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BESTUUR  
 Voorzitter Bas Bijl 0172-685533 voorzitter@vogelsrijnwoude.nl 
 Secretaris Pieter Bekooij 071-3412058 secretaris@vogelsrijnwoude.nl 
  Albert Verweijstraat 9, 2394 TK  HAZERSWOUDE RIJNDIJK 
 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 071-3413297 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.2@gmail.com 
    (incl. Houtverkoop) b.g.g. Margot/Ronald Klingers 071-5411198 r.klingers@planet.nl 
 Ledenexcursies en avonden Gerda van Kleef 06-30690756 pr@vogelsrijnwoude.nl 
 Munnikenpolder 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 Ton Renniers 071-5411315 tonrenniers@gmail.com 

 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 13 november 2019 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 10 december 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: Morinelplevier 
©Ton Renniers 
  

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 
 

Extra ledenvergadering 
Op 13 juni jl. vond de Extra Algemene ledenverga-
dering plaats. Het verslag hiervan ontvangt u bin-
nenkort, evenals de notulen van de ALV van 28 
maart dit jaar. Een aantal onderwerpen wil ik nog 
even toelichten. Om te beginnen de plannen om 
een weg aan te leggen door de Kruiskade naar de 
N11. Op 25 april hebben wij een brief gestuurd aan 
de Provincie en Gedeputeerde Staten waarin wij 
hebben uitgelegd waarom wij tegen deze weg zijn. 
De commissie die zich hiermee bezighoudt, bestaat 
uit Gerard Brouwers, Jan Kerkvliet, Louis Westgeest, 
Bas Bijl en Rien Vlam.  Er zijn meer actiegroepen 
zoals Vrienden van het Bentwoud, het Molenbe-
raad, Bewonersvereniging Rietveld, Historische 
Vereniging Hazerswoude en het IVN-afdeling Alphen 
waarmee wij samen een vuist kunnen maken. 
 

Lustrum 2020 
Vrolijker nieuws is er over het komende Lustrum 
2020. Gelukkig heeft een aantal leden zich aange-
meld om activiteiten te organiseren en daaruit is 
een commissie ingesteld bestaande uit Margot en 
Ronald Klingers, Jan Kerkvliet en Gerda van Kleef. Ik 
mag nog niet te veel verklappen over het program-
ma maar wellicht komt er ook een dag waarop wij 
politici en bestuurders uit de regio kunnen uitnodi-
gen en in gesprek kunnen gaan over het vorige 
punt. Wat betreft de kosten hebben we toestem-
ming van de leden voor 5000 euro, maar we probe-
ren op 3500 euro uit te komen. 
 

AVG en Huishoudelijk regelement 
Ook de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming stond op de agenda, een belangrijke wijziging 
is dat de Functionaris Gegevensbescherming ver-
vangen wordt door een Privacy Officer die achteraf 
controleert of alles volgens de regels is verlopen. 
Wij zoeken nog een kandidaat, dus laat weten als je 
interesse hebt. 
Het Huishoudelijk Reglement uit 2013 is aangepast 
aan deze tijd. Bij het artikel over de onroerende 
zaken die onze VWG in beheer heeft, wordt een lijst 
gemaakt van zaken die o.a. tijdens de vergadering 
door de leden werden genoemd. Ik spreek de wens 

uit dat de leden in de toekomst meer van zich laten 
horen! 
 

Munnikenpolder 
Voor de Munnikenpolder hebben wij op 11 juni een 
brief gestuurd aan de gemeente Leiderdorp waarin 
wij onze adhesie betuigen aan de Stichting Comité 
Doesbrug wat betreft hun zienswijze op het voor-
ontwerp bestemmingsplan Groene Hart Centrum. 
De gemeente wil een horecagelegenheid en bijbe-
horende recreatieve voorzieningen toestaan. Voor 
de Munnikenpolder kan dit tot een verstoring van 
broedvogels leiden in het broedseizoen. Je moet er 
niet aan denken dat die bootjes worden aangelegd 
bij de zwaluwwand. 
 

Natuur en Milieufederatie 
Al eerder heb ik geschreven over de Natuur- en 
Milieufederatie Zuid-Holland die bezwaar aantekent 
tegen de ontheffingen die de provincie afgeeft om 
vogels af te schieten. In overleg met Susanne Kuij-
pers zijn in het bezwaar tegen het afschot van 
knobbelzwanen 2 voorstellen opgenomen die van 
onze VWG afkomstig zijn, op aangeven van Ton 
Renniers, om a. tijdens de periode dat kleine zwa-
nen in Nederland verblijven niet te jagen en b. in 
gemengde groepen met kleine zwanen afschot te 
verbieden. Kleine zwanen zijn, zeker als het gaat om 
juvenielen, niet eenvoudig van knobbelzwanen te 
onderscheiden. De VWG heeft het bezwaar mede-
ondertekend.  
 

Jeugd 
Tot slot wil ik nog vermelden dat ik met 4 kleinkin-
deren naar de puzzeltocht op de Kruiskade geweest 
ben. Alle kinderen waren enthousiast en weten nu 
meer over insecten, vogels en paddenstoelen. De 3 
leidsters hadden leuke opdrachten bedacht zoals 
steltlopers nadoen met stelten en insecten zoeken. 
Met dank aan de Jeugdcommissie kan ik iedereen 
aanraden om eens met (klein)kinderen deel te 
nemen op een zondagmiddag. Ook ik heb nog wat 
geleerd: meerkoeten houden meestal maar 4 jon-
gen over, als er meer zijn worden die onder water 
geduwd. Maar laatst zag ik toch een meerkoet met 
6 jongen zwemmen, die deed tenminste zijn naam 
eer aan.

Pieter Bekooij 
Secretaris 
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2019-2020 
 

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  
 
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. 05/09 ‘19 20.00 - 22.15 Openingsavond voor leden met lezing van 
Louis Westgeest: Vogelreis Israël  Gerda van Kleef 

Za. 14/09 ‘19 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Blijvers en Trekkers in NH Gerda van Kleef 

Zo. 29/09 ‘19 09.00 - 12.00 Publieks- en ledenexcursie in De Wilck Gerda van Kleef 

Za. 05/10 ‘19 07.30 - 12.00 Euro Bird Watch Wijnand van den Bosch 

Za. 05/10 t/m zo. 13/10  ‘19 Buitenlandreis Portugal 
 Gerda van Kleef 

Za. 26/10 ‘19 20.00 - 21.30 Publieks- en ledenexcursie: Nacht van de 
nacht Gerda van Kleef 

Zo. 03/11 ‘19 14.00 - 15.30 Kinderactiviteit: Bosgeest maken op de 
Kruiskade Charlotte Boer 

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: Vogelexoten 
in Nederland Gerda van Kleef 

Zo. 17/11 ‘19 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Haringvliet Gerda van Kleef 

Vr. 03/01 ’20  20.00 - 23.00 
Nieuwjaarsreceptie voor leden/donateurs 
en partners  
 

Rien Vlam 
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Zo. 12-01 ‘20 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Winter watervogels in de 
Flevopolder Gerda van Kleef 

Za. 25/01 ‘20 08.00 - 17.00 Ganzen (bus)excursie Zeeland Gerda van Kleef 

Do. 06/02 ‘20 20.00 - 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” Ton Renniers 

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

Za. 28/03 ’20  08.00 - 16.00 Ledenexcursie: Veluwe (?) met lezing Gerda van Kleef 

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

Zo. 19/04 ‘20 14.00 - 15.30 Kinderactiviteit: Insectendierentuin maken Charlotte Boer 

Za. 25/04 ‘20 08.00 – 17.00 Excursie naar de Markerwadden Gerda van Kleef 

Za. 02/05 ‘20 00.00 - 23.59 Big Day: een spannende strijd voor teams Jubileumcommissie 

Za. 16/05 ‘20 10.00 - 16.00 Jubileumdag Jubileumcommissie 

Do. 21/05 t/m zo. 24/05 ‘20 Hemelvaartweekend: Linde Gerda van Kleef 

Za. 13/06 ‘20   07.00 - 14.00   Afsluitende ledenexcursie: Oostelijke 
Vechtplassen Gerda van Kleef 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Markerwadden          ©NOS  
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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). Deze is al volgeboekt! 
  

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

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

14/15-09-2019, 12/13-10-2019, 16/17-11-2019, 
14/15-12-2019, 18/19-01-2020, 15/16-02-2020, 
14/15-03-2020, 18/19-04-2020. 

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 
Zorgen!! 
Het Spookverlaat wordt al decennialang door een 
groot deel van onze leden verzorgd. Niet alleen het 
Spookverlaat, maar ook de bijbehorende Kruiskade 
natuurlijk en niet te vergeten De Wilck en de Mun-
nikenpolder behoren tot het werkterrein van onze 
vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog weleens ‘gastop-
tredens’ in een ander gebied zoals het Zaans Riet-
veld. Vele uren worden gestoken in het verzorgen 
van deze natuurgebieden.  
 

Het Spookverlaat en de Kruiskade worden al zo’n 40 
jaar onderhouden door onze leden en de Kruiskade 
daarvoor al eeuwenlang door de landbouwers wier 
landgoed grensden aan dit gebied. 
Het is daardoor ook heel bijzonder geworden en 
herbergt vele soorten planten, paddenstoelen en 
vogels natuurlijk. Velen van u kennen de verslagen 
die o.a. door Bert zijn gemaakt van de vogelfauna in 
dit gebied. Het aantal soorten is in de loop der jaren 
ook steeds toegenomen. Wel zagen we een grote 
schommeling in aantallen, menigmaal ook een 
desastreuse achteruitgang zoals van onze weidevo-
gels. 
 

We maken ons echter grote zorgen over de opties 
die er liggen om Boskoop te ontsluiten. Het is voor 
iedereen duidelijk dat Boskoop een groot probleem 
heeft als het gaat om de verkeersdoorstroming in 
de bebouwde kom. Veel verkeer moet thans door 
het dorp en over de hefbrug, die -zeker in de zo-
mermaanden- erg veel open staat en daardoor zorgt 
voor een verkeersinfarct in het dorp. 
 

Natuurlijk moet er iets aan dit probleem worden 
gedaan. Jarenlang wordt hier al over gesteggeld. De 
verschillende scenario’s die op tafel liggen, worden 
door vele partijen aangevochten. Vaak ook terecht. 
Ook wij verzetten ons tegen scenario 5. Dit plan 
behelst een alternatieve N209 dwars door het 
Rietveld en ‘onze’ Kruiskade en Spookverlaat. 
 

Onlangs werd er een bijeenkomst georganiseerd in 
het Floragebouw te Boskoop waar een uiteenzetting 
werd gegeven over de verschillende opties om 
Boskoop te ontsluiten. De opties werden toegelicht 
aan de hand van diverse plattegronden. Deze bij-
eenkomst werd door vele vertegenwoordigers van 
diverse organisaties bezocht. Ook onze Vogelwerk-
groep was aanwezig.  
 

Welke plannen er uiteindelijk ook zullen worden 
uitgevoerd, ze baren mij allemaal grote zorgen. 
Jaren terug al werd het Groene Hart bestempeld als 
een bijzonder gebied waar we zuinig op moeten 
zijn. Het is een prachtig open weidegebied en we 
moeten er alles aan doen om dit open te houden. 
En toch worden er steeds weer kleine stukjes van 
dat Groene Hart afgesnoept. Iedere gemeente 
binnen dit Groene Hart heeft ruimteproblemen en 
is op zoek naar nieuwe ruimtes voor woningbouw 
en industriegebied. 
 

We zien deze expansie maar doorgaan, geen ge-
meente uitgezonderd.  
Juist hierom zou onze en andere Provincies veel 
zuiniger moeten zijn op dit mooie gebied in een 
overvol deel van het westen van ons land. 
Jammer was dat woordvoerders van andere vereni-
gingen soms met nieuwe scenario’s kwamen waar 
anderen weer last van hebben. Zo kwam het Mo-
lenberaad met de optie om een N209 aan te leggen 
parallel aan de hoogspanningsmasten. Een slecht 
idee. Ook dit plan zou een ander deel van Hazers-
woude-Dorp weer splijten en stukken grond creëren 
die dan weer een andere bestemming zouden 
kunnen krijgen. 
 

Persoonlijk zou ik het een veel beter idee vinden de 
huidige N209 te ondertunnelen. Hierdoor wordt 
geen verdere afbreuk gedaan aan het Groene Hart. 
Je voorkomt hiermee ook dat door de aanleg van 
een nieuwe weg er weer een stuk polder wordt 
afgesneden, welk stuk men later weer als een 
mogelijkheid ziet om daar weer woningen en be-
drijventerrein te gaan bouwen/aanleggen. 
 

Veel informatie is te vinden op de site: 
www.beterbereikbaargouwe.nl

 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

    9 

 In Memoriam Fred Leenart 
02 mei 1933 – 19 juni 2019 

 
Op 19 juni overleed Fred Leenart op 86-jarige leef-
tijd na een kortstondige ziekte. 
Fred was in onze vereniging een bekend en gewaar-
deerd lid. 
Hij heeft vrij lang als medelid in de redactie van de 
Braakbal gezeten. 
 
Fred kwam door deelname aan vele cursussen bij 
het IVN-Leiden en de gidsencursus in intensievere 
aanraking met de natuur die hem erg boeide. In het 
IVN-Leiden heeft hij langere tijd de functie van 
penningmeester vervuld. 
 
Een kleine groep vrienden uit deze kring vormden 
een eigen vogelexcursie groep waar Fred met veel 
plezier deel van uitmaakte. Wekelijks ging deze 
groep met elkaar op pad, maar om meer vogelken-
nis op te doen werden alle leden lid van Vogelwerk-
groep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
Met de Koudekerkse Vogelwerkgroep maakte Fred 
meerdere vogelreizen, nam deel aan weekenden en 

excursies. Hij raakte bevriend met vele leden van de 
club. 
 
De laatste jaren ging alles wat moeizamer. Tot zijn 
spijt lukten de reizen niet meer. Excursies konden 
alleen nog vanuit de auto. Gelukkig waren er nog de 
lezingen waarvan hij genoot evenals de ontmoeting 
met bevriende leden. Fred was zeer taalvaardig en 
een gesprek met hem leverde vaak een woorden-
steekspel op. Het gevolg ervan was dat er vaak 
daverend gelachen werd als Fred in de buurt was. 
Zijn humor was spreekwoordelijk! 
 
