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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 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 
 Munnikkenpolder commissie 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 
○ 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 07 augustus 2019 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 3 september 2019 van de pers komt en aansluitend daarop wordt ver-
spreid. Alle overige bijdragen kunnen tot dezelfde datum naar het redactieadres: Redactie Braakbal, De Tas 4 2396 VM 
Koudekerk aan den Rijn. 
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/eindredactie) 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra, Piet van Duin  
Gerard Brouwers 
 

Redactieadres  
Simon Alleman, De Tas 4,  
2396 VM, Koudekerk aan den Rijn 
E-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl   
 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Wulp 
©Ko Katsman 
  

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 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 28 maart werden 35 leden verwelkomd op deze 
belangrijke bijeenkomst. In een goede sfeer en waar 
regelmatig gelachen kon worden, kwamen een 
aantal bijzondere zaken aan de orde die ik hier zal 
noemen. Om te beginnen ben ik blij dat ik nu offici-
eel benoemd ben als secretaris. Het is nog even 
wennen maar ik krijg gelukkig veel hulp. Onze 
vereniging hecht veel waarde aan de bescherming 
van de persoonsgegevens van haar leden. In het 
Privacyreglement, dat deze avond ondertekend 
werd door het bestuur, staat vermeld hoe de ver-
eniging omgaat met de persoonsgegevens. Ook op 
de website kunt u deze informatie vinden bij de 
AVG. We zoeken nog een Functionaris Gegevensbe-
scherming die controleert of alles goed verloopt. 
Verder hebben de 4 leden van de Jeugdcommissie 
de door mij ingevulde papieren ontvangen waarmee 
zij bij hun gemeente de Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) kunnen aanvragen. In het Huishoudelijk 
Reglement werd een aantal wijzigingen, die zijn 
voorgesteld door het bestuur, goedgekeurd door de 
leden. Nieuwe leden zullen het gewijzigde regle-
ment ontvangen en u kunt binnenkort op de websi-
te lezen wat er veranderd is.  
 
Vogelcursus 
27 deelnemers aan de Vogelcursus voor beginners 
hebben al een theorieavond en een excursie in het 
Bentwoud achter de rug en zijn zo te horen zeer 
enthousiast!  
Ton Renniers presenteerde het programma voor de 
lezingen en de excursies in het nieuwe seizoen. 
Helaas zijn de onderwerpen van de lezingen en de 
bestemmingen van de excursies nog niet bekend, 
wel de data die u in deze Braakbal kunt vinden. De 
ledenactiviteiten-commissie bestaat met ingang van 
het nieuwe seizoen uit Ton (4 avonden), Jikke en 
Gerard (2 excursies), Bert (1 excursie), Dik Elzinga (1 
excursie), Yolanda en Johan (eindexcursie, weeken-
den en buitenlandreizen). Gerda is de coördinator. 
 
Zoals u wellicht gelezen zult hebben in de lokale 
dag- en weekbladen, bestaan er plannen voor de 
aanleg van de Bentwoudlaan. Mocht deze weg in de 
toekomst doorgetrokken worden naar de N11 dan 
zijn er 3 tracés waarvan er 1 door Het Rietveld en 

het Spookverlaat loopt met grote gevolgen voor de 
vogelstand. Het bestuur gaat daarom uitzoeken hoe 
wij tegen dit tracé bezwaar kunnen aantekenen. 
 
Jammer dat voor de organisatie van het Lustrum in 
2020 geen reacties kwamen op de vraag: “Wie zou 
er mee willen helpen bij de organisatie”? Het bleef 
stil in de zaal, mede daardoor is verzuimd om aan 
de aanwezige leden goedkeuring te vragen voor een 
budget van ca 5000 euro voor de activiteiten. Maar 
intussen zijn er toch 3 leden opgestaan die vinden 
dat het lustrum gevierd moet worden. 
 
Het bestuur gaat daarom een extra Algemene 
Ledenvergadering bijeenroepen op 13 juni a.s. om 
het budget alsnog te laten goedkeuren. Ook kunnen 
de AVG en de wijzigingen in het Huishoudelijk 
Reglement nog een keer toegelicht worden, omdat 
het bestuur de indruk heeft dat deze niet de volle 
aandacht hebben gekregen. Verder zullen we veel 
aandacht besteden aan de 3 tracés waarvan er 1 
door Het Rietveld en het Spookverlaat loopt. Een 
mooie gelegenheid om met elkaar te overleggen 
hoe wij dit moeten aanpakken. De uitnodiging voor 
deze extra Algemene Ledenvergadering zult u per 
mail ontvangen met de benodigde stukken. Ook dan 
hopen wij vele leden te mogen verwelkomen.  
 
Bijeenkomst vogelaars Zuid-Holland 
Graag vertel ik u dat ik op 23 februari een bijeen-
komst bezocht heb van de Zuid-Hollandse Vogelaars 
in Bergschenhoek. Ik was in goed gezelschap van 
Bas Bijl en Cor Kes en heb daar Susanne Kuijpers van 
de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ontmoet. 
Zij doet veel en goed werk om afschieten van vogels 
te voorkomen, waarvan ik in een vorige Braakbal 
melding heb gemaakt. Zij stelt bezwaarschriften op 
en verdedigt deze bij de Raad van State en de 
Rechtbank. Leuk om met haar gesproken te hebben. 
Zo hoorde ik van haar dat de roeken afgeschoten 
moesten worden omdat zij schade aan fruit toe-
brengen. Doch het leefgebied van deze roeken was 
op grote afstand en de schade werd eigenlijk door 
kauwtjes veroorzaakt. Maar dan krijgt de boer geen 
schadevergoeding van de verzekering, wel als de 
schade door roeken veroorzaakt wordt. Zo gaat dat 
soms…. 

 

           Pieter Bekooij 
           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: 

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 

Do. 13/06  20.00 - 22.30 Extra Algemene Ledenvergadering Pieter Bekooij 

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

Do. 05/09  20.00 - 22.15 Openingsavond met lezing voor leden Gerda van Kleef 

Za. 14/09 08.00 - 17.00 Ledenexcursie Gerda van Kleef 

Zo. 29/09 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie in De Wilck 
o.l.v. Louis Westgeest Gerda van Kleef 

05/10 t/m 
13/10  Buitenlandreis Portugal 

 Gerda van Kleef 

Za. 05/10 07.30 - 12.00 Euro Bird Watch: Bij De Wilck (Burmadeweg) Wijnand van den 
Bosch 

Do. 07/11 ‘19 20.00 - 22.30 Contactavond bestuur ↔ coördinatoren Pieter Bekooij 

Do. 14/11 ‘19 20.00 - 22.15 Lezing voor leden en publiek Gerda van Kleef 
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Vr. 03/01 ’20  20.00 - 23.00 

Nieuwjaarsreceptie voor leden/donateurs en part-
ners  
 

Rien Vlam 

Za. 11-01 ‘20 08.00 - 17.00 Ledenexcursie Gerda van Kleef 

Do. 06/02 ‘20 20.00 -22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Gerda van Kleef 

Do. 26/03 ‘20 20.00 - 22.30 Algemene Ledenvergadering Pieter Bekooij 

Za. 28/03 ’20  08.00 - 17.00 Ledenexcursie Gerda van Kleef 

Do.16/04 ‘20 20.00 - 22.15 Lezing voor leden en publiek Gerda van Kleef 

Do.21/05 t/m 
24/05 ‘20  Hemelvaartsweekend Gerda van Kleef 

Za.13/06 ‘20  07.00 - 14.00   Afsluitende ledenexcursie 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. 
 
24-10-2019 Openingsavond met een lezing in 
Het Anker, voor knotters van onze VWG en van 
het Zaans Rietveld. 
26-10-2019: Start van het knotseizoen,  
02-11-2019: Nationale Natuur Werkdag 
(Deze dag wordt vrijdagochtend 01-11-2019 
voorbereid) 
 
Knotdata vervolg:  
16-11-2019, 30-11-2019, 14-12-2019,  
28-12-2019 “Oliebollenknot”, 
04-01-2020, 18-01-2020, 01-02-2020,  
15-02-2020, 29- 02- 2020, 
14-03-2020: Slotdag knotseizoen 
 
Extra: Werkuitje knotploeg: 
Vr. 18-10 t/m Zo. 20-10-2019 
Werken in Montfort (L). Dit uitje is al volgeboekt! 
  

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

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 13/14-04-2019, 14/15- 09-2019. Ton Renniers 

(071-5411315) 

WBW/ 
     EBW Zaterdag World- of European Bird Watch: 

05-10-2019 
Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 
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Bericht van de voorzitter 
 

Politieke veranderingen 
Terwijl ik in de serre 
voor de Braakbal zit 
te schrijven, word ik 
constant afgeleid 
door alles wat voor-
bijvliegt of zich laat 
horen. Het is volop 
lente. Spreeuwen 
vliegen met nestma-
teriaal of zijn op een 
tak aan het paren. De 
takken van bomen 
die uitlopen of al in 

bloei staan zoals het krentenboompje. 
 
Ik zie de schapen en hun lammeren in de wei 
lopen. Dit zal overigens niet lang meer duren. 
Natuurmonumenten heeft grote plannen met 
dit gebied. In onze ogen mooie plannen, maar 
daar zal niet iedereen zo over denken. 
 
De wereld om ons heen verandert in rap tem-
po. Natuurbeleid is veelal een provinciale aan-
gelegenheid. Recent zijn er landelijk verkiezin-
gen voor de provinciale staten en de water-
schappen geweest. We hebben allemaal onze 
stem kunnen uitbrengen en de uitslagen - die 
toch wel wat verassend waren- kunnen volgen.  
 
Een forse groei voor Groen Links, maar ook 
voor een nieuwkomer, het Forum voor Demo-
cratie. Zij zijn zelfs de grootste partij geworden 
in onze provincie Zuid-Holland. Op hoofdlijnen 
kennen we ook het programma van deze partij. 

De grote vraag is wel wat dit zal betekenen 
voor de toekomst van onze provincie. 
Als vogelwerkgroep zijn wij al jaren actief in een 
deel van het Groene Hart. Een prachtig open 
gebied dat drie provincies overlapt, waar even 
zo vele provincies dus ook wat over te zeggen 
hebben. 
 
Maar we merken dat dit Groene Hart al jaren 
onder druk staat. Dat gemeenten met woning-
nood kampen en willen uitbreiden in het bui-
tengebied. Zo verdwijnen er steeds meer stuk-
ken van ons Groene Hart. Waarom vraag je je 
af, waarom is deze expansie niet meer gericht 
op hoogbouw binnen de gemeentegrenzen. 
Iedere gemeente heeft wel locaties binnen zijn 
gemeentegrens waar hoogbouw zou kunnen 
verrijzen. We weten dat veel vooral jonge men-
sen door drukke werkzaamheden, hun gezin en 
allerlei andere activiteiten, geen tijd hebben 
voor een tuintje. Vaak wordt zo’n tuin dan maar 
betegeld, wat weer voor veel wateroverlast 
zorgt. 
 
