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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 22 januari 2020 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 18 februari 2020 van de pers komt en aansluitend daarop wordt verspreid. 
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: Kuifmaina (Portugal reis) 
©Louis Westgeest 
  

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

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

       Mail : wbert.vaneijk@gmail.com 
Koudekerk aan den Rijn: 
 Ria Heemskerk 
Hazerswoude-Rijndijk: 
 Dirk Jansen 
Hazerswoude-Dorp: 
 Julia Zevenhoven 
Alphen aan den Rijn: 
 John Evenwel  

Corrie van der Veer 
Leiderdorp: 
 Aat Bender  
Leiden-Zuid: 
 Marian Komen 
Leiden-Noord en Oegstgeest: 
 Elly van Zonneveld 
 Frans Verburgt 
Boskoop: 
 Cor van Zwieten 
Zoeterwoude-Rijndijk: 
 Henk Doelman 
Postadressen: 
 Gerard Brouwers 
 

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

facebook.com/vogelsrijnwoude 
 
 twitter.com/vogelsrijnwoude 
 
 instagram.com/vogelsrijnwoude 
 
© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  
  vermenigvuldigd worden zonder toestemming  
  van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Bestuursmededelingen 
 
In memoriam 
Op 22 augustus jl. is ons lid Ben Niemeijer overleden. 
Sinds 1995 was hij lid en heeft hij regelmatig deelge-
nomen aan excursies. Ook was hij van 2007 tot en met 
2009 lid van de kascontrolecommissie. Wij wensen de 
familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

Het Anker 
Zoals u misschien al uit de media vernomen hebt, wil 
wethouder Van Velzen Het Anker sluiten per 1 januari 
2020. Hij wil een nieuw buurthuis bouwen. Dat duurt 
natuurlijk wel vele (7) jaren. Hij wil de gebruikers 
tijdelijk laten verhuizen naar de Rhynenburch-school, 
waarin ook de bibliotheek is gehuisvest.  
Daar is wel een verbouwing voor nodig: keuken aan-
leggen voor drankjes, muren uitbreken, lekkende 
daken repareren enz., kosten ca 2 ton. Ook dat kost 
tijd en als het klaar is, wordt het over 5 jaar weer 
afgebroken om plaats te maken voor huizen. Veel is 
onduidelijk omdat de wethouder ook zegt dat als 
gebruikers geen alternatief gevonden hebben zij Het 
Anker kunnen gebruiken na 1 januari, maar of er dan 
ook een beheerder en personeel aanwezig is, daar laat 
hij zich niet over uit. Niemand weet waar men aan toe 
is. In december moet er een financiële onderbouwing 
gemaakt zijn voor de plannen van de wethouder en 
pas daarna zal de gemeenteraad er een definitief 
besluit over nemen. Alle gebruikers hebben zich 
verenigd met als woordvoerster Cathrin van der Werf 
van de Rotary. Wij willen Het Anker openhouden en 
hebben veel overleg gepleegd. Ik heb nog nooit zo 
vaak het gemeentehuis bezocht! We houden u op de 
hoogte! 
 

Munnikenpolder 
Als vervolg op onze adhesiebetuiging aan het be-
zwaarschrift van de Stichting Comité Doesbrug zijn Bas 
Bijl en Ton Renniers uitgenodigd voor een gesprek met 
wethouder Binnendijk. Zij vonden het een positief 
gesprek omdat de gemeente Leiderdorp de plannen 
heeft afgezwakt en de bootverhuur niet zal doorgaan. 
Wij zijn niet tegen een horecavestiging in het Groene 
Hart infocentrum, maar willen wel onze oeverzwa-
luwwand beschermen. 
 

Tracé door het Rietveld/Spookverlaat 
Ook onze brief aan de Provincie en Gedeputeerde 
Staten heeft een vervolg gekregen. Op 27 augustus 
hebben Rien Vlam, Gerard Brouwers en Jan Kerkvliet 

een gesprek gehad met mevrouw Petra de Jong en 
Paul Manders van het team Beter Bereikbaar Gouwe. 
Rien en Gerard hebben hen ter plaatse rondgeleid en 
veel verteld over de ontwikkeling van het gebied 
Spookverlaat/ Rietveld. Op 7 oktober hebben wij een 
nieuwe brief gestuurd over de natuur- en cultuurhisto-
rische waarden en toeristische belangen. Eind van dit 
jaar is er weer een werkbijeenkomst waarvoor wij een 
uitnodiging zullen ontvangen. In de tussentijd is er op 
20 november een bijeenkomst van de Bestuurlijke 
Afstem Groep (BAG). 
 

Bibliotheek 
Bert van Eijk heeft een plan opgesteld om de biblio-
theek in te krimpen. Natuurlijk zijn er boeken en 
artikelen die bewaard moeten worden, maar vooral 
gedateerde uitgaven worden opgeruimd. Nu kan hier 
materiaal bij zitten waarvan u denkt dat u dat nog 
kunt gebruiken of interessant vindt. In januari 2020 
ontvangt u een mail waarin staat uit welke artikelen u 
kunt kiezen en hoe u dit kenbaar kunt maken. Denk er 
om “Wie het eerst komt het eerst maalt”! Op de 
“Leden voor leden” avond van 6 februari zal Bert het 
materiaal klaar leggen en uitdelen.  
 

Overleg met coördinatoren 
Op 7 november jl. vond de jaarlijkse contactavond van 
het bestuur met de coördinatoren plaats. Gelukkig 
waren er dit jaar weinig afmeldingen en de sfeer was 
prima. Bovenstaande onderwerpen werden natuurlijk 
ook besproken. Broedvogelinventarisatie, bezetting 
van nestkasten en zwaluwwanden werden genoemd 
maar daar wordt in de Braakbal nog verslag van ge-
daan. Bert van der Zwaan heeft met de nieuwe aan-
hanger veel hout bezorgd, we moeten ons wel bera-
den over de toekomst als er minder hout gekapt kan 
worden. Helaas meldde de jeugdcommissie dat voor 
de laatste jeugdactiviteit Bosgeest maken, te weinig 
aanmeldingen waren. De publieksexcursie naar De 
Wilck ging wegens het slechte weer niet door. Er 
worden nog leden gezocht die willen meehelpen bij de 
organisatie van een excursie, meld u aan bij Gerda! De 
pr-commissie heeft de folders vernieuwd en de websi-
te ziet er mooi uit en is nu ook goed op mobieltjes te 
lezen. Tot slot kan ik u vertellen dat de jubileumcom-
missie druk aan het werk is en een interessant pro-
gramma maakt, maar daar mag ik natuurlijk nog niets 
van verklappen. 

 
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 Gerda van Kleef, tel. 06-
30690756. 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: 

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

Rien Vlam 

Zo. 12-01 ‘20 08.00 - 17.00 Ledenexcursie: Winterwatervogels 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 Ledenexcursie: Marker Wadden 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 Jubileum dag Jubileumcommissie 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

8  

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

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

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

 

Beheeractiviteiten 
Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Allerhande 
activiteiten 

Vrijdagochtend 
vanaf 

08.30 uur 

 

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

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

 

Maaiwerk Zaterdag  
08.30 uur 

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

 

Bert van der Zwaan 
(0172 - 588450)  

 

Knotwerk 
Zaterdag 

vanaf 
 08.30 uur 

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

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

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198)  

Allerhande 
activiteiten 
 

Vrijdag middag 
om 13.30 uur 

 

Munnikenpolder: 
Allerhande activiteiten: Maaiwerk, zaaien van 
inheemse bloemen, werkzaamheden in en om 
de oeverzwaluwwand. Schoonmaken van de 
torenvalkenkast, bouwen van het bijenhotel 
etc. 
Verzamelen op het parkeerterrein Wetering-
park (bij de scouting) 
Graag vooraf even melden dat je komt! 
 

Data 2020: 
31-01-2020, 14-02-2020, 28-02-2020, 
13-03-2020, 27-03-2020, 24-04-2020, 
12-06-2020, 17-07-2020, 18-09-2020, 
23-10-2020, 13-11-2020 

Ton Renniers 
(071-5411315 of tonren-

niers@gmail.com) 
 

Ronald Klingers 
(071-5411198 of 

r.klingers@planet.nl) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

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 EuroBirdwatch20: 
03-10-2020 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 
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Bericht van de voorzitter 
Evolutie!! 
Darwin kennen we allemaal als de onderzoeker die 
de evolutietheorie heeft uitgedragen. Dieren passen 
zich aan aan hun omgeving. De vink op de ene plek 
kan er weer net even anders uitzien dan een vink op 
een andere locatie. Na het uiteenvallen van de 
aardkorst zien we bepaalde soorten op het ene 
continent duidelijk veranderen ten aanzien van deze 
soort op een ander continent. Het is toch een bij-
zonder en heel mooi fenomeen die evolutie. 
 
Prachtig toch dat die natuur, inclusief de mens, zich 
iedere keer weet aan te passen. Alhoewel er soms 
toch wel gebeurtenissen zijn die zorgen voor het 
uitsterven van (onder-)soorten. Zo zijn bijvoorbeeld 
alle dinosaurussen en mammoeten uitgestorven en 
ook de dodo is een bekend uitgestorven soort. En zo 
zijn er nog veel meer soorten en ondersoorten te 
noemen. 
 
Hoe zit het eigenlijk met die andere soort, de mens 
genaamd. Ook wij mensen maken deel uit van die 
constant in verandering zijnde natuur. Bij de mens 
zien we ook allerlei fysieke vaak continentale of 
plaatselijke verschillen. Hoe zal het trouwens de 
mens vergaan. Wat moet er gebeuren eer de mens 
uitsterft. Zal de inslag van wederom een grote 
meteoriet hier debet aan zijn of misschien toch ‘de 
bom’. Of zijn er andere mogelijke rampen die dit 
zouden kunnen veroorzaken zoals stikstof, opwar-
ming van de aarde of iets dat we nu nog niet als 
gevaar (onder-)kennen. En sterft dan de gehele 
mensheid uit of een ondersoort hiervan. Want de 

mensheid kent natuurlijk vele ondersoorten. Zo heb 
je economen, industriëlen, boeren, theologen, 
wetenschappers, aandeelhouders, natuurliefheb-
bers, vogelaars enz. enz.  
 
Van deze ondersoorten is er nu een aantal waar 
geen vuiltje voor aan de lucht lijkt te zijn. Maar 
tijden veranderen. Boeren hebben het nu heel 
moeilijk. Theologen voeren in het westen al jaren-
lang een moeizame strijd voor lijfsbehoud. Welke 
soorten worden er nog meer bedreigd? Hebben de 
economen, de industriëlen of aandeelhouders nog 
wel een toekomst. We leven nu in een tijd waarin ik 
geen voorspellingen durf te doen. Misschien vinden 
we de mens in de nabije toekomst wel als exoot op 
de Maan of op Mars.  
 
Wat we wel weten is dat een leven zonder natuur 
niet mogelijk is. 
Als we dat allemaal eens goed zouden beseffen dan 
komt het misschien toch nog goed met de mens. 

 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 
 

Ingekomen lectuur  
1. De Strandloper 51.3 - september 2019 (Vereniging Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
2. Bladgroen nr. 3, editie oktober 2019 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) digitaal, kan op verzoek 

doorgestuurd worden. 
3. Vogels 04/2019 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 
4. Limosa 92.2 – 2019 (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) 
5. De Praatpaal 37.2 – 2019 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
6. Bont Allerlei 3, oktober: https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei 

 
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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ERMELOSE HEIDE 
Ledenexcursie 25 augustus 2019 

 

We vertrekken in colonne naar de bloeiende hei van 
Ermelo. Bij de groep blijven is niet mijn sterkste 
kant. Ik heb toch navigatie? Hoewel Postweg no. 50 
niet ingetoetst kan worden, kies ik maar voor 4. Nou 
dat hebben we geweten.  
 
De Postweg is een zandweg die halverwege dood-
loopt en via een 10 minuten durende rondrit berei-
ken we de ongeruste groep waarvan de leider ons 
vermanend toespreekt.: Voortaan braaf zijn. We 
lopen door een beschaduwde laan richting het 
uitgestrekte heideveld en we zullen die dag nog veel 
keren de schaduw opzoeken. Het is echt een geval-
letje: ”hoe warm het was en hoe ver”. Van onder de 
eerste grote boom hebben we uitzicht op rondvlie-
gende grauwe vliegenvangers. Dit zijn voorspelbare 
vogeltjes, ze komen altijd weer terug naar dat fijne 
takje met uitzicht.  
 