Een heel beminnelijke, geestige man is heengegaan, 
iemand die veel gaf om zijn medemensen. Vogels en 
natuur waren een onderdeel van zijn leven en hij 
gaf dat ook graag door. In zijn kleinzoon Robin (10) 
schuilt een vogelaar in spé. Hij kent alle vogels uit 
opa’s tuin. Wie weet zien we in Robin ooit een 
echte vogelliefhebber terug waarvoor Fred ooit de 
kiem heeft gelegd…. 

 
 

Mieke Bernard 
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KENNEMERDUINEN 
Ledenexcursie vrijdag 19 april 2019 

 
De weersvoorspelling was niet zo goed voor 
vandaag en waarschijnlijk daarom gaan we 
maar met een klein groepje op stap. Op de 
parkeerplaats valt nog even een buitje maar 
dan hebben we het meeste wel gehad voor 
vandaag.  
 
We beginnen vandaag met koffie en oranje 
lachebekjes; zo blijven we nog een beetje in de 
Koningsdagstemming. Als we nog geen 10 
stappen gelopen hebben wordt er al van alles 
gehoord en gezien.  

 
Gekraagde roodstaart, nachtegaal, grasmus, 
zwartkop het kan niet op. Al deze leuke soorten 
krijgen we in beeld en later ook nog de tapuit, 

roodborsttapuit, kneu en het puttertje ont-
breekt ook niet vandaag.  
 
Vlak bij de vogelplas wordt de sprinkhaanzan-
ger gehoord maar helaas krijgen we die niet te 
zien. De geoorde futen lijken niet aanwezig 
ondanks dat ze op waarneming.nl gemeld wor-
den…..maar ja……je moet natuurlijk wel in de 
juiste plas gaan kijken.  
 
Vanuit de vogelkijkhut bij de vogelplas zijn ze 
prachtig te zien net als de tafeleend, bergeen-
den, aalscholvers en de dodaars. Onderweg 

Tapuit    ©Ton Renniers 

Nachtegaal   ©Ton Renniers 
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krijgen we baltsende gekraagde roodstaarten te 
zien en dat is pas echt een mooi cadeautje 
(Marco was jarig  ).  
 
We hebben 9 km gelopen in ruim 5 uur tijd dus 
lekker op het gemak en zo hebben we alles 
goed kunnen zien van dit prachtig mooie gebied 
inclusief 60 vogelsoorten. De afsluiting is erg 
gezellig, koffie bij het informatiecentrum met 
worst en kaas en bij de auto drinken we nog 
een glaasje port ter afscheid. 

 
Gerda van Kleef 

 

 
Waarnemingen ledenexcursie Kennemerduinen 

op 19-04-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Soort Soort Soort 
Aalscholver Groenling Raaf 
Bergeend Groenpootruiter Roodborst 
Boerenzwaluw Heggenmus Roodborsttapuit 
Boomkruiper Houtduif Sperwer? 
Boomleeuwerik Huismus Spreeuw 
Boomkruiper Kauw Sprinkhaanzanger 
Braamsluiper Kievit Staartmees 
Buizerd Kleine plevier Tafeleend 
Canadese gans Kneu Tapuit 
Dodaars Knobbelzwaan Tjiftjaf 
Ekster Kokmeeuw Tuinfluiter 
Fitis Koolmees Turkse tortel 
Fuut Krakeend Vink 
Gekraagde roodstaart Kuifeend Wilde eend 
Geoorde fuut Meerkoet Wintertaling 
Gierzwaluw Merel Witte kwikstaart 
Grasmus Nachtegaal Zanglijster 
Graspieper Nijlgans Zilvermeeuw 
Grauwe gans Pimpelmees Zwarte kraai 
Groene specht Putter Zwartkop 

Geoorde Futen   ©Ton Renniers 
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VOGELS EN LITHOGRAFIE 
 
Het zwarte spechtennest 
Voor mij is de zwarte specht de meest spannende 
specht die ik ken. Als ik hem hoor in het bos, ben ik 
terug in de oertijd. Het is het bijzonderste geluid in 
Nederlands bos dat ik ken. Zijn roep is zeer gevari-
eerd en draagt heel erg ver, zoals de vluchtroep 
(kruu-kruu-kruu-kruu) en de zit roep (klieee...), die 
het meest zijn te horen. De baltsroep lijkt een 
beetje op het lachen van een groene specht.  
 
Wat ik een tijdje geleden in Drenthe meemaakte 
met de zwarte specht had ik niet durven dromen 
ooit te zullen zien. Mijn tweelingzus uit Wezup 
vertelde me begin juni dat ze het idee had dat er 
een zwarte spechtennest bij haar in de buurt zat. De 
volgende dag ben ik meteen in de buurt gaan zoe-
ken. Naar beukenbomen met een goede aanvlieg-
mogelijkheid met een ovaal nestgat op ongeveer 8 

meter hoogte. Al snel vond ik het nest: er stak een 
flinke snavel uit het hol. Door de kijker zag ik dat het 
een jong mannetje was met een rood petje. Ik ging 
snel in dekking en hoorde al gauw de hoge roep van 
de moederspecht. Ook de grote vaderspecht vloog 
rond. Er waren volgens mij drie jonge spechten: 
twee mannetjes en een vrouwtje, waarbij ik geen 
rood op de kop zag (heeft ze wel, maar achterop).  
 
Die week ging ik elke dag een of twee keer kijken, 
vaak samen met mijn zus. We lagen dan in een 
diepe greppel, tegen de kant aangedrukt met onze 
voeten in de modder en voelden ons weer twaalf 

jaar. De spechten waren geweldig! Er was steeds 
communicatie met de ouders, heel mooi geroep, en 
elke keer was er een ander jong te zien, of twee 
tegelijk. Beide ouders kwamen voeren. Opvallend 

was dat de jongen al enorme beitelsnavels hadden. 
Ik nam een keer mijn fototoestel mee. 
 
Op een dag ging ik ’s morgens vroeg weer kijken, 
omdat ik ze graag wilde zien uitvliegen. Maar niets 
leek anders dan de andere keren en pas ’s avonds 
ging ik weer. Alles was stil: ze waren weg. Gewoon 
overdag uitgevlogen. Gemist dus, het uitvliegen, 
maar zo was het ook goed. Dit was toch een van de 
mooiste vogelweken die ik in Drenthe heb meege-
maakt.  

               

 
 

Lidwien Chorus 
+ foto’s 
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Van deze waarneming heb ik twee litho’s gemaakt: 

   
Lidwien Chorus 
+ foto’s 

(De litho’s zijn in kleur te zien op mijn website: www.lidwienchorus.nl )   
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VOGELCURSUS VOGELWERKGROEP 2019 
 
In maart zijn we begonnen met een vogelcursus. 
Het werd wel weer eens tijd, want de vorige was 
alweer een flink aantal jaren geleden. En dat het in 
een behoefte voorziet, bleek wel uit de aanmeldin-
gen. Bij zevenentwintig deelnemers zijn we gestopt, 
maar waarschijnlijk hadden we een dubbel aantal 
aanmeldingen kunnen hebben, als we niet hadden 
aangegeven dat we vol zaten. Voor zevenentwintig 
deelnemers is gekozen om de excursies ook nog 
zinvol te laten zijn door niet met een te groot aantal 
mensen door de gebieden te struinen. We verdelen 
ons steeds in drie groepen, zodat we maximale 
aandacht aan deelnemers en vogels kunnen beste-
den. 
De eerste twee avonden hebben we het over zang-
vogels, verrekijkers, vogelgidsen en – boeken gehad. 
Lex nam ons mee in de wonderlijke wereld van de 
vogelzang. Voor veel deelnemers en een enkele 
cursusleider een doolhof, waarin je de verschillende 
soorten moet zien te onderscheiden. Handige 
ezelsbruggetjes passeerden de revue: “een blauw-
borst start zijn zang als een motor die niet op gang 
wil komen”. 
Na de eerste avond gingen we op excursie in het 
Bentwoud. Tot onze grote verrassing werden we op 
de verzamelplaats, het parkeerterrein bij Bentwoud 
– Noord al direct vergast op een zingende rood-
borsttapuit. Voor velen een eerste waarneming en 

geen verkeerde. We kozen voor het Bentwoud, 
omdat in maart het aantal zingende vogels nog 
redelijk overzichtelijk is en voor een eerste kennis-
making is dat eigenlijk wel een voorwaarde. 
Soms houden we een spontane excursie, die eigen-
lijk niet in het programma is opgenomen. Waarom 
het weer dan koud en winderig moet zijn, vragen 
wij ons af. De eerste ingelaste excursie ging naar De 

Wilck, omdat we vinden dat deelnemers aan een 
vogelcursus in het Groene Hart iets moeten beleven 
aan weidevogels. Helaas moeten we daarvoor naar 
een reservaat, maar het is niet anders. Voor een 
aantal deelnemers was De Wilck met zijn weidevo-
gels een nieuwe ervaring. En dat geeft ook het 
belang van een dergelijke cursus aan. Het opent 
voor veel mensen een nieuwe, onbekende en mooie 
wereld.  
Na de tweede cursusavond, waarin vooral riet- en 
moerasvogels centraal stonden, zijn we naar de 
Groene Jonker gegaan.  Een paradijs voor moeras-
vogels. Uiteraard stond de blauwborst hoog op de 
agenda. En hij toonde zich prachtig aan alle deel-
nemers.  Voor velen was dit een eerste waarne-

ming.  Maar ook andere soorten als snor, rietzanger 
en rietgors lieten zich goed zien. 
Al een paar jaar staat het kampeerterrein in Ha-
zerswoude-Dorp van de NTKC (Nederlandse Toeris-
ten Kampeer Club) op de nominatie om een keer 
door de VWG bezocht te worden. Een mooie gele-
genheid voor cursisten om aan een extra excursie 
deel te nemen. Helaas was het die avond koud en 
regenachtig, maar toch lieten zwartkop en braam-
sluiper zich horen. 
De laatste voorjaarexcursie was een vroegertje. Om 
half zes stonden we bij het Walhalla van vogelzang 
op het parkeerterrein van de Amsterdamse Water-
leidingduinen, bij de Oase. Al op de parkeerplaats 
was het een kakafonie van vogelgeluiden. Aan de 
excursieleiders de schone taak om enige structuur 
aan te brengen in deze herrie. We beseffen heel 
goed dat dat voor beginnende (en ook gevorderde) 
vogelaars heel moeilijk is, maar je kunt ook gewoon 
genieten van alles wat op je afkomt zonder het 
direct te moeten benoemen. Het is net als met je 

Roodborsttapuit   ©Ko Katsman 

Blauwborst    ©Ko Katsman 
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favoriete muziek: Moet je elke noot mee kunnen 
lezen om ervan te genieten?   
Lex, Ronald en Margot waren verhinderd, maar In 
Ton Renniers en Caroline Grimbergen hadden we 
uitstekende vervangers. Hoewel het door de vraat 
van de damherten steeds moeilijker wordt voor 

nachtegalen om zich in de duinen te handhaven, 
was het voor ons toch een soort die we zeker aan 
de deelnemers wilden laten horen. Gelukkig is dat 
bij elke groep gelukt. In een van de groepen hebben 
we wel tien minuten staan luisteren naar twee 
tegen elkaar opzingende mannetjes. Wat een erva-
ring!  Zonder ze overigens te zien te krijgen. Voor 
veel deelnemers in dat groepje het hoogtepunt van 
de excursie. Daarnaast nog soorten als boomleeu-
werik, boompieper, boomklever en boomkruiper 
om maar duidelijk te maken dat er bomen zijn in de 
AWD.   Helaas geen boomvalk… In de zomer houden 
we een pauze om daarna weer fris en fruitig de 
cursus voort te zetten. 
In september gaan we verder met een avond en een 
excursie over steltlopers. Daarna volgen nog twee 
avonden over vogeltrek en wintergasten. Ook deze 
avonden worden vervolgd met een excursie. Hope-
lijk beleven we aan het tweede deel net zo veel 
plezier als aan het eerste. 

 

Margot Klingers, Ronald Klingers 
Lex Burgel, Ko Katsman 

 
 
 

Nieuwtjes van het uilenfront 2019 
 
Dit jaar staat vol verrassingen, zeker als het over de 
uilen gaat. Boven de Oude Rijn is het helaas niet al 
te best dit jaar. Waren we eerst nog positief ge-
stemd wat de steenuilen betreft, is nu helaas een 
teleurstelling geworden. We waren al diverse malen 
bij een wel bekende plek aan de Landlustweg ge-
weest waar de steenuiltjes keurig op eieren zaten.  
 
Helaas sinds gisteravond weten we dat dit nest 

verloren is gegaan. Geen steenuilen en ook geen 
eieren, nest leeg. Oorzaak onbekend.  
Verder bij alle adressen aan de Lage Waard geen 
succes, tenminste, geen uilen. We vonden wel veel 
lege kasten waarin spreeuwen hadden gebroed. 
 
In Hazerswoude e.o. beneden de Oude Rijn hebben 
we meer succes. Na er vele jaren op gehoopt te 
hebben was er dit keer bij Margreet en Nico K. een 
nest met 4 jonge steenuilen te bewonderen. Fantas-
tisch, zeker bij Margreet en Nico, die al jaren hun 
best doen om vogels een goede omgeving te bie-
den.  
 
Bijzonder ook dat er bij hen ook een nest met 4 
jonge torenvalken uitgekomen was. Zoals Margreet 
zei, dit jaar wel 10 nesten met boerenzwaluwen 
terwijl er altijd maar één nest zat. Een topjaar voor 
hen en voor ons vogelliefhebbers natuurlijk. Maar 
toch was er een kleine ondertoon van spijt, ze gaan 
namelijk verhuizen….. 
 