Het gebied waar binnen wij als vogelwerkgroep 
actief zijn, staat ook onder grote druk. De daar-
in liggende gemeenten plegen ook een grote 
aanslag op deze kwetsbare ruimte. Industrie, 
woningen en nieuwe wegen vragen steeds 
meer ruimte uit dat Groene Hart. Ontwikkelin-
gen die gaande zijn of nog komen, zullen we op 
de voet moeten blijven volgen. Hoe wij dit gaan 
aanpakken, zullen we op korte termijn moeten 
besluiten. We gaan spannende tijden tegemoet. 

 
 
            Bas Bijl 
            Voorzitter 
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KNOTGENOEGENS 
JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER SEIZOEN 2017-2018 

 
Na het meest enerverende jaar in onze geschiedenis (seizoen 2017-2018) was het de vraag, of het dit keer 
weer zo hectisch zou worden. Ik kan verklappen dat dat het geval was!  Hieronder een impressie van alles wat 
er gebeurd is.   
 
 
De opperknotter op het tweede treetje 
Hij houdt er niet zo van om in het middelpunt van 
de aandacht te staan, onze nieuwe opperknotter 
Bert. Maar ik moet hem toch even in het zonnetje 
zetten: bijna elke dag was Bert aanwezig op de 
Kruiskade, om hout te verkopen, dingen te regelen, 
met de bosmaaier te werken, het terrein te onder-
houden etc. etc. Voor het tweede jaar bewijst Bert 
zijn onschatbare waarde voor de knotploeg! Bert 
zou hier meteen aan toevoegen: vergeet vooral al 
die andere harde werkers van de knotploeg niet!! 
Bij deze. 
 
Contacten met Staatsbosbeheer (SBB) 
Sinds een paar jaar hebben we contacten met de 
nieuwe beheerder en nieuwe boswachters. De 

samenwerking verloopt prima! Zo zorgde SBB voor 
nieuwe kastanjehouten palen voor de oeverbe-
scherming, voor een kraantje en zagers om een 
aantal lastige grote essen langs de weg te verwijde-
ren, voor nieuw bosplantsoen en een kraantje om 
gaten te maken voor de aanplant van dat nieuwe 
bosplantsoen, voor het versnipperen van essentak-
ken, en voor houtsnippers om op de wandelpaden 
aan te brengen. We kregen zelfs een taartje en een 
cadeautje (een drinkbeker) als dank voor onze 
werkzaamheden. Over onze ideeën voor het beheer 
van de Kruiskade/Spookverlaat wordt constructief 
meegedacht. We hopen en verwachten dat de 
samenwerking zo plezierig blijft verlopen.   
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Een alliantie met de knotters van het Zaans Riet-
veld 
Voor het tweede seizoen kwamen wij onze broeders 
en zusters van het Zaans Rietveld helpen met het 

wegwerken van achterstallige klussen in dat gebied. 
Wij kwamen drie keer helpen, op 10 november 
2018, op 12 januari 2019 en op 9 februari 2019. We 
hebben met beide groepen veel wilgen langs het 
pad evenwijdig aan de N11 verwijderd en geknot. 
Ook werd uitlopende begroeiing dat over dat pad 
liep teruggezet. En onze collega's van het Zaans 
Rietveld kwamen ons helpen tijdens de Natuur-
werkdag en tijdens onze Boomplantdag op 9 maart 
2019.  
 
Voorjaars- en zomerklussen 2018 
Het echte seizoen liep vorig jaar naadloos over in 
het volgende, want meteen na de winterklussen 
begonnen we met de aanplant van struiken en 
bomen in de kaalgekapte vlaktes, waar we de essen 
verwijderd hadden. We klaarden deze forse klus in 
slechts drie weekenden (vrij- en zaterdagen) met 
gemiddeld zo'n acht planters per keer. Vele hon-
derden struiken en bomen werden door ons aange-
plant. Maar dat is gebeurd op gronden waar de 
braam al vele jaren de baas is. Om de jonge aan-
plant een kans te geven, moesten we de braam dus 
bestrijden. Dat deden we door opkomende uitlo-
pers van de oude, tijdens het vorig seizoen verwij-
derde, braamstruiken uit te spitten. Daarnaast 
moesten ook brandnetel en her en der het kleef-
kruid in toom gehouden worden. Een zware klus, 
tijdens het zeer hete voorjaar en gedurende de 
lange, allerwarmste zomer ooit. We zijn daar met 
een paar mannen en vrouwen vele weekenden lang 
zwetend en ploeterend mee bezig geweest. Alle 
leden van het Bomen- en Struiken Bevrijdingsfront 
erg veel dank voor de inzet. De grote droogte heeft 
gelukkig nauwelijks gezorgd voor verliezen onder de 
nieuwe aanplant.   

Verder werden de meidoorns langs het pad naar de 
Amaliahut weer van onkruid ontdaan.  
Aan het eind van de zomer werd het vogeleiland 
weer van de weelderige begroeiing afgeholpen. 
Daarvoor werd de in het voorjaar van de bodem van 
de plas gelichte roeiboot opnieuw te water gelaten.  
 
Omdat we vorig seizoen zo ontzettend veel hout 
hebben gekapt en naar het erf van de familie Kerk-
vliet hebben vervoerd, leek het een goed idee om 

een Haardhoutdag te organiseren, waarbij we 
zouden proberen om zo veel mogelijk hout te ver-
kopen. We hielden deze dag op 28 april 2018. 
Helaas viel de publieke belangstelling nogal tegen. 
Er werd 8 kuub hout besteld, en nog voor 40 euro 
aan “los” hout en aan andere attributen verkocht. 
Wat veel beter bleek te werken: via Peter kwamen 
we in contact met een schoorsteenveger, die bereid 
was om via zijn sociale media te delen dat wij 
haardhout in de aanbieding hadden. Het liep daarna 
meteen als een tierelier met de houtverkoop. De 
zagers en klovers konden de bestellingen zowat niet 
bijbenen; al eind mei 2018 werd het eerste hout 
weer uit de Houtsnip gehaald. Het extra hout dat op 
het erf van de familie Kerkvliet lag opgeslagen, was 
toen al verkocht. Wie had dat aan het eind van vorig 
seizoen voor mogelijk gehouden? Bert heeft vele 
kilometers gereden om veel van dat hout bij de 
tevreden klanten af te leveren. 
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In juli gaf de houtkloofmachine, die al 11 jaar trou-
we dienst had bewezen, de geest. Zonder klover is 
het lastiger om al die kuubs aan de man te brengen, 
dus een nieuwe moest er meteen komen. De opvol-
ger loopt op sterkstroom en heeft een groter ver-
mogen en kan dus nog weerbarstiger houtblokken 
aan. 
 
Eind juli 2018 begonnen we al weer met het kappen 
van zieke essen. Er bestaat in deze tijden van essen-
taksterfte eigenlijk geen echt knotseizoen meer. Als 
eerste werd een deel van het vierde perceel vanaf 
de vogelplas aangepakt, omdat de ziekte daar al een 
aardig aantal essen had vermoord. De stammen 
werden met de shovel van de familie Kerkvliet naar 
het erf vervoerd, en daar in de Houtsnip neerge-
legd. Dat kon omdat er in het voorjaar en de zomer 
al zo veel hout was verkocht, dat het houthok al 
deels weer leeg was.  
 
Met de bosmaaier met daarop een nieuw mecha-
nisme gemonteerd (speciaal om bramen mee aan te 
pakken), werden door Wil in de te rooien percelen 
nu eerst de bramen weggemaaid. De struikresten 
werden op grote hopen bij elkaar gehooid. De onder 

handen genomen bospercelen leken wel op stads-
parken na deze grondige verwijderactie. Bert was in 
zijn nopjes. Later heeft Bert zelf ook nog de nodige 
bospercelen van bramen ontdaan. Zijn pas verwor-
ven brevet “bosmaaier” kwam daarbij goed van pas. 
Eind juli 2018 werd ook een begin gemaakt met een 
volgend essenperceel. Dit is het perceel dat het 
dichtst bij de N11 ligt. Dat was vorig seizoen al voor 
een flink deel gerooid, maar nu ging het resterende 
deel onder de zaag. Alleen de andere boomsoorten 
(hier met name elzen) en struiken mochten blijven 
staan. Er werd stevig doorgebuffeld, waardoor deze 
klus, inclusief het afvoeren van al dat hout naar de 

Houtsnip, al op 13 oktober 2018, dus nog voor de 
start van het echte knotseizoen, was geklaard. Het 
afvoeren gebeurde met behulp van de shovel, de 
kiepcombinatie en het 'personeel' van Andries. 
Om al dat hout beter te kunnen opslaan is de ruimte 
op het erf van de familie Kerkvliet vergroot, op 
initiatief van Andries. Er is een flink stuk verhard 
terrein bijgekomen met een goede afwatering (er is 

een kolk geplaatst, die afwatert op het slootje).  
 
De aanpak van de essentaksterfte 
Na aanvang van het “echte” knotseizoen (eind 
oktober 2018) gingen we verder met het rooien van 
de essen op perceel 2 en 4. Dat laatste perceel 
wordt geheel gerooid, zodat aan het eind van het 
knotseizoen het perceel langs de N11 en perceel 4 
volledig opnieuw konden worden beplant. Op 
perceel 2 blijft een deel van de essen (voorlopig) 
staan, om te voorkomen dat het er te kaal gaat 
uitzien. De rest van dit perceel werd ook ingeplant. 
Met het inplanten van het nieuwe bosplantsoen 
werd een begin gemaakt op 8 maart 2019. De drie 
percelen werden door een kraantje met machinist 

voorzien van plantgaten voor de nieuwe aanplant.  
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Dat scheelt ons een hoop werk, want gaten maken 
in de zware klei is een stevige klus. Het kraantje 
zorgde in de zeer natte ondergrond wel voor een 
stevige insporing, dat was jammer. Maar wat waren 
de planters, die vanaf 9 maart 2019 met het inplan-
ten van het bosplantsoen, bestaande uit maar liefst 
8 verschillende soorten struiken en bomen, blij met 
het voorwerk. Dat scheelde heel wat tijd en moeite. 
We hadden 9 maart 2019 uitgeroepen tot Boom-
plantdag, en alle leden van de VWG en onze colle-

ga's van het Zaans Rietveld uitgenodigd om een 
dagje mee te komen werken. Er waren helaas nau-
welijks andere leden dan onze eigen knotters op af 
gekomen. Wel een flinke delegatie van het Zaans 
Rietveld. In totaal gingen we met 16 mensen aan de 
slag, en deden meteen geheel perceel 2 en een deel 
van perceel 4.    
Ten aanzien van de overige bospercelen was met 
SBB afgesproken dat dit seizoen in ieder geval de 
essen die op de weg zouden kunnen vallen, zouden 
worden gerooid. Vorig seizoen was weliswaar de 
eerste rand vrijgemaakt, maar de lengte van de 
essen is zodanig (veel exemplaren halen ruim 25 
meter), dat zij alsnog de weg zouden halen indien zij 
door essentaksterfte verzwakt, het loodje zouden 
leggen. Het aanpakken van deze onveilige situatie 
had een hoge prioriteit. Er was echter nog ruimte in 
het werkschema om ook de knot-essen op perceel 3 
grotendeels te vellen.   
 
Eind 2018 kwam Wil voorrijden met een allerliefst 
klein tractortje met een even schattig aanhangertje 
er achter, geleend van de mensen van Taart&Tuin in 
Aarlanderveen.  
Het tractortje bleek klein maar dapper, want heel 
wat ritjes hout zijn met deze mini-combinatie van 
de bospercelen en van de kade afgevoerd naar het 
erf van de familie Kerkvliet. 
Tijdens het seizoen werden gestaag alle voorkanten 
van de bospercelen verder van essen ontdaan. 