We hebben deze dag geen haast, maar de wande-
ling van 6 km. moet wel gemaakt worden. We zien 
hier en daar een tapuit, waaronder ook roodborst-
tapuit. Hoog in de lucht miauwt en cirkelt een 
buizerd. Zwaluwen jagen een roofvogel weg. Welke 
is mij niet duidelijk geworden. Als we op het hoog-
ste punt van het heideveld staan, denk ik de zoveel-
ste tapuit te zien op een takje hei. Hij is wel erg 
geel/oranje. Bovendien heeft hij een overduidelijke 
oogstreep. Conclusie: een paapje (of toch een 
paap?) Eigenlijk gingen we niet voor de vogels, dus 
alles is mooi meegenomen, toch? We gingen voor 

de hei, die plotseling besloot toch nog in bloei te 
schieten. Wat een pracht, onder zo’n blauwe lucht 
met dankzij de regen van een paar weken terug ook 
nog wat frisgroen. De temperatuur is wel een dinge-
tje, zweterig, zullen we maar zeggen. Zo halverwege 
de wandeling draaien we terug richting schaaps-
kooi. Af en toe moeten we wel opzij stappen voor 
hijgende en puffende mountainbikers.  
 
De gewone fietsers doen het wat rustiger aan. Ons 
wacht nu appelgebak met slagroom. Niet zoals ons 
beloofd was in gigantische hoeveelheden, maar een 
mager streepje op het schoteltje naast het gebakje. 
Nou die dames waren ”zunig” hoor. Het Zeeuws 
meisje is er niets bij. Schaduw is wat wij nu zoeken, 
samen met nog wat andere bewonderaars van de 
grote stille heide.  
 
Na deze rustperiode, welverdiend, gaan we weer 
terug richting Amersfoort en stoppen nog even bij 
Leusden waar een mooi natuurterrein is ingericht. 
We zoeken de kijkhut, zien de oeverzwaluwenwand, 
maar zien geen vogels; die vinden het te heet. En 
ook geen kijkhut. Voorbijgelopen.........??? 

 
We bedanken Johan en Jolanda voor hun organisa-
tie en de gezellige dag en vertrekken richting Ha-
zerswoude. 
 
Einde van een mooi dagje de hei op. 

Johan JvR 
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Waargenomen soorten 25 augustus 2019 
 

Blauwe reiger Houtduif Paapje Vink 
Boomklever Huiszwaluw Pimpelmees Waterhoen 
Boomkruiper Kleine Karekiet Roodborsttapuit Wilde eend 
Buizerd Koolmees Spreeuw Zwarte Kraai 
Fuut Kuifeend Tapuit Zwarte Roodstaart 
Grauwe Vliegenvanger Meerkoet Tjiftjaf  
Grote Bonte Specht Merel Torenvalk  
Holenduif Ooievaar Veldleeuwerik  

 
 

Wijzer door leucisme 
Twee jaar geleden, herfst 2017, zag ik in de tuin een merelvrouwtje met een paar witte veren. Dat maakte haar 
individueel herkenbaar. De meeste merelvrouwen lijken zo op elkaar dat ik ze niet uit elkaar kan houden, maar 
bij deze was dat geen probleem. Elke dag kwam zij richting voederhuisje om wat mee te pikken. Ze was wel 
schuw, bij het minste of geringste vloog ze weg, de struiken in. Als ik ze dan als individu leer kennen, wordt het 
een beetje ‘mijn’ merel. Volstrekte onzin natuurlijk, maar toch… 
In het voorjaar was ze plotseling verdwenen. Er zong wel een mannetjesmerel in de buurtuin, maar deze vrouw 
zag ik niet meer.  De man zong voor een andere vrouw, die op alle andere merelvrouwen leek. Ik zocht de ver-
dwijning in een paar oorzaken. Slachtoffer van het Usutu-virus, prooi van een kat? Ik wist het niet, alleen dat ze 
weg was. 

Groot was mijn verrassing dat in de herfst van 2018 de merel met een witte veer plotseling weer opdook. Waar 
kwam die nu vandaan? Het werd toch tijd dat ik me meer in merels ging verdiepen en afstand deed van allerlei 
aannames. De belangrijkste aanname was dat de merel een standvogel is, die het hele jaar door op ongeveer 
hetzelfde plekje blijft. De nieuwe vogelatlas heeft me wijzer gemaakt. Onze wintermerels kunnen heel andere 
merels zijn dan die we in voorjaar en zomer zien.  Vanuit Fenno-Scandinavië trekken in de herfst heel veel vogels 
naar het zuiden om hier te overwinteren. Onze broedmerels blijven hangen of trekken ook weg. 
Dit voorjaar verdween ‘mijn’ merelvrouw weer en ik was dan ook heel benieuwd of ze in deze herfst terug zou 
keren. Ik was dan ook een beetje opgelucht toen ik haar op 29 oktober voor het eerst dit seizoen in de tuin zag. 
En daardoor krijg ik dan be- en verwondering voor zo’n vogeltje. Haar broedgebied ligt op honderden kilometers 
van haar overwinteringsgebied en toch weet ze dus nu al een paar jaar achter elkaar dezelfde tuin te vinden om 
te overwinteren. Hoe krijgt ze dat voor elkaar? Ik weet het niet, alleen dat het gebeurt.  
Als bewijs een beetje wazige, door dubbel glas genomen foto van de vogel.  Een mens is nooit te oud om te 
leren. 

Ko Katsman 
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Noord-Holland 
Ledenexcursie zaterdag 14 september 2019 

 

Als we net uit de auto gestapt zijn, vliegen er twee 
reuzensterns over de parkeerplaats, wauw mooi. 
Jammer voor degenen die een andere route geno-
men hebben en later aankomen want dan zijn de 
vogels inmiddels gevlogen! We zijn bij de IJdoorn-
polder nabij Durgerdam, het pittoreske plaatsje wat 
er deze morgen prachtig bij ligt. 
 

In het riet zijn de baardmannetjes druk en af en toe 
vliegen ze er uit maar het gaat te snel om ze goed te 
kunnen observeren. Ze duiken weer diep in het riet 
en weg zijn ze. Op de plas is het rustig en tegen de 
zon inkijkend lijken alle vogels ineens zwart te zijn. 
Een aantal van ons zien een grote roofvogel in een 
kale boom, buizerd of ……..? Voordat we een tele-
scoop hebben georganiseerd is hij al gevlogen. Even 
later vliegt er een visarend over dus…..conclusie het 

was  een visarend en nu wel goed in beeld voor 
iedereen. 
We rijden naar de zuidoosthoek van de Gouwzee 
waar we flink wat krooneenden op het water tref-
fen. Een soort die we niet zo vaak zien. Door naar de 
Bak en Schorren van Den Oever. Sinds we tijdens 
een vorige excursie het toiletgebouwtje hier ont-
dekt hebben, is iedereen blij als we er zijn, er wordt 
zeer goed gebruik gemaakt van de ontdekking en 
niet alleen door de dames.  
Net als we ons hoofd boven de dijk uitsteken gaan 
er enorme zwermen vogels de lucht in. Te ver om te 
beoordelen wat, maar wel spectaculair om te zien.  

 
Door het mooie rustige weer lopen we helemaal 
naar het einde van de dijk waar velen van ons nog 

Durgerdam    ©Gerda van Kleef 

Zwermen vogels  ©Gerda van Kleef 
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nooit eerder geweest zijn omdat je meestal van de 
dijk afwaait. Het is een zeer gevarieerd aanbod aan 
vogels dat we zien. Enorme hoeveelheden kanoe-

ten, goudplevieren, grutto’s en scholeksters staan 
op het wad. De bijzonderste waarneming is een 
witte scholekster. 
 
Na deze mooie stopplek rijden we naar het dorp De 
Haukes, een gat in de Wieringermeer waar een 
weiland onder water is gezet. Hier treffen we één 
zwarte ruiter die zich mooi laat fotograferen en, wat 
ik nog nooit had gezien, een enorme groep Nijlgan-
zen. 
Bij Balgzandpolder vinden we een witte spreeuw, 
het lijkt een dag van de bijzonder vogels te zijn maar 
helaas worden de blonde ruiters bij Het Koegras 
niet gevonden. Maar ik weet zeker dat iedereen 
zeer tevreden naar huis gaat want het was een 
prachtige excursiedag. 
Bert bedankt voor de organisatie.

 
           Gerda van Kleef 

 
Waarnemingsoverzicht ledenexcursie Noord-Holland 

2019-09-14 
 

 
 
 

Aalscholver Grote Mantelmeeuw Krombekstrandloper Steenloper 
Baardman Grote Zilverreiger Krooneend Stormmeeuw 
Bergeend Grutto Kuifeend Tafeleend 
Blauwe Reiger Havik Lepelaar Tapuit 
Boerenzwaluw Heggenmus Meerkoet Tjiftjaf 
Bontbekplevier Holenduif Merel Torenvalk 
Bonte Strandloper Houtduif Nijlgans Tureluur 
Bosrietzanger Huismus Ooievaar Turkse Tortel 
Brandgans IJsvogel Pijlstaart Visarend 
Bruine Kiekendief Kanoet Pimpelmees Visdief 
Buizerd Kauw Putter Waterhoen 
Cetti’s Zanger Kemphaan Regenwulp Watersnip 
Dodaars Kievit Reuzenstern Wilde eend 
Ekster Kleine Mantelmeeuw Rietgors Winterkoning 
Fazant Kleine Strandloper Roodborst Wintertaling 
Fuut Kleine Zilverreiger Roodborsttapuit Witte Kwikstaart 
Gele Kwikstaart Kluut Rosse Grutto Wulp 
Goudplevier Kneu Scholekster Zilvermeeuw 
Graspieper Knobbelzwaan Slobeend Zilverplevier 
Grauwe Gans Kokmeeuw Smient Zwarte Kraai 
Groenpootruiter Koolmees Sperwer Zwarte Ruiter 
Grote Canadese Gans Krakeend Spreeuw Eindscore: 87 soorten 

Zwarte ruiter   ©Gerda van Kleef 
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Uiteindelijk hebben we als groep zes gebieden uit 
het totaalprogramma met een bezoek kunnen 
vereren. 
Zie hiervoor het verslag dat aan dit overzicht voor-
afgaat. 

Aanvulling aangaande het zesde bezoek: 

Van de twintig deelnemers bezochten er uiteindelijk 
acht de laatste locatie. De overigen waren om 
meerdere redenen intussen al richting “thuis” 
gegaan. De overblijvers hadden de bedoeling om in 
de polder Het Koegras net ten zuiden van Den 
Helder te proberen om de daar verblijvende twee 
Blonde Ruiters (of althans minstens één ervan) in de 
kijkers te krijgen.  Maar ondanks langdurige en 

verwoede pogingen aan een groot onder water 
gezet bollenveld bleek dit toch niet te lukken. Jam-
mer, maar deze ervaringen horen er nu eenmaal 
ook bij …….  
Wel kwamen er op deze plek nog wat andere soor-
ten voor de bovenstaande lijst bij: een prachtig 
resultaat! 

Het was in alle opzichten (weer, sfeer, ontspanning, 
glaasje, hartigheidje, mooie en ook nog zeldzame 
waarnemingen, geen pech onderweg) een fantasti-
sche dag om samen te ondernemen en beleven. Dat 
is prima gelukt! Iedereen wordt hartelijk bedankt 
voor haar/zijn inbreng aan het totaalgebeuren. Tot 
later! 

         
            Bert van Eijk 

 
 
 

Contributie/donatie 
 
De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd, is zeer succesvol geweest en daarom hebben 
wij besloten dezelfde werkwijze ook te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de 
Braakbal dan ook een envelop aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening 
kunt beschouwen voor uw bijdrage voor het jaar 2020. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons ING-(IBAN)rekeningnummer  

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

2394 HB  Hazerswoude-Rijndijk 
 

Graag voor 29 februari 2020. 
 
De bijdragen luiden als volgt: 
  
 Contributie voor een lid is    €  20,= 
 Contributie voor een gezinslid is  €  10,= 
 Contributie voor een jeugdlid is  €  10,= 
 Bijdrage donateur is minimaal   €  15,=  
 In alle gevallen wordt een extra bijdrage zeer gewaardeerd. 
 

Leo van Soldt,  
Penningmeester 
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VWG-NESTKASTBEHEER HOUTKAMP/HEEMTUIN 
LEIDERDORP 2019 

 
Wie:   Het NKB-team Leiderdorp bestaande uit: 
Bert van Eijk:  Teamleider. 
Sjon van Santen:  1e nestkraker 
Henk Doelman:   2e nestkraker  
Ingeborg Blommers:  Reserve * 
Wanneer:   Maandag 14 oktober 2019 
Waar:   Park De Houtkamp en bijbehorende Heemtuin, Leiderdorp  
Wat:   De aanwezige 75 nestkasten inspecteren, schoonmaken en eventueel repareren.  
 
Rapportage aan de Vogelwerkgroep 
 
Deze ronde was op voorhand al bijzonder.  
 
Bert van Eijk had aangekondigd na 35 jaar per 01-
01-2020 te stoppen als teamleider!!! 
 