Steenuil   ©Karen Arnold via Pixabay 

Nachtegaal    ©Ko Katsman 
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Na al deze mooie momenten was er nog een adres 
waar misschien ook wel succes was te halen, name-

lijk bij Christine en Dirk B. En wat denk je, een nest 
met wel 7 jonge kerkuilen. Toen ik hem ’s avonds 
aan de telefoon had waren zijn woorden, dat kan 
niet, zijn het geen torenvalken? Die heb ik wel een 
keer uit de kast zien komen… Ik zei nee Dirk, echt 
het zijn kerkuilen. Hij kon het haast niet geloven. 
Toen ze geringd werden, kon hij zelf zien dat het 
toch echt kerkuilen waren 
 
Tijdens een bijeenkomst van uilenliefhebbers in 
Zuid-Holland heb ik de vraag gesteld of er iemand 
bekend is met het feit dat torenvalken ook gebruik 
maken van een kerkuilenkast, het bleek dat er meer 
van zulke bijzondere broedsels plaatsvinden.  
Ze wisten een adres aan de Voorweg waar ook een 
nest kerkuilen was. We zijn toch nog even wezen 
kijken hoe het met ze ging. Ze zagen er goed uit en 
werden dan ook in juni geringd.  
 
Martin v.d. Reep (hij is de persoon die het recht 
heeft om alle, in ons gebied geboren uilen, te rin-
gen) zou het nog druk krijgen. Maar ik weet zeker 
dat hij dat niet erg gevonden heeft. 
Verder in het gebied waren er ook, net als in de 
Lage Waard, veel spreeuwennesten te vinden. Zelfs 
1 nestje koolmezen.  
 
Leuk is nog te melden dat op een adres aan het 
Westeinde een paartje ransuilen met jongen rond-
vliegt. In het begin zaten hier altijd steenuilen, maar 
toen was dat ineens over. Een paartje bosuilen had 

het territorium van de steenuilen ingenomen, dus 
jammer genoeg geen steenuilen meer, wat jaren 
daarvoor altijd heel succesvol was. Nu de ransuilen 
ook in dit gebied hun thuis hebben gevonden, is het 
misschien weer mogelijk dat de steenuilen terugke-
ren, want bosuilen en steenuilen is natuurlijk geen 
ideale combinatie. 
 

In totaal zijn er 12 kerkuilen geringd en 3 steenuil-
tjes (1 was er helaas verongelukt).  
 
Al met al zijn we als uilenliefhebbers best tevreden 
over afgelopen seizoen, al weet je nooit wanneer 
een volgend broedgeval zich zal aandienen! 
 
We worden regelmatig benaderd door mensen die 
ook wel een kast op hun terrein zouden willen. Om 
aan deze vraag te kunnen voldoen, gaan we eerst 
altijd kijken of het een geschikte locatie is want het 
moet toch wel potentie hebben om succesvol te 
zijn. 
 

 
          Wijnand van den Bosch 
 

  

Ransuil  (platte pluimen)     ©Hans van der Meulen 

Kerkuil   ©Jean van der Meulen via Pixabay 
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Hemelvaartweekend 
Putten e.o. 30-05 t/m 02-06-2019 

 
Dag 1 Om 8.00uur verzamelden we bij het Anker in 
Hazerswoude-Rijndijk. Na een begroeting en de 
bagage in de juiste auto proppen konden we gaan. 
Onderweg een aantal stops zodat we pas ‘s middags 
in Putten zouden aankomen.  

 
De eerste stop was in Ankeveen voor een wandeling 
van zo’n 6 kilometer rond de plas. Langs het pad dat 
we liepen stonden veel bomen en struiken. Dat 
leverde heel wat vogels op. Voortdurend hoorden 
we wel een Fitis. Zwartkoppen waren ook vaak te 
horen en een keer te zien. Een Zwartkopvrouwtje 

bleef lang genoeg zitten tot het me lukte er een foto 

van te maken. Het miezerde maar het was niet 
koud.  
 
De tweede stop was op Park Soesterberg. Met een 
nieuwe Tomtom een hele reis maar we kwamen op 
een mooie plek. Het is het voormalige vliegveld 
Soesterberg. Omdat daar een museum is, was het er 
ontzettend druk. Moet erg leuk voor kinderen zijn. 
(Tip voor de opa’s en oma’s van onze grijze-koppen-
vereniging) De voormalige startbaan was verboden 
terrein want “er broedt een Leeuwerik met een 
olifantsdracht” vertelde iemand die daar rondliep 
om de mensen wegwijs te maken. Wij gingen een 
wandeling maken en hadden toen geen last meer 
van de drukte. Er waren niet veel vogels te zien 
maar het was een mooie wandeling. En op het 
museumgebouw zat wel een Zwarte Roodstaart! 
Die heb ik nog nooit in Nederland gezien. 
De Eempolder stond nog op de reservelijst voor die 
dag maar daar was geen tijd meer voor en we 
vonden het ook wel mooi zo. Op naar Putten. 
 
Toen we Gasthuus de Notelaar gevonden en de 
bagage geloosd hadden, gingen we snel met een 
groepje naar de supermarkt in Putten. Er wordt niet 
bezorgd op Hemelvaartsdag, daarom deden we 
voor de eerste 24 uur de boodschappen zelf. De dag 
erop zou de rest bezorgd worden. Hierna meteen 
aan het koken. Omdat de groep relatief klein is 
koken we een dag zelf om de kosten te drukken. De 
anderen konden even een uiltje knappen en opfris-
sen enz. 
Toen het eten klaar was, hebben we ervan gesmuld. 
Lekkere macaroni. Van de site van het ‘Gasthuus’ 
had ik begrepen dat de koffie vrij beschikbaar was, 
dus geen koffie gekocht. Bleek er een automaat te 
staan met koffie á 60 cent. Niemand was zo ver-
slaafd aan dat spul dat-ie er geld voor over had: 
koffieloze avond. Maar er waren genoeg alternatie-
ven. De algemene vogellijst werd nog ingevuld, die 
konden we vergelijken met de eigen lijsten. Voor de 
meesten van ons is het hierna niet laat geworden en 
kwam er een eind aan een mooie eerste dag. 
 

Zwartkop ♀    ©Jikke Lont 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

18  

Dag 2: Na een onrustige nacht, want mijn bed stond 
naast het bed van Rob.... en dan weet je het wel.... 
Gerard, daar heb je geen kind aan, die viel echter 
met matras en al uit bed. Daar had ik geen last van 
want mijn op maat gemaakte oordoppen werken 
fantastisch! Yolanda heeft heerlijk geslapen, maar 
zoals in een eerder verslag al gemeld, daar kan een 
regiment soldaten over heen en dan wordt zij nog 
niet wakker. De douchecabines stonden op een 
verhoging, zodat de hele badkamer zeiknat werd. 
Maar de gezelligheid is ongeëvenaard.... 
Na de ochtendrituelen vertrekken we richting 
Hulshorsterzand. Alhoewel "we" er al meermalen 
zijn geweest, volgens de beschrijving van Bert, werd 
de tocht gekenmerkt door een roekeloze rit door 
Harderwijk. Zelfs Jikke had geen vat op de eerste 
auto met Bert achter het stuur.  
Lessons learned: neem alleen een navigatie mee als 
je weet hoe die werkt. Ik ben benieuwd wat de 
notulist van de zondag maakt van de helse rit..... 
We maken een wandeling door zanderige heuvels 
met bosachtige weggetjes: werkelijk schitterend. 7 
Kilometer is geen kattenpis en sommigen korten de 
route wat in. Wat vogelsoorten: fluiter met zijn 
stuiter, boom- en graspieper, boomleeuwerik, 
bonte vliegenvanger: vooruit maar! 
Daarna was het tijd voor appeltaart met slagroom. 
De tijden zijn veranderd lieve mensen. 
De middag is voorbestemd voor de omgeving van de 
Hierdense beek. De uiteindelijke vogelkijkhut gaf 
zicht op prachtige krooneenden. Langs de beek fijne 
fotomogelijkheden voor jonge boerenzwaluwen.  
 
Deze route is compleet verschillend t.o.v. de och-
tendsessie.  
Het is frappant hoe bij enkelen de neus wordt 
geprikkeld door de geur van bier: terug naar ons 
honk dan. 

Ja en na een fantastisch gecaterde Indische maaltijd 
wordt met koffie en thee de taart onthuld met een 
eetbare foto van Ton en Bert in een bekende vogel-
pose. Natuurlijk voor alle jaren fantastisch georgani-

seerde excursies. We kijken er allemaal met veel 
plezier en herinneringen aan terug! 
Hulde! 
 
Daarna vloeit het bier en de wijn in de kelen van 
eenieder en zoeken we de sponde op na een heer-
lijke dag. Potverdikkeme, wat kan vogelen met onze 
groep toch leuk zijn.... 

 
Dag 3: Het zou een warme dag worden, 25 graden. 
Daarom startten we in de frisse ochtend op de 
Ermelosche Heide. Vanaf bezoekerscentrum ‘De 
Schapendrift’, Postweg 50, 3852 PK Ermelo gingen 
we op pad. Het werd al druk op het parkeerterrein 
omdat die ochtend de schapen werden geschoren. 
We maakten een wandeling van 3 km door het 
gevarieerde loofbos (zaterdag motorcrosses ), de 
heide en de zandverstuivingen (heerlijk rustig en 
prachtig ).  
Op de heide volop gejubel van de veldleeuwerik. 
We zagen een paartje piepers dat een vrouwtje 
koekoek wegjoeg dat klaarblijkelijk een ei in hun 
nest wilde leggen. De piepers wonnen.  Bij de par-
keerplaats zagen sommigen bonte vliegenvangers 
die broedden in een oud spechtennest. 

Jonge boerenzwaluw   ©Gerda van Kleef 
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‘s Middags een wandeling van 7 km in de koelte van 
het Elspeter Bos. Start bij de Hervormde kerk. Met 
de superoren van Bert en Ton hoorden en zagen we 
de gebruikelijke bosvogels. Een topper was een 
badderende appelvink vlak voor ons in een plas, 
samen met verschillende soorten mezen.  

 
Later spotten we een bonte vliegenvanger die 
haar/zijn jongen voedde. Niet veel later zagen 
enkelen van ons de grauwe vliegenvanger poseren 
en liet de matkop zich goed bekijken. 
 

Het weer werd steeds stralender en warmer. Het 
terras na afloop met koud bier en ander koud lek-
kers was daardoor extra lekker. Zo lekker dat we ’s 
avonds buiten aan lange tafels verder borrelden en 
tapas aten. (de catering was weer super). 
Daarna togen 7 enthousiastelingen in de scheme-
ring naar de heide. Een spannende zoektocht naar 
de nachtzwaluw. Met succes! Ook de houtsnip 
kwam in de schemering langs en de bosuil liet zich 
horen. 
Een topdag!! 
 
Dag 4: Alweer de laatste dag van dit fantastische 
weekend. Na het ontbijt, het opruimen en schoon-
maken blijkt dat we nog bijna een uur moeten 
wachten op de huisbaas voor de afsluiting. We 

kunnen heerlijk buiten zitten, dus geen probleem, 
we kletsen nog even lekker door met z’n allen. We 
gaan op weg voor de laatste excursie naar uitkijk-
punt Biezenburcht bij het Harderbroek. Een makke-
lijke route van ca. 25 km en goed beschreven op de 
uitgebreide routebeschrijving. U hoort al een maar 
aankomen; het wordt een zeer toeristische route in 
een niet zo toeristische omgeving. Er komen zo’n 30 
extra kilometers op de teller en heel knap, we rijden 
geen rondje maar een vierkantje!  
 
Het uitzicht bij het Harderbroek is prachtig en er 
zwemt en foerageert van alles. We zien een flinke 
flottielje ganzen zwemmen, lepelaars, heel veel 
grote zilverreigers, zomertaling, wintertaling, tafel-
eend enz.  
 
Heel veel grote zilverreigers hier (Gerda). 
Van boven af de Biezenburcht kan je het allemaal 
mooi zien maar iedereen blijft beneden bij de bank-
jes want vier dagen achter elkaar vogelen eist zijn 
tol.    
De zeearend, die de dag ervoor is gespot volgens 
waarneming, laat zich vandaag niet zien, dus ver-
trekken we als de koffie op is en de stoom uit de 
oren naar Plan Roerdomp. Zo’n 6 km verderop voor 
een wandeling op het Ganzenpad naar de kijkhut 
van Krijn Giezen. In het eerste stukje lopen we 
onder druppende bomen door. Het zijn waterende 
Waterwilgen. Het heeft te maken met de larven van 
de Wilgenschuimcicade! Die maken schuimhoopjes 
op de takken van de waterwilg. Het schuim verwa-
tert evenwel tot grote druppels die in stroompjes 
van de bomen vloeien langs de stam. De larve van 
de Wilgenschuimcicade (Aphropphora salicina) is 
donkerbruin, bijna zwart, met enkele lichtere vlek-
jes. De volwassen cicade is een centimeter groot. 
Het schuim wordt afgescheiden uit het achterlijf via 
de “buisjes van Malpigi”, ademhalingsholten in het 
achterlijf. Bij de Wilgenschuimcicade is het schuim 
zo overvloedig en zo vloeibaar, dat het snel water 
wordt (smaakloos!). Het schuim beschermt de larve 

Appelvink    ©Gerda van Kleef 

Jonge bonte vliegenvanger  ©Gerda van Kleef 

Rietzanger    ©Gerda van Kleef 
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tegen droogte, regenval en mieren. Al het vocht 
halen de beestjes uit de wilgen! Spectaculair hoor, 
waterende waterwilgen op een zonnige dag! 
 
De grote bonte specht laat zich hier even mooi zien 
evenals veel muggen. 
Na het stuk onder de druppende bomen lopen we in 
de bloedhete zon richting de kijkhut en horen we de 
Sprinkhaanzanger in de verte snorren. Het riet komt 
dichter bij het pad en zo zien we verschillende 
rietgorzen boven in de topjes zitten en horen we 
ook de rietzangers. Zoals bij alle kijkhutten in Ne-
derland zit ook hier het kijkgedeelte net niet op de 
juiste hoogte maar degenen die op het bankje 
vooraan zitten hebben wel goed zicht en zien o.a. 
een paartje kluten scharrelen. Ik verlaat snel de 
drukke hut om nog even een foeragerende rietzan-
ger te scoren langs het pad. 
 
Wij besluiten om dan terug te gaan langs de ont-
vangsthut van Krijn Giezen; de kunstenaar die de 

kijkhutten alhier ontworpen heeft. Het blijkt geen 
kijkhut te zijn, maar daadwerkelijk een plek waar 
mensen ontvangen worden als er excur-
sies/wandelingen in het gebied georganiseerd 
worden.  

 
Het weekend is voorbij, we nemen hartelijk afscheid 
van elkaar en iedere auto bepaalt zijn eigen route 
naar Hazerswoude.  

