Zanglijster 
Holenduif Scholekster Zilvermeeuw 
Houtduif Slobeend Zwarte Kraai 
Houtsnip Soepeend Zwartkop 
Huishoen/Kip Sperwer Totaal 2018: 80 soorten 

Cursief = overvliegend (5) vet rechtop = broedvogel (32)   

Bert van Eijk 
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Cloaca 
Eén van mijn collega-knotters daagt mij nogal eens 
uit. Laatst zei hij dat ik te netjes ben in mijn co-
lumns. Hij had nog nooit een geslachtsorgaan zien 
opdoemen in mijn stukjes. Dat durfde ik vast niet! 
Nou, heus wel. Hier komt ie dan: cloaca.  
Ja, dat valt een beetje tegen. Is dat eigenlijk wel een 
geslachtsorgaan? Jawel, alleen niet van de mens, 
maar wel van bijna alle vogels. Cloaca is Latijn voor 
riool. En dat is het ook een beetje. Het is de opening 
in het lichaam van die dieren waardoor zowel ont-
lastingen urine als genitale afscheidingen (wat zeg ik 
dat netjes, hè?) worden afgegeven. Het orgaan 
behoort dus zowel tot de geslachtsorganen als tot 
het uitscheidingsstelsel.  
 
Maar is het dan een mannelijk of een vrouwelijk 
geslachtsorgaan?  Dat is nou juist zo bijzonder: het 
is zowel een mannelijk als een vrouwelijk geslachts-
orgaan. Maar hoe hebben die vogels dan seks? Ze 
wrijven de cloaca's stevig tegen elkaar en brengen 
zo de benodigde lichaamssappen over. Maar daar is 
toch niets aan? Nee, zo denk ik er ook over. Hoewel, 
ik zag laatst een girl on girl 'natuurfilm' en daar 
beleefden die meiden er toch behoorlijk veel lol 
aan.  
Maar voor de mannen lijkt het me toch echt een 
gemis. In de loop van de evolutie hebben veel 
mannen van vogelsoorten hun penis moeten inleve-
ren. Geleerden breken zich er het hoofd over wat 
daarvoor de reden is. Maar ik heb misschien wel 
ontdekt waardoor het komt. Hier komt ie. 
 
Eenden- en ganzenmannen hebben hun penis nog. 
Dat leidt er toe dat zij in staat zijn om tegen haar zin 
in met een vrouwtje te paren. We hebben het 
allemaal wel eens bij wilde eenden in het park 
gezien. Dan zwemt daar een nietsvermoedende 
vrouwtjeseend met een clubje pullen er achter aan, 
en wordt zij plotseling besprongen door meerdere 
hitsige woerden, die haar soms daadwerkelijk 
verdrinken. Vrouwtje dood, jongen ten dode opge-
schreven. Dat is niet goed voor de reproductie. 
Als ik Moeder Natuur was zou ik die kerels zonder 
pardon hun penis afpakken, en zo is het bij de 
meeste vogels dan ook geschied, is mijn stelling. Als 
je alleen over een gaatje beschikt, kun je een 
vrouwtje niet tegen haar zin nemen.  

De mens is helaas nog niet zo ver in zijn 
evolutionaire ontwikkeling. Wij mannen 
kunnen nog steeds achter ons ding aanlo-
pen, en daar is al heel wat rottigheid uit 
voortgekomen.  
 
De eendachtigen zijn dus aan de evolutio-
naire castratie ontsnapt. Daarom moesten 
eendenvrouwtjes dus iets anders beden-
ken om ongewenste intimiteiten tegen te 
gaan. Zij ontwikkelden een systeem waar-
bij in hun lichaam allerlei doodlopende 
zijgangetjes zijn aangelegd. Pas indien het 
wijfje zich ontspant, kan het zaad die 
kronkels vermijden. Hoe langer de penis 
van de woerd, hoe dichter hij bij de te 
bevruchten eicel kan komen, waardoor hij 
ook zonder toestemming nageslacht kan 
verwekken. Dit heeft geleid tot het steeds 
langer worden van de eendenpenissen. 
Koploper is de Argentijnse stekelstaart, die 
in verhouding tot zijn lijf de grootste penis 
van alle bekende gewervelde dieren heeft. 
Toen de Amerikaanse wetenschapper 
Kevin McCracken in 2001 foto’s publiceer-
de van een vogel die hij had gevangen in 
het kader van een reeks onderzoeken in 
Zuid-Amerika werd het de onderzoekers 
duidelijk hoe extreem dit eendje is. De 
woerd die McCracken ving had een penis 
van 42,5 centimeter, wat ongeveer over-
eenkomt met zijn eigen lichaamslengte.  
 
Totdat hij mij 
een even 
indrukwek-
kende presta-
tie als die van 
de Argentijnse 
stekelstaart 
kan tonen, 
zeg ik tegen 
mijn bedoelde 
collega-
knotter: even dimmen, maat! 