Daarbij werden we op 15 februari 2019 een dagje 
geholpen door twee mensen van Staatsbosbeheer 
en een kraanmachinist met kraantje. Met hun hulp 
werden wat zware essen aan de voorkant van het 
driehoekbos gerooid. Het hout werd door Jan Kerk-
vliet meteen met de tractor met kiepaanhanger 
naar het erf afgevoerd.  
 
De Natuurwerkdag 
Na een jaartje te hebben overgeslagen, heeft de 
commissie Landschapsbeheer besloten om in 2018 
weer mee te doen aan de Nationale Natuurwerk-
dag. Een mooie gelegenheid om ons te presenteren 
aan het publiek, om wat extra werk gedaan te 
krijgen en om te proberen extra vrijwilligers (liefst 
wat jongere) aan ons te binden. 

Op 3 november was het zo ver. Deze editie was 
weer een groot succes. We mochten 31 mensen 
begroeten, waarvan 11 gasten. Er werd in drie 
verschillende ploegen ontzettend veel werk op de 
kade verzet. Vooral veel knotwilgen werden aange-
pakt, en dat was hard nodig ook, want op de kade is 
het nodige achterstallig onderhoud.  
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Andere seizoen klussen 
De belangrijkste seizoen klus van dit jaar, naast de 
aanpak van de essentaksterfte, was het vele werk 
op de oude houtkade. Deels is dit achterstallig 
onderhoud, omdat we van SBB lang de essen op de 
kade niet mochten aanpakken, juist in verband met 
de essentaksterfte. Vorig seizoen was een ploeg 
onder leiding van Sjon al begonnen om vanaf de 
Carol Honsbeek brug de kade een opknapbeurt te 
geven. Daar werd dit seizoen mee verder gegaan.  
We kwamen een heel eind; de kade is aan beide 
zijden vele honderden meters aangepakt. Sommige 
voorbijgangers zijn erg geschrokken van de rigide 
aanpak, maar ik verzeker u: over 3 jaar zijn de 

bomen en struiken al weer prominent in beeld. Sjon 
heeft en passant ook nog wat bomen en struiken in 
de aangepakte delen van de kade aangeplant. Het 
wordt er alleen maar mooier op! 
 
Een klein seizoen klusje was het verwijderen van 
overhangende takken langs het fietspad naar de 
Oostvaart. Dit werd door ruim 10 knotters in een 
halve werkochtend geklaard.  
 
Onder leiding van Cor werd het bosje aan de Vier-
heemskinderenweg, vlakbij De Wilck, onderhanden 
genomen. Daar was nogal wat achterstallig onder-
houd. In vier ochtenden werd dit werk door Cor met 
telkens twee of drie verschillende hulpkrachten, 
uitgevoerd. 
 
Ook werden de wandelpaden over de kade en naar 
Amalia van nieuwe houtsnippers voorzien. Deze 
snippers waren op 15 februari 2019 door een enor-
me vrachtwagen in twee vrachten op het erf be-
zorgd. De volgende dag hebben de twee hulpen van 
Andries, met behulp van de shovel en de kiepcom-
binatie de houtsnippers op verschillende bergen 

langs de kade gedumpt, vanaf welke plaatsen wij de 

snippers met kruiwagen over de paden vervoerden 
om ze daarna uit te harken. De bezoekers kunnen 
weer naar hartenlust flaneren over de mooie kade.  
 
SBB heeft in maart 2019 een aannemer de essen-
takken laten versnipperen die wij langs de kant van 
de weg hadden gelegd. Dat ruimde lekker op. Er 
liggen nu wat hopen langs de weg, die daarna nog 
naar de weg toe zijn gesleept. Dat wordt van de 
zomer versnipperd, is ons beloofd.  
 
 
Uitreiking van de “Gouden plons” 
Deze bijzondere eer viel dit jaar te beurt aan Tineke, 
die in het begin van het knotseizoen een beetje nat 
werd. Omdat er verder -alweer- geen spectaculaire 

plonzen werden gemaakt, was zij de enige genomi-
neerde. De jury was er dus snel uit. Helaas gaat 
Tineke door verhuizing naar het verre Drenthe geen 
deel meer uitmaken van onze vaste kern knotters. 
Zij heeft echter beloofd om de wisselbeker tijdig te 
retourneren voor het volgende seizoen. 
Tineke, nogmaals bedankt voor jouw inzet voor de 
knotploeg door de jaren heen!  

           Ronald Klingers 
           Foto’s: Margot Klingers 
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Hoeksche Waard en ZH-Delta 
Ledenexcursie zaterdag 26 januari 2019 

 
Elke keer leer ik weer nieuwe dingen als ik mee ga 
met een excursie. Niet alleen over vogels maar ook 
over het mooie land waarin we wonen. Vandaag 
ging de excursie richting de Hollandse Delta en zoals 
het in de route beschrijving stond, beginnen we in 
de Hoeksche Waard.  
 
Weer thuis, na een mooie maar koude dag met 
prachtige waarnemingen, heb ik even opgezocht 
hoe dat nu zit met die Hoeksche Waard:  
De Hoeksche Waard is een samenvoeging van een 
groot aantal oude polders. De Sint Elisabethvloed 
(in 1421 was er een watersnoodramp in de graaf-
schappen Zeeland en Holland die plaatsvond op of 
rond 19 november, de naamdag van Sint-Elisabeth) 
veegde de meeste polders volledig van de kaart. Het 
Oudeland van Strijen werd als eerste in 1437 weer 
drooggelegd, daarna volgden de overige polders. 
Pas toen sprak men van de Hoeksche Waard. 
 
Het Oudeland van Strijen is een weidevogelgebied, 
waar het in het voorjaar wemelt van de grutto’s, 
tureluurs en kieviten. ’s Winters zie je hier volop 
brand- en kolganzen. Al deze vogels kun je goed 
bekijken vanuit het vogelobservatiepunt het Oude 
Gemaal aan de Hoekseweg in Strijen.  

Polder het Oudeland van Strijen is één van de oud-
ste polders van de Hoeksche Waard, bewinterdijkt 
in 1437. De oude stroomgeul "de Keen", die tot de 
inpoldering een verbinding vormde tussen het 
Hollands Diep en de Binnenbedijkte Maas, werd 
nadien gebruikt als afwateringsgeul en later als 
boezem. In de eerste tientallen jaren na de inpolde-
ring werd de polder via natuurlijke lozing ontwa-

terd, later gevolgd door windbemaling. De eerste 3 
molens in de polder verschenen waarschijnlijk aan 
het begin van de 16e eeuw: de Molenwegsche 
Molen, de Achterste Molen en de Kleine Molen. Alle 
drie uitgevoerd als wipmolen met een open onder-
toren. 
 
In 1632 werd de bemaling van de polder uitgebreid 
door de bouw van twee nieuwe watermolens: de 
Bovenmolen en de Walewegsche Molen. In deze 
vorm werd de polder tot 1879 op windkracht bema-
len, waarna twee stoomgemalen het werk gedeelte-
lijk overnamen. De Bovenmolen en de Kleine Molen 
werden hiervoor gesloopt, de Walewegsche Molen 
was in 1818 reeds afgebrand en gesloopt. De Kleine 
Molen werd in 1881 verkocht.  
 
De twee resterende molens van het Oudeland 
bleven in combinatie met de gemalen in bedrijf tot 
1936. In dat jaar besloot het bestuur van de polder 
tot het stichten van het nieuwe elektrische gemaal 
"Overwater" aan de Waleweg, die de taak van de 
molens en gemalen zou overnemen. In de winter 
van 1936/37 werden de Molenwegsche Molen en 
de Achterste Molen gesloopt en de stoomgemalen 
buiten bedrijf gesteld en ontmanteld. Het Boven-
gemaal, in 1879 gebouwd op de plaats van de 
Bovenmolen, werd in de jaren '60 van de vorige 
eeuw eveneens gesloopt. Het 'Benedengemaal' 
bleef bewaard en is enkele jaren geleden uitwendig 
gerestaureerd en ingericht als vogeluitkijkpost in 

opdracht van Staatsbosbeheer.  
 
Bij deze mooie uitkijkpost genieten we met elkaar 
van een sperwer die ruzie heeft met een paar kauw-
tjes.  
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Ik las in de nieuwe vogelatlas over de dwerggans die 
in de polder van het Oudeland van Strijen komt 
overwinteren, niet heel veel maar met een beetje 
geluk zou je hem kunnen vinden. We hadden geluk 

en vonden een klein groepje in een van de weilan-
den. 
 
We rijden verder richting Den Bommel naar de 
Bommelse Gorzen, Stad aan ‘t Haringvliet en de 
Stadse Gorzen. We zien onderweg enorme hoeveel-
heden brandganzen; weilanden vol!  
Na het bezoek aan de observatiehut (De Slechtvalk) 
bij de Westplaat-buitengronden, waar niet zoveel te 
zien was, rijden we naar Koudenhoek. Met recht 
een Koudenhoek, boven op de dijk waai je uit je 
winterjas en, nadat we allemaal het vrouwtje Riet-
gors goed hebben bekeken beneden aan de dijk, 
rijden we naar de Brouwersdam. Hier vinden we 
nog wat leuke soorten als de zwarte zee-eend en 
zwarte zeekoet.  

 
           Gerda van Kleef 
           + foto’s 

 

Waargenomen soorten 26 januari 2019 
 

Aalscholver Grote zaagbek Kuifeend Spreeuw 
Bergeend Grote Canadese Gans Meerkoet Steenloper 
Blauwe reiger Grote zilverreiger Merel Stormmeeuw 
Brandgans Grote mantelmeeuw Middelste zaagbek Torenvalk 
Brilduiker Halsbandparkiet Nijlgans Tureluur 
Bruine kiekendief Houtduif Ooievaar Turkse tortel 
Buizerd Huismus Paarse strandloper Vink 
Dodaars Kauw Pimpelmees Waterhoen 
Dwerggans Kievit Putter Wintertaling 
Ekster Kluut Rietgors Wilde eend 
Fazant Knobbelzwaan Rotgans Wulp 
Fuut Kolgans Scholekster Zilvermeeuw 
Geoorde fuut Kokmeeuw Slechtvalk Zwarte kraai 
Grauwe gans Krakeend Slobeend Zwarte zee-eend 
Graspieper Kuifduiker Smient Zwarte zeekoet 

  

Rietgors 
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Krakeend 

AANKONDIGING TELLING FEBRUARI 2019 
 
Beste mensen, 
 

Soms heb je indrukken, gebaseerd op een gevoel, gevoed 
door waarnemingen. Het gevaar van zulke indrukken is 
dat het gevoel niet klopt met de werkelijkheid. Zo heb ik al 
tijden de indruk dat we steeds meer krakeenden zien dan 
wilde. Dus maar eens nauwkeuriger gekeken in de polder 
die ik samen met Jan tel: de Riethoornse. Welnu: in janua-
ri telden we daar 172 krakeenden tegenover 128 wilde. In 
een volgende nieuwsbrief wil ik dat voor alle telgebieden 
doen, maar daar kom ik nu even niet aan toe, want het is 
nogal een uitzoekerij. 
 