Maar als een echte leider gaat hij niet zomaar weg; 
hij zorgt ook voor opvolging. Na een zorgvuldige 
screening en met unanieme goedkeuring van de 
overige teamleden is dat geworden …………. 
Ingeborg Blommers.  
 
Ja zeker, ook bij de Vogelwerkgroep hebben vrou-
wen carrière mogelijkheden. Niks glazen plafonds. 
Maar om haar carrière niet te snel te laten verlopen 
heeft de teamleider haar vooralsnog afgeraden de 
ladder te beklimmen.  
Hierna een kort overzicht van de niet geringe taken 
van de teamleider:  
 De team/projectleider zorgt voor het voorbe-

reiden van de inspectieronde i.e. teamleden 
mobiliseren, datum en weerverwachting plan-
nen, vergunning aanvragen, afstemmen met de 
parkbeheerders, parcours uitzetten, transport-
materiaal reserveren, schaftruimte reserveren 
etc.   

 Tevens noteert hij/zij de bevindingen van de 
inspectie en brengt rapport uit aan de Vogel-
werkgroep.  

 
Formeel begint haar leiderschap op 01-01-2020 en 
deze beheersronde is bedoeld als training en om te 
ervaren wat het is om Teamleider te zijn. Als reserve 
zou zij de andere teamleden ondersteunen.  
Ik hoopte daar gepast misbruik van te kunnen 
maken door haar het maken van het zo genoemde 
“belevingsverhaaltje” in de rubberlaarzen te schui-
ven. Nee, dus!! 

 
Belevingsverhaaltje:  
Zoals onze Teamleider al in zijn verslag heeft ge-
meld is door hem het nodige voorwerk verricht. Dat 
bestond o.a. uit intensief e-mailverkeer om tot een 
voor allen geschikte datum te komen; in combinatie 
met het raadplegen van weerstations en het opvra-
gen van de waterhoogten bij Lobith. 
Hierna een voorbeeld van dat e-mailverkeer: 
 
“Beste allemaal, (dat zijn Sjon, Ingeborg en ik) 
Vanmiddag teruggekomen van een korte vakantie 
op de Veluwe. 
Verhoudingsgewijs hebben wij het nog getroffen 
ook: alleen vandaag een regendag, verder viel alle 
nattigheid daar in de donkere uurtjes. 
Dus konden we alles afwerken wat we in de plan-
ning hadden. 
Zonet even buienradar gecheckt aangaande de 
regenverwachtingen voor ma. 14-10 en di. 15-10 
a.s.: 
Maandag 14-10 alleen rondom 11.00 uur 2,4 mm 
nattigheid (dus aardig wat), verder droog, alleen 
rond 18.00 uur 1,5 mm regen (maar dan zijn we 
allang weer thuis). 
Dinsdag 15-10 in de vroege nacht 3,2 mm verwacht, 
verder de hele dag droog. 
Beschikbaarheid ma. 14-10: Bert, Sjon en Henk de 
hele dag van 08.30-16.00 uur; eventuele invalster 
Ingeborg is in de middaguren 1,5 uur onverwacht 
verhinderd. 
Beschikbaarheid di. 15-10: Bert en Sjon de hele dag 
van 08.30-16.00 uur; Henk heeft intussen helaas 
afgezegd en Ingeborg kan niet invallen. 
 
Aangaande ma. 14-10 vind ik minstens een uur te 
verwachten regenverlet in de late ochtenduren in 
principe te bezwaarlijk, omdat dan de kans dat we 
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het niet redden om 16.00 uur klaar te zijn (te) groot 
lijkt. 
Of we zouden dan tot 17.00 uur moeten willen 
doorgaan of als driemansgroep eerder in het onder-
komen kunnen lunchen tijdens regen en daarna 
doorgaan. Mits de regen binnen een uur is verdwe-
nen. 
 
Aangaande 15-10 vind ik twee beschikbare teamle-
den te weinig. 
Als Sjon te vaak de ladder extra af moet en/of ik 
behalve het werk met/aan/in de kruiwagen plus 
spullen voor Sjon opzoeken en brengen plus de 
administratie doen, is het totaalpakket te uitgebreid 
en ook te zwaar voor twee man. 
 
Daarom de volgende keuzevragen aan jullie: 
1.Wie heeft in de hierboven aangegeven situatie 
voorkeur voor ma. 14-10? 
2.Twee man beschikbaar op di. 15-10 is voor mij in 
ieder geval te bezwaarlijk, dus deze dag valt af. 
3.Op maandag 21 oktober zien de weersverwach-
tingen er prima uit en lijkt het dan een stabiele 
weersperiode te zijn. 
Mijn voorstel is daarom om alles om te zetten naar 
maandag 21 oktober. 
4.Als reservedatum stel ik maandag 28 oktober 
voor; dit is nog 1 dag voor de inleverdatum van de 
gegevens aan Gerard van der Haas. 
 
Graag de reacties van Sjon, Henk en Ingeborg als 
mogelijke reserve op de vragen 1, 3 en 4 liefst per 
ommegaande. 
Gegeven nr. 2 staat dus al vast. 
 
Met vriendelijke groet en de reacties afwachtend, 
Bert van Eijk, VWG. 
 
Na dit minitieuze voorwerk kon het niet meer 
misgaan; we waren dus op tijd op de afgesproken 
plek aanwezig en het was droog.   
Wel waren we wat meer gespannen dan anders en 
dat kwam door een zekere P.J. Bekooy. Van hem 
hadden we half oktober tot tweemaal toe een 
laatste waarschuwing gekregen.  
Daarin werden we gemaand de resultaten van de 
inspectieronde 2019 tijdig in te leveren terwijl we 
formeel tot eind november de tijd zouden hebben. 
Persoonlijk vond ik dit een aanval op de integriteit 
van onze teamleider. Dat doe je toch niet bij iemand 
die al 35 jaar punctueel en betrouwbaar zijn dien-
sten ter beschikking stelt van de Vogelwerkgroep en 
Nestkasten. Zo`n man verdient een koninklijke 
onderscheiding.  

Bovendien is zo`n pressiemiddel niet erg bevorder-
lijk voor de zorgvuldigheid en veiligheid van werken.  
Ik kan me nog kwaad maken. 
Gelukkig wist onze Teamleader de rust te bewaren 
en gingen we zonder het gebruik van kalmerings-
middelen aan de slag. 
N.B.  Onze Teamleider heeft nog diezelfde nacht 
het verslag geschreven en ingediend. Bravo!! 
 
Over het werk en de werkwijze kan ik kort zijn: die 
waren zoals in de voorgaande 35 jaren: 
 Nest lokaliseren 
 Ladder uitschuiven/plaatsen 
 Kast openen, inhoud inspecteren, schoonmaken 

en sluiten 
 Bevindingen doorgeven  
 Kast sluiten  
 Ladder inklappen  
En dat ongeveer 75 maal. 
Incidenteel werd ter plaatse een kleine of grote 
reparatie verricht en soms werd een hele kast 
vervangen. Er bleken ook kasten verdwenen te zijn. 
Om 16.00 uur (dus alweer volgens plan) was de klus 
geklaard en konden we moe maar voldaan terugkij-
ken op een welbestede dag.  
De weergoden waren ons gunstig gezind geweest; 
we hebben maar één regenpauze gehad. (foto) 

 
Enkele bijzonderheden en opmerkingen: 
 In een van de nestkasten werden hazelnoten 

gevonden. Misschien een Vega-mees!? 
 Het openen en sluiten van sommige nestkasten 

is knap lastig. Zeker als je balancerend op een 
ladder 3 m. boven de grond staat. Er zijn te veel 
uiteenlopende constructies. 

 Het bereiken van een nestkast heeft soms het 
karakter van het nemen van een stormbaan. 
Snelstromende beken, spekgladde hellingen en 
takkenwallen vormen obstakels die overwon-
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nen moeten worden en dat dan met een ladder 
op je nek. 

 Veel nestkasten zijn vrijwel onzichtbaar voor het 
publiek en hebben dus nauwelijks educatieve 
waarde. 

 
Het schoonmaken van de nestkasten. Doen wij het 
wel goed???? 
 
Op internet is een een aantal manieren te vinden 
om nestkasten schoon te maken.  
Dit is de Vogelbescherming-methode: 
1. Verwijder het vogelhuisje 
2. Verwijder voorzichtig het bestaande nestmate-

riaal uit het vogelhuisje. 
3. Giet heet water over het nest tegen ongedierte 

zoals vlooien en andere insecten. 
4. Giet nogmaals heet water in de nestkast en 

borstel deze volledig uit. 
5. Laat het vogelhuisje drogen en hang het vervol-

gens weer op.  
6. De bekende vogeldeskundige Nico de Haan 

voegt daar nog iets aan toe. Hij adviseert als 
laatste het gebruik van een (afbreekbaar) ont-
smettingsmiddel. 

 
Een andere op internet gevonden schoonmaakme-
thode: 
1. Giet heet water over het nest tegen ongedierte 

zoals vlooien en andere insecten. 
2. Verwijder voorzichtig het bestaande nestmate-

riaal uit het vogelhuisje. 
3. Giet nogmaals heet water in de nestkast en 

borstel deze volledig uit. 
4. Het vogelhuisje drogen en hang het vervolgens 

weer op. 
5. Trek keukenhandschoenen aan, want heel 

schoon zal het niet zijn. 
 
N.B. Merkwaardig natuurlijk dat hier wordt begon-
nen met heet water te gieten over het bestaande 
nestmateriaal!!! 
 
Conclusie: Kennelijk doen wij het niet goed!!!! 
 
Daarom stel ik voor dat we de volgende keer met 
een hoogwerker, een heetwaterboiler en een che-
micaliëntank de schoonmaakronde doen en daar 
dan een week voor uittrekken.  
Misschien kunnen we een speciale rugtas ontwikke-
len waarin zich een aantal containers bevindt. Eén 
voor heet water, één voor een ontsmettingsmiddel 
en één voor koffie. Verder hebben we dan nog een 
föhn nodig voor het droogblazen van de nestkast.  

Onze nieuwe teamleider mag dat allemaal regelen.
  
     
De duim van Bert 
Ook dit jaar hadden we een aantal malen onenig-
heid over het vaststellen van de soort nestkast.  
Pimpel- dan wel Koolmees. Invliegopening resp. 
rond 28 en 32 mm. 
Helaas was ik mijn duimstok vergeten dus waren we 
weer aangewezen op de duim van Bert. Ik heb daar 
al eerder over geschreven en daarbij mijn beden-

kingen geuit over de betrouwbaarheid van die 
meetmethode. In Engeland is de “duim” als maat-
eenheid nog wel in gebruik maar hier al lang niet 
meer.  
Volgend jaar kunnen we niet meer beschikken over 
die betreffende duim dus heb ik mij voorgenomen 
een staafkaliber te maken met een diameter van 28 
mm. en 32 mm.  
 
Ontmoetingsplaats 
Al of niet toevallig kwamen een buurvrouw van een 
van de teamleden en een bezorgde moeder van een 
ander teamlid kijken naar de werkzaamheden. 
 
Kunst 
De Heemtuin doet behalve als Heemtuin ook dienst 
als openlucht expositieruimte. Dit jaar onder de titel 
“Kunst in de Heemtuin verbeeld”, georganiseerd 
door de Stichting Kunst in de Heemtuin.  
Tot 31 oktober is een aantal zeer uiteenlopende 
kunstwerken van drie kunstenaars ten toon gesteld.  
De mening van de teamleden over het tentoonge-
stelde liepen nogal uiteenlopend. In één geval werd 
de kwalificatie “lullig” gebruikt. (foto)         
 
In het park zelf is een ook een aantal permanente 
kunstwerken te bewonderen. 

De Buurvrouw 
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Flora 
Tussen het schoonmaken van nestkasten door was 
er ook aandacht de aanwezige flora. Zo werd ik door 
onze deskundige gewezen op het herkennen van de 
Tulpenboom ter onderscheiding van de Magnolia. 
Verder passeerden de Vleugelnoot en de Mispel. 
Verleden jaar ook al genoemd maar weer vergeten: 
de Vogelkers (stank bij beschadiging schors) en de 
Kardinaalsmuts (kurklijst).  
 

Verder werd ik gewezen op een paar zeldzame 
soorten: de Digitalis Provocatis en de Digibetis 
Erectis.   
Enkele bomen lijken te leiden aan “rode stip”. 
(eigen waarneming) 
 
Zwammen 
Afgezien van het onderlinge gezwam was er ook een 
overvloed aan zwammen te bewonderen. 

Een paar fraaie zwammen-exemplaren: 

Meer foto’s op de achterpagina van deze Braakbal. 
 
Afsluitend wil ik Bert bedanken voor zijn bijdrage 
aan dit Belevingsverhaaltje en voor het vele werk 
dat hij de afgelopen 35 jaar heeft gedaan met het 
opzetten en onderhouden van dit nestkastenpro-
ject. Het heeft ongetwijfeld tot veel “nakomelingen” 
geleid. 
 