 
          Ronald Klingers 
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Naturalis dicht en wat nu… 
 
 
Naturalis is even dicht voor een verbouwing, medio 2019 gaan ze weer open. Ze kunnen 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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 ROOFVO-

GELVERVOLGING 
maakt in ons land 
naar schatting jaar-
lijks gemiddeld 1200 
dodelijke slachtoffers 
(minimaal 700 – 
maximaal 3100); 
vooral de Buizerd 

heeft hiervan te lijden, maar ook Havik, 
Bruine Kiekendief en Rode Wouw zijn het 
slachtoffer en soms zelfs de Zeearend. 

 Het gaat de APPELVINK goed in Europa: in 
ons land stijgen vanaf 1990 de aantallen 
broedende vogels jaarlijks met meer dan 
5%; het Europese broedgebied breidt zich al 
tientallen jaren uit naar het noor-
den/noordoosten (Scandinavische landen 
en Baltische staten). 

 Een integrale slaapplaatstelling van GROTE 
ZILVERREIGERS in oktober 2017 leverde 
maar liefst ruim 7100 exemplaren op; in to-
taal werden 242 slaapplaatsen bezocht. 

 Jaarlijks worden in de mediterrane landen in 
totaal 25 miljoen (= 25.000.000!) ZO-
MERTORTELS met name tijdens de trek af-
geschoten. 

 Wat concentratie van RODE LIJST 2018-
SOORTEN betreft liggen Drenthe en Noord-
west-Overijssel ver aan kop. 

 KRAANVOGEL, ZEEAREND en OEHOE zijn in-
tussen minstens tien opeenvolgende jaren 
broedend in ons land vastgesteld en hebben 
zich daardoor officieel “gevestigd”; omdat 
hun aantallen nog klein zijn, werden zij toch 
op de Rode Lijst 2018 geplaatst. 

 Slecht nieuws aangaande meerdere ZELD-
ZAME BROEDVOGELSOORTEN IN NEDER-
LAND 2017: Kuifleeuwerik en Grauwe Gors 
ontbraken, Kramsvogels slechts 3 bekende 
territoria, minder dan 10 nestelende paren 
Blauwe Kiekendief. 

 Meer nieuws over ZELDZAME BROEDVO-
GELS 2017: 6 paren Nonnetjes, 11 zekere 
broedgevallen Rode Wouw, Steppekieken-
dief met eerste NL-broedgeval (4 uitgevlo-
gen jongen), 2 paren Visarend met elk 3 
grootgebrachte jongen, 2 Kraanvogelparen 
met slechts 9 uitgevlogen jongen. 

 Slot ZELDZAME BROEDVOGELS 2017 in NL: 
Steltkluut minstens 35 zekere broedgevallen 
(oude record 31 in 2000), Witwangstern 33 
paren en minstens 50 uitgevlogen jongen (is 
sinds 2011 jaarlijkse broedvogel), een zuiver 
paar Orpheus spotvogels bracht 3 à 4 jon-
gen groot, Bijeneter met 5 nesten + 1 terri-
torium en minstens 16 uitgevlogen jongen 
(soort is vanaf 2010 jaarlijkse broedvogel). 

 Waarom was 2018 het jaar van de HUIS-
ZWALUW? Rond 1970 met naar schatting in 
NL 450.000 broedparen, in 2015 geschat op 
nog maar plm. 75.000 BP: achteruitgang 
zo’n 83%. 

 Geweldig positief nieuws over de HERE-
MIETIBIS, ook wel KAALKOPIBIS genoemd: 
de zwaar bedreigde vogelsoort nestelt in nu 
drie broedkolonies (= risicospreiding) aan de 
zuidwestkust van Marokko en telt voor het 
eerste sinds mensenheugenis wereldwijd 
meer dan 600 exemplaren. 

 Geen echt nieuws, maar wel een bevesti-
ging: vroeger kwamen WOUDAAPJES veel 
talrijker bij ons voor dan tegenwoordig: 
aangaande 2016 kwam Sovon tot vijftien 
broedgevallen. 

 Ontwikkelingen over de avifauna in het 
LAUWERSMEERGEBIED d.m.v. BMP 
1999/2018: verdwenen: Blauwe Kiekendief, 
Grauwe Kiekendief, Strandplevier, Kok-
meeuw, Visdief, Oeverzwaluw, Zomertortel 

 Meer BMP LAUWERSMEER 1999/2018: 
nieuwkomers: Zeearend, Grauwe Klauwier, 
Kleine Zilverreiger. 

 Slot BMP LAUWERSMEER 1999/2018: forse 
afname: o.a. Roerdomp, Grutto, Porselein-
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hoen en Paapje; flinke groei o.a. Grauwe 
Gans, Blauwborst, Boompieper, Snor, Gras-
pieper, Roodborsttapuit. 