          Gerda, Jikke, Els, Johan 
 

Waarnemingen hemelvaartweekend 
Aalscholver Fluiter Kauw  Oeverloper Turkse tortel 
Appelvink Fuut Kievit Ooievaar Veldleeuwerik 
Bergeend Gaai Kleine karekiet Pimpelmees Vink 
Blauwe reiger Gekraagde roodstaart Kleine mantelmeeuw Putter Visdief 
Boerenzwaluw Gierzwaluw Kleine plevier Raaf Waterhoen 
Bontbekplevier Glanskop Kluut Rietgors Wilde eend 
Bonte vliegenvanger Goudhaan Kneu Rietzanger Winterkoning 
Boomklever Graspieper Knobbelzwaan Roodborst Wintertaling 
Boomkruiper Grauwe gans Koekoek Roodborsttapuit Witte kwikstaart 
Boomleeuwerik Grauwe vliegenvanger Kokmeeuw Scholekster Zanglijster 
Boompieper Groenling Koolmees Slobeend Zilvermeeuw 
Bosrietzanger Groenpootruiter Krakeend Snor Zomertaling 
Bosruiter Grote bonte specht Krooneend Spotvogel Zwarte kraai 
Bosuil Grote zilverreiger Kuifeend Spreeuw Zwarte mees 
Braamsluiper Grutto Kuifmees Sprinkhaanzanger Zwarte roodstaart 
Brandgans Heggenmus Lepelaar Steltkluut Zwarte specht 
Buizerd Holenduif Matkop Tafeleend Zwarte stern 
Cetti's zanger Houtduif Meerkoet Tjiftjaf Zwartkop 
Dodaars Houtsnip Merel Torenvalk  

Ekster Huismus Nachtzwaluw Tuinfluiter  

Fitis Huiszwaluw Nijlgans Tureluur  
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Toen waren ze er nog………(4) 
 

Volgens de ons bekende organisatie SOVON zouden 
in ons land naar schatting landelijk 16 (zestien) 
broedparen van de KEMPHAAN zijn. Let wel, dit is 
een schatting.  Het betreft de tellingen, c.q. waar-
nemingen in 2017, waarvan twee territoria werden 
gevonden in Eemland en die zijn gebaseerd op de 
alarmerende hennen. Met andere woorden: hele-
maal zeker zijn die twee ook niet. De rest van de 
broedgevallen is gelokaliseerd in de kop van Noord-
Holland en in Friesland. Het is diep triest dat in deze 
twee bij uitstek bekende weidegebieden maar zo’n 
14 broedgevallen geconstateerd zijn.  
 

Hoe anders was het 
een zestig jaar 
geleden. Ik ben me 
ervan bewust dat 
dit een zeer lange 
tijd geleden is, maar 
dat geeft toch aan 
hoe het met de 
stand van de wei-
debroedvogels 
gesteld is. Maar 
toch…. Een vergelij-
king mag toch wel 
gemaakt worden. Ik 
ken de lokale situa-
tie (het gebied van 
onze eigen VWG) 
van toen niet. Daarvan zullen de leden wel weten 
hoe het toen gesteld was.  
 

In deze versie van “Toen waren ze er nog….” wil ik 
meer dan een halve eeuw teruggaan naar mijn 
favoriete gebieden, de Eempolders, het Nekkeveld 
en de Arkemheense polder, gebieden ten noorden 
en noordoosten van Amersfoort. In het voorjaar 
gingen we dan op excursie naar deze gebieden om 
te zien hoe de kemphanen aan het baltsen waren.  
 

En dat niet op één plek, nee we hadden het maar 
voor het uitzoeken. Daar word je nu jaloers van. Het 
favoriete terreintje was via een doorlaat in de dijk 
langs de Eem. De boeren moesten toch ook op hun 
land kunnen komen. Aangezien de hanen, in het 
bijzijn van de hennen, dermate met hun baltsen 
bezig waren, konden we toch redelijk dichtbij ko-
men. Een fantastisch schouwspel: elkaar provoce-
rende hanen, opvliegend, dreigend en ga zo maar 
door. Het meest in het oog lopend waren natuurlijk 

de kragen: van wit tot zwart met alle daartussen 
liggende kleurschakeringen. En die hennen maar 
toekijken en afwachten welke haan ze na afloop van 
de gevechten zouden kiezen.  
 

Vreemd eigenlijk dat we het over kemphanen 
hebben, terwijl we onder die noemer zowel de 
hanen als de hennen onderbrengen. Waarom niet 
kemphanen en ook kemphennen, of om het neu-
traal te houden: kempvogels of iets wat daarop lijkt. 
Het zal wel in de loop der vele jaren zo geworden 
zijn, zoals het nu is. 
 

Overigens was die 
ene plek aan de dijk 
van de Eem tussen 
Eembrugge en 
Eemdijk niet de 
enige plaats waar 
die kemphanen 
(letterlijk en figuur-
lijk bedoeld) met 
hun gevechten 
bezig waren. Ook in 
de uitgestrekte 
weidegebieden van 
het Nekkeveld 
hadden we onze 
vaste plekken en 
konden we genieten 

van de “voorstellingen” die de vogels zeer serieus 
namen en waarbij wij, als toeschouwers, veel kon-
den genieten.  
 

Tijdens die hanengevechten hadden we ook muzika-
le begeleiding. Uiteraard van de roepende grutto’s, 
tureluurs en scholeksters, maar vooral van de zin-
gende veldleeuweriken. Je kwam dan ogen en oren 
tekort om dat allemaal in je op te nemen. Die veld-
leeuweriken (mijn leermeester van destijds zei dat 
het drie minuten duurde van start tot landing) 
gingen soms zo hoog, dat je ze bijna niet meer zag, 
totdat ze in glijvlucht weer terugkwamen. Ook de 
veldleeuwerik kun je onderbrengen in de rubriek 
“Toen waren ze er nog….” , maar die zie je soms nog 
wel eens. 
Dit waren weer wat mijmeringen van toen. Jammer 
dat er vogelsoorten zijn, die bijna of geheel niet 
meer in ons land voorkomen. Maar aan de andere 
kant zien we nu vogels die je toen niet of bijna niet 
zag. Dat zal nog wel een poos zo doorgaan. 

Victor Vogelaer 

Kemphanen    ©Arjan Haverkamp ITPC fotometadata 
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PR-commissie: Informatie die wij u niet willen onthouden 
 
www.vogelsrijnwoude.nl 
 We waren al geruime op zoek naar een auteur voor het Bentwoud zodat ook dit hoofdstuk op de website 
(Werkgebieden/Bentwoud) gevuld gaat worden. We kunnen u meedelen dat er aan deze oproep gehoor is 
gegeven en daar zijn we heel blij mee. Binnenkort kunt u het eerste verhaal lezen en de foto’s zien op de websi-
te, onder het genoemde kopje, over het wel en wee van de vogels in het Bentwoud. 

 
  Er zijn steeds meer mensen die gebruik maken van de mogelijkheid om vanaf de website een e-mail te sturen 
naar iemand van de VWG. Je kan dat eenvoudig doen door op een naam te klikken die u tegenkomt en waar u 
een vraag aan wilt stellen, de gevraagde gegevens invullen en op versturen drukken. Dit soort vragen komen 
binnen  

o Met wie van de VWG kunnen we in gesprek over het bestemmingsplan Groene Hart van de gemeente Lei-
derdorp? 

o Zou ik een bijdrage mogen leveren over het Bentwoud? Zou ik dat ook vaker mogen doen? Met wie kan ik 
daar over overleggen? 

o Er broeden uilen in mijn schuur. Die schuur gaan we verbouwen, wat nu? 
o Ik heb een prachtige foto of film, kan dat op de site worden gezet? 
Weet jij het antwoord? 

 
Facebook: @vogelsrijnwoude 
Ook in de zomermaanden blijft facebook actief. Soms hebben we ineens een hit. Margot had een filmpje ge-
maakt van de koolmezen die de buxusmotten aan het eten waren uit hun buxusstruikjes. Dit filmpje werd een 
hit en werd meer dan 2796 keer bekeken en door 31 mensen gedeeld.  

 
Twitter: @vogelsrijnwoude 
Er zijn inmiddels heel wat volgers op Twitter die met ons meekijken. Zo krijgen we regelmatig berichtjes over de 
Munnikkenpolder, o.a. over de Torenvalkkast die daar van het voorjaar is geplaatst en waar nu al een nest in 
heeft gezeten  

 

 
Instagram: @vogelsrijnwoude 
Hier hebben we duidelijk een zomerstop! De mensen die normaal hun vogelfoto’s plaatsen, zijn tijdelijk overge-
stapt op vlinders, bloemen, kikkers en libellensoorten. Ook leuk maar daar doen we niet aan mee.  
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Braakbal 
Simon Alleman, de eindredacteur van de Braakbal, neemt voortaan ook deel aan de PR-commissie. Handig en 
gezellig. Nu kunnen we snel afstemmen over mogelijke artikelen of nieuwe auteurs. Misschien heb je al gemerkt 
dat er nieuwe schrijvers en schrijfsters zijn opgestaan? Of wil je een aantal keren een bijdrage leveren? We 
horen het graag! 

Visitekaartjes 
Als we ergens namens de VWG aanwezig zijn, is het handig om een visitekaartje achter te kunnen laten. Slim 
idee van Gerda: We houden een ruimte vrij waar jij je naam in kan schrijven, dan kunnen we er allemaal gebruik 
van maken. Rob en Gerda maken een mooi ontwerp dat inmiddels bij de drukker ligt. Volgende keer staat hier 
vast een voorbeeld van het nieuwe kaartje… 

Tuinvogelarij 
Alle leden van de PR-commissie zijn druk met vogels in de tuin dus er gaan wel eens beelden heen en weer. 
Hieronder wat plaatjes.  

   
Nieuwe start Voor de pimpelmees: gemalen(!) 

ongebrande pinda’s onder in de ruif 
Voor ieder wat wils, maar waar blijven de 

mussen? 
Hebben jullie voorbeelden uit jullie vogeltuin voor ons? 
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Van het internet geplukt  

 

Fossiel van grootste prehistorische vogel in 
Europa gevonden 
 
https://www.nu.nl/opmerkelijk/5955465/fossiel-
van-grootste-prehistorische-vogel-in-europa-
gevonden.html 

 

A bird was spotted feeding its chick a ciga-
rette butt in 'heartbreaking' image. 
 
https://www.mirror.co.uk/news/us-news/bird-
spotted-feeding-chick-cigarette-17273938 
 
Toch maar echt alles in de afvalbakken stoppen? 

 

An exotic-looking orange bird turned out to 
be … 
 
https://www.cnn.com/2019/07/08/uk/curry-
seagull-trnd/index.html  

 De links werken in de PDF-versie van de Braakbal  

 
AANKONDIGING EURO BIRDWATCH 2019 

 
Uiteraard dit jaar ook weer een Euro Birdwatch. Deze zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van oktober, dit 
jaar dus op 5 oktober. De Euro Birdwatch zal ook dit jaar weer worden gehouden aan de westkant van De Wilck, 
aan de Burmadeweg bij het kijkscherm. 
 
We beginnen zo ongeveer om 7.30 uur, dus bij het licht worden. Het is altijd weer een leuke belevenis en gezien 
de grote belangstelling verleden jaar, ook zeker voor jou een gebeurtenis die je ook mee gemaakt moet hebben 
als vogelliefhebber. 
Dus tot ziens op zaterdag 5 oktober, zet het in je agenda!! 
 

Wijnand van den Bosch 
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LOSSE FLODDERS AANGAANDE  
DE NIEUWE NL VOGELATLAS 2013/2015 

 

Sinds eind november van het vorige jaar is de nieu-
we Vogelatlas van Nederland 2013/2015 als stan-
daardwerk in onze verenigingsbibliotheek voor 
leden uitleenbaar. Ondanks de in 2019 in te zetten 
minimalisering van onze bieb blijven in ieder geval 
de (meeste) zogenaamde standaardwerken en 
eigen verenigingsproducties bewaard. Aangaande 
de rest, wordt momenteel nader bekeken of het 
aanhouden ervan echt zinvol is voor de vereniging, 
niet simpel elders beschikbaar (b)lijkt en ook niet te 
veel ruimte in beslag neemt. 
Voor (Braakbal)auteurs is de nieuwe atlas een 
uitstekend middel om informatieve artikelen en/of 
vergelijkingen, opsommingen, conclusies en wat 
ook nog meer, te produceren. Verder legio kansen 
op enorme kennisverrijking voor iedere belangstel-
lende. Men heeft dan het flinke voordeel van het bij 
elkaar voorradig hebben van enorm veel informatie 
in een en dezelfde bron. Het internet biedt velerlei 
bronnen en een schier onuitputtelijk aanbod van 
kennis, maar in erg veel gevallen moet deze dan 
verspreid worden gezocht en verkregen. 