Ik wens Ingeborg veel succes met het Teamleider-
schap. We zullen dit project zo goed mogelijk blijven 
volgen. Het zou mij overigens niet verbazen als Bert 
bij de volgende jaarronde “toevallig” in de buurt is. 
 
Rest mij nog de parkbeheerders te bedanken voor 
hun medewerking en gastvrijheid. Het was een 
mooie en enerverende dag.   
 
Aldus naar waarheid verhaald, 
 

            Henk Doelman 
 
  

Kijk op kunst  

Tulp 

Tulpboom 
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RESULTATEN NESTKASTBEHEER 2019 
 

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

Locatie Houtkamp Spookverlaat Bloemerd, Lagewaard Hazerswoude- De Bloemhof, Totaal 
nestkasten: Leiderdorp Kruiskade e.o. Leiderdorp Koudekerk dorp Leiderdorp aantal 
Nestkast- Bert-Henk-Sjon Cor en Peter Ben Gerrit Rob en Gerard Ronald en Margot  

beheerders: en Ingeborg          

           

    aantal kasten 68 54 17 30 26 42 237 

    aantal benut 45 36 16 29 15 30 171 

    % benut 68% 67% 94% 97% 58% 73% 72% 

Vogelsoort        

Bonte vliegenv.        

Boomkruiper        

Grauwe vliegenv.        

Gekr.roodstaart        

Grote bonte sp.        

Holenduif     5   5 
Huismus     1   1 
Kauw        

Koolmees 27 12 9 5 9 17 79 

Nijlgans          

Pimpelmees 18 12 7 4 5 10 56 

Ringmus  9   9  1 19 
Roodborst        

Spreeuw     4   4 
Torenvalk  2   1 1 4 
Wilde eend          
Winterkoning     1  1 2 
Zwarte roodst.        

Wilde eend         

Muis   1        1 
 

RESULTATEN HUISZWALUWTELLING 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide overzichten van: Gerard van der Haas 
  

Kolonie Beheerders 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Koudekekerk a/d Ri jn J.Ba l  & C.Kes 5 6 5 3 5 4 13 18 20 31 28 49 47 44 30 57 48 62

Ofwegen J.Ba l  & C.Kes 22 12 12 16 9 9 8 13 6 4 8 20 30 49 63 38 42 48

Woubrugge (Kerkweg) J.Ba l  & C.Kes 3 4 3 2 6 3 3 13 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Hoogmade J.Ba l  & C.Kes 36 29 19 33 22 61 74

Ri jndi jk - Spookverlaat -   
Kruis ka de (Hazerswoude-Rd) C.Kes  & J.Kui jt 16 10 17 21 18 19 34 28 29 16 44 50 61 57 51 38 48 64

Zoeterwoude C.Kes  & P.Ris 0 0 0 0 29 33 68 98 130 133 133 123 140 144 153 143 132 155

Hazerswoude-Dorp-Benthuizen   
(Hoogeveenseweg)(Weste inde 1) C.Kes  & G.v.d.Haas 15 22 29 33 40 38 50 33 70 50 30 16 14 50 42 22

Leiderdorp-Oost B.v.Ei jk&I.Blommers  32 38 36 34 23 32 53 97 119 105 94 27 27 29 27 31 19 14

TOTAAL  93 92 102 109 130 138 229 300 376 341 339 321 348 342 357 379 392 439
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Broedende Kiekendieven – mei-juni 2019 
 

In het Bentwoud zijn de afgelopen jaren diverse 
soorten kiekendieven gespot waaronder de Step-
penkiekendief, de Blauwe kiekendief en uiteraard 
ook de Bruine kiekendief. 

De Bruine kiekendief is een mooie roofvogel om te 
zien. Zeker als hij op zoek is naar voedsel voor 
zichzelf of voor de jongen in het nest.  

De vogels zijn dan meestal samen op zoek naar 
voedsel en vliegen laag over het terrein wat voor-
namelijk uit lage beplanting en riet bestaat. Een 
kenmerkende houding is de golvende vliegbeweging 
met de vleugels in een ondiepe V-houding. Als je 
met een verrekijker de vogels kunt volgen, kun je 
goed zien hoe ze hun kop heen en weer bewegen 
en het terrein afspeuren naar voedsel. Het vrouwtje 
is iets groter dan het mannetje en is overwegend 
bruin met een licht okerkleurige kruin en keel. Het 
mannetje is aan de bovenzijde bruin en aan de 
onderzijde van de vleugels is de vogel zeer lichtgrijs 
met mooie donkere vleugeltoppen. De jongen van 
de bruine kiekendief die het nest net verlaten 

hebben, zijn ook donkerbruin met een lichte kruin 
en wangen. 

Afgelopen jaar was er een paartje Bruine kiekendie-
ven met een nest. Ze hebben 4 jongen grootge-
bracht. In het begin zijn de jongen witte donsbolle-
tjes maar na drie weken zijn het al aardig grote 
vogels geworden met nog wat donspluizen op hun 
kop. Na nog eens twee weken vliegen de jongen 
nieuwsgierig rond en moeten zelf hun voedsel bij 
elkaar zien te scharrelen. Leuk om de jonge vogels 
met een verrekijker te spotten. 

Het Bentwoud is een mooi en ruig gebied waar veel 
vogels hun plek vinden. De Bruine kiekendief heeft 
er al een aantal jaren een nest. In 2017 zaten er 
zelfs twee nesten in het Bentwoud. Er zijn toen in 
totaal 7 jongen uitgevlogen! 

Ik hoop dat er komende jaren veel vogels blijven 
komen naar het Bentwoud. Wellicht ook wel de 
andere soorten van de kiekendief. 

Andere veel voorkomende vogelsoorten in het 
Bentwoud zijn: 

Patrijzen, Fitis, Vink, Goudhaantje, Spotvogel, Veld-
leeuwerik, Grauwe vliegenvanger, Grasmus, Bos-
rietzanger, Blauwborst en nog veel meer. Met een 
verrekijker op zak en een beetje geduld valt hier 
veel te zien. 

Ik hoop over de andere vogels ook leuke stukjes te 
schrijven met foto’s en bijzonderheden en die de 
komende jaren te mogen plaatsen op de website 
van de VWG en het blad De Braakbal. 

 

Groeten, Bas Vis 

  

Jonge kiekendieven   ©Bas Vis 

Bruine kiekendief   ©Bas Vis 

Bruine kiekendief   ©Bas Vis 
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NIEUWSBRIEF WATERVOGEL/WINTERTELLINGEN 
september /oktober 2019 

 
Beste tellers 
 
Bij deze mijn eerste nieuwsbrief m.b.t. onze tellin-
gen voor de Sovon in het winterhalfjaar. Hoewel 
deze tellingen al in september starten, is slechts 
43% van onze gebieden in deze maand ook daad-
werkelijk geteld. In oktober was dat 90 %. Ik zal 
hieronder een aantal van de leukste/meest bijzon-
dere waarnemingen en van de meer algemene 
soorten alleen de opvallend hoge aantallen voor 
deze periode in ons gebied vermelden. 
 
Ondanks de onvolledige telling in september is voor 
de boerenzwaluw goed te zien dat dit de trekmaand 
bij uitstek is. In de Doespolder werden er 64 geteld 
en in de Oostbroekpolder zelfs 135.  Hier zaten ook 
11 watersnippen. Verder in deze maand 4 paapjes 
in de Hondsdijkse polder en een roodborsttapuit in 
de Gnephoek. Ook werden er, zoals altijd in deze 
periode, tapuiten waargenomen, ditmaal in de 
Doespolder, Hondsdijksepolder, Lagenwaardsepol-
der, Oostbroekpolder en De Wilck respectievelijk 2, 
2, 3, 1 en 3. 
 
Ook de ooievaar ging op trek in september met 8 in 
de Doespolder en 12 in de Achthovenerpolder. Er 
zaten 2 grote gele kwikken in de Riethoornse polder 
en 1 ijsvogel in de Geer en Buurtpolder. 

Wulpen waren goed vertegenwoordigd in de Vliet-
polder en de Lagenwaardsepolder met respectieve-
lijk 162 en 285 stuks. 
Opvallende aantallen nijlganzen in de Vlietpolder 
t.w. 139 stuks en de Hondsdijksepolder t.w. 122 
stuks. 
 
In oktober worden vrijwel geen boerenzwaluwen 
meer geteld. In ons hele gebied (21 polders) nog 
maar 11. 
 
Bij de Wijde Aa is Cetti’s zanger waargenomen. Een 
leuke nieuweling? 
 
De Turkse tortel was goed vertegenwoordigd in de 
Grote polder t.w. 73 stuks. In deze polder ook een 
groep van 103 knobbelzwanen en van 60 kolganzen. 
Van deze laatste soort 149 in De Wilck. Het aantal 
smienten neemt langzaam toe. In De Wilck werden 
er al 1930 geteld.  Hier zaten ook 571 goudplevie-
ren, 1 slechtvalk en 11 watersnippen. In de Riet-
hoornse polder maar liefst 174 krakeenden. Tot slot 
181 nijlganzen in de Gnephoek, ca. 2/3 van het 
totaal in onze telgebieden en een kleine zilverreiger 
in de Lagenwaardsepolder. 
 
De volgende teldatum is in/rond het weekend van 
16 en 17 november 2019. 

 
Met vriendelijke groet: Ton Renniers 

Roodborsttapuit, Paapje en Tapuit      ©Ton Renniers 
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Ledenexcursie Zuid-Portugal 
5 oktober t/m 13 oktober 2019 

Zaterdag 5 oktober  
Vroeg, héél vroeg ging de wekker, maar dat was 
even niet anders. Eindelijk, meer dan een jaar 
wachten: vandaag gaan we naar Portugal. Iedereen 
was goed op tijd, uiterlijk om 4.45 uur op Schiphol 
gearriveerd, door een lift te krijgen, met een taxi of 
met openbaar vervoer te komen. 

Het vliegtuig van 
TAP ging pas om 
7.00 uur maar de 
tijd ging toch wel 
snel. Inchecken, 
bakkie doen, 
mensen kijken. 
Om ongeveer 9.00 
uur kwamen we in 
Lissabon aan maar 
in de tussentijd 
was er wel een 
uurtje gesmokkeld. 
In Portugal hebben 
ze GMT. Toen we 
met onze koffers 

herenigd waren, stonden Kees Wouterse van Ara-
gon Reizen uit Spanje, Lidwien die met de trein was 
gekomen en Ans en Cor die er al een paar dagen 
waren, al op ons te wachten. 
 
Hierna zijn we naar de busjesverhuur gelopen. Die 
was in een hal waar alle bekende verhuurbedrijven 
zaten; een compleet straatje. Het duurde erg lang 
voor we de busjes meekregen. Aan weerskanten 
stonden elk twee of drie chauffeurs en werd er 
heen en weer gelopen en gebeld. Alsof ze voor het 
eerst verhuurden. Ik weet niet wat het probleem 

was maar op den duur konden we de busjes zoeken. 
Zoeken dus en gevonden. Nogal krap voor al onze 
bagage, die vogelaars ook altijd, maar de stoelen 
zaten prima. 
 
Als snel reden we op de brug over de Taag: de Vasco 
da Gama van 17 km lang. We moesten aan de 
onderkant van de Taag zijn en hebben Alcochete 
Moinho da Maré met oude zoutpannen en een in 
ere herstelde molen met het Nationale reservaat 
met het estuarium van Sado, Sitio das Hortas en 
Samouca bezocht. Het was te zien dat we in Zuid-
Europa waren, de flamingo’s waren zeer talrijk. Zo’n 
eerste dag leverde mij al vier nieuwe soorten op. 

 
Hierna was het tijd om naar het hotel te rijden. Het 
plaatsje waar we twee dagen zouden verblijven 
heet Costa da Caparica. Dat was een soort Katwijk 
aan Zee want in de routebeschrijving werd gewaar-

©Jikke Lont 

Flamingo's         ©Jikke Lont 
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schuwd niet naar Capa-
rica, “Katwijk Binnen” te 
rijden. Het hotel staat 
midden in het stadje. 
En toen we, met tegen-
zin onze paspoorten 
hadden ingeleverd en 
onze kamers hadden 
gevonden, bleken wij 
een kamer met nog net 
uitzicht op zee te heb-
ben. 

De zon ging snel met een 
mooie gele lucht, onder. 
Eten deden we in een 
zaakje een eindje verder 
op. 
Terug in het hotel werd de 
vogellijst nog bijgewerkt 
maar na zo’n lange, mooie 
dag was bij mij het licht al 
uitgegaan. 
 