 

De aantallen en soorten die opvielen in januari. 
Op de Zegerplas 6 dodaarsjes en in de bosjes naast de plas een groene specht. In de Doespolder een 
smelleken, voor onze telgebieden toch een zeldzaamheid en in de Vlietpolder 26 rietganzen. Voor 
toendrarietganzen moest je in de Lagenwaardse polder zijn, daar zaten er namelijk 1400 met nog 5 
kleine rietganzen. Daar ook 110 kleine zwanen. Helaas bleef de juveniele zeearend daar niet tot de 
teldatum zitten, maar een blauwe kiekendief is ook niet verkeerd. Het is de jagers nog niet gelukt om 
alle grote Canadese ganzen uit te roeien in onze provincie, want in de Achthovener polder zaten er 
144. In de polder daarnaast, de Hondsdijkse polder, nog 4 kleine zwanen en een slechtvalk. Kolganzen 
zaten met 530 exemplaren in de Grote Polder Zuid en met 700 in de Barrepolder. In de Oostbroekpol-
der 991 stormmeeuwen, 1012 spreeuwen en 2 pijlstaarten. 10 pijlstaarten in De Wilck met nog 6120 
smienten, 28 slobeenden, een havik, een slechtvalk, 935 kieviten en 4 kemphanen. In de Groenendijkse 
polder 1157 smienten, een sperwer en 184 wulpen. De enige grote gele kwikstaart werd geteld in de 
Riethoornse polder. 
 
Dan nog iets persoonlijks: eind volgend jaar verhuizen 
we naar een nieuw te bouwen appartement in Hazers-
woude-Rijndijk. Per 1 juli dit jaar is ons huis verkocht. De 
tussenliggende periode overbruggen we in Goedereede. 
Dat betekent dat ik na dit seizoen het coördinatorschap 
ga opgeven. Wie wil het stokje van me overnemen? Als 
je belangstelling hebt, wil ik je graag informeren over 
wat het inhoudt. Hopelijk meldt zich iemand. 
Voor nu in ieder geval een plezierige februaritelling. 
Volgens de voorspellingen zal het aan het weer niet 
liggen. 
 
 
 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 
+ foto’s 

  

Wilde eend 
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LEZING OEVERZWALUWEN 
14 maart 2019 

 
De VWG heeft sinds enige tijd twee oeverzwaluwenwanden in beheer. Naast de traditionele wand, die langs de 
N11 staat en al vele jaren succesvol is, is er een tweede oeverzwaluwenbroedplaats bijgekomen, in de Munnik-
kenpolder te Leiderdorp. De daar gebruikte methode is nieuw. In plaats van een wand gaat het om een gebouw-
tje met achter de nestgaten een soort nestkastjes achter met zand gevulde betonnen pijpen. Die nestpijpen en 
kastjes kunnen gereinigd worden. Dit gebeurt na afloop van ieder broedseizoen. Het was even afwachten of de 
oeverzwaluwen deze afwijkende broedgelegenheid wel zouden accepteren. Dat bleek het geval: in het eerste 
jaar hadden we 5 bezette kasten, het afgelopen jaar zelfs 24! Het is erg leuk om zo’n nestje met soms daarin 
enige achtergebleven eieren goed te kunnen bekijken. Het wakkert ook de nieuwsgierigheid naar het wel en wee 
van de oeverzwaluwen verder aan. Om die reden hebben we Marjos Moermans, een erkend zwaluwendeskun-
dige, gevraagd om voor de leden van onze vogelwerkgroep een lezing te houden over deze fascinerende vogel-
soort. De lezing vond plaats op 14 maart jl. in het Anker.  
Hieronder treft u een samenvatting en bewerking van haar lezing aan. 
 
 

              Zwaluwen, adviesbureau 
                                                                                                           op non-profit basis 
 
                                       
                                                      

Oeverzwaluw 
 

Van de vogelsoorten die zwaluwen worden ge-
noemd is de oeverzwaluw de eerste die in het 
voorjaar terugkeert uit Afrika naar de broedge-
bieden in onze streken. Zijn wetenschappelijke 
naam: Riparia riparia klinkt als een lente-
melodietje.  
De Nederlandse naam Oeverzwaluw verwijst naar 
zijn broedplaats, niet óp maar ín de oever. Dat is 
eigenlijk heel bijzonder, een vogel die in de grond 
broedt. 
Het is dan ook niet vreemd dat de mensen heel 
lang hebben gedacht dat de zwaluwen na de 
zomer veranderden in kikkers die in de modder 
wegkropen gedurende de winter en daar bleven 
tot het voorjaar en dan weer veranderden in 
zwaluwen.  
Dat de zwaluwen die na zomer ineens verdwe-
nen, op weg gingen om 6000 km ver te overwin-
teren aan de andere kant van de wereld, was 
volstrekt ondenkbaar. Geloofwaardiger was dat 
ze van gedaante veranderden want rupsen wer-
den toch immers ook vlinders?  

Het zou nog honderden jaren van ontdekkingsrei-
zen en natuurstudie duren voordat duidelijk 
werd, dat miljoenen trekvogels elk half jaar zulke 
onmetelijk verre reizen moesten maken om de 
winter te kunnen overleven. 
 
Niet de kou jaagt de trekvogels naar het zuiden, 
want vogels zijn door hun dikke donspakjes goed 
beschermd tegen kou. Het is het gebrek aan 
voedsel waardoor ze gedwongen worden die 
lange reis te maken, immers zwaluwen leven 
uitsluitend van vliegende insecten en die zijn hier 
in de winter vrijwel verdwenen. 
 
De eerste oeverzwaluwen worden bij zacht weer 
soms al half maart gezien en die nemen een 
risico. Want ze keren terug naar streken waar het 
insectenleven vrijwel tot stilstand kwam gedu-
rende de winter. Vooral als het lang koud blijft, 
lopen die vroege oeverzwaluwen de kans dat er 
nog te weinig insecten in de lucht zijn en dus door 
voedselgebrek het niet redden. Naarmate het 
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voorjaar vordert, het warmer wordt en er meer 
vliegende insecten komen, arriveren er ook 
steeds meer oeverzwaluwen en keren ook de 
andere zwaluwensoorten terug.  
De oeverzwaluwen zijn gemakkelijk te herkennen 
aan hun kleur. De andere zwaluwsoorten hebben 
een zwarte of zwartachtige bovenzijde maar de 
oeverzwaluw is donker beige/grijs, de kleur van 
nat zand, waardoor ze een geheel vormen met de 
omgeving waar ze nestelen, een volmaakte 
schutkleur. Hun onderzijde is wit met een bei-
ge/grijs keelbandje  
 
Ze gaan dan vrijwel direct op zoek naar nestelmo-
gelijkheden want dat is het doel van die lange 
trektocht, ze komen naar hier om te broeden. 
Oeverzwaluwen zoeken naar verticale wanden 
die ze meestal vinden in hoge rivieroevers die 
vrijkomen als het hoge winterwater zakt in de 
rivieren.  
 
Inmiddels heeft de paarvorming al plaats gehad 
en gezamenlijk zoekt het broedpaar een geschikte 
plek om een nestgang te graven, meestal hoog in 
een steile wand en ze graven ook samen een 
broedgang uit van 70 tot 100 cm lengte.  
 

Ze graven met hun pootjes die bij de klauwtjes 
voorzien zijn van borstelige veertjes, ze doen dat 
liggend op hun zij en het losgekomen zand wer-
ken ze met hun vleugels achterwaarts naar bui-
ten.  
In 2 a 3 dagen is zo’n broedgang gereed en dat is 
verrassend snel, zeker voor zo’n kleine vogel als 
de oeverzwaluw die maar 12 cm groot is en ge-
middeld slechts 14 gram weegt. Naar achter toe 
loopt de broedgang een beetje omhoog (tegen 
inwateren?) met aan het einde de nestkamer met 
het nest, gemaakt van verdroogde plantenresten. 
Het wordt gestoffeerd met een weelderige laag 

gekrulde witte veren van watervogels, typisch 
voor oeverzwaluwnesten.  
Nestmateriaal is begerenswaardig en broedparen 
proberen het uit elkaars nesten te roven. 

 
Het gemiddelde legsel bestaat uit 5 eieren die 
met tussenpozen van een dag worden gelegd, het 
vrouwtje begint te broeden vanaf het derde ei. 
Beide partners broeden om beurten, maar het 
vrouwtje zit langer en vaker op de eieren. De 
broedtijd duurt ongeveer 2 weken en de laatst 
gelegde eieren komen ook het laatst uit. Er is dus 
leeftijdsverschil tussen de jongen en de vroegst 
geborenen hebben meestal meer overlevingskan-
sen want zij zijn het grootst en het behendigst bij 
het voedsel aannemen. Als er voldoende voedsel 
is, zullen de nakomertjes voldoende krijgen om 
ook groot te worden. Maar bij weinig insecten-
aanbod in slechte zomers worden alleen de oud-
ste jongen groot en dat is in belang van het over-
leven van de soort: beter drie sterke jongen dan 
vijf zwakke vogels. 
Naarmate de altijd hongerige jongen groter wor-
den, schuiven ze steeds verder naar voren in de 
broedgang en na de tweede week zitten ze al vlak 
bij de ingang te wachten tot de ouders arriveren 
met voedsel.  
 
Ze roepen daarbij naar hun ouders om voedsel en 
dat is het moment dat de broedvogels het afzon-
derlijke stemgeluid van elk jong leren herkennen. 

Foto: W. Smeets 

Tekening: Zwaluwen adviesbureau 
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Na drie weken nesttijd doen ze hun eerst vliegpo-
gingen om weer snel terug te keren naar de eigen 
broedgang.   
 
De ouders vliegen die eerste dagen nog achter 
hun jongen aan die ze nu te midden van die 
drukke kolonie herkennen aan hun stemgeluid. 
Om ze bij te voeren en ze te helpen om de juiste 
broedgang terug te vinden.  
 

 
Al snel leren de jonge vogels zelf insecten te 
vangen en worden hun vluchten langer, maar de 
eerste dagen keren ze nog steeds terug om te 
slapen in het vertrouwde nest. Na een week 
zoeken ze zelf voedsel verder weg van de geboor-
tekolonie. ’s Nachts slapen grote groepen jonge 
oeverzwaluwen in het riet en wilgenstruweel 
maar ook in verlaten broedgangen.  Bij het rond-
zwerven in grote groepen verplaatsen ze zich over 
afstanden van 150 tot 300 km waarbij ze waar-
schijnlijk hun conditie opbouwen, het landschap 
afzoeken naar voedselrijke gebieden en naar 
broedlocaties voor het volgende broedseizoen als 
ze geslachtsrijp zullen zijn.  
Wanneer hun jongen zelfstandig zijn, beginnen de 
broedvogels al snel aan tweede legsel of ze dat 
doen in hun oude broedgang is niet duidelijk, 
wellicht wel als zich daarin niet te veel parasieten 
hebben ontwikkeld. 
 