Zo’ n atlas heeft natuurlijk velerlei maatschappelijke 
en andere functies: in de eerste plaats landelijk, 
daarbinnen regionaal en zelfs lokaal. Natuurbeheer, 
politiek en bijvoorbeeld allerlei economische, uit-
breidings- en infrastructurele voorne-
mens/uitvoeringsplannen kunnen eraan worden 
getoetst. Internationaal ondersteunen de recente-
lijk verkregen uitkomsten bijvoorbeeld de op stapel 
staande nieuwe Europese Vogelatlas en mondiaal 
inzicht in de situatie bij de totale vogelstand. Kort-
om, behalve individuele kennisverrijking ook onder-
bouwing van bedreigingsniveau’s en te nemen 
(inter)nationale (beschermings) plannen. 
Een project als deze atlas staat of valt allereerst met 
een goede (voor)organisatie. En deze stond er 
gelukkig ook, met als eindproduct op 24 november 
2018 een lijvig en topzwaar boekwerk van meer dan 
3½ kilo met 640 pagina’s en 450 foto’s. Om dit te 
bereiken was ons land verdeeld in 1685 atlasblok-
ken van elk 5x5 = 25 km². Voor het veldwerk waren 
± 2100 waarnemers 3 jaren in touw met alles bij 
elkaar 110 mensjaren. Verder 40 atlasdistricts-
coördinatoren, 130 soortenauteurs, 80 fotografen, 
450 financiers en sponsoren.  Tot zover de persone-
le kant, waaraan ook plusminus 25 leden van onze 
vereniging hun bijdragen leverden. Zij namen 100 
km² (= 4 atlasblokken) voor hun rekening, in om-
vang ongeveer het hele “echte” verenigingswerkge-
bied. Binnen onze VWG deden Bert van Eijk, Cor Kes 
en Sjon van Santen het veelzijdige maar ook best 
tijdrovende coördinatiewerk. Maar het is het alle-
maal zeker waard geweest, proficiat en alle mede-
werk(st)ers: hartelijk bedankt! 
Dan nu een globale aandacht aan wat inhoudelijke 
zaken van de atlas, zonder diepgang. 
Eerst attentie voor de broedvogels. Niet minder dan 
257 soorten (waaronder 38 exoten) kwamen door 
de selectie. De eerste atlas van 1979 kwam tot 226 
(waaronder 8 exoten) soorten. Ons land telt in juli 
(= ongeveer einde broedseizoen) zo’n 40 à 80 mil-
joen individuen. Wij zijn een relatief rijk vogelland, 
want in Groot-Brittannië (in oppervlakte ±5x NL) en 
Duitsland (zo’n 9x groter dan NL) kwamen 289 resp. 
280 soorten tot broeden. 
De talrijkste broedvogels bleken Merel, Huismus en 
Spreeuw, de meest verspreide waren Wilde Eend, 
Witte Kwikstaart en Zwarte Kraai. Tijdens deze 
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atlasperiode stierf de Kuifleeuwerik uit en stond (= 
staat! BvE) het Korhoen op het randje. Vaste broed-
vogels zijn inmiddels Middelste Bonte Specht, 
Slechtvalk, Oehoe en Kraanvogel.  
De Zeearend heeft zich definitief gevestigd en lijkt 
te kunnen worden gevolgd door bijv.  Visarend en 
Pontische Meeuw. En hoe zullen de (verdere) voor-
uitzichten bij o.a. de Wilde Zwaan, Zwarte Ibis, 
Dwerguil en Steppekiekendief hier te lande gaan 
uitpakken? 
 
Het totale nationale gewicht van “onze” vogelbe-
volking in de broedtijd bedraagt 4 tot 5 miljoen kilo; 
ons land telt 8 tot 12 miljoen broedparen.   
Een overstap naar de wintervogels leert, dat er 
regelmatig 261 soorten overwinteren, plus 80 
exoten. In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren 
dit er 235 resp. 20.  
 
De midwintertijd is relatief vogelarm in NL, omdat 
er dan gemiddeld “maar” zo’n 28 miljoen individuen 
present zijn. Dus zowat de helft van het aantal einde 
broedseizoen. Maar het nationale totale gewicht ligt 
grofweg driemaal zo hoog: 11 tot 14 miljoen kilo 
(met name ganzen zijn zwaar en in hoge aantallen 
present!). Van de “echte” wintergasten zitten alleen 
Kolgans en Smient bij de top tien, de andere hoog 
op de ladder staande soorten (als Merel, Huismus 
en Spreeuw) broeden ook in ons land. De wijdst 
verspreide wintervogelsoorten blijken Zwarte Kraai 
en Buizerd (gemeld in 99% van de 1685 atlasblok-
ken). 
Dit artikel wordt afgesloten met de “kampioen-
atlasblokken” en twee conclusies. Bij de atlasblok-

ken “broedvogels” werd blok 49-34 (Bergen op 
Zoom), net als in de vorige atlas, kampioen met nu 
129 soorten. Bij de “wintervogels” bleek blok 14-17 
(Den Oever) toonaangevend met 168 soorten. 
De eerste conclusie is, dat de in de broedvogelatlas 
van 2002 gesignaleerde regionale broedvogel-
samenstelling zich sindsdien nog meer “homogeni-
serend” heeft doorgezet: generalisten zijn het goed 
blijven doen, kritische soorten blijven afnemen. 
Deze trend wordt veroorzaakt door landschappelij-
ke veranderingen en achteruitgang in halfnatuurlij-
ke landschappen als heide, duinen en natte graslan-
den. Op oorzaken wordt in dit artikel niet verder 
ingegaan. 
 
Aangaande de wintervogels trekt ondergetekende 
zelf een conclusie dat bijvoorbeeld veel watervogels 
uit het noorden en noordoosten van Europa vaak 
duidelijk minder in aantal present zijn dan tijdens 
het vorige ter zake dienende atlasproject (Atlas van 
de Nederlandse Vogels 1987). Dit houdt vooral 
verband met klimatologische veranderingen, waar-
door overwinteren dichter bij de broedregio meer 
en meer gaat voorkomen in vergelijking met verder 
zuidwestelijke reisnoodzaak. De vogels besparen 
dan energie op de heen- en terugweg, lopen minder 
gevaar tijdens het reizen, hebben vaker voldoende 
kansen op overleving en zijn sneller terug in de 
broedregio.  
 
N.B.:  Het bovenstaande is geen resultaat van de 
atlas zelf uitpluizen, maar het samenharken vanuit 
allerlei artikelen in velerlei bronnen. Voor complete 
juistheid wordt dus niet ingestaan. 

 
            Bert van Eijk 
 

 

Ingekomen lectuur 
 
1. De Strandloper 51.2 - juni 2019 (Vereniging Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
2. Bladgroen nr. 1, editie januari 2019 en nr.2, editie mei 2019 (KNNV en IVN-afdeling Leiden)  
    digitaal, kan op verzoek doorgestuurd worden. 
3. Vogels 02/2019 (lente) en 03/2019 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 
4. Limosa 92.1 – 2019 (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) 
5. De Praatpaal 37.1 – 2019 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
6. Daucallium+, mei 2019 (KNNV Vereniging voor veldbiologie) 

 
Interesse? Neem dan even contact op met Bert van Eijk, tel. 071 5893006,  
e-mail: bert.vaneijk@hetnet.nl 
        Pieter Bekooij 
        Secretaris  
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Kinder- / jeugd activiteiten in mei en juni! 
 

Kinderspeurtocht op de Kruiskade 
In drie groepjes van 6 kinderen gaan we op stap op 
de Kruiskade om de opdrachten die we verzonnen 
hebben, uit te voeren. Op zes plaatsen op de Kruis-
kade hebben we een kabouter neergezet met een 
mandje waar een opdracht in zit met zoekkaarten 
en andere hulpmiddelen die nodig zijn om de op-
dracht uit te voeren.  Bij het Ooievaarsnest hebben 

we een mandje met een echt Ooievaarsei, een 
braakbal en stelten (zodat de kinderen kunnen 
ervaren hoe het is om hoog boven de grond te 
staan) De stelten zijn een hit (tenminste in mijn 
groepje) en de kinderen verbazen zich dat zo'n 
grote vogel uit zo'n relatief klein ei kan komen. Het 
is het begin van de ontdekkingstocht / speurtocht. 
Bij de kijkhut delen we kinderverrekijkers uit en zien 
we vooral veel Zwanen en Scholeksters. Op naar de 
kabouter bij opdracht 3 waar we op zoek gaan naar 
mossen op het dode hout. Er worden ook grote 
zadelzwammen gevonden en een kikker wordt 

gevangen. Bij de vierde opdracht gaan we op zoek 
naar spinnen, bodemdiertjes enz. die we in loeppot-
jes kunnen bekijken. We vinden voornamelijk Elzen-
haantjes en de kinderen weten nu ook hoe er kleine 
Elzenhaantjes komen   Bij opdracht vijf is het wat 

moeilijker om de aandacht vast te houden want hier 
gaat het om camouflage maar zoek en vind maar 
eens een goed gecamoufleerd beest.......dus snel 
naar de picknicktafel waar we bezig gaan met de 
voedselkringloop en waar de tocht ook eindigt. We 
drinken gezamenlijk nog wat limonade en begrijpen 
dat de kinderen (en de ouders en/of grootouders) 
het erg leuk hebben gevonden. Wij kijken ook terug 
op een hele leuke middag, hebben zelf ook weer 
veel geleerd en kijken alweer uit naar de volgende 
activiteit op 16 juni als we Slootbeestjes gaan van-
gen!  
 
Slootbeestjes  

Het was 
weer een 
zeer ge-
slaagde 
middag. 
Het en-
thousias-
me van de 
kinderen 
was groot 
en elk 
beestje dat 

wordt gevonden wordt met grote interesse bestu-
deerd en gecontroleerd met de zoekkaarten, loep 
en loeppotjes.  Wat dacht je van een poelslak, 
bootsmannetje, waterspin, stekelbaarsje en er 
wordt zelfs een bloedzuiger opgevist. Het is ook de 
tijd dat de kleine kikkertjes uit de sloot komen dus 
het kan niet uitblijven dat ze gevonden worden. Ans 
weet over elk beestje wel iets te vertellen wat zeer 
gewaardeerd wordt door de kinderen maar ook 

door de vele 
vaders die op 
deze Vaderdag 
meegekomen 
zijn. Op het 
einde van de 
middag drinken 
we weer gezellig 
limonade en 
krijgen de 
kinderen, voor-
dat ze naar huis 
gaan, een 
vogelzoekkaart 
mee waar 
enthousiast op 
gereageerd 

wordt. Kortom: topmiddag!   
               

 
Charlotte, Ans, Jikke en Gerda 
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VOGELS OVER DE VLOER 
 

Net mijzelf verwend met het boek ‘Vogels over de vloer’ van Robert Burton. Ik was bij de Vogelbescherming in 
Zeist op bezoek en werd verleid. Vooral omdat het een ‘complete gids voor het aantrekken van vogels in de tuin’ 
is. En ik houd van compleetheid en vogels en iemand dit dat voor mij op een rijtje zet! 

Nico de Haan stelt in het voorwoord terecht dat we kunnen inspelen op het uitstekende geheugen van vogels. 
Als we dit jaar ergens voedsel en schuilgelegenheid vinden, komen ze na hun trek (naar Rusland, Finland of 
Spanje?) weer terug, feilloos, tot op de vierkante meter. Want er gaat niets boven regelmaat en verwennerij! 

Veel van onze tuinvogels zijn bosvogels. Ze voelen zich dan ook thuis in een bossige tuin. Ze verlaten hun territo-
ria kort om even snel te ‘snacken’ in onze tuin. Ze zullen vaker komen als ze telkens iets lekkers kunnen vinden. 

Vogels eten nooit te veel, ze ‘snacken’ inderdaad. Wat van dit hier, wat van dat daar. We hebben natuurlijk 
allemaal een vogelvriendelijke tuin met héél weinig tegels, of plannen om de ‘stenen te breken’. Op basis van de 
adviezen van het boek en van de Vogelbescherming hier een lijstje van punten waar je aan kunt denken en als 

een vogel naar je tuin te kijken. 

Vogelbescherming Nederland hanteert de 4 V’s:  

 Voedsel; 
 Veiligheid; 
 Variatie 
 Voortplanting.  

Met die thema’s in gedachten, raadt de VBN aan eens 
door je tuin te lopen en een checklist af te werken. 
Hoe zit het met je tuin als je als vogel kijkt? 

 

Het is september: Het moment om de tuin flink aan te 
pakken om vogels te verleiden! Te beginnen met de 
grote zaken: Loop eens door je tuin en vraag je af: Wat 
heeft die boom of struik voor vogels te bieden? En als 
dat niet zo veel is: Wat zou ik daar kunnen zetten? 
Vandaar een lijstje met vogelvriendelijke bomen en 
struiken. Volgende keer meer over de inheemse 
kruiden. 

Een boom in de tuin geeft de vogels en mooie aan-
vliegplek, veiligheid en wat te eten. Het is voor jou ook 
een mooie plek om veilig voer aan te bieden. Voor een grote tuin kun je denken aan Ruwe berk, Zwarte els, Wilg 
en Europese lariks, maar die worden echt groot. Voor een kleine tuin zijn halfstam fruitbomen een aanrader. 
Appels en peren doen het goed in Nederland: Kies vroege en late soorten, dan blijven er voor jou ook nog appels 
over. Van de lijsterbes kun je ook varianten vinden die het wat kalmer aan doen en wat meer omhoog dan breed 
groeien. 

 

Hoe vogels kijken… 
1. Water – Waar kan ik veilig drinken en badderen? 
2. Gazon – Kan ik daar insecten, kevers en wormen vangen? 
3. Bloeiende inheemse planten – Wat vind ik insecten en straks zaden? 
4. Zaden en vruchten – Wat kan ik hier ‘snacken’? 
5. Struiken met doornen en stekels – Waar kan ik veilig schuilen of 

nestelen?  
6. Groene erfafscheidingen – Waar zoek ik veilig naar insecten? 
7. Bestrating – Jammer, niks! 
8. Begroeide muren – Waar zit ik warm en droog? 
9. Rommelhoekjes – Waar kan ik zoeken naar alles wat zich in schaduw 

en vochtige plekjes verstop? 
10. Nestkastjes – Waar kan ik koel broeden? 
11. Snoeien – Welke tuin biedt in de winter bescherming en voedsel? 
12. Voeren – Waar is altijd wat te halen en kan dat veilig? 

Hoeveel van deze 48 stadsvogels staan op je tuinlijst? 
zwarte mees staartmees koolmeespimpelmees, kuif-
meesglanskop zwartkop ringmus huismus heggenmus putter 
appelvink goudvink vink sijs groenling keep tuinfluiter 
tjiftjaf goudhaan winterkoning zwarte roodstaart roodborst 
spreeuw koperwiek kramsvogel zanglijster grote lijster merel 
boomklever boomkruiper grote bonte specht pestvogel gaai 
ekster zwarte kraai kauw gierzwaluw halsbandparkiet holen-
duif houtduif stadsduif Turkse tortel wilde eend meerkoet 
waterhoen reiger sperwer 

Je kunt de postcodecheck doen bij de Vogelbescherming Nederland, dan zie 
je wat er bij jou in de buurt voorkomt en welke vogels je naar je tuin kunt 
lokken. 
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Bij de struiken is mijn favoriet: het Drents krenten-
boompje. Makkelijk, vroegbloeiend (voor de bijen en 
insecten), bessen (voor de vogels) en kleur (voor jou), 
snoeibaar (snoeien aan de voet). De Kardinaalsmuts, 
Gelderse roos en Hazelaar (met hazelnoten voor je 
taart) vormen met elkaar een smakelijk vogelbos. Kies 
voor variatie in bloeitijden en draagtijd. 