Zondag 6 oktober 
We staan klaar voor vertrek. Vanaf het hotel wer-
pen we nog een snelle blik door de Rua dos Pesca-
dores richting strand. We zijn geen badgasten maar 
vogelaars, dus snel in de busjes zuidwaarts naar 
Setúbal. Vandaar oostwaarts naar de Reserva do 
Estuario do Sedo. Aan de brede zandige oever 
zetten we in het zonnetje de telescopen op. Veel 
water en in de verte vogels op een lang en smal 
eiland. Groepjes flamingo's, wat aalscholvers, grote 
mantelmeeuw, kemphaan, zilverplevier, regenwulp, 
steenloper, rosse grutto, bonte strandloper, vis-
arend en zwarte kraai.  
Op weg richting Gambia roept Rob opeens: “Stop, 
stukje terug, in de derde boom, op de laagste tak 
een steenuiltje.” Gelukkig reageert Johan direct en 
dan zien we vlak langs het pad het steenuiltje. Ans 
maakt een mooie foto, die wij vervolgens allemaal 
meteen willen hebben. 
Gambia ligt pal ten zuiden van de N10. Hier liggen 
voormalige visvijvers. Langs het pad poeltjes, ka-
naaltjes en moerasjes. Een grote groep flamingo's 
ziet ons langzaam naderbij komen en gaat uiteinde-
lijk op de vleugels. Een mooi gezicht. De steltkluten 
zijn iets minder schuw. We spotten ook een groen-
poot, roodborsttapuit, kleine zilverreiger, dodaars, 
kievit, bruine kiekendief, oeverloper, witgat, 
st.helena-fazantje. 
 

Na de lunch mogen we zowaar aan een stukje 
cultuur ruiken: een bezoek aan de getijdenmolen 
van Mourisca. Eerste bouw in 1601, in de 17e eeuw 
opgeknapt en nu in gebruik als eco museum. Prach-
tig gelakte graanstortbakken boven de in de onder-
bouw liggende molenstenen. Langs de weg naar de 
molen staan heel mooie silhouetten van vogels in 
cortenstaal. Op het slik van het haventje liggen wat 
kleurrijke bootjes, eentje was tot een doorkijkwrak 
verworden. Altijd pittoresk. 

Na de lunch rijden we door de Serra da Arrábida 
naar het uiterste westen, de Cabo Espichel. In 1410 
werd hier een eerste heiligdom opgericht ter ere 
van Nossa Senhora da Pedra Mua, met er omheen 
huizen voor de bezoekende pelgrims. De nieuwe 
kerk dateert van 1701. Vlak aan de afgrond staat 
het kleine witte Hermitage of Memory uit de 15e 
eeuw, precies op de plaats waar Maria was ver-
schenen. Op de houten deur waren buisjes beves-
tigd, met erin boeketjes blauwe bloemen. 
Van cultuur naar archeologie is hier geen grote stap. 
Een kleine groep wandelt naar de rotsige kust om 
gefossiliseerde pootafdrukken van dinosaurussen 
uit het Juratijdperk te bekijken. Een prachtige geac-
cidenteerde wandeling langs rotspartijen met hier 
en daar trossen rode bessen van de Mastiekboom. 
Deze boom blijft hier een lage struik. Met gepaste 
eerbied bekijken we de holten in de bodem, pega-
das do dinossauros. 
 
Terug bij de kerk is het hoog tijd om ons aan het 
vogelen te wijden. Rondom de kaap vliegen behoor-
lijk wat jan van genten. Veel te vroeg voor ons 
gevoel is het tijd voor de terugreis, een heerlijke dag 
met veel vogels, veel zon en zowaar een scheutje 
cultuur. 
 

Els en Marian 
 
 

©Gerda van Kleef 

©Jikke Lont 

©Jikke Lont 
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Maandag 7 oktober 
Om 09.00 uur vertrekken we uit Praia do Sol richting 
Setúbal om naar de ferry te komen. Het duurt 25 
minuten om naar de overkant van het water te 
komen. Als we overvaren, zien we vlak voor aan-
komst nog tuimelaars. Ook wordt er een op een 
zwarte zee-eend gelijkende vogel gezien: een kuif-
maina. Er worden gelijk weer flink wat foto’s ge-
schoten. 
Daarna rijden we richting Alcacer do Sal waar een 
prachtig punt is om over de Sado te kijken, maar 
ook een mooi gezicht op duinen en de oceaan 
omdat het een landtong is. Het gebied doet ook 
heel Slufterachtig aan, echt genieten van zo’n mooie 
omgeving. We zien de eerste jan-van-genten, hoog 
in de lucht drie dwergarenden en we horen het 
rateltje van het Sint-Helenafazantje. We steken 
door naar het puntje van de lagune waar rijstvelden 
zijn.  
Er wordt gestopt voor een stuk of vijf Sint-
Helenafazantjes om ze weer uitgebreid te fotografe-
ren.  

 
We rijden door naar Palafita de Carrasqueira, een 
havengebiedje dat op de Unesco werelderfgoedlijst 
staat. Wel erg vervallen helaas. Het is heel erg 
warm. We stoppen om te lunchen. Ondertussen 
worden waargenomen: bonte strandlopers, bont-
bekplevieren, in de verte lepelaars, ibissen en kleine 
zilverreigers. Onderweg nog een koffie- of ijsjes 
stop. We zien een mooie Japanse mispelboom, 
granaatappelboom, een schitterende hibiscus en 
een citroenboom.  
We rijden door naar Castro Verde en gaan naar het 
hotel met zwembad. Busje 3 keert terug naar de 
vorige stop i.v.m. een vergeten rugzak. 
Om 17.30 uur staan we alweer klaar voor vertrek 
om naar de grote trappen te gaan kijken. Vanaf de 
snelweg gaan we naar de parallelweg en meteen 

zien we vliegende trappen. Van de staande trappen 
hebben sommige mannetjes hun staart opstaan. We 
gaan helemaal ‘uit ons dak’! 
Het rode avondlicht is werkelijk prachtig bij een 
dalende zon, maar het blijft drukkend warm. We 
rijden om een paar boerderijen heen en we zien in 
de verte nog een biddende grijze wouw en een 
klapekster. 
 
We hebben genoten van een werkelijk prachtige 
dag met een mooie score wat betreft de te ver-
wachten waarnemingen. 
 

Pierre en Mieke 
 
Dinsdag 8 oktober 
We staan vroeg op vandaag, vroeger dan anders. Op 
die manier willen we wat eerder op de dag naar 
vogels gaan kijken, als de vogels actiever zijn (en wij 
dus ook) omdat het nog niet zo warm is. Nog voor 
het ontbijt spotten wij blauwe eksters vanaf ons 
balkon. 

Vanmorgen gaan wij opnieuw de steppen van 
Castro Verde bezoeken. Omdat we daarna doorrei-
zen naar de Algarve, worden de koffers in een 
afgesloten ruimte gestald. Die halen wij vanmiddag 
op. 
Wij maken 4 stops en bij de eerste stop is het al 
feest, eerst worden grote trappen gespot en daarna 
grielen (13). Meestal zie je die niet met poten en al, 
steken ze alleen hun kop boven het gras, nu zijn ze 
goed te zien, zij het ver weg. Deze bijzondere waar-
nemingen worden gelardeerd met steenuil, hop, 
kievit en de twee soorten eksters. Bij de tweede 
stop worden overvliegende zwartbuikzandhoenders 
gezien. Steenpatrijzen haasten zich om over een 
heuveltop te verdwijnen en een 1 pixel steenarend 
wordt als zodanig herkend in de verte. Opvallend 
veel klapeksters worden waargenomen. Bij de 
volgende stop wordt een Keizersarend gezien. De 

Sint-Helenafazantje  ©Gerda van Kleef 

Blauwe ekster    ©Louis Westgeest 
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laatste stop is op een heuvel - bij een kerkje - met 
een prachtig uitzicht over de omgeving. Een kalan-
derleeuwerik geeft nog akte de presence, terwijl de 
rest van de vogelwereld, op een vliegenvanger na, 
siësta houdt. Tijd om te gaan lunchen. In een su-
permarkt in Castro Verde wordt de lunch voor de 
hele groep ingekocht en in een parkje genuttigd. 
Onze ervaren gids heeft blijkbaar niet zoveel erva-
ring met lunches inkopen, want al snel blijkt er een 
tekort aan broodbeleg en dat moeten wij dan maar 
zelf oplossen. Boven ons hoofd zitten veel mussen 
en een enkele Europese kanarie.   
Na de lunch vertrekken wij naar de Algarve, zo’n 86 
km rijden. Voordat wij naar het hotel gaan, bezoe-
ken wij eerst nog het enige zoetwaterplasje in de 

Algarve op zoek naar een purperkoet, die slechts 
door één deelnemer wordt gezien. De purperreigers 
zijn al vertrokken. De toppers in dit gebiedje zijn de 
zwartkopwevers. Een Afrikaanse weverssoort die 
zich in de Algarve gevestigd heeft. Opvallend veel 
graszangers en roodborsttapuiten zijn hier. Verder 
St-Helenafazantje, Cetti’s zanger en verschillende 
soorten watervogels. Zoals op veel plaatsen in 
Portugal loopt er langs het plasje een verhoogd 
houten looppad, van waar alles goed waar te ne-
men is. 
 
Op naar het hotel dat midden in Albufeira gelegen 
is. Een bekend uitgaansoord in de Algarve. Het hotel 
beschikt over een zwembad, waar wij dankbaar 
gebruik van hebben gemaakt. Het is zo druk in dit 
hotel dat wij als groep verspreid over de eetzaal het 
diner genuttigd hebben. De volgende dagen zou dat 
beter geregeld zijn. Na het eten gaan we lijsten. Dat 
klinkt makkelijker dan het is, overal is het druk en is 
er muziek, maar het lukt. Een ruwe schatting is dat 
er nu 117 soorten op de lijst staan. 
Van buiten beginnen de discogeluiden aan te zwel-
len en in het hotel zelf probeert een Cubaan met 
saxofoon en vals zingend dit te overstemmen. 

Gedachten komen op om een inzamelingsactie te 
houden voor onze muzikant, voor een vliegticket 
naar Cuba. Onze hotelkamer ligt recht tegenover de 
straat met disco’s. Oordoppen kunnen de herrie 
niet buitenhouden. Dus naar de receptie voor een 
andere kamer. Die wordt ons voor de volgende dag 
beloofd. Wij vragen om een kamer zonder herrie. 
De receptioniste antwoordt dat er maar twee keu-
zes zijn, kamers met veel herrie en kamers met 
minder herrie. Zo beginnen wij aan onze nacht.  
 

AJJ + CM 
 
Woensdag 9 oktober  
De nacht in een drukke toeristenplaats, Albufeira, 
boem boem, boem, leidde tot een opstand in onze 
groep, boem, boem, boem. Onze straat is een lange 
rij disco’s, bars en tattooshops voor dikke Engelsen, 
boem, boem, boem, die de hele nacht doorgaan. 

Een deel van de groep slaapt onder een soort ma-
chinekamer, boem, boem, boem. Slapeloze hoofden 
dreigen de receptie met advocaten: iedereen aan de 
straatkant krijgt een andere kamer met uitzicht op 
het zwembad, plons, plons.  In een mega eetzaal 
met worst en spiegeleieren ontbijten we tussen vele 
nationaliteiten, murmel, murmel, murmel. 
 
Om 9 uur rijden we in de busjes een uur richting 
Faro, van Castro Verde naar Guerreiro. Daar stopt 
het asfalt en hobbelen we 2,5 km verder naar de 
zoutvlakten van Ludo voor een wandeling en het 
natuurgebied Ria Formosa. Tussen Faro en Tavira 
bevindt zich een 60 kilometer lange lagune met 
daaromheen een labyrint van eilanden, schiereilan-
den, zandbanken, witte stranden, duinen. 
Strakblauwe hemel, brandende zon. Flamingo’s in 
het zoute water, broem, broem en zodra er bekkens 
zijn met minder zout water bespieden we, broem, 
broem, broem, meer watervogels: bekende grut-
to’s, deftige kluten, statige wulpen, klagende witte 
zilverplevieren, overwinterende blauwborsten en 
ratelende kleine zwartkoppen. Broem, broem. Een 

Het nachtleven          ©Lidwien Koolschijn 

Graszanger    ©Gerda van Kleef 
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reuzenstern met jong. Broem, broem. Veel vliegtui-
gen stijgen vanaf vliegveld Faro bulderend boven 
ons hoofd.  
 
In de zoutpannen is het zinderend warm, aan de 
rand van het getijdengebied af en toe een iets 
minder warme bries vanaf de oceaan. Sneeuwpop-
pen van zout en metershoge witte bergen. Bij de 
groene golfbaan met dure huizen en een grote 
zoetwaterplas zien we de rode snavel van de pur-
perkoet. Een oudervogel zwartkopwever vangt 
insecten en brengt ze linea recta naar het jong in de 
struik. Boterhammen smeren en beleggen met 
boter en kaas in de kijkhut Bird Hide (ja, we blijven 
Hollanders). 