Als de zomer op zijn einde loopt, verzamelen 
broedvogels en jonge oeverzwaluwen zich om in 

groepsverband naar Afrika te trekken. Zolang ze 
over Europa vliegen maken ze vrij korte dagtrips 
van 200 km, ‘s nachts slapen ze in struiken en riet. 
Maar als ze Afrika bereiken wacht hen de moor-
dende oversteek over de Sahara.  
Als ze dat overleven en Niger en Senegal bereiken 
ten zuiden van de Sahara komen ze in de over-
winteringsgebieden en het is te hopen dat daar in 
de regentijd voldoende regen is gevallen zodat de 
rivieren buiten hun oevers traden er een rijk 
voedselgebied is ontstaan.  
 
Broeden doen de oeverzwaluwen niet tijdens het 
overwinteren in Afrika, maar in die rustperiode 
moeten ze daar wel voldoende op krachten ko-
men om enkele maanden later weer opnieuw de 
uitputtingsslag over de Sahara te volbrengen om 
terug te kunnen keren om te broeden in West-
Europa. 

 
In onze streken lijkt water in de rivieren nog 
voldoende aanwezig, maar natuurlijke hoge 
oevers om broedgangen in te graven zijn er niet 
zo veel in Nederland en zijn vooral te vinden in 
Oost- en Zuid-Nederland.  
Gelukkig hebben onze vogelbeschermers daar 
oplossingen voor bedacht. 

 
Marjos Mourmans   
Zwaluwen, Adviesbureau 2019 

  

Foto: K. Dansen 
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WAARNEMINGSOVERZICHT DE WILCK 2018 
  

Knobbelzwaan Grote Zilverreiger Bosruiter Boerenzwaluw 
Kleine Zwaan Blauwe Reiger  Witgat Huiszwaluw 
Grauwe gans Purperreiger Tureluur Graspieper 
Soepgans Ooievaar Zwarte Ruiter Witte Kwikstaart 
Kolgans Lepelaar Groenpootruiter Gele Kwikstaart 
Toendrarietgans Bruine kiekendief Grutto Grote Gele Kwikstaart 
Grote Canadese Gans Blauwe Kiekendief IJslandse Grutto Roodborst 
Brandgans Buizerd Regenwulp Paapje 
Roodhalsgans (171) (esc.?) Ruigpootbuizerd Wulp Tapuit 
Nijlgans Havik Bokje Kramsvogel 
Bergeend Sperwer Watersnip Grasmus 
Smient Torenvalk Kemphaan Rietzanger 
Slobeend Slechtvalk Kokmeeuw Kleine Karekiet 
Krakeend Waterhoen Stormmeeuw Bosrietzanger 
Pijlstaart Meerkoet Zilvermeeuw Pimpelmees 
Wilde eend Kraanvogel Kleine Mantelmeeuw Ekster 
Soepeend Scholekster Grote Mantelmeeuw Kauw 
Wintertaling Kluut Visdief Zwarte Kraai 
Zomertaling Steltkluut Turkse Tortel Spreeuw 
Tafeleend Kleine Plevier Holenduif Huismus 
Kuifeend Bontbekplevier Houtduif Ringmus 
Patrijs Goudplevier Halsbandparkiet Vink 
Fazant Kievit Koekoek Groenling 
Dodaars Bonte Strandloper Velduil Putter 
Fuut Kleine Strandloper Gierzwaluw Kneu 
Aalscholver Oeverloper Veldleeuwerik Rietgors 

 
In 2018 werden in dit SBB-gebied totaal 104 vogelsoorten waargenomen. Daarvan was er 1 nieuw voor 
het gebied: de Roodhalsgans (gebiedsvolgnummer 171). Mogelijk betreft dit een exoot; dit is niet in 
Waarneming.nl aangegeven, maar is wel de mening van Cor Kes. 

In de jaren 2017 aflopend t/m. 2015 werden respectievelijk 107, 90 en 98 vogelsoorten waargenomen. 

Ter vergelijking: het jaar 2018 leverde voor het SBB-gebied aan de oostkant van de Gemeneweg, 
Spookverlaat/Kruiskade, 105 vogelsoorten op, het totaal in de periode 1980/2018 staat er sinds 2018 
op 198. Aangaande park/heemtuin De Houtkamp in Leiderdorp zijn de cijfers: 2018 – 80 soorten, het 
hele tijdvak 1980/2018 staat er nu op 164. 

De meeste waarnemingen komen van Cor Kes en Johan van der Haven via het Meetnet Weidevogels en 
het BMP, de Sovon-Wintertellingen, verder van andere VWG-leden, uit Waarneming.nl en de niet-
leden-gebiedswebsite via de VWG. 

              Cor Kes, Johan van der Haven,  
met assistentie van Bert van Eijk 
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OOSTVAARDERSPLASSEN  
Excursie zaterdag 23 maart 2019 

 
Onze heenreis van 88 km. duurt 1 uur en 8 minuten. 
Maar ondanks dat arriveren we als eerste.  
 
Bij bezoekerscentrum de Oostvaarder vallen we 
gelijk al met ons neus in de boter. Er loopt een 
heuse kraanvogel te foerageren. Het zicht is niet 
optimaal, maar de duidelijke koptekening geeft aan 
dat dit een adult is.  
 
Grote groepen brandganzen lopen verspreid over 
het grassige terrein. Van herten en paarden is hier 
even geen sprake. Rechts zit een slechtvalk op de 
grond, te herkennen aan zijn typerende houding en 
zijn grijsblauwe rug. Twee geelpootmeeuwen staan 
parmantig naast elkaar te showen. Hoe langer je 
kijkt, hoe meer je kunt ontdekken, maar op een 
gegeven moment moet je weer verder. Via het Jan 
van den Boschpad lopen we tussen de rietkragen 
rechts en het uitgedunde bos links, richting de 
uitkijkpost. Hier zien we een fraai echtpaar nonnetje 
dat ongeveer even vaak onder als boven water zit. 
In de verte zweeft een bruine kiekendief. Hij vliegt 
af en aan met nestmateriaal en laat zich in het riet 
zakken. Geen tijd om eten te zoeken. We lopen via 
een parallel pad weer terug naar de parkeerplaats. 
Volgende stop over de brug bij het kleine bezoe-
kerscentrum dat niet zo vaak open is. We steken de 

weg over om uit te kijken over het Lepelaarsbos, 
waar we helaas geen lepelaars te zien krijgen, wel 
grote zilverreigers, die tot mijn verrassing zwarte 
snavels hebben. Kennelijk broedende vogels. Dat 
weten we dan weer. We dalen af, horen de harde 

zang van de Cetti’ s zanger en dat wordt op andere 
plekken nog herhaald.  
 
Op het water zien we een mooie vrouw grote zaag-
bek, die rechtsomkeer maakt als ze onze belang-
stelling opmerkt. In de verte hoor ik het tjuut tjuut 
van een tureluur. We lopen nog een eindje verder 
en keren dan terug via het pad langs het weiland. Er 
komt een donkere roofvogel overvliegen. Hij heeft 
wel wat tekening op de onderkant, heeft vrij punti-
ge vleugels, maar we kunnen niet besluiten wat het 

is. Te weinig licht?!  Gelukkig maakt de huismus bij 
het bezoekerscentrum alles weer goed. En dan te 
bedenken dat hier ook appelvinken hadden kunnen 
zitten. We gaan naar het grote Wilgenbos, waar we 
een leuke wandeling maken en ook wel wat horen, 
maar alles wordt overstemd door een afschuwelijke 

Grote zaagbek ♀  ©Gerda van Kleef 

Blauwborst   ©Gerda van Kleef 

Grote Zilverreiger  ©Gerda van Kleef 
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ratelmachine. Als die ophoudt hoor ik vlakbij de 
auto nog wel een heggenmus. Op naar het bezoe-
kerscentrum de Zilverreiger. Hier hebben we een 
uurtje de tijd, hetzij voor koffie of voor een wande-
ling langs het moerasbos en het meer. Ik kan nog 
net de matkop met zijn melancholieke liedje horen 
en zelfs nog even zien. Langs het meer is het koud - 
ondanks dat de zon nu schijnt - en vooral winderig. 
Op de terugweg ga ik naar het scherm waar twee 
fotografen staan. Daar zie ik, - en wat later velen 
met mij - een blauwborst die aan het foerageren is 
op een plas dras stukje vlak voor het scherm.  
 
De klikkende toestellen doen hem niks en iedereen 
krijgt ruim de kans deze mooie meneer te bewonde-
ren. Pittig vogeltje met een kleur blauw die wel op 
gentiaan lijkt. Op weg naar het parkeerterrein laat 
de matkop zich weer zien, evenals een staartmees. 
Leuk! Ik had de eerste staartmezen gemist. Hierna 
brengen we nog wat korte bezoekjes her en der, 
o.a. aan de twee bulten bij de spoorlijn. Alles zit wel 
erg ver weg. De zeearend zit als een donkere bol 
bovenop een dode boomstaak. Bij een dood hert 
loopt een vos, even verderop een raaf? Is die weg-
gejaagd door de vos? Dan gaan we op huis aan, 

maar op de Trekweg proberen we nog even een 
glimp op te vangen van de koereiger die hier moet 
zitten. Het stikt van de grote zilverreigers, maar een 
koereiger, ho maar. Misschien moet ik die gewoon 
thuis opzoeken in het Zaanse Rietveld. 
We gaan zonniger terug dan heen. Om 5 uur zijn we 
weer in Hazerswoude-Rijndijk. 
Rest mij nog iedereen te bedanken voor de gezelli-
ge, leerzame dag; in het bijzonder natuurlijk Jikke 
voor het uitzoeken en Gerda voor de coördinatie. 

Johan Jansen van Rosendaal 
 

Waargenomen soorten 23 maart 2019 
 

Aalscholver Grote Bonte Specht Lepelaar Staartmees 
Baardmannetje Grote Mantelmeeuw Matkop Stormmeeuw 
Bergeend Grote Zaagbek Meerkoet Tafeleend 
Bonte Strandloper Grote Zilverreiger Merel Tjiftjaf 
Blauwe Kiekendief Heggenmus Nijlgans Torenvalk 
Blauwe Reiger Houtduif Nonnetje Tureluur 
Brandgans Huismus Pimpelmees Turkse Tortel 
Bruine Kiekendief IJsvogel Pijlstaart Vink 
Buizerd Kauw Putter Waterhoen 
Cetti's Zanger Kievit Raaf Watersnip 
Dodaars Kleine Mantelmeeuw Rietgans Wilde Eend 
Ekster Kluut Rietgors Wintertaling 
Fazant Knobbelzwaan Roodborst Winterkoning 
Fuut Kokmeeuw Scholekster Witte Kwikstaart 
Gaai Kolgans Slechtvalk Zanglijster 
Geelpootmeeuw Koolmees Slobeend Zilvermeeuw 
Goudhaan Kraanvogel Smient Zwarte Kraai 
Grauwe Gans Krakeend Spreeuw Zeearend 
Groenling Kuifeend   

  

Matkop    ©Gerda van Kleef 
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AANKONDIGING TELLING MAART 2019 
 
Beste mensen, 

Goed nieuws! Ton Renniers neemt de coördinatie van de winter-
tellingen van mij over. Ik ben erg blij dat Ton dat na dit seizoen 
gaat doen. Dank daarvoor! Hier alvast zijn mailadres voor voor-
komende gevallen: tonrenniers@gmail.com  
In de vorige nieuwsbrief heb ik beloofd om het aantal krak- en 
wilde eenden in onze telgebieden met elkaar te vergelijken. 
Welnu, we telden 870 krakeenden en 949 wilde eenden. Bij het 
opmaken van het lijstje zag het er lange tijd naar uit dat de wilde 
eend ruimschoots in de meerderheid zou zijn, maar toen bleken 
er in de Riethoornse polder 434 krakeenden te zitten. Voorna-
melijk op het plasje bij de vogelkijkhut Amalia.  
Ondertussen meldden de eerste lentevogels zich in februari ook 
weer in de polders zoals de witte kwikstaart en scholekster. 