Nu je toch door de tuin loopt, is het goed om ook eens 
naar de muren te kijken? Als je die kunt zien…  Overweeg een mooie mix van verschillende soorten Clematis, 
Blauweregen, Druif en Kamperfoelie. Die kunnen het samen er goed naar hun zin hebben en zijn eenvoudig 
langs de gevel te leiden en in toom te houden. De kluwen klimmers biedt lekkers, schaduw en veiligheid. 

Succes met de wandeling door de tuin. Niet te kritisch zijn, niet alles hoeft in één keer. Als je je ideeën wilt 
toetsen, verwen jezelf dan met een advies van de tuinvogelconsulenten van de Vogelbescherming Nederland. Of 
doe iemand een advies cadeau. Ook al zo verleidelijk! 
           Rob Eveleens 

 
 

GANZENEXCURSIE 2020 
 

Op zaterdag 25 januari 2020 a.s. is er weer de 
traditionele ganzenexcursie van de Vogelwerkgroep 
Koudekerk / Hazerswoude e.o.. Een gezellig uitje 
met vrienden of familieleden; iedereen kan van 
deze dag meegenieten. 
Een mooie route met de bus langs enkele ganzen-
gebieden in de Zeeuwse Delta. Zeeland is een van 
de vogelrijkste gedeeltes van Nederland en we 
vinden er diverse interessante vogelkijkgebieden. 
Buiten de ganzen zullen we zeker ook andere vogel-
soorten waarnemen zoals diverse steltlopers, een-
den, duikers, meeuwen, futen etc.. Tijdens de 
busreis zal Louis Westgeest, zoals vanouds, vertellen 

over de natuur, cultuur en geschiedenis van het 
gebied dat we bezoeken. 
 
Er is tijdens de excursie een stop gepland van circa 
één uur bij Café-Restaurant De Heerenkeet waar 
voor ons een uitgebreide lunch klaar zal staan.  
 
Als je wilt deelnemen aan deze mooie excursie incl. 
lunch dan is het noodzakelijk om je van te voren op 
te geven. Dit kant via pr@vogelsrijnwoude.nl of 
telefonisch op 06-30690756.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 januari 2020 en vol 
is vol! 
Kosten zijn € 29,00 p.p. voor leden en € 34,00 voor 
niet- leden. Nog even voor de duidelijkheid: dit is 
inclusief lunch. 
Betalen voor 12 januari 2020 op bankrekening NL 61 
INGB 0000 5201 03 t.n.v. Vogelwerkgroep Koude-
kerk / Hazerswoude onder vermelding van Ganzen-
excursie 2020.  
Vertrekpunt is de Carpoolplaats N11 / Gemeneweg 
Hazerswoude Rijndijk 
Vertrektijd 8.00 uur, terug rond 16u30 
Graag tot ziens op 25 januari! 
 

Louis en Gerda
  

Heb je deze aanraders al in je tuin staan? 
Sleedoorn – Dekking; Nestelen; Vroege rijke bloei; Zwarte bessen tot in 
de winter  Cotoneaster – Wintergroen; Dekking; Vroege bloei; Bessen 
Vlier – Insecten; Bessen; Wel kort houden Taxus – Wintergroen; 
Beschutting; Bessen Eenstijlige meidoorn – Dekking; Bessen Vuurdoorn 
– Wintergroen; Dekking; Nestelen; Bessen Krentenboom – Bessen 
Hazelaar – Noten, voor de boomklever en gaai Wilde liguster – 
Bloemen, Bessen. Wintergroen Gelderse roos – Voorjaarsbloesem; 
Bessen tot het voorjaar Zwarte Bes – Vruchten. Haagbeuk – Dekking 
Kardinaalsmuts – Zaden  Mahoniestruik – Groenblijvend; Nectar en 
stuifmeel; Bessen Zuurbes – Wintergroen; Dekking; Bessen Lavendel – 
Insecten; Zaden 
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 In memoriam Siem van der Haas 
 05 maart 1931 – 13 augustus 2019 

Het was een paar weken nadat de Vogelwerkgroep was opgericht. Een meneer met een markant gezicht meldde zich 
aan als lid. Hij had van de Vogelwerkgroep gelezen in de Hazet-Koerier en wilde wel lid worden. Ja, hij was wel bekend 
in de omgeving en had op de Kruiskade, toen nog slecht bereikbaar, nestkastjes opgehangen. Logisch dat hij al snel 
coördinator voor het nestkastenbeheer werd. Dat was het begin van bijna veertig jaar lidmaatschap van de vogel-
werkgroep. 

Maar voor velen was Siem meer dan een lid. Hij werd een vriend. Speciaal met Cor had Siem een speciale band en 
samen trokken ze er vaak op uit. Siem was bekend met elke poldersloot en bruggetje en op zondagochtend liep hij 
graag een rondje door de polders die nog niet onderbroken waren door wegen en HSL. Je leerde dan heel veel van 
Siem, niet alleen over vogels, maar ook over de geschiedenis van het landschap en de boeren die daarin werkten. Met 
Cor telde hij dan de Kleine zwanen. Die gegevens hebben bijgedragen aan de inrichting van “De Wilck”. 

Een van de eerste interviews over weidevogelbescherming in de toenmalige ‘Rijn en Gouwe’ ging over het werk van 
Cor en Siem in de polders langs Galgweg en Kruiskade. Uren hebben ze daar doorgebracht, vele stokjes en nestbe-
schermers in de weilanden gezet bij de gevonden nesten. En toen er nog Zwarte sterns in de polders voorkwamen, 
legden Cor en Siem nestvlotjes in de sloten. Een keer was ik daar zelf bij en onvergetelijk was het moment dat er al 
een Zwarte stern neerstreek op het eerstgelegde vlotje, net nadat het laatste gelegd was. Je zag de voldoening dan op 
het gezicht van Siem. Omdat hij veel veehouders persoonlijk kende, had dat het voordeel dat op hun land gemakkelij-
ker aan weidevogelbescherming gedaan mocht worden. 

In de wintermaanden was Siem op twee fronten actief. Als knotter en 
teller. Toen het omzagen van dikke bomen een beetje te zwaar werd, 
ontpopte Siem zich als deskundig takkenknipper en – bundelaar. Beginnen-
de knotters begeleidde hij op zo’n natuurlijke manier dat ze zich direct 
thuis voelden bij de VWG. Samen met Cor telde Siem de Lagenwaardse en 
Hondsdijkse polder. Op een plankje het telformulier met daaraan bunge-
lend aan een touwtje een potlood.  

Vanwege zijn beroep, Siem was metselaar, zat hij ’s winters in vriesperiodes 
in het vorstverlet. Dan gingen de schaatsen uit het vet en schaatste Siem, 
vaak in gezelschap van vogelwerkgroepleden, lange tochten. In 1985 reden 
we een keer op de Kromme Mijdrecht en bij Den Hoef zakten we met zijn 
vieren door het ijs. Dankzij de hulp van een boer liep het allemaal goed af. 
Siem, die droog was gebleven, kreeg gezien de kleur van zijn haar de op-
merking: ”Zo opa, op jouw leeftijd nog schaatsen?” Hijzelf lachte daar het 
hardst om. 

Een vraag van veel leden die meegingen op ons herfstweekend naar Texel 
was: “Gaat Siem ook mee?” Want zijn aanwezigheid stond garant voor 
mooie, hilarische verhalen en veel gezelligheid.  Ook in de ‘Zaagbek’ onder 
het genot van een borrel dreunden de wanden soms van het lachen na een 
verhaal of opmerking en ging je met kramp in de kaken naar huis. Maar 
Siem kon ook heel serieus zijn. Ook over andere onderwerpen dan vogels. 
Zo herinner ik me een uitspraak aan het eind van een gedachtewisseling 

over opvoeden met al dan niet een corrigerende tik: “Je slaat er meer in, dan eruit.”  

De laatste jaren was het stil rond Siem. Eerst zorgde hij voor Ali op een manier waaraan we een voorbeeld kunnen 
nemen en later sloegen de ouderdomskwalen bij hemzelf toe. 

In mijn herinnering blijft Siem de man die niet alleen belangrijk was voor het werk van de Vogelwerkgroep, maar 
vooral onvergetelijk als humoristisch en wijs man. 

Ko Katsman 
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Ben je vóór of tegen exoten in de Nederlandse natuur? 
 
Veel natuurliefhebbers uit mijn omgeving beant-

woorden die vraag 
met: ‘tegen”. Sancta 
simplicitas. Niet 
genuanceerd, vanuit 
de onderbuik. “Het 
hoort hier niet”. Dat 
is mij nét een beetje 
te gemakkelijk, te 
veel zoals de PVV en 
Baudet op buiten-
landers reageren.  
Zelf probeer ik er wat 

genuanceerder over te denken. Er komen dan 
verschillende gezichtspunten bij mij op. De liberaal 
in mij zegt: “Leuk, die extra soorten. Als ze zich in 
vrijheid en zonder steun staande weten te houden, 
verdienen ze hier wel een plekje”. De conservatief 
in mij laat weten: “De natuur moet blijven zoals die 
is, geen soorten die op een niet natuurlijke wijze zijn 
toegevoegd”. De ecoloog in mij verklaart: “Zo lang 
de nieuwkomers geen bestaande soorten verdrin-
gen, heb ik er geen grote problemen mee”.  
 
Maar het meest voel ik me toch aangetrokken door 
het standpunt van mijn Darwinist. Die zegt: “De 
natuur past zich na verloop van tijd aan iedere 
verandering in de omgeving aan. Uiteindelijk wordt 
elk probleem opgelost, als er maar tijd genoeg is.” 
 
Een onderbouwing van deze theorie wordt ons 
geboden door de halsbandparkiet en de slechtvalk. 
Sinds een aantal jaar is de exoot halsbandparkiet in 
en om de grote steden van ons land aan een in-
drukwekkende opmars bezig. Eerst ongehinderd. 
Maar sinds enige tijd is er een tegenstander opge-
staan, de slechtvalk. Steeds vaker verschalkt die 
zo’n parkietje. 
 
Ik stel me dat als volgt voor. De slechtvalk boven op 
het oude Shellgebouw in Amsterdam-Noord zag een 
paar jaar geleden voor het eerst zo’n raar opvallend 
groen en luidruchtig schreeuwend beest voorbijko-
men. “Wat een gek ding”, dacht de slechtvalk, en 
ging weer op zoek naar zijn favoriete prooi, de 
stadsduif. Maar naarmate er meer halsbandparkie-
ten kwamen, zag de valk steeds vaker zo’n knal-
groen gillend gevaarte. “Zou het een beetje sma-
ken?” dacht de valk, en uit pure verveling besloot hij 
er één te vangen. Dat ging veel eenvoudiger dan de 

valk had verwacht, zelfs nog sneller dan 
een duifje. Ja, de parkietjes kenden deze 
jager ook niet en lieten zich dus gewillig 
naar de slachtbank leiden. En de smaak? 
Helemaal niet zo groen en schreeuwerig 
als hij had gedacht, maar exotisch en 
heerlijk. De valk veegde het laatste fel-
groene veertje van zijn snavel, liet een 
boertje en buikte maar eens lekker uit. En 
zo werd de halsbandparkiet zijn stapel-
voer. Hij voerde de groene traktaties ook 
aan zijn kinderen, die al snel niets anders 

meer wilden.  
 
Maar daar stopt het Darwinistische ver-
haal niet. Indien er maar genoeg hals-
bandparkieten gepakt worden, gaat de 
soort zich volgens de evolutietheorie 
aanpassen aan de predator. Vogels die 
zich het best aan de jacht door de slecht-
valk weten te onttrekken, maken meer 
kans op nageslacht en het doorgeven van 
hun genen.  
 
Het zou mij niets verbazen als over een 
paar honderd generaties de in ons land 
verblijvende halsbandparkieten lang zo 
groen niet meer zullen zijn als nu, en veel 
minder luidruchtig. En dat zal de tegen-
standers van deze exoten heel wat wind 
uit de zeilen nemen. 

          Ronald Klingers 
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Halsbandparkiet  ©Adri de Groot 
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LIVE ATLAS! 
 
LiveAtlas: met vogelvrij tellen bijdragen aan de kennis over Nederlandse vogels 
Een vogeltelling doen als tussendoortje, tijdens een mooie wandeling bijvoorbeeld? LiveAtlas is het logische 
vervolg op Sovon’s succesvolle Vogelatlas. Het nieuwe project biedt je de kans om op laagdrempelige wijze 
deel te nemen aan het in kaart brengen van de Nederlandse vogelwereld en die in je werkgebied. Die veran-
dert immers voortdurend. Maar het is ook een spannende en leerzame uitdaging voor jezelf! Het uitgangs-
punt: een lijstje bijhouden van alle soorten die je ziet of hoort. 
 
Je kunt zelf invulling geven aan hoe je dat het liefste doet. Een rondje door het park? Een vierkante kilometer 
systematisch uitkammen? Alleen soorten aankruisen of ook individuen tellen? Kan allemaal. Met een complete 
lijst, ook wel streeplijst genoemd, verzamel je veel waardevollere informatie dan enkel het vastleggen van losse 
waarnemingen of zeldzaamheden. Streeplijsten worden wereldwijd daarom steeds vaker gebruikt om informatie 
over vogels vast te leggen. Zo gebruiken de Britten BirdTrack. In grote delen van Noord- en Zuid-Amerika, maar 
ook bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, is eBird populair in gebruik.  
 
Wat maakt LiveAtlas leuk? 
Door complete lijstjes bij te houden blijf je scherp in het veld. Daarnaast biedt het een goede manier om bij-
voorbeeld een lokale avifauna te maken, omdat je met tellingen in km-hokken een heel werkgebied systema-
tisch kunt afgaan. De lege vlakken op de kaart op www.liveatlas.nl dagen je uit om ‘onderbevogelde’ stukken af 
te gaan. En ook in de beter onderzochte gebieden is altijd wat te doen. Het project loopt immers jaarrond. 
Lijstjes geven je daarmee ook inzicht in de trefkans van soorten door het jaar heen. Probeer in augustus bijvoor-
beeld maar eens een Veldleeuwerik (of in sommige gebieden, tegenwoordig, een Merel) tegen te komen. Of in 
januari een Witgatje… Alle lijsten bij elkaar leveren mooi (en live) inzicht in de fenologie en trefkansen van 
soorten op. En leuke persoonlijke statistieken. 
LiveAtlas is geen vervanger van bijvoorbeeld broedvogeltellingen en watervogeltellingen. Want we kunnen geen 
(gebieds)trends berekenen met de lijstjes. Daarvoor blijven regelmatige bezoeken met een vaste aanpak nodig. 
Blijf dus vooral je tellingen voor bijvoorbeeld MUS en het Watervogelproject doen.  
 