 
We rijden verder naar de noordkant van de duinen-
rij, Vilamoura. Geen bassen, geen vliegtuigen. 
Hoera. Aan de zuidzijde de verfrissende oceaan met 
bulderende heldere golven. (Esteiro de Ancâo). 
Koffie en frisdrank in een cafeetje. De hittebesten-
digen lopen naar het einde van de duinenrij in de 
hoop meer vogels te spotten op het heetst van de 
dag. Weinig dus. De anderen drinken door in het 
café. 
Bij terugkomst een verfrissende duik in ‘ons’ zwem-
bad, uitrusten in de koele kamers en buiten eten 

van een overvloedig lopend buffet. En tenslotte: 
‘lijsten’! 
 

Lidwien en Els 
 
Donderdag 10 oktober 
Het wordt een dag met een gouden randje maar dat 
weten we nog niet als we vertrekken vanuit ons 
hotel richting Cabo de Sao Vicente. 
De eerste stop is bij een punt waar we een prachtig 
zicht hebben op de rotsen die rechtop uit de zee 
rijzen. Hier gaan we kijken of we de blauwe rotslijs-
ter kunnen scoren. Er zijn veel vissers op de rotsen 
maar weinig vogels. Eén enkele rotsduif staat te 
glimmen in de zon. Yolanda ziet het vrouwtje blau-
we rotslijster maar is een van de weinigen. Een half 
uurtje blijkt moeilijk te zijn dus het duurt wel wat 
langer voordat iedereen weer in de bus zit om door 
te rijden naar de vuurtoren op de Cabo. Het is hier 
erg toeristisch en dat vinden wij als vogelaars iets 
minder alhoewel er toch wel souvenirs gekocht 
worden bij de stalletjes. Door naar Monte de Ca-
branosa, de hotspot om de roofvogeltrek te bekij-
ken. Het is erg warm vandaag dus goede thermiek 
voor de vogels maar weinig schaduw voor ons! We 
klonteren bij 
elkaar onder de 
enige boom die 
nog beschikbaar is 
boven op de 
heuvel. Kees gaat 
er zelfs bij liggen 
maar hij is wel de 
eerste die na ca. 
een kwartier een 
zwart puntje in de 
lucht ziet en dan 
geloof je je ogen 
niet als je je kijker 
omhoog brengt.  
 
Minstens 60 dwergarenden cirkelen rond, een 
adembenemend gezicht. Het leuke is het speuren of 
er nog andere soorten tussen zitten. Bij de eerste 
lichting niet maar, later zitten er wouwen en wes-
pendieven tussen. Mooi hoor! Sommigen speuren 
naar kleinere vogeltjes tussen de struiken maar echt 
wild is het niet. We lunchen bij de bus en vertrekken 
dan nog voor een klein wandelingetje verderop 
maar het is zo bloedverziekend heet dat dit geen 
pretje is. Tijd om naar de boot te gaan in Sagres 
voor onze pelagische tocht. Veel mensen zijn toch 
een beetje nerveus omdat ze dit nog nooit gedaan 
hebben of omdat ze snel zeeziek zijn. Er worden 

Druk vliegverkeer          ©Lidwien Koolschijn 

Zwartkopwever           ©Lidwien Koolschijn 

     ©Gerda van Kleef 
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heel wat pilletjes geslikt. Ik ben een van de gelukki-
gen die vooraan in de boot mag zitten en heb dit 
soort ritjes al vaker meegemaakt dus weet bij voor-
baat al dat ik hier hééééél erg van ga genieten. 
Joehoe: als de boot de haven uit is gaat hij op full-
speed ver de zee op, wind door je haren en genie-
ten maar. Af en toe zeilen we mee op een lange 
hoge golf en dan weer duiken we de diepte in.  
 
We zien af en toe al een stormvogeltje maar als we 

ver genoeg de zee op zijn krijgen we een mooie 
show van deze ADHD-beestjes vooral als de scum 
uitgegooid wordt.  
Ook verschijnt er een grote jager en dan zijn er even 
geen kleintjes meer in de buurt. Oef wat zijn die 
groot zeg en zo dichtbij dat de telelens bijna niet te 
gebruiken is.  

 

We varen weer naar een ander gedeelte recht op 
een grote boot af, een vissersboot blijkt.  
Hier zien we ook de Jan-van-genten goed maar 
verder is het alleen maar meeuwen. Weer verder en 
dan komt de dolfijnen show, wauw wauw 
wauw......wat is dit gaaf. Striped dolphins worden 
weinig gezien in dit deel van de oceaan dus ook de 
mensen van de bootmaatschappij vinden dit leuk.  
Het zijn erg blije dolfijnen, ze springen en dansen op 
en in de golven: prachtig!  
 
Als de show ten einde is varen we terug richting de 
rotsachtige kust. Mooi al die grote rotsblokken, 
prachtige kleuren en grilligheid. We pikken nog een 
kuifaalscholver mee maar verder is het alleen maar 
genieten van het uitzicht.  
Weer aan land worden we getrakteerd door Louis 
want hij was jarig op deze mooie, avontuurlijke, 
heerlijke, geweldige dag. 

       Jan en Gerda 
 
Vrijdag 11 oktober 
We moeten vroeg op – 1 uur rijden – afspraak is om 
half 9 varen vanwege het tij. We ontbijten om half 7 
en om half 8 zit iedereen in de bus. Ja, we kunnen 
het wel! 

Stormvogeltje   ©Gerda van Kleef 

Grote Jager    ©Gerda van Kleef 

Striped Dolphine   ©Gerda van Kleef 

Juveniele Jan-van-Gent  ©Gerda van Kleef 

Scan de QR-code met je smartphone en maak het ritje 
mee: Op zoek naar dolfijnen en stormvogeltjes… 
. 
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We gaan naar Ria Formosa: een waddengebied dat 
zich uitstrekt van Faro tot net voor de Spaanse 
grens. Door menselijke activiteiten zoals massatoe-
risme met bijkomende vervuiling, heeft een drasti-
sche achteruitgang van de vogelstand plaatsgevon-
den. Toch is dit gebied nog steeds aantrekkelijk voor 
grote groepen meeuwen en steltlopers, maar ook 
voor de visarend, de ooievaar, lepelaar en reigers. 
Bij hoog water trekken ze zich terug op de eilanden, 
die begroeid zijn met spartina maritima (klein slijk-
gras). Bij eb doen ze zich tegoed aan allerlei klein 
spul, zoals krabbetjes slakjes, schelpdieren, etc. 
In Olhaõ gearriveerd om half 9 precies, blijkt de 
afspraak op half 10 te staan. Iedereen krijgt 3 kwar-
tier vrij wandelen toebedeeld, maar dan blijken we 
toch wat vroeger te kunnen vertrekken. We worden 
allemaal weer opgetrommeld en om ongeveer 9 uur 
varen we weg. Het is 2 uur na laagwater en overal 
zien we nog mensen zwoegen om schelpdieren 
(amêijoas) te oogsten. Met vergunning krijg je een 
perceel toegewezen en dat mag je dan leeghalen. 
De lagune is zo rijk aan voedingsstoffen dat schelp-
dieren hier heel snel groeien. Dus er is genoeg voor 
iedereen. 
Onze sympathieke gids/annex schipper João vertelt 
honderduit over zijn passie, de zee, de lagune en 
het bijbehorende vogelleven. Wij mogen een paar 
uur meegenieten. We bevinden ons nu echt in de 
habitat van de vogels, in plaats van ervan buitenaf 
naar te turen. Al varend door de grote geul spotten 
we van alles, waaronder een groot uitgevallen 
ijsvogel. De reepjes zand en slik worden steeds 
smaller, dus zoeken grote groepen vogels het ho-
gerop. Vluchten regenwulpen, plevieren, soort bij 

soort, grote en reuzensterns strijken weer neer op 
nog kleinere stukjes zandbank. 
We genieteen enorm van de duikvluchten van de 
sterns, die enigszins onbeholpen worden nage-
bootst door de dunbekmeeuw. Wat is dat trouwens 
een onwijs mooie meeuw, zo slank en gepolijst zit 
hij in zijn strakke witte pak met roze zweem. Ze 

duiken onhandig het water in – springen is het 
eigenlijk – om kleine visjes te verschalken. En met 
succes. Er wordt geen energie verspild aan loze 
gebaren. Er wordt gevangen! 
 
Na dit spektakel varen we nog nagenietend naar 
Desert Island, waar we dure koffie drinken. Enkelen 
gaan naar de punt van de pier en zien daar meerde-
re soorten pijlstaartstormvogels. Hierna volgt de 
oversteek naar het waddeneiland Culatra, waar je 
alleen met de boot kunt komen. Het milde micro-
klimaat zorgt voor mooie bougainvillea’s, trompet-
struiken en bloeiende datura’s. Geen droog blad te 
zien. 
We keren terug naar Olhão, een behoorlijk grote 
plaats met 45.000 inwoners die vroeger bestond 
van de sardine- en makreelvangst en de verwerking 
in fabrieken voor het inblikken. 
We gaan een wandeling maken door een aanpalend 
natuurreservaat waar behalve veel muggen ook 
twee goede kijkhutten zijn. Één met zeezicht en 
hele rissen goudplevieren, bontbekjes, bontjes en 
ander klein grut. De andere hut kijkt uit op een klein 
verstild zoetwatermeertje met mooie krakeenden, 
wat dodaarsjes, een driftig poerende watersnip en 
een paar zilverreigers die zich staan te poetsen. Dan 
is het plotseling laat, 10 voor 4. Terug naar de bus, 
want te laat komen, daar houden we niet van. Deze 
dag gaf ons voor het eerst lichte bewolking. Maar 
juist dankzij die bewolking was het licht ideaal. 
Wat was dit een geweldige dag! 
 

         Johan en Rob Dunbekmeeuwen  ©Ton Renniers 

Dunbekmeeuw    ©Gerda van Kleef 
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Zaterdag 12 oktober  
Vandaag gaan we opnieuw naar de omgeving van 
Cabo de Sao Vicente (de zuidwest punt), om wat 
meer tijd te besteden aan de roofvogeltrek. Hopelijk 
werkt het weer mee, want na de bewolkte dag van 
gisteren is er vandaag plaatselijk een laaghangende 
bewolking door wind vanuit zee.  
 
Voor we naar Monte da Cabranosa rijden, bezoeken 
we de lagune bij het strand van Martinhal (Lagoa do 
Martinhal). We komen daardoor over de A22 en de 
N125 richting Vila do Bispo te gaan, dan via de N268 
naar Sagres, alwaar we meteen links de afslag 
nemen naar de kust. Er staan wat chique huizen met 
goed verzorgde tuinen en rijen geschakelde vakan-
tiewoningen.  
Vlak bij het strand is een restaurant (Nortada). 
Helaas gaat dat pas open om 12 uur. Teleurstelling, 
want Barabara en Wouter zijn een beetje verslin-
gerd geraakt aan de heerlijke koffie die overal in 
Portugal wordt geschonken. Zelfs in het eenvoudig-
ste kroegje is het kleine kopje espresso (um bica) 
een waar genot.  
Op het strand van Martinhal valt weinig te beleven, 
het zicht is erg beperkt door de mist. Wel foerageert 
er een grote groep putters. Er wordt een Helena-
fazantje gezien, een graszanger plukt er insecten uit 
de lucht. Op het strand bij zee ligt een dode geel-
pootmeeuw. 
We gaan verder… 
De koffiestop is noodgedwongen in een supermarkt 
in Sagres, waar wat wordt ingeslagen. Er is een 
koffiecorner annex restaurantje en ook hier is de 
bica van prima kwaliteit. 
In de bus verneem ik dat er een heuse koffiecantate 
bestaat. Van Bach! Mieke laat me hem horen. 
Daarna neem ik met Lidwien, die naast me zit, 
eindelijk eens al haar broers en zussen door. Zij is 
met haar tweelingzus de jongste van negen (de 
oudste is overleden). Intrigerend, vind ik zo'n groot 
nest.  
Aangekomen bij het uitkijkpunt Cabranosa, staan er 
wat meer auto's dan de vorige keer. 
Wouter verbaast zich over het aantal jonge kin-
deren met camera's voorzien van telelenzen. Ze zijn 
druk in de weer. De roodborsttapuit is hun favoriete 
vogel. Begrijpelijk, hij zit nooit weggedoken, is niet 
bijzonder schuw en komt makkelijk in beeld. Later 
hoort Wouter dat er een wedstrijd natuurfotografie 
is uitgeschreven voor de jeugd. 
We lopen naar boven en installeren ons op een van 
de heuveltjes met wat schaduw, want de zon heeft 
het inmiddels gewonnen van de mist. 