 Hoe ZWAAR ZIJN VOGELS eigenlijk?  Wat 
voorbeelden in grammen: Pimpelmees 15, 
Grote Bonte Specht 100, Kievit 210, Hout-
duif 480, Buizerd 1250, Ooievaar 4.700 en 
Knobbelzwaan ± 13.000. 

 Spectaculair herstel van de WITKOPEEND in 
Spanje: 1977 nog slechts 22 vogels op 1 
plek, door nationale en internationale maat-
regelen werd de bedreiging (jacht en Stekel-
staarteend) ingedamd; langzaam maar ze-
ker zette herstel zich in en door: in 2018 
meer dan 2500 vogels in 13 provincies. 

 In tegenstelling tot sommige andere berich-
ten gaat het met de RODE WOUW in een 
aantal Europese regio’s en landen positief: 
in de Duitse middelgebergten en Belgische 
Ardennen is de situatie veel beter dan in het 
laagland; met de Zweedse populatie gaat 
het crescendo net als bij de Britse (hier 
krachtige stimulering door uitzetprojecten); 
in Nederland is een bescheiden 
(her)kolonisatie aan de gang, het is nog de 
vraag of deze ontwikkeling doorzet (zie 
vermelding eerder in dit artikel). 

 Het intussen vervlogen jaar 2018 bracht een 
spectaculaire toename van KRAANVOGELS 
in Nederland: er waren niet minder dan 32 
paren present, dit is 45% meer dan in 2017; 
25 of 26 paren hadden een nest + eieren, 12 
paren kregen kuikens, van de 20 getelde 
kuikens vlogen er 7 uit. 

 Gaat het auditieve deel van de ZANGINTER-
PRETATIE bij broedvogelinventarisatie 
goeddeels over de kop?! Nader onderzoek 
lijkt uit te wijzen dat bij meer dan de helft 
van de vogelsoorten ook de vrouwtjes kun-
nen zingen ……! 

 Vogelen op SCHOKLAND: via verplicht 
UNESCO-werelderfgoedbeheer door het 
Flevolandschap ontstond een nat weide-
landschap en zeggen/biezen-moeras met 
broedvogels als Grutto, Watersnip, Zomer-
taling, Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, 

Kwartelkoning ……. Wie weet eens te kop-
pelen aan een VWG-ledenweekend of lange 
dagexcursie? 

 Vogelen op de SAVANNE VAN SOESTER-
BERG?  Jazeker, in plaats van vliegtuigen nu 
vogels spotten langs de voormalige start-
baan! In de broedtijd op slot voor bezoe-
kers, maar sinds einde 2018 staat er een vo-
gelkijkhut met savanne-uitzicht op o.a. Veld-
leeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit, Ta-
puit, Grauwe Klauwier, Kwartel, Gekraagde 
Roodstaart, Nachtzwaluw …… 

 VOGELROTS in Laag-Nederland? Ja hoor, net 
onder Den Helder in de Balgzandpolder; er 
komt daar ook een uitkijktoren, met uitzicht 
op een brok ingedroogde bagger ……. een 
uniek project in de wereld; wadbroedvogels 
te over: genieten van o.a. Visdief, Kok-
meeuw, Kleine Plevier, Dwerg- en Noordse  
Stern, Bontbekplevier en ook Oeverzwaluw! 

 Het slot is van de HARINGVLIETDAM af: 
vanaf 2018 en 2019 starten er allerlei pro-
jecten in relatie tot vooral herstel van de ge-
tijdennatuur; (t.z.t.) mogelijkheden voor 
(vogel)excursies vanaf de Voordelta nabij de 
Kwade Hoek tot en met het Hellegatsplein 
nabij Ooltgensplaat. 

 SURINAME past wel zeventig keer in Euro-
pa, maar er zijn zowat evenveel vogelsoor-
ten: zo’n 700. 

 Uit het SOVON-BMP-2017-commentaar: 
welke broedvogelsoorten uit “ons VWG-
werkgebied” Spookverlaat/Kruiskade ver-
toonden landelijk de hoogste indexwaarden 
in hun reeks sinds 1990? Antwoord: Grauwe 
gans, Nijlgans, Holenduif, Grote Bonte 
Specht, Rietzanger, Zwartkop en Putter. 

 IDEM, maar dan de laagste indexwaarden in 
hun reeks sinds 1990? Uitkomst: Wilde 
Eend, Fuut, Patrijs, Fazant, Scholekster, 
Boomvalk, Matkop en Ringmus. 

 CONCLUSIE UIT DE VOORGAANDE TWEE 
VERMELDINGEN: van onze in totaal 77 BMP-
soorten aldaar deden 7 het prima en 8 
erg slecht.

 
         Anonymus Snuffelaer 

  



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale vogeltelling, resultaat Zuid Holland 2019: Top 10 
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