 
Figuur 1. LiveAtlas-track in een kilometerhok. Bij de meest waardevolle (en interessante!) 
lijstjes worden alle habitats bezocht om alle soorten en aantallen op te pikken. 

 
Drie ‘magische’ ingrediënten: telduur, afstand en volledigheid 
Dankzij slechts drie ingrediënten van je telling: telduur, afgelegde afstand en volledigheid, leg je al voldoende 
informatie vast. Zo kunnen we met het aandeel lijsten waarop een soort staat de trefkans per periode weerge-
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ven en ontstaat een fenologiegrafiek. Kijk op de website voor mooie voorbeelden! Daarbij is het belangrijk dat 
we weten dat je lijst compleet is, omdat deze anders niet vergelijkbaar is met andere lijsten. Vergeet dus niet om 
ook de talrijke soorten (en de exoten) mee te nemen! Ook zijn telduur en afgelegde afstand belangrijk, omdat de 
kans dat je een soort aantreft groter wordt naarmate je langer telt en een grotere afstand aflegt. Een lijst van 5 
minuten in de achtertuin is niet meteen vergelijkbaar met een wandeling van 2 kilometer in 50 minuten. Voor al 
deze factoren kunnen we wel corrigeren, omdat we de drie ingrediënten hebben. 
 
Ik ben er wel maar je ziet me niet 
Hoe gebruikt Sovon de gegevens nu? Een kijkje in de keuken. LiveAtlas helpt ons namelijk om meer te weten 
over de kans dát je een vogel tegenkomt. In figuur 1 zie je een zogenaamde detectiecurve. Het aantal soorten (of 
individuen) neemt toe naarmate je langer telt. Uiteindelijk vlakt de curve af omdat je alle soorten in het telge-
bied hebt waargenomen. De curve zal er anders uitzien als je te maken hebt met in het oog springende en luid-
ruchtige soort als Koolmees (welke snel wordt waargenomen) of met een moeilijker waar te nemen en vaak 
stille soort als Appelvink (die pas bij het afvlakken van de curve wordt gezien). Waarom is dit nu belangrijk? Ook 
al worden alle vogels bij een telling ingevoerd, toch kunnen er soorten of individuen ontbreken, bijvoorbeeld 
doordat de weersomstandigheden matig waren, de waarnemer niet in goeden doen was (verkoudheid of een 
kater) of er plotseling straaljagers over het bos vlogen. Om hiervoor te corrigeren, hanteren we detectiecurves, 
waarbij we op basis van getelde tijd en soorten kunnen inschatten welke soorten gemist zijn bij het tellen.  
 

 
Figuur 2. Detectiecurve; naarmate er meer tijd wordt geteld, neemt de kans om een 
soort waar te nemen ook toe. Bij lastige soorten is de curve minder steil dan bij ge-
makkelijke soorten. 

 
Ik ben er niet maar je ziet me wel 
Omgekeerd hebben we natuurlijk ook waarnemingen die wel zijn ingevoerd, maar die niet kloppen. Dit kan aan 
een verkeerde soortherkenning of aan een invoerfoutje liggen. Voor LiveAtlas hebben we een mooie validatie-
tool ontwikkeld, waarbij we alle waarnemingen filteren op bijzonderheden. We letten op hoge aantallen, waar-
nemingen die buiten de fenologie van een soort vallen en op het regionale voorkomen van soorten. Als we iets 
opvallends zien, nemen we even contact op met de teller.  
 
Doe mee! 
Haal meer uit je rondje vogels kijken en voer een LiveAtlas lijst in! Kijk op www.liveatlas.nl of ga naar LiveAtlas in 
de app Avimap! Voor meer informatie, neem contact op met Paul van Els paul.vanels@sovon.nl of Albert de 
Jong albert.dejong@sovon.nl.  
  

Hoeveelheid getelde tijd 
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DE STRANDLOPER 
 
Waarom het strandlopertje de grens tussen zee en land bewaakt. 
 
Iedereen wordt in de winter vertederd door een klein vogeltje dat langs de golven van de zee rent. Wist u dat dit 
strandlopertje een heel belangrijke taak heeft? Dankzij zijn nauwgezette werk hebben de Zee en het Land nog 
maar zelden ruzie, luister: 
 

Lang, heel lang geleden, ruzieden de Zee en het 
Land voortdurend over de grenslijn. Als de Zee vond 
dat het Land te veel van haar eigendom had gepikt, 
nam ze het tijdens razende stormen terug. Rustte 
de Zee in de zomer uit van haar razernij, dan vorm-
de het Land in stille tijden duinen en slikken. Kreeg 
het Land tijd genoeg dan verstevigde hij het terug-
gewonnen land met planten, die de wilde golven 
van de Zee langer konden weerstaan. Waarop de 
zee dan nog bozer werd en tijdens zware herfst-
stormen het verloren gegane land terugeiste. 
 
De dieren en mensen waren vaak slachtoffer van 
deze grensconflicten en riepen ten slotte in wan-
hoop uit dat er aan dat eeuwige geruzie een einde 
moest komen. Zij vroegen de Zee en het Land een 
scheidsrechter te benoemen die de definitieve 
grenzen zou vastleggen. En zo gebeurde. 
Als eerste scheidsrechter werd de koning der vo-
gels, de machtige zeearend aangesteld. De zeearend 
is immers een vogel die boven de Zee én het Land 
leeft. Vanaf grote hoogte overziet hij alle kusten van 
de wereld. De zeearend kwam na een halfjaar terug 

en zei: ‘Ik heb het met mijn scherpe ogen goed 
onderzocht en dit is de grens!’ Maar de Zee betwist-
te deze grens, want zo zei ze: ‘Zeearenden zijn 
partijdig, dat zijn landdieren, want ze broeden op 
het Land.’  
 
Vlak voordat de Zee weer in woede ontstak en de 
stormen al klaar in de startblokken zaten, ging de 
Zee, op voorstel van de bange mensen en dieren, 
akkoord met een nieuwe scheidsrechter: de wijze 
koning van de zee, de grote wijze walvis. 
De walvis zwom weloverwogen van kust naar kust 
en kwam na een halfjaar terug en zei resoluut: ‘Ik 
heb het vanuit alle hoeken bekeken en dit is de 
grens!’ Maar de grens die de walvis adviseerde, 
werd verworpen door het Land, want hij vond de 
walvis een zeedier en dus partijdig. Iedereen hief de 
armen, vleugels en poten ten hemel en vreesde een 
wederopleving van de twisten tussen de Zee en het 
Land.  
 
Drie herfsten en winters lang beukten stormen op ’s 
werelds kusten. De dieren en mensen waren ten 
einde raad. Toen kwam de Voorzienigheid tussen-
beide. Die gaf de Zee en het Land een grensbewa-
ker: een klein, onopvallend vogeltje, wit, met wat 
vage vlekken en zijn naam was strandloper. Hij 
rende langs de uitvloeiende golven op het strand en 
bewaakte zo de grens tussen Land en Zee. Het 
vogeltje lette erop dat het Land geen duintjes 
vormde om de Zee tegen te houden en dat de Zee 
niet te ver het Land in stroomde.  
Dit vogeltje deed zijn werk zo goed, dat beide par-
tijen hem als permanente grensbewaker accepteer-
den. Zo werd de strandloper officieel benoemd. 
Omdat hij zijn werk zo nijver uitvoerde kreeg hij er 
een partner bij. Samen bewaakten ze de grens zo 
goed dat iedereen tevreden was. Ze kregen vele 
nakomelingen over de hele wereld. En hun werk 
doen ze tot op de dag van vandaag. 

 
Aan de Nederlandse, Belgische en Duitse zee- en waddenkust zien we vooral de kleine bedrijvige drieteenstrand-
lopers op en neer rennen met de golven. Het zijn veelvoorkomende wintergasten aan de Noordzeekust. Het is een 
lust voor het oog om deze opwindbolletjes te zien rennen aan de waterrand, bedrijvig zoekend naar kleine zee-

Strandloper   ©Adri de Groot 
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diertjes. Ze houden niet zo van drukte en zijn vooral te zien op rustige stukken strand, vaak opererend in groepjes. 
Eind juli komen ze al terug uit het hoge noorden waar ze broeden en ze vertrekken pas weer eind mei. Bijna zoals 
de gierzwaluw, maar dan andersom. Drieteenstrandlopers hebben geen vier tenen zoals de meeste vogels, maar 
zoals hun naam al zegt drie tenen. 

Els Baars 
 
 
 

Hemelvaartweekend 21 mei t/m 24 mei 2020 

 
Even voorbij Zwolle, net over de grens van Overijs-
sel, ligt aan de zoom van Drenthe de sfeervolle 
groepsaccommodatie en vakantieboerderij De 
Linderij. Vlakbij natuurgebied ‘Het Zwarte Gat’ nabij 
het dorpje Linde. Omringd door een prachtig land-
schap waar bos en weidegronden elkaar afwisselen. 
Wandelroutes starten zelfs voor de deur. De Linderij 
is een sfeervolle boerderij, waar gemoedelijkheid 
voorop staat. Voor meer info en foto’s kijk op 
www.linderij.nl  
 
In het gebied hieromheen zijn mooie natuurgebie-
den, waar vele vogels zijn te vinden.  
Nationaal Park Weerribben-Wieden, Dwingelder-
veld, Bargerveen, Ketelmeer, Zwarte meer, Vosse-
meer enz.  
Het stokje is overgegeven en de organisatie is nu in 
handen van Yolanda Calandt en Johan Meijer en we 
worden daarbij geholpen door diverse leden zoals 
Jikke Lont die de inkopen regelt en Gerda van Kleef 
die de inschrijvingen regelt. Maar we gaan zoals 
vanouds gezamenlijk met een aantal auto’s heen en 

terug vanaf het parkeerterrein bij Het Anker, Ha-
zerswoude-Rijndijk. 
 
Je kan je voor het weekend opgeven via  
pr@vogelsrijnwoude.nl en door tevens een aanbe-
taling van € 100,00 over te maken op bankreke-
ningnummer NL 61 INGB 0000 5201 03  t.n.v. Vo-
gelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. onder 
vermelding van Hemelvaartweekend 2020. 
Je aanmelding is pas definitief als je aanbetaling is 
gedaan. 
De verwachting is dat het totale bedrag voor het 
weekend ± € 250,00 zal zijn. 
 
Bij afzegging wordt alleen overgegaan op gehele of 
gedeeltelijke teruggave van het inschrijfgeld als na 
afloop blijkt dat de financiële stand van zaken dit 
mogelijk maakt.  
Uiteraard kan je zelf altijd een annuleringsverzeke-
ring afsluiten. 
 
Heb je nog vragen over het weekend mail dan naar 
ycalandt@gmail.com 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Yolanda Calandt 
Johan Meijer 
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STIKSTOFDEPOSITIE 
 
Spoiler alert! Het loopt niet goed af met de hoofd-
persoon van dit artikel, moeder Natuur. Bovendien 
gaat het nauwelijks over vogels. U hoeft niet verder 
te lezen. 
 
U denkt misschien, op dit moment is de klimaatop-
warming het grote probleem voor de Natuur. Ver-
oorzaakt door een te hoge concentratie koolstofdi-
oxide, CO2 dus. Als we de opwarming van de Aarde 
willen beperken tot twee graden, moeten we mon-
diaal snel af van fossiele brandstoffen. Een Energie-
transitie is noodzakelijk, zegt het Kabinet, en inmid-
dels is ieder weldenkend mens het daar wel over 
eens. 
Maar in Nederland (NL) zijn we er dan nog niet voor 
wat betreft die Natuur. Want er wordt ook al de-
cennia veel te veel Stikstof (N) in NL geproduceerd. 
Brussel zegt dit al jaren. En sinds kort ook de Raad 
van State! 
Is stikstof slecht? Integendeel, want 'waar N is, is 
leven'. Wij, en ook de bodem hebben stikstof nodig. 
Het gaat om een teveel aan N. Die slaat neer. Dat 
heet Stikstofdepositie. Waarom is dat erg? Met 
andere woorden, welke negatieve gevolgen heeft 
dat voor onze hoofdpersoon, moeder Natuur? 
 
Eerst echter een paar hoofdoorzaken, nl. waar al die 
N vandaan komt. 
 
1. De agrariërs in NL hebben veel vee. Het gaat om 
miljoenen varkens, koeien en kippen. Die hebben 
veevoer nodig. Veel daarvan wordt geïmporteerd, 
uit Brazilië en Argentinië bijvoorbeeld. In soja zit N. 
2. Vee staat in stallen. Vee produceert mest. Daarbij 
komt o.a. ammoniak (NH3) vrij. Koeien ademen en 
winden zelfs N uit! 
3. In NL rijden meer dan 8 miljoen auto's rond. 
Opnieuw veel dus. Auto's hebben sinds begin jaren 
90 katalysatoren, die schadelijke uitlaatgassen 
omzetten in N, waterdamp en O2. 
3. Ook bij allerlei (wegen)bouwprojecten komt N 
vrij. (Ik heb niet uitgezocht hoe dit zit, ik ben geen 
chemisch analist, maar ik lees dit overal). 
4. Uitgezonderd de biologische land- en tuinbouw, 
wordt bij akkerbouw en grasteelt veel kunstmest 
gebruikt. Ook daar zit N in. 
 
(In dit rijtje komt het woord 'veel' vaak voor. Veel 
vee, veel auto's, veel kunstmest, enz.. Een groeiend 
aantal mensen, waaronder ikzelf, vindt dat dat 
vooral komt, omdat er domweg veel te veel Neder-

landers zijn (richting de 18 miljoen). Meer dan 500 
mensen per KM2. Zuid-Holland meer dan 1200 per 
km2. Na Malta het volste land van Europa. Al die 
mensen willen begrijpelijk produceren, wonen, 
werken, recreëren, cursussen volgen, genieten, zich 
vervoeren. Maar een overvol land heeft aantoon-
baar negatieve gevolgen voor de Natuur. Maar dit 
terzijde. 
   