Na de massale trek van dwergarenden de vorige 
keer, is het vandaag wat stiller in de lucht. Het duurt 
even voor er wat te zien valt, maar dan worden we 
beloond met de overkomst van een slangenarend, 
aasgieren, havikarenden, dwergarenden en wat 
later ook nog een slechtvalk. Met de aasgier gaat 
het niet goed, zegt Kees Woutersen. Hij is veel meer 
gebiedsgebonden dan de vale gier, die soms wel 
>100 km vliegt op zoek naar aas. 
In Spanje mogen gieren sinds 2006 (?) bijgevoerd 
worden. In Portugal helaas nog niet. Vogelaars 
voeren druk uit op de Portugese politiek. Voor wie 
interesse heeft in gieren: 4vultures.org. 
 
Ter plekke wordt verder nog een beflijster, een 
kneu en een cirlgors gezien bij een drinkplaats voor 
de vogels onder aan de heuvel. Waar het water 
vandaan komt is niet duidelijk. Het lijkt 'gewoon' 
kraanwater uit een slang. Heel bijzonder, zo ver van 
de bewoonde wereld.  
Aan de andere kant van de heuvel zijn veel 
theklaleeuweriken. Deze hier hebben nauwelijks 
een kuif, terwijl ik me van Marokko meen te herin-
neren dat de thekla zich van de kuifleeuwerik on-
derscheidt door een iets langere kuif. Verwarrend. 
 

Na de lunch gaan we nog wat noordelijker op zoek 
naar de kleine trap. Om niet te veel tijd kwijt te zijn 
met lopen, rijden we terug naar de harde weg 
richting de kaap en nemen de volgende onverharde 
weg rechts. Stapvoets rijdend is het lui vogelen, 
maar een trap zul je niet zien. Bij de eerstvolgende 
boerderij gaan we te voet verder richting de kust. 
We lopen een dal in dat duidelijk meer vocht vast-
houdt dan de gortdroge omgeving. Geen kleine 
trap, wel veel grauwe gorzen en een kleine zwart-
kop, die zich snel verstopt. 
Terug bij de boerderij scharrelen twee gorzen. 
Cirlgorzen is het idee. En zoals zo vaak in de buurt 
van vee zien we kwikstaarten, gele in dit geval. Ton 

Beflijster    ©Gerda van Kleef 
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ziet nog een kortteenleeuwerik en zover ik weet 
was die niet eerder gezien.  
We rijden verder en komen bij Praia do Castelejo, 
een prima plek voor surfers en zonaanbidders. Het 
is hier goed toeven, maar wel in zwembroek. Gewa-
pend met kijker en telescoop voel ik me toch een 
beetje een voyeur, zelfs als Wouter demonstratief 
de bergwand achter het strand afspeurt naar rots-
lijsters. Dus snel naar het terras voor een biertje en 
dat idee hadden er meer. 
 
Als we wat later de weg vervolgen, komen we weer 
uit bij Vila do Bispo en zijn we weer op bekend 
terrein, in ieder geval voor Kees, die ons met grote 
voortvarendheid over de snelwegen langs de tol-
poortjes loodst. Dat er bij elk poortje automatisch 
geld van zijn rekening werd afgeschreven, zal de 
meesten van ons zijn ontgaan(?). 
 

Dik Elzenga  
(met veel dank aan Wouter B.) 

 
Zondag 13 oktober 
Om 8.00 uur ontbijten we en kijken uit naar een 
laatste bezoek in een bosrijke omgeving. 
Als we rond 9.00 uur vanuit het hotel vertrekken, is 
de man met de bladblazer alweer enige tijd aan het 
werk. Het is in de ochtend een bekend geluid ge-

worden, dat volgt op de harde disco-muziek die 
zojuist tussen 4 en 5 uur gestopt is. Na een rit van 
bijna twee uur maken we een tussenstop. Onder-
weg vloog al een vale gier langs en hier zien we een 
paar boomklevers, die flink tekeergaan. 
We vervolgen de weg richting de bossen van Pan-
cas, genoemd naar de grootste boerderij in het 
gebied. Bij de eerste stop is de oogst nogal mager 
en bij de volgende stop steekt Johan een korte 
speech af. Hij bedankt Kees voor zijn uitstekende 
gidswerk en de goede begeleiding. 
 
Voor Kees was dit een van zijn laatste rondleidingen 
maar hij gaf aan ons graag nog eens van dienst te 
zijn. Mits hij het niet meer hoeft te organiseren. 
We rijden door naar de oevers van de Taag bij 
Alcochete. 
 
Ook hier is de oogst vanwege het getij mager, met 
uitzondering van enkele steltlopers, veel meeuwen 
en een grote groep flamingo’s aan de overzijde. Het 
is tijd om naar het vliegveld te rijden en de busjes in 
te leveren. Van enkele deelnemers en van Kees 
wordt afscheid genomen omdat zij nog verder gaan 
of via andere wegen reizen. De rest neemt later op 
Schiphol afscheid met een mooie herinnering aan 
deze week. 

Louis 
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Waarnemingen Zuid-Portugal reis 
5 oktober t/m 13 oktober 2019 

 
Bergeend Waterhoen Steenuil Gaai 
Wilde eend Meerkoet Hop Kauw 
Krakeend Purperkoet IJsvogel Zwarte kraai 
Pijlstaart Grote trap Grote bonte specht Raaf 
Slobeend Scholekster Veldleeuwerik Zwarte spreeuw 
Smient Kluut Kuifleeuwerik Spreeuw 
Wintertaling Steltkluut Theklaleeuwerik Huismus 
Zomertaling Griel Kalanderleeuwerik Spaanse mus 
Tafeleend Bontbekplevier Boomleeuwerik Kneu 
Rode patrijs Strandplevier Boerenzwaluw Putter 
Fuut Zilverplevier Roodstuitzwaluw Groenling 
Dodaars Goudplevier Huiszwaluw Europese kanarie 
Geoorde fuut Amerikaanse goudplevier Graspieper Cirlgors 
Kuhls pijlstormvogel Kievit Witte kwikstaart Grauwe gors 
Vale pijlstormvogel Kanoet Gele kwikstaart Sint Helenafazantje 
Stormvogeltje Drieteenstrandloper Roodborst Zwartkopwever 
Vaal stormvogeltje Steenloper Blauwborst Napoleonwever 
Jan van Gent Bonte strandloper Gekraagde roodstaart Kuifmaina 
Aalscholver Witgat Zwarte roodstaart Halsbandparkiet 
Kuifaalscholver Oeverloper Tapuit  
Koereiger Tureluur Roodborsttapuit  
Kleine zilverreiger Zwarte ruiter Paapje  
Grote zilverreiger Groenpootruiter Merel  
Blauwe reiger Grutto Beflijster  
Ooievaar Rosse grutto Blauwe rotslijster  
Zwarte Ibis Wulp Orpheusgrasmus  
Lepelaar Regenwulp Zwartkop  
Flamingo Watersnip Kleine zwartkop  
Vale gier Bokje Baardgrasmus  
Aasgier Kemphaan Rietzanger  
Visarend Grote jager Graszanger  
Steenarend Kokmeeuw Cetti’s zanger  
Spaanse keizersarend Dunbekmeeuw Grote karekiet  
Slangenarend Zwartkopmeeuw Fitis  
Dwergarend Geelpootmeeuw Tjiftjaf  
Havikarend Kleine mantelmeeuw Vuurgoudhaantje  
Zwarte wouw Grote mantelmeeuw Grauwe vliegenvanger  
Bruine kiekendief Audouinsmeeuw Bonte vliegenvanger  
Arendbuizerd Grote stern Koolmees  
Buizerd Reuzenstern Pimpelmees  
Wespendief Zwartbuikzandhoen Kuifmees  
Sperwer Rotsduif Boomkruiper  
Torenvalk Stadsduif Iberische klapekster  
Slechtvalk Houtduif Blauwe ekster  
Grijze wouw Turkse tortel Ekster  
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PR-commissie: Informatie die wij u niet willen onthouden 
 
Facebook, Twitter en Instagram: @vogelsrijnwoude 
En toen was daar ineens het verdrietige nieuws dat boswachter Jenny van Leeuwen was overleden. Ze was een 
van onze vaste volgers met name op twitter en Instagram. Zodra er een bericht van Vogelsrijnwoude was ge-
post, was zij altijd een van de eersten die reageerde. Ook postte ze zelf regelmatig berichtjes over onze gebieden 
met altijd wel een positief woord over onze vogelwerkgroep.  

 

 
 
We zullen haar missen! 

Visitekaartjes 
Ze zijn er en ze zien er zo uit! 

     

Voorkant   Achterkant  

Website 
De activiteiten van onze commissie Ruimtelijke Ordening enz. blijven niet onopgemerkt. We vermelden ook 
meer op onze site. 

De foto’s van onze activiteiten zijn geactualiseerd. Er staan weer prachtige foto’s van de natuurwerkdag, gan-
zenbusexcursie op. 
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De foto’s en dagverslagen van de deelnemers aan de buitenlandreis naar Portugal worden gedeeld! Leuk om 
mee te genieten. Ook de waarnemingen, streeplijsten en een fotovogellijst staan er ook op. 

In de Munnik(k)enpolder doen we steeds meer. Dus werd het tijd daar meer over te publiceren. De bouw van de 
oeverzwaluwenwand, de opening en de beheeractiviteiten staan er nu op, voorzien van een live verslag in de 
vorm van foto’s. 

En ook het Bentwoud wordt opgepakt. Er stond al een tijdje een vraag om een schrijver / beschrijver / vogelaar 
uit op de site en opeens waren er twee reacties! 

Je vindt je weg naar al deze nieuwe dingen via Leden > Nieuw op de site 

Websitevormgeving 
De websitevormgeving wordt voortdurend gemoderniseerd. Nu zijn foto’s met ronde hoeken erg in en ook 
wordt navigatie met tabbladen veel meer toegepast. Ook bij ons dus. 

De teksten worden, als dat kan, meer in blokken opgedeeld. Dat leest makkelijker en maakt een vriendelijker 
indruk. 

Daarnaast is het eindelijk gelukt de informatie op pagina’s op smalle beeldschermen, bijvoorbeeld de tablet als 
je dit rechtop houdt, als één kolom te tonen en de foto’s dan groot in beeld te zetten. Kantel je je tablet dan 
verschuift het accent weer meer naar de tekst. 

Braakbal 
Zou het een optie zijn om QR-codes te gaan gebruiken in de Braakbal?  

Een leuke manier om filmpjes te verstoppen in de Braakbal.  

Als je een QR-code-lezer op je mobile telefoon hebt moet je het eens proberen! 

QR-code / Van het internet geplukt 

Hebben jullie de lokroep van de klokvogel ook gehoord? 

 
Is de kat het gevaar voor de vogels of zijn vlooien? 

 
Of deze: uit de serie Portugalreis 2019! Op zoek naar dolfijnen en stormvogel. 

 

Contact 

Via de website stromen vragen binnen. Het werkt! Waarover worden vragen gesteld? 

 Toestemming voor het gebruik van foto’s 
 Het plaatsen of verwijderen van nestkasten 
 Haardhout: Zowel halen als ophalen als doorverkopen(?) 
 Aanmeldingen voor excursies 
 Schrijvers voor het Bentwoud 
 Uitnodigingen om een uilenkast op te hangen 
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EURO BIRDWATCH 2019 

 

 
Ruim 800.000 vogels hebben we als tellers in Neder-
land met z’n allen geteld.  
 
Zaterdag 5 oktober tijdens de Euro Birdwatch was 
het ’s morgens vroeg behoorlijk mistig toen ik naar 
de telpost aan de Burmadeweg reed. En met 4 
graden kon je het ook niet behaaglijk noemen. 
Gelukkig werd het in de loop van de ochtend een 
stuk aangenamer. Tegen het licht worden kwamen 
de eerste medetellers, maar in het begin was het 
rustig wat vogels betreft. 
De wind begon een beetje aan te trekken en of dat 
nu de reden was dat de trek op gang kwam, ik weet 
het niet. Dat is natuurlijk het mooie van de natuur, 
de vogeltrek in het bijzonder, je weet het nooit. Het 
bleek dat de trek dit keer héél erg hoog overkwam 
en daardoor werd er wel eens een vogel gemist 
omdat ze niet konden worden gezien. Op geluid is 
het natuurlijk een stuk moeilijker, maar een veld-
leeuwerik of een graspieper ontsnapten niet aan 
onze aandacht. En zeker als er mensen met een 
goed gehoor als teller aanwezig zijn, scheelt dat 
enorm. 
 
Wij hebben op onze post o.a. 37 Grauwe gans, 35 
Kolgans, 138 Goudplevier, 210 Spreeuw, 27 Wulp, 
63 Kievit, 68 Veldleeuwerik en wat ook wel leuk te 
vermelden is 15 Boerenzwaluw, 1 Witgat en 14 
Watersnippen geteld. Uiteraard hadden we nog wel 
meer soorten, in totaal 31 soorten, maar om deze 
allemaal te vermelden, op www.Trektellen.nl kunt u 
de totale lijst inzien.  
 