 
De eerste 5 grutto’s werden gezien in De Wilck. Bijna uiteraard zou je zeggen.  Daar waren ook 3 veldleeuweri-
ken en graspiepers, 777 kieviten, 11 pijlstaarten, een slechtvalk, 6247 smienten en 973 kolganzen. Ook nog 500 
kollen in de Groenendijkse polder, 290 in de Grote Polder 
Zuid en 550 in de Lagenwaardse polder. Daar verbleven ook 
950 toendrarietganzen, 200 grauwe ganzen en 87 kleine 
zwanen. In de Achthovenerpolder blijkt het afschietbeleid, of 
wanbeheer, van de provincie nog geen effect te sorteren, 
want daar zaten 144 grote Canadese ganzen en 121 grauwe. 
Een sperwer werd gezien in de Hondsdijkse polder, de West-
broekpolder, de Grote Polder Noord en de Barrepolder. Om 
bij de roofvogels te blijven, in de Oostbroekpolder een havik. 
Daar zat ook een tureluur.  
Vermeldenswaardig zijn 13 dodaarzen en een rietgors bij de 
Zegerplas en 150 wulpen in de Vlietpolder. Tot slot: de enige 
2 tafeleenden werden gezien in de Riethoornse polder. 
Veel plezier met de maarttelling! 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman + foto’s 

 
INGEKOMEN LECTUUR (al nieuw) 

 
1. De Strandloper  51 – maart 2019  
 (De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
2.  Bladgroen 19.1 - januari 2019 (KNNV en IVN afdeling Leiden) 
3.  Vogels 05/2018 (winter) en 01/2019 (voorjaar) (Vogelbescherming Ned.) 
4. Limosa 91.4 – 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  

Witte kwikstaart 

Scholekster 
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DE GIERZWALUW 
Hoe een eigenwijze gierzwaluw overwinterde 

 
Het is pas echt zomer als boven de stad de gierzwa-
luwen gierend langs scheren. Voor deze zomervogel 
bij uitstek, zijn onze winters te koud. Massaal trek-
ken ze begin augustus naar zuidelijk Afrika.  
Door de opwarming van de aarde zijn de winters 
warmer. Planten en dieren uit zuidelijker streken 
vestigen zich blijvend in de Lage Landen en overle-
ven de winterkou. Een eigenwijze gierzwaluw dacht 
dat hij ook wel kon blijven en sloot zich niet bij zijn 
vertrekkende soortgenoten aan. Hoe dat afliep lees 
je in deze hedendaagse, typisch Engelse vertelling. 
 

Toen de aarde opwarmde door het egoïstische, 
bekrompen gedrag van domme mensen, was er 
eens een eigenwijze gierzwaluw die zich niet wilde 
aanpassen aan de grote tradities van zijn soort. Hij 
had geen zin in de lange gevaarlijke tocht naar 

zuidelijk Afrika. Tijdens de grote trek in augustus 
besloot hij niet mee te gaan. “Het klimaat is veran-
derd, in de warme winters van nu is er genoeg te 
eten”. Zo sprak hij tegen zijn vrienden die hem 
probeerden te overtuigen af te zien van zijn waan-
zinnige gedachte. “De insecten hoeven zich niet in 
hun holletjes voor de kou te verstoppen, ik blijf en 
je zal zien dat ik gelijk heb.”  
 
Op de kortste dag van het jaar in december vloog de 
sierlijke zwarte vogel tevreden rond in ons land. Hij 
had gelijk gekregen. Midden in de winter was het 
goed toeven en er was voedsel genoeg.  
 
Toen de dagen in januari lengden, naderden koude 
sneeuwstormen. Hij zag zijn fout in en toog alsnog 
zuidwaarts. Te laat. Hoog in de lucht vormde zich al 
snel ijs op zijn vleugels en hij duikelde half bevroren 
op een boerenerf. 
Na een poosje liep er een koe langs die precies op 
de bevroren vogel een verse vlaai liet vallen. De 
zwaluw dacht dat deze vlaai zijn definitieve einde 
betekende. Maar een wonder geschiedde, de mest 
was warm en zijn bevroren vleugels ontdooiden. 
 
De zwaluw werd warm, voelde zich gelukkig en 
begon opgelucht te piepen. Juist op dat moment 
kwam er een kat langs die hem hoorde. Hij onder-
zocht de piepende hoop. De kat krabde de mest 
weg, ontdekte een lekker hapje en vrat de vogel op, 
wat het einde van de eigenwijze zwaluw betekende. 

 
De moraal van dit verhaal: 

- Iemand die je in de shit brengt, hoeft niet je vijand te zijn; 
- Iemand die je uit de stront haalt, is niet noodzakelijkerwijs je vriend; 
- Als je warm en gelukkig bent, zwijg! 

 
Ken je het verschil tussen een rotslandschap en een stenen stad? Gierzwaluwen niet. Van oorsprong nestelt hij in 
de rotsen. Voor hen is de stenen stad een rotslandschap.  
Hij is een echte stadsbewoner geworden. 
Hij broedt in de spleten en holen van stenen gebouwen. 
In menig opzicht is de gierzwaluw een heel bijzondere vogel, een beestje van de grote cijfers.  
 
Hij is 15 cm lang en heeft een topsnelheid van 200 km per uur. 24 uur per dag leeft hij in de lucht: hij slaapt, eet 
en drinkt er, verzamelt het nestmateriaal en paart al vliegend. Slapen doet hij op zo'n 3 à 4 km hoogte, zwevend 
op de thermiek. Alleen om te broeden zit hij op een nest.   
 

Gierzwaluw   ©Ton Renniers 
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Hij heeft rudimentaire poten met vier naar voren gerichte 
tenen met scherpe nagels om zich vast te klemmen aan 
dakranden. In de nestperiode eet een gierzwaluwgezin 
wel zo'n 20.000 insecten (per dag)!  Deze vogels zijn maar 
3 maanden in ons land, van eind april tot begin augustus, 
alleen om een nest groot te brengen. Als één van de 
eerste trekvogels beginnen ze begin augustus aan hun 
7000 km lange reis naar Afrika ten zuiden van de Sahara. 
Alleen in het broedseizoen 'giert' hij, in Afrika geeft hij 
geen piep. 
 
Doordat er steeds meer oudere huizen verdwijnen, neemt 
de broedgelegenheid af. Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden om in uw woonomgeving nestgelegenheid 
te scheppen voor de gierzwaluw, kijk op: 
www.gierzwaluwbescherming.nl 
 
Els Baars 
 

Uit de Media: Overgenomen uit: DeGouda.nl 
 
Extra plasdras in De Wilck 
 
Ook in De Wilck tussen Zoeterwoude en Hazerswoude zijn veelbelovende ontwikkelingen ten 

gunste van de weidevogels. Onlangs 
werd nog een extra zonnepomp ge-
plaatst door vrijwilligers en donateurs 
voor meer voedselrijke plasdras en 
slikrandjes in De Wilck. Het effect van 
de eerste zonnepomp die vorig jaar is 
geplaatst, was meteen zichtbaar met de 
komst van 3 steltkluten in het broedsei-
zoen en een unicum voor dit gebied: 
kleine plevieren hebben er vorig jaar 
voor het eerst hun jongen groot ge-
bracht! In dit gebied broeden nog 
steeds recordaantallen weidevogels 
voor met ook sinds vorig jaar een 
nieuwkomer, de gele kwikstaart. De 
teller voor dit broedseizoen staat nu op 
onder andere 65 broedparen kievit en 
45 broedparen grutto op 120 hectare. 
Dit is het getelde aantal broedparen, 
het werkelijke aantal ligt nog wat hoger. 
Naarmate het voorjaar verder vordert, 
zal de teller zeker nog oplopen. 
 
  

Gierzwaluw   ©Ton Renniers 

Extra pomp    ©Adri de Groot 
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WAARNEMINGSOVERZICHT SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2018 
 

Knobbelzwaan (4) Torenvalk IJsvogel Bosrietzanger (8) 
Grauwe Gans (36) Boomvalk Grote Bonte Specht (4) Spotvogel (10) 
Soepgans (2) Waterral Veldleeuwerik Fitis (2) 
Grote Canadese Gans (2) Waterhoen (16) Oeverzwaluw Tjiftjaf (17) 
Brandgans Meerkoet (22) Boerenzwaluw Goudhaan 
Casarca Scholekster (1) Huiszwaluw Vuurgoudhaan 
Nijlgans (3) Kievit Graspieper Winterkoning (37) 
Smient Oeverloper Witte Kwikstaart Grauwe Vliegenvanger 
Krakeend (15) Tureluur Grote Gele Kwikstaart Koolmees (19) 
Wilde Eend (51) Grutto Heggenmus (8) Pimpelmees (10) 
Soepeend (5) Wulp Roodborst (2) Staartmees (2) 
Kuifeend (9) Regenwulp Roodborsttapuit Boomkruiper (7) 
Fazant                         (6) Watersnip Rietzanger (7) Gaai (4) 
Slobeend Kokmeeuw Kleine Karekiet (26) Ekster (3) 
Dodaars Zwartkopmeeuw Bosrietzanger (8) Kauw 
Fuut (4) Stormmeeuw Rietzanger (7) Zwarte Kraai (7) 
Aalscholver Zilvermeeuw Kleine Karekiet (26) Spreeuw 
Roerdomp Kleine Kantelmeeuw Bosrietzanger (8) Huismus 
Koereiger Visdief Cetti’s Zanger (198) Ringmus (1) 
Grote Zilverreiger Stadsduif Rietzanger (7) Vink (20) 
Blauwe Reiger Holenduif (3) Kleine Karekiet (26) Keep 
Purperreiger Houtduif (19) Bosrietzanger (8) Putter (1) 
Ooievaar (1) Koekoek (1) Grasmus Groenling (1) 
Bruine Kiekendief Halsbandparkiet (2) Braamsluiper Sijs 
Buizerd (3) Ransuil (2) Rietzanger (7) Grote Barmsijs 
Sperwer (1) Gierzwaluw Kleine Karekiet (26) Rietgors (3) 
Havik (1)    

 
De 15 broedvogelinventarisatierondes leverden in totaal 86 waargenomen soorten op in/boven/direct naast het 
onderzoeksgebied. Dit overzicht werd aangevuld met waarnemingen van andere VWG-leden, de verenigings-
website en betrouwbare waarnemingen van Waarneming.nl. Alles bij elkaar werden er in 2018 105 vogelsoorten 
waargenomen.  
Buiten het broedvogelwerk kwamen er dus nog 19 bij. 

Broedvogels in 2018 zijn vet weergegeven, met tussen haakjes daarachter het aantal geldige territoria.  