Wat heeft bovenstaande allemaal met vogels te 
maken? Lees het begin, het gaat hier nauwelijks om 
vogels. Nou ja, toch wel. Want waarom is een teveel 
aan Stikstofdepositie schadelijk voor de Natuur, en 
dus voor vogels? Te veel N bevoordeelt de stikstof-
liefhebbers onder de planten, zoals brandnetel, 
pijpenstrootje in heidevelden, braam, en fluiten-
kruid en benadeelt veruit de meerderheid van de 
plantensoorten. Namelijk de meer kwetsbare, 
bijzondere en zeldzame soorten. Die kunnen de 
concurrentie niet aan, raken in de verdrukking en 
kwijnen weg. Dat zie je de afgelopen drie decennia 
terug in de verschraling van allerlei biotopen en 
habitats. Vele zijn weliswaar nog groen, maar toch 
aangetast. Wat dit inhoudt voor de biodiversiteit, 
voor insecten en vogels laat zich raden. 
Verdroging en bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat 
etc. spelen ook hierbij ook een majeure rol, maar 
daarover een andere keer meer. 
 
Al in 2013 besloot de Regering daarom tot het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zes jaar later 
blijkt de PAS niets, ik herhaal niets, uitgehaald te 
hebben. Daarom dus in mei 2019 die hierboven 
vermelde uitspraak van de Raad van State.  
 
Deze uitspraak is geen sinecure. Hij kan verstrek-
kende gevolgen hebben voor allerlei vergunningen. 
Voor uitbreiding van stallen, voor 
(nieuw)bouwplannen en verkeersprojecten bijvoor-
beeld. Zelfs vliegveld Lelystad verdwijnt voorlopig in 
de ijskast. 
 
Dus. Wat moet NL dan doen? Ik heb maar één 
'oplossing': 'Less is more'. Minder vee, minder 
benzineauto's, minder mensen. Volgens het CBS 
gaat dat laatste tot 2060 zeker niet gebeuren. 
 
En de veestapel halveren, zoals sommige mensen en 
de Partij v.d. Dieren bepleiten? Ook dat zie ik niet 
gebeuren. Het is wel de boterham voor talloze 
werkers in deze branche. Nederland exporteert 
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jaarlijks voor meer dan 90 miljard aan agrarische 
producten. Bij wijze van spreken worden uw en mijn 
AOW ervan betaald. Bovendien is het vlakke NL met 
zijn makkelijk bewerkbare bodem, weilanden en 
akkers e.d. uitermate geschikt voor agrarische 
productie. Het heeft in de afgelopen 1000 jaar een 
enorme knowhow op het gebied van land- en tuin-
bouw opgebouwd. Fries stamboekvee, herinnert u 
die term nog van de Lagere School? Hier en daar zal 
er zeker een boer kleinschaliger en biologisch gaan 
boeren, maar een grote beweging zal het voorlopig 
niet worden, is mijn inschatting. 
  
Ik ben blij, dat ik niet in de schoenen sta van Land-
bouwminister Carola Schouten. Zij praat over circu-
laire en duurzame landbouw, maar zij zit naar mijn 
idee in een onmogelijke spagaat. 
 
Vraag: 
Gaan Natuurbehoud en een agrarische sector, die 
alles intensief ('intensieve veehouderij') en groot-
schalig ('bio-industrie') doen, samen? Politici en 
andere beleidsmakers, die beweren dat er geen 
verband bestaat tussen industriële en intensieve 
veehouderij en de afname van de biodiversiteit 
lijken uitsluitend te redeneren vanuit een economi-
sche agenda. 
Ik zeg: die twee gaan niet samen. Zoveel is me na al 
die jaren wel duidelijk. 
Ten diepste lijkt me de tegenstelling tussen een 
almaar groeiende en grotere economie en de ecolo-

gie, tussen Activiteit en Natuur onoplosbaar. De 
verliezer is bijna altijd: moeder Natuur. Ik waar-
schuwde aan het begin, dit verhaal loopt niet goed 
af. 
 
Ben ik te somber? Ik hoop het. 
Zoals het vaak gaat in NL, zal de aanpak van te veel 
N en van het biodiversiteitsverlies een traject 
worden van kleine stapjes. Hier en daar worden die 
stapjes al gezet. Het aantal biologische bedrijven 
met een kleiner aantal varkens en koeien groeit. 
Lees ook hoe één man een hele regio positief kan 
beïnvloeden. In het boek 'De Man op de Dijk' van 
Elvira Werkman (als 'uitstekend' en 'aangrijpend' 
gerecenseerd door Roald Klingers bij Vogeldag-
boek.nl) gaat het o.a. over de terugkeer van de 
Grauwe Kiekendief in Oost-Groningen. 
ASB-bank heeft een senior-adviseur Biodiversiteit 
aangesteld. Rabobank ziet het probleem van de 
afname van insecten, maar heeft voor zover ik kan 
zien, nog geen duidelijk antwoord. 
Nog een snipper. Een bijna vergeten, maar weerba-
re en tamelijk eigenzinnige koe, de Blaarkop kan 
hogere grondwaterstanden aan. Waarom wordt 
deze niet vaker wordt ingezet in de veenweidege-
bieden in Zuid-Holland, waar de discussie woedt 
tussen natuurliefhebbers – hogere grondwaterstan-
den, vanwege de grutto's etc. – en de melkveeboe-
ren – lage grondwaterstanden, eerder maaien? In 
het Groene Hart is boer Ben Barkema blaarkopfok-
ker en -promotor van deze koe. 

  
Ik hoor graag uw mening. 
Dik Elzenga 
d.elzenga@gmail.com 
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 Wat opmerke-
lijkheden uit het 
intussen uitgekomen 
Sovon-rapport 
BROEDVOGELS IN 
NEDERLAND 2017: 
goed deden het 
Kleine Zilverreiger, 
IJsvogel, Cetti’s 

Zanger, Graszanger en Vuurgoudhaan; ver-
der o.a. opvallend veel Steltkluutparen (51), 
recordhoogte bij de Kerkuil (3364 nesten) 
en verdubbeling van de Zwartkopmeeuw 
(nu rond 5.000 paartjes). 

 Vervolg BROEDVOGELRAPPORT NL 2017: 
succesvol eerste broedgeval van de Steppe-
kiekendief in Groningen (4 uitgevlogen jon-
gen) en twee broedparen van de Visarend 
die succes hadden met gezamenlijk 6 jon-
gen die uitvlogen; helaas negatieve berich-
ten aangaande de stand van de Blauwe Kie-
kendief (slechts 8 paren), ook de Kramsvo-
gel en Europese Kanarie zijn tot een beden-
kelijk minimum gezakt. 

 Slot BROEDVOGELRAPPORT NL 2017: sinds 
1990 nam de populatie met minstens 90% 
af bij Patrijs, Zomertortel, Kemphaan, Kleine 
Barmsijs en Buidelmees; bij de Grauwe Gors 
kon weer geen broedgeval worden vastge-
steld. 

 Intussen bleek 2019 al een uitstekend mui-
zenjaar is, als gevolg hiervan zijn vooral in 
Friesland weer veel VELDUILEN gaan broe-
den: de teller is daar de 50 broedparen ge-
passeerd; gewoonlijk broeden er jaarlijks 
rond 20 paren in heel Nederland. 

 Behalve de Velduil profiteert een flink aan-
tal andere vogelsoorten van een MUIZEN-
OVERVLOED: o.a. Ransuil, Torenvalk, Bui-
zerd en Bruine Kiekendief, maar ook Blauwe 
Reiger, Grote Zilverreiger en Ooievaar zijn 

tuk op zulke buitenkansjes en concentreren 
zich daarbij vaak groepsgewijs op een veld. 

 Nog een opmerkelijkheid: de ZOMERTORTEL 
kan al vliegen als hij/zij pas twee weken oud 
is. 

 Een totaal onverwachte en grote verrassing 
deed zich voor in Neêrlands jongste “nieu-
we land”, de Marker Wadden: 2019 leverde 
daar een voor ons land nieuwe broedvogel-
soort op, namelijk de IJSEEND! Er werden 
daar niet minder dan vier jongen op onze 
wereld gezet; normaal gebeurt dit minstens 
800 kilometers noordelijker …… 

 De Sovondistricten Zuid-Holland-Zuid en 
Brabant-West zitten intussen goed in de 
ZEEARENDEN: er zijn broedparen op de Hel-
legatsplaten en de Slikken van de Heen, als-
ook in zowel de Dordtse als Brabantse Bies-
bosch. 

 Nog meer (voorlopig) landelijk BROEDVO-
GELNIEUWS 2019: minstens ruim 20 broed-
paartjes van de WITWANGSTERN in het 
Zuidlaardermeergebied; verder een fikse 
sprong aangaande de PONTISCHE MEEUW: 
landelijk van 2 à 3 broedparen t/m. 2018 
naar zeker minimaal 15 nu. 

 De NL RODE EN ORANJE LIJST van DOOR-
TREKKERS en OVERWINTERAARS telt 48 vo-
gelsoorten; hiervan zijn er 2 verdwenen, 4 
ernstig bedreigd, 7 bedreigd, 17 kwetsbaar, 
9 gevoelig (dus 39 Rode Lijst) en 9 Oranje 
Lijst; de gebruikte samenstellingsmethodes 
zijn anders dan die bij de broedvogels. 

 RINGMUSSEN foerageren vooral op de 
grond en passen hierbij vaak de “roller-
feeding”- techniek toe: de achterste vogels 
vliegen steeds over de rijen vóór hen, zodat 
zij als eerste voedsel kunnen vinden. 

 KRUISBEKKEN foerageren vooral op sparren 
en bij voedselschaarste ook op kegels van 
Grove Den en Lariks; de GROTE KRUISBEK 
gebruikt vooral de Grove Den. 

 
 
 

   (ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL- 

EN VERENNIEUWTJES!! 
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 Met hun krachtige “megasnavel”  (met zo-
wel boven als onder twee hoornige knob-
ben) kunnen Appelvinken een druk van 50 
kg uitoefenen. 

 GOUDVINKEN zijn levenslang strikt mono-
gaam, de mannetjes hoeven weinig onder-
linge competitie te voeren; mede daardoor 
hebben zij wellicht een erg zachte zang en 
ook extreem kleine teelballen. 

 GEVOELIGE SOORTEN VOOR STRENGE WIN-
TERS zijn o.a. IJsvogel, Winterkoning, Vuur-
goudhaan, Goudhaan, Staartmees, Baard-
man en Boomkruiper. 

 Beide KOOLMEES-geslachten hebben hun 
seksuele voorkeuren: vrouwtjes vallen op 
een grote “stropdas” bij mannetjes, maar 
ook op “heren” die op een lage toon zingen 
(letterlijk dus!); mannetjes op wittere 
(maagdelijkheid?) wangvlekken bij vrouw-
tjes. 

 PIMPELMEES-vrouwtjes gaan massaal 
vreemd en leggen dan meer eieren, buiten-
echtelijke eieren worden als eerste gelegd 
en uitgebroed; bastaardjongen hebben een 
voorsprong van gemiddeld negen uur op de 
jongen van de vader die voert en dus in het 
begin een grotere overlevingskans. 

 Elke “BUITENMEZENSOORT” heeft een ei-
gen voedselniche: Matkop het liefst laag in 
bomen, Glanskop vooral middenin, Zwarte 
Mees in sparrentoppen en Kuifmees vooral 
grove den, Staartmezen vaak in niet te hoge 
loof- en naaldbomen; (Kool- en Pimpelmees 
zijn veelzijdig). 

 Populatiegrootteverloop bij de BAARDMAN 
in ons land: in de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw zo’n   7.000 broedparen (explosie-
ve hausse tot in het buitenland toe, na in 
cultuur brengen van Zuid-Flevoland), daarna 
gestage terugloop en thans nog ± 1.500 
paar (waarvan 1.000 in Zuid-Flevoland). 

 Mondiale massaliteiten aangaande VOGELS: 
gezamenlijk eten alle vogels bij elkaar jaar-
lijks zo’n 400 tot 500 miljoen kubieke meter 
INSECTEN en GELEEDPOTIGEN; bosvogels 

verorberen 75% daarvan, ± 100 miljoen 
kuub wordt soldaat gemaakt door vogels 
van landbouwgebieden, woestijnen, savan-
nen, toendra’s; alle insectenetende vogels 
zouden gezamenlijk een biomassa van drie 
miljoen ton hebben. 

 De AMSTERDAM-ALBATROS is geadopteerd 
door Vogelbescherming NL, maar is in te-
genstelling tot de andere soorten in zijn fa-
milie nog steeds even bedreigd als voor-
heen: het aantal broedparen is al jarenlang 
gelijk en bedraagt maar zo’n 50. 

 Van iedere honderd buizerds die in ons land 
overwinteren, is er één een RUIGPOOTBUI-
ZERD. 

 Elke vogel zit goed in de VEREN, maar af-
hankelijk van vooral de vogelgrootte ver-
schillen de aantallen enorm: kolibrie minder 
dan 1.000 stuks, “onze” zangvogels 1.100 
tot 4.600, zwanen 25.000. 

 ROOFVOGEL nieuws: wereldwijd wordt 18% 
van alle soorten met uitsterven bedreigd en 
komt 52% in steeds kleinere aantallen voor. 

 Politieke verschillen en toch ook GEZAMEN-
LIJKE INTERNATIONALE VOGELBESCHER-
MING: China, Taiwan, Japan, Noord-Korea 
en Zuid-Korea maakten een actieplan voor 
belangrijke overwinterings- en broedplek-
ken voor de KLEINE LEPELAAR, en met suc-
ces; de populatie groeide van een zwaar 
benauwende 300 vogels naar meer dan 
4000 individuen; men weet elkaar dan toch 
te vinden! 

 Een gevolgtrekking uit een dertigjarige peri-
ode BMP (1985/2015) van de noordelijke en 
zuidelijke delen van de AMSTERDAMSE 
WATERLEIDINGDUINEN: de komst van de 
grote toppredatoren Bosuil, Buizerd en Ha-
vik veroorzaakte verdwijning van de “klein-
tjes” Sperwer, Torenvalk, Boomvalk, Ransuil 
en ook Zwarte Specht en Kauw. 

 Mondiaal is de KLEINE ALK één van de tal-
rijkste vogelsoorten: men schat dat er in de 
arctische wateren 60 tot 80 miljoen leven.

         Anonymus Snuffelaer 
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