Landelijk gezien was het dit keer, qua aantallen iets 
minder, verleden jaar 1.3 miljoen, maar 821.307 
vogels in 211 soorten is toch wel weer een toptel-

dag. Veel bijzondere soorten zijn waar genomen 
o.a. 2 Steppenkiekendieven, 1 kleine burgemeester, 
6 velduilen, 3 roodpootvalken, 3 morinelplevieren, 1 
Siberische boompieper, 1 bosgors, 5 ortolanen en 
zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Jaloersma-
kende soorten die wij in ons gebied hoogstwaar-
schijnlijk nooit zullen waarnemen. 
 
De top tien van de Euro Birdwatch 2019: 
01. Spreeuw 227.935. 
02. Kolgans  115.370. 
03. Vink  68.306.  
04. Sijs  67.835.  
05. Zanglijster  39.832.  
06. Kokmeeuw  26.498.  
07. Graspieper  24.156.  
08. Grauwe Gans  22.076.  
09. Aalscholver  21.428. 
10. Brandgans  21.303. 
 
Uiteindelijk deden 44 landen mee met de Euro 
Birdwatch en waren ruim 30.000 mensen op pad. 
We telden met z’n allen 5 miljoen vogels. Als je dan 
het totaal van 821.307 in Nederland bekijkt, dan 
hebben we als klein land toch wel weer een prachtig 
resultaat behaald en kwamen we als 3e op de lijst, 
na Finland 1.3 miljoen en Zweden 1.2 miljoen…. 
 
Wij, de 8 tellers op de telpost De Wilck, hebben best 
wel weer een mooie ochtend gehad daar aan de 
Burmadeweg. Het is altijd leuk als je met ‘gelijkge-
stemden’ een ochtend in de natuur kunt doorbren-
gen en ook nog op nuttige manier. Het is ook prach-
tig om te zien dat zoveel mensen zich bezighouden 
met het tellen van vogels, niet alleen de Euro 
Birdwatch maar ook o.a. de maandelijkse telling 
voor de SOVON. Als lid van de VWG Koudekerk en 
Hazerswoude e.o. is het natuurlijk essentieel dat je 
jezelf nuttig kunt maken in het belang van onze 
vereniging en de natuur in het algemeen. Volgend 
jaar hopen we dit evenement op de eerste zaterdag 
van oktober weer te mogen beleven. Mannen, 
(helaas geen vrouwen deze keer) 
BEDANKT!!    

Wijnand van den Bosch 
  



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   35 

 
 
 

Vogelnamen 
 

Bent u deze 
zomer ook wel 
eens belaagd 
door zo’n verve-
lende wesp, die 
op het terras 
maar om u heen 
bleef darren? Of 
nog erger: had u 
last van een 
wespennest in of 
om uw woning, 
caravan of tent? 
Dan zou u toch 
geld over hebben 

voor een goede verdelger? Nou, zo’n verdelger 
bestaat en verdelgt nog biologisch verantwoord 
ook. Welke gek noemt zo’n prachtige vogel dan 
wespendief? Niks dief, nee: een vriend van de 
mens is deze weldoener, die om het nog wat 
erger te maken ook nog eens het etiketje “roof-
vogel” opgeplakt heeft gekregen!  
 
Zo maak ik me wel vaker kwaad om de mensen, 
die vogels van een Nederlandse naam mogen 
voorzien. Mocht het kleinste vogeltje van ons 
land vroeger nog goudhaantje heten, tegenwoor-
dig moet men het ukkie goudhaan noemen, 
terwijl hij toch echt niet gegroeid is. Winterkoning 
idem dito.  
 
En wie bedenkt voor een prachtige vinkachtige 
nou het woord kneu? Ik denk dan meteen aan 
“sneu” of aan “kneus”, en dat heeft deze schoon-
heid echt niet verdiend.  
 
Die vogelnaamgevers zijn ook niet erg goed in de 
Nederlandse taal, want een fuutje met een hoop 
veertjes aan zijn kont, heeft geen dod aan zijn 
aars, maar een dot, en zou dus dotaars moeten 
heten. Ik word steeds bozer: een zilvermeeuw is 
helemaal niet van zilver, een goudplevier niet van 
goud, een porceleinhoen bestaat –net als de 
steenuil- gewoon uit vlees, botten, bloed, spieren 
en veren en een roodborst heeft oranje borstve-
ren! 
 
Wat bezielt die lui toch? Een slechtvalk is hele-
maal niet zo’n slechte valk, maar juist een heel 

erg efficiënte jager. Consequent zijn ze 
ook al niet: als er een zwarte ooievaar 
bestaat, moet die andere toch gewoon 
witte ooievaar heten? En een merel zou 
gewoon zwarte lijster genoemd moeten 
worden (althans de mannetjes). En wat 
nou “meerkoet”, meer dan wat? Meer-
koeten beperken zich wat betreft de 
woonplaatskeuze ook al niet tot meren, 
anders zou ik de naam nog wel kunnen 
billijken. 
 
Een wilde zwaan is helemaal niet zo veel 
wilder dan een kleine zwaan, die trou-
wens helemaal niet zo klein is. En een 
wilde eend is echt niet wilder dan een 
krakeend, die op zijn beurt echt niet 
kraakt als je hem beet pakt. Wintertalin-
gen kun je ook ’s zomers zien, zomertor-
tels juist niet meer (met ‘dank’ aan de 
Maltezer en Franse jagers). 
 
Gelukkig doen de naamgevers ook nog 
wel eens iets goed: een lepelaar heeft 
inderdaad een lepelvormige bek, een 
tjiftjaf zingt tjif tjaf en een groenling is 
nogal groen van kleur. Ook de naam 
beflijster moet wel goed gekozen zijn, 
want deze vogel is behoorlijk zeldzaam. 
En da’s een doordenkertje! 
 
 
Ronald Klingers 
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VWG KNOTWEEKEND ROZENDAAL 2019 
 
Het is 2018.... 
 

Met een trillende hand legde Wilfred de telefoon 
neer. Hij slikt moeizaam en verzonk in een diep 
peinzen.  

Wat is er? vroeg Juliët. Je ziet ineens zo bleek.... Wie 
belde er? 

Margot. Zei Wilfred. Margot Klingers, van de VWG. 

Ja en?  

Ze komen niet. 

WAT?!  

Het weekend van de knotploeg gaat niet door.... ik 
weet nu echt niet hoe het verder moet... 

Maar waarom dan. Gaan ze nu voor SBB werken of 
zo? Of nog erger: voor NM? 

Ik weet het niet, zei Wilfred.... ik kan me eigenlijk 
maar 1 ding bedenken: ze willen een betere deal en 
zetten ons op deze manier onder druk. Ik ga nu snel 
naar de Kloosterhof, we moeten iets doen! 

Op het kantoor van Limburgs Landschap hing een 
bedrukte stemming. In de vergaderzaal zaten de 
plots bijeengeroepen medewerkers bijeen. De 
mededeling van de Wilfred dat de VWG dat jaar niet 
zou komen was als een bom ingeslagen. Een don-
derslag bij heldere hemel.  

“Weet je wat voor gat dit in onze begroting slaat?” 
klaagde het hoofd financiën. Die lui werken keihard, 
en nog voor niks ook. Als we dat allemaal moeten 
inhuren bij loonwerkers, kost dat klauwen vol met 

geld.” “Wat ben je toch een lul, Wilfred. Jij strijkt 
hier als directeur het hoogste salaris op en een van 
de weinige dingen die jij echt goed moet regelen, 
die VWG hiernaartoe halen, dat lukt je niet eens. 
Wat een prutser.” 

Wilfred pulkte nerveus aan het puntje van zijn neus. 

“Jullie hebben makkelijk praten. Jullie hoeven niet 
elk jaar te onderhandelen met die Margot Klingers. 
Nou ik verzeker je, dat is geen pretje, ze haalt je 
helemaal het vel over de neus.” 

We moeten deze zaak met elkaar oplossen. Dit jaar 
is de zaak verloren, laten we er samen voor zorgen 
dat dit nooit weer gebeurt, en de VWG gewoon 
weer komt in 2019. Ik stel een crisisteam in met 
onze beste mensen. Alle verloven zijn ingetrokken. 
Morgenochtend 7 uur spoedberaad! 

Vogels kijken bij de Molenplas 



  Vogelwerkgroep  
DE BRAAKBAL  Koudekerk / Hazerswoude e.o.  
 

   37 

De volgende ochtend was het een drukte van be-
lang op het kantoor van Limburgs Landschap. De 
bijeenkomst werd geopend door Wilfred. We moe-
ten goed analyseren waar het mis is gegaan en van 
daaruit verder kijken, sprak hij. Ik denk dat het 
misgegaan is op Schiermonnikoog. Toen hebben we 
misschien iets te veel op de accommodatie bezui-
nigd. Ze zaten daar met 6 op een kamer, en dat 
terwijl de meeste knotters behoorlijk snurken. Dat is 
vragen om problemen. 

Die eerste keer op de Nijlanderesch was die goed-
kope apparatuur die we geregeld hadden bij SBB 
wel een probleem. Die maaibalk van de eenasser 
ging steeds stuk, dat was wel om je dood te scha-
men. 

Terugkijkend op de klus op het Dwingelderveld 

kwam het crisisteam tot de conclusie dat het werk 
hier nog het meest op slavenarbeid had geleken. De 
VWG was gedwongen een veel te groot stuk bos om 
te zagen.  

In Gaasterland was het al niet veel beter. “Toen 
hebben we ze een hernia laten sjouwen met die 
plaggen om die tuunwal aan te leggen. Voor zo’n 
klus kun je tegenwoordig zelfs geen Polen meer 
krijgen.  

Schuldbewust keek Marius terug op het heggen-
vlechten. Ik heb ze toen een haag laten vlechten 
met belachelijk veel stekels erin. Dat werd een 
pijnlijke affaire. We hebben daar misschien onze 
hand overspeeld... 

Wilfred keek de groep rond. Mij lijkt het duidelijk. 
Dit moet echt anders. Nog 1 vraag. Was er ook iets 
wel goed de vorige edities, dat we beslist moeten 
blijven doen? De groep was stil. Iets wel goed.... 
Nou misschien 1 ding dan. De Nijlanderesch appel-
koek, die viel wel in de smaak. We moeten Juliët 
echt vragen die weer meer te nemen!  

Gezamenlijk werd daarop de conclusie getrokken 
dat het beter moest. Volgens de medewerker public 
affairs moesten we goed kijken hoe we de beslissers 
het beste konden beïnvloeden. Waar zijn die gevoe-
lig voor? Er werd een werkgroep “spiegeltjes en 
kralen” ingesteld. Wie organiseren het knotweek-

end en waar zijn ze gevoelig voor? Allereerst werd 
Margot onder de loupe genomen. Huismussen! 
Werd er geroepen. We moeten misschien een 
container voer naar Leiderdorp sturen om haar 
gunstig te stemmen met nog wat van die mooie 
mussenkasten. En ze een locatie met veel mussen 
bieden natuurlijk, merkte de projectleider op. En we 
moeten echt een betere deal bieden. Een fikse 
korting op de prijs, en dat ze geen handdoeken en 
theedoeken hoeven mee te nemen. Dat er bedden-
goed is. 2 persoonskamers. Veel badkamers. De 
accommodatie moet echt tiptop zijn, en zij moet er 
geen werk van hebben. 

En hoe zit het met die Cor Kes? Kes rijdt tegen-
woordig op een elektrische fiets, die is kennelijk 
liever lui dan moe, kunnen we daar iets mee? Mis-
schien moeten we de accommodatie vlakbij de 
werkplek kiezen? Dan kan hij ook wat langer slapen. 
Goed idee, zei de ecoloog, dat helpt ook om Ronald 
Klingers over de streep te trekken, die speelt op de 
achtergrond een heel schimmige rol. Die gast heeft 
een extreme hekel aan stikstof, en de keer dat we 
ze in Westerbork hebben ondergebracht en een half 
uur in de auto naar het Dwingelderveld lieten rijden 
vond hij écht niet leuk... 

Hoe zit het met Bert van de Zwaan? Een doos siga-
ren, misschien, opperde de rentmeester? Dat hielp 

ook toen we Chateau Neercanne van de Freule van 
Poswick moesten kopen. Ik weet het niet, zei 
Wilfred. Bert wil denk ik meer....er moet wat humor 
in. Kan er i.p.v. de wekker niet iemand het gezel-
schap wekken met een loeiende motorzaag? .... 

En hij vraagt altijd of er nog wat te neuken valt.... 
Kunnen we daar iets mee? Op dat moment stak 
Dafke, de bloedmooie