Vet tevens cursief worden de broedvogelsoorten vermeld, die in 2018 niet als geldig konden worden aange-
merkt, wel werden waargenomen, maar in de periode 1995/2017 minstens eenmaal een goedgekeurd territo-
rium hadden bezet. 

 Van de tot nog toe 77 vogelsoorten die vanaf 1995 t/m. 2018 ooit in het gebied broedden, zijn er 69 in 2018 
waargenomen. 

Er diende zich in 2018 1 nieuwe gebiedssoort aan: de Cetti’s Zanger, gebiedsvolgnr. 198, waargenomen op 20-
10-2018. Er zal tijdens dit jaar 2019 blijken of het een blijvende vestiging is. 
In totaal zijn er nu 198 vogelsoorten waargenomen in de jaren 1980/2018. 

De overige soorten zijn of jaargasten zonder broedverleden in het gebied, zomergasten idem, wintergasten dan 
wel doortrekkers. 

           Bert van Eijk 
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AANKONDIGING TELLING APRIL 2019 
 

Beste mensen, 
 
De maarttelling leverde nogal wat vogels op van het vroege voorjaar. Zo werden bij de Wijde Aa 2 tjiftjafs 
gehoord en varieerden de aantallen grutto’s van 1 in de Vlietpolder en de Hondsdijkse polder tot 211 in De 
Wilck, daar ook 25 IJslandse grutto’s. De Wilck, het laatste weidevogelbolwerk. Want in een erkend weide-
vogelgebied als de Lagenwaardse polder werden niet meer dan 5 kieviten geteld. Duidelijker kan de teloor-
gang niet zijn. Moeten we het in de toekomst buiten de reservaten met de plaatjes doen en is de rest van 
de weilanden een ecologische woestijn bedekt met grasfalt? Ik vrees het ergste. 
 

Zoals de hele winter zaten er op de Zegerplas weer 
dodaarsjes, dit keer 6. Bij de Wijde Aa stonden 152 
scholeksters, bij de Zegerplas 70 en in De Wilck 90. Zo 
hier en daar werden ook tureluurs gemeld. 1 in de 
polder Kerkweg, 2 in de Hondsdijkse polder, 1 in de 
Grote Polder Noord en 52 in De Wilck. Daar ook nog 2 
watersnippen, 2 kemphanen, 170 kieviten, 4228 
smienten, 80 wintertalingen, 10 pijlstaarten, 929 kol-
ganzen, 1 lepelaar, 1 slechtvalk en 12 bonte strandlo-
pers. Van de laatste soort werden er ook 8 in de Barre-
polder gespot. Een lepelaar liep ook in de Gnephoek.  
Verdere bijzonderheden: een groene specht bij de 
Zegerplas, 396 smienten en 2 zwartkopmeeuwen in de 
Westbroekpolder. In de polder Achthoven 96 grote 

Canadese ganzen en nog 21 brandganzen, 1 lepelaar in de Grote Polder Noord, een havik in de Gemene-
wegse polder, 3 hele vroege purperreigers in de Riethoornse polder en 8 bergeenden in de Boterpolder. 
 
Tot slot:  
Zo’n kleine 15 jaar heb ik de tellingen mogen coördine-
ren. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan.  In de loop 
van de jaren heb ik opvallende verschuivingen gezien. De 
opkomst van bijvoorbeeld de grote zilverreiger en krak-
eend. Maar ook de teruggang van de kleine zwaan. Ver-
anderingen in de vogelwereld zijn er altijd geweest, maar 
het is wrang dat door menselijk toedoen hun aantallen 
zo kunnen afnemen. Er is blijkbaar geen besef dat vogels 
net zoals de Nachtwacht tot ons erfgoed behoren, 
waarmee je kan doen wat je maar wil.  
Ik wil jullie bedanken voor de trouw waarmee jullie altijd 
in weer en wind geteld hebben. Jullie bijdragen doen er 
toe! Ik wens Ton als nieuwe coördinator veel succes en 
hetzelfde plezier dat ik aan deze functie heb beleefd. 
 

Met een hartelijke groet, 
Ko Katsman 
+ foto’s 

  

Grutto 

Kievit 
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BROEDVOGELOVERZICHT DE WILCK 2018 (+ 2017) 

 
Conclusies: 
Om te beginnen wat aandacht voor het aantal geldige broedvogelsoorten: dit ontloopt elkaar in 2018 
en 2017 amper, namelijk 31 en 32. Minstens zo belangrijk en interessant is het totale aantal territoria: 
ook dit scheelt erg weinig, namelijk 446 in 2018 en 449 in 2017. 
 
Per soort bekeken lopen de verschillen soms wel flink uiteen: een stijging van meer dan 20% zien we bij 
Knobbelzwaan, Smient, Kuifeend, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Grutto, Graspieper en Rietzanger. 
Als we alleen de soorten vanaf ongeveer 10 territoria nader beschouwen, rollen de volgende gegevens 
eruit: Kuifeend +30%, Scholekster +39%, Kievit +21% en Grutto +33%. Terugval van meer dan 20% 
vertonen Grote Canadese Gans -25%, Wilde Eend -27%, Slobeend -25%, Meerkoet -38%.  
 
Gelukkig veel minder verval bij de Tureluur: -9%. Verdere wat opvallende dingen bij de “kleinere” 
soorten: de Smient steeg van 0 naar 2, de Wintertaling halveerde helaas de presentie (van 4 naar 2), 
daarentegen bleef de Zomertaling gelijk (1 op 1); Patrijs, Kluut en Kemphaan zakten van resp. 1 naar 0, 
2 naar 1 en 1 naar 0. Veldleeuwerik en Graspieper zaten allebei wat in de plus: resp. van 6 naar 7 
(+17%) en 0 naar 2. Gelijk bleven Bergeend (5-5), Kleine Plevier (2-2) en Gele Kwikstaart 3-3. 
 
Buiten de weidevogelgroep waren er o.a. zes moerasvogelsoorten met territoria: Waterhoen (van 1 
naar 2), Kleine Karekiet en Rietgors (beide 2-2), Bosrietzanger (1-1) en Rietzanger (flinke jump van 1 
naar 4 territoria). Verder is het fijn dat de Kneu zich handhaaft: 2 om 2. 
 

         Cor Kes, Johan van der Haven,  
Bert van Eijk (ondersteuning) 

  

SOORTNAAM 2018 2017 SOORTNAAM 2018 2017 
Knobbelzwaan 5 4 Scholekster 32 23 
Grauwe Gans 43 44 Kluut 1 2 
(Gr.) Canadese Gans 15 20 Kleine Plevier 2 2 
Brandgans 6 6 Kievit 75 62 
Nijlgans 1 1 Kemphaan 0 1 
Bergeend 5 5 Tureluur 30 33 
Wilde Eend 40 55 Grutto 72 54 
Smient 2 0 Veldleeuwerik 7 6 
Slobeend 9 12 Graspieper 2 0 
Krakeend 27 25 Gele Kwikstaart 3 3 
Wintertaling 2 4 Rietzanger 4 1 
Zomertaling 1 1 Kleine Karekiet 2 2 
Kuifeend 13 10 Bosrietzanger 1 1 
Patrijs 0 1 Putter 0 1 
Fazant 2 2 Kneu 2 2 
Fuut 1 3 Rietgors 2 2 
Waterhoen 2 1 Aantal soorten 31 32 
Meerkoet 37 60 Aantal territoria 446 449 
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Let Op: 
Gevaar voor de Kruiskade!!!! 
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De Kruiskadeballade 
(Vrij naar de Zuiderzeeballade) 

 
Opa, kijk ik vond een Braakbal 
Met foto’s uit de oude doos 
Is dat nog van vóór de snelweg 
Van vóór men dat tracé uit koos? 
 
Jochie, dat is een gelukkie 
Ik was die foto’s jaren kwijt 
'k Heb nou weer een heel klein stukkie 
Van die goede ouwe tijd 
 
Daar was de kade, met oude bomen, 
Waar je altijd horen kon "Van onderen" 
Als je er nu nog een keer zou komen 
Hoor je het vrachtverkeer al donderen. 
Eens ging de havik hier tekeer 
Maar die tijd komt niet weer 
Oh wat doet dat de VWG’ers zeer! 
Een stom besluit is er toen genomen 
'k Zie tot de horizon geen vogels meer 
 
Kijk, die jongeman ben ikke 
Ja, ikke was een knotterman 
Hiero, en die kleine dikke 
Ja, is dat niet onze Bertje dan? 
Opa, en die donk’re jongen 
Vooraan bij die oude brug 
 
Opa, zeg nou wat 
Da's Ronald, die komt hier nooit meer terug. 
Hij kon het niet hebben, dat die mooie kade 
Voorgoed bedorven is, voorgoed verpest 
Maar de provincie had geen genade 
Een miezerig bosje, is al wat rest. 
Toen ging de havik nog tekeer 
Maar die tijd komt nooit weer. 
Ongestraft vervangen door ’t verkeer! 
Nu jaren later, hier auto’s razen 
Mis ik de hand en macht van onze Heer 
 
Waar is de kade, waar zijn de bomen 
Waar je altijd horen kon "Van onderen" 
Als je er nu nog een keer zou komen 
Hoor je het vrachtverkeer al donderen. 
Eens ging de havik hier tekeer 
Maar die tijd komt niet weer 
Oh wat doet dat de VWG’ers zeer! 
 
Waar eens de vogels hun liedje zongen 
Dreunt nu een hard geluid!! 
’t Sprookje is uit! 
          Ronald Klingers 
  

 
 
 

 
 
    

 

C 
o 
l 
u 
m 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

Bovenstaand afbeelding overgeno-
men uit document: 4 Deel B Bereik-
baarheidsscenario’s van website: 
www.beterbereikbaargouwe.nl 
 
Let op de alternatieve N209!!! (bij 
W18 Rode cirkel)  
 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

32 

 

Rouw bij vogels, treurnis om een verloren liefde 
 
De vele slachtoffers in het Pinksterweekeinde onder 
de kuikens van Beleef de Lente horen bij de natuur. 
Je krijgt als vrijwilliger van Beleef de Lente eelt op je 
ziel, maar wennen doet het nooit. Natuur of niet, de 
vraag of vogels rouwen kon na het zien van al dat 
leed niet uitblijven.  
Ik dacht daar over na want kende verhalen over 
rouwende zoogdieren. Olifantenmoeders die dagen 
achtereen bij het dode kind blijven, samen met de 
kudde en tuimelaars die maar geen afscheid kunnen 
nemen en blijven rondzwemmen rond het dode 
dier. Veel schrijnend en emotioneel gedrag. Maar is 
het rouw? Biologen beschrijven verdriet liever in 
neutrale bewoordingen want dat is wetenschappe-
lijker dan menselijke uitingen te projecteren op 
dieren.  
Ook de Vogelbescherming is niet overtuigd. Zwanen 
blijven hun hele leven bij elkaar en lijken enige tijd 
van slag als de partner overlijdt. Monogame en 
intelligente vogels zoals parkieten, gaaien, zwalu-
wen en kraaiachtigen, gedragen zich anders als de 
partner wegvalt. Ze zijn van slag en roepen en 
zoeken weggevallen partners. Maar is het rouw? 
 
Rouwrituelen 
Een Amerikaanse onderzoeker vertelt over een 
interessante ontmoeting tussen vijf eksters, in 
Boulder (Colorado). “Eén ekster was blijkbaar ge-
raakt door een auto en lag dood langs de kant van 
de weg. De vier andere stonden om hem heen. 
Eentje benaderde het lijk, raakte het voorzichtig aan 
en deed een stapje terug. Een andere ekster deed 
hetzelfde. Vervolgens vloog één van de eksters weg 
en kwam terug met wat gras en legde dit bij het 
lichaam. Een andere ekster deed hetzelfde. Toen 
stonden alle eksters gedurende enkele seconden 
even stil en vlogen vervolgens één voor één weg.” 

Ook over zwaluwen en kauwen bestaan soortgelijke 
getuigenissen. 
Een groep onderzoekers van de universiteit van 
Californië vond uit dat blauwe gaaien een apart 
soort rouwritueel uitvoeren. Wanneer één van de 
gaaien het lichaam van de overleden vogel ontdekt, 
roept hij met een speciale lokroep de rest van de 
zwerm bij elkaar. Zij komen dan samen om de vogel 
heen staan. In de tijd die de vogels gebruiken om 
afscheid te nemen, gaat ook het zoeken naar voed-
sel op een lager pitje, soms wel tot een periode van 
48 uur lang. 
 
Mogelijk gevaar 
De onderzoekers gaven trouwens wel aan dat het 
niet gaat om rouwen zoals wij mensen dat doen, 
maar dat het meer een bijeenkomst is dan een 
rouwperiode. De blauwe gaai ziet een dode groeps-
genoot als een potentieel gevaar in de leefomge-
ving. Het samenkomen is dan ook vooral een signaal 
dat de andere vogels in de buurt moeten oppassen 
voor mogelijke roofdieren in de omgeving. Het 
vinden van een overleden soortgenoot is een direct 
signaal dat er ergens gevaar op de loer ligt.  
 
Verloren liefde 
Kunnen we het vermogen om te rouwen dan ge-
woon herleiden tot het vermogen lief te hebben of 
anders gesteld: is treurnis een uiting van verloren- 
gegane liefde? Het wordt filosofisch als onderzoe-
kers proberen concepten als liefhebben en treuren 
te definiëren op diersoorten.  
Ik citeer: ‘’Wij mensen, begrijpen de liefde niet 
helemaal, maar dat betekent niet dat we ontkennen 
dat ze bestaat – of hoezeer ze onze emoties stuurt. 
De manier waarop we rouwen mag dan uniek zijn 
voor de menselijke soort, het vermogen tot diepe 
treurnis delen we met velen. ‘’ 

 
Het is geen antwoord op de vraag, maar stemt tot nadenken en ik doe het ermee! 
 
 

Tineke Hoekstra | zaterdag 26 mei 2018 
(Blog van Beleef de Lente) 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/b
log/lezen/rouw-bij-vogels-treurnis-om-een-
verloren-liefde 
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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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 De populatie 
van de KLEINE RIET-
GANS (nestelt op 
IJsland en Spitsber-
gen) bedraagt ± 
42.000 vogels en 
overwintert in Ne-
derland, België, het 
Verenigd Koninkrijk 

en steeds meer in Zuid-Scandinavië. In ons 
land in eerste instantie vooral in Zuidwest-
Friesland (begin december tot half januari) 
en (meestal wat later) ook in Midden-
Delfland tussen Schipluiden en Maasland. 

 Wereldwijd zijn er vijftien verschillende 
soorten KRAANVOGELS; bij ons is dit de EU-
ROPESE KRAANVOGEL, waarvan er zo’n 
500.000 dieren zijn; de trektijden vallen tus-
sen half februari en eind maart noordwaarts 
en half oktober tot half december zuid-
waarts, de dieren trekken grotendeels net 
ten oosten van onze landgrens met Duits-
land of overnachten daar. 

 Vervolg EUROPESE KRAANVOGEL: in 2001 
voor het eerst sinds ongeveer 250 jaar weer 
een Nederlands broedpaar, in 2018 waren 
er 32 paren present; de najaarstrek loopt 
grofweg vanaf Zweden en de Baltische sta-
ten over Noord- en West-Duitsland: 
Rügen/Müritz – Diepholzer Moorniederung 
-  Lac du Der – Bordaux – Spaanse Extrema-
dura (hier ±200.000 overwinteraars – 
Noord-Marokko. 

 Veldmuizen staan op het menu van allerlei 
predatoren, zoals Wezel, Hermelijn, Bui-
zerd, uilen, kiekendieven …….. ze zijn dus ei-
genlijk nergens veilig; met name voor de 
TORENVALK is de soort zelfs “stapelvoed-
sel“: een gezin verorbert er dagelijks wel 
zo’n 25.    

 Wat gegevens over de VOGELBEZETTING op 
eiland 1 van de MARKER WADDEN IN 2018 
(aantallen broedparen), o.a.: Kluut 200, Vis-
dief 1700, Kokmeeuw 820; bezoekende vo-
gels eind juli 2018: Kemphaan 1000, Dwerg-
stern 9000, Oeverzwaluw 3000, duizenden 
Berg-, Slob- en Krakeenden, zelfs een Ponti-
sche Meeuw.         

 Spannend! ….. Bij Oosterend op Terschelling 
werd in juni 2018 een alarmerend paartje 
BEFLIJSTER aangetroffen; dit paartje werd 
zelfs bij vier van de vijf bezoeken in het ka-
der van de integrale telling Waddenzee-
broedvogels waargenomen.     

 MAISRESTEN blijken populair voedsel voor 
allerlei ganzensoorten in meerdere landen 
op de NW-Europese trekroute: Kleine Riet-
gans, Kleine Zwaan, Toendrariet-, Kol-, 
Brand-, Grauwe en Nijlgans kunnen hun 
trekweg gaan verkorten!       

 De DWERGGORS wordt na 2003 niet meer 
door de C(ommissie) D(waalgasten) 
N(ederlandse ) A(vivauna) beoordeeld; tot 
en met de winter 2017/2018 zijn er in ons 
land (na uitfiltering van dubbele en ver-
volgwaarnemingen) 683 exemplaren van 
deze soort waargenomen. 

 Vervolg DWERGGORS in NL: de soort werd 
in de afgelopen decennia steeds vaker ge-
meld, de periodieke jaargemiddelden zijn: 
1970/1979 – 2,5 vogels; 1980/1989 – 5,3; 
1990/’99 – 8,4; 2000/’09 – 16,5; 2019/2017 
– 42,0; het topjaar was 2016 met 93.   

 Slot DWERGGORS, nu in het Europese bui-
tenland: in 1993 stond in Groot-Brittannië 
het totaal op 640 waarnemingen; in de pe-
riode 2010/2017 vertoonde België een jaar-
gemiddelde van 4,9; in Europa broeden 
minstens 3 miljoen paren, waarvan het me-
rendeel in Rusland; de soort breidt zich 

 
 
 

   (ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL- 

EN VERENNIEUWTJES!! 
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westwaarts uit: Finland telt intussen min-
stens 10.000 paren.   

 Mogelijk verschijnt in 2020 de nieuwe EU-
ROPESE BROEDVOGELATLAS; de onlangs 
verschenen NL Vogelatlas en ook andere re-
centelijk verschenen nieuwe Europese lan-
delijke vogelatlassen dragen natuurlijk flink 
bij aan het verspreidingsbeeld van deze ko-
mende “gigant”. 

 Ook in RUSLAND verspreidt het “vogel-
waarnemingsvirus” zich gelukkig meer en 
meer: bijvoorbeeld de kennis over de vo-
gelbevolking van Moskou de laatste vijftien 
jaar enorm toegenomen; zo kwam in 2014 
de eerste Moskouse Vogelatlas uit (226 
soorten, waargenomen in de periode 
2006/2011).   

 Vervolg RUSLAND: dankzij de hierboven op-
gestoken werkervaringen gaat men nu ook 
“groter groeien” door middel van atlasblok-
ken in Europees Rusland; deze zijn elk 50x50 
km groot, maar men is ermee tot “scoren” 
gekomen; wàt een enorme klus voor mis-
schien maar ± 500 waarnemers, bravo!! 

 Niet alleen in ons land gaat het slecht met 
de WULP: net als in Duitsland worden er te 
weinig jongen vliegvlug om de populatie in 
stand te houden; in Engeland broedt 30% 
van de Europese populatie, maar de afgelo-
pen twintig jaar halveerde het aantal 
broedparen zich; Ierland deed het nog 
slechter, want in plm. 30 jaar tuimelde de 
populatie van duizenden exemplaren naar 
nog maar ruim 100 paar. 

 HUISMUSSEN houden er in de broedtijd een 
druk op sex gericht leven op na: in de tien 
dagen voor de eileg kan het aantal paringen 
tussen “eigen” echtelieden oplopen tot wel 
veertig per dag. 

 De VINKENFAMILIE kent drie hoofdtypes 
qua snavelvormen: dik/rond (Appel- en 
Goudvink), gekruist (Kruisbekken) en spits 
bij de overige soorten; binnen deze drie 
hoofdvormen doen zich ook weer allerlei 

verschillen voor: door voedselspecialisatie 
minder onderlinge concurrentie.  

 GROENLING en PUTTER kiezen eerst een 
partner voordat ze een territorium gaan 
zoeken, mogelijk ligt de oorzaak erin dat de-
ze soorten min of meer semi-koloniaal 
broeden (toevoeging BvE). 

 MEZEN zijn in principe insecteneters, in de 
herfst worden hun magen sterker zodat ze 
zaden kunnen vermalen en verteren [een 
gelijkvormige, zelfs wat sterkere ontwikke-
ling ondergingen Baardmannen, overigens 
ook “mezen”(toevoeging BvE)]. 

 Vooral KOOL- en PIMPELMEZEN passen zich 
relatief goed aan bij het van de beschik-
baarheidspiek aan insectenlarven en rup-
sen: sinds 1986 bijna twee weken ver-
vroegd, dit betekent jaarlijks zowat een hal-
ve dag eerder! 

 Niet onlogisch: door de nestvorm, nest-
grootte en nestmateriaalsamenstelling doet 
een paartje STAARTMEZEN ongeveer drie 
weken over de nestbouw. 

 Kraaiachtigen zijn in hun broedtijd behoor-
lijke plunderaars van nesten van kleinere 
vogels, zo is er uitgezocht dat de GAAI de 
belangrijkste nestpredator is bij de 
STAARTMEES. 

 Plannen voor een leuke, mooie en gevari-
eerde INDIVUELE/GEZINS-/VRIENDEN-
VOGELVAKANTIE in bijvoorbeeld ZUID-
FRANKRIJK? Denk dan eens aan de combi 
van Cevennen, Grands Causses, Crau, Les 
Alpilles/Les Baux, Camargue, Camargue 
Gardoise (= Petit Camargue), Mont Ventoux 
(via D974)! 

 Ook NOORD-HOLLAND heeft nu zijn eigen 
ZEEARENDEN: in 2018 bracht Nederlands 
elfde broedpaar op het eiland de Dode 
Hond (Eemmeer) één uitgevlogen jong 
groot. 

 Met hun krachtige “megasnavel” (met zo-
wel boven als onder twee hoornige knob-
bels) kunnen APPELVINKEN een druk van 
niet minder dan 50 kg uitoefenen. 

         Anonymus Snuffelaer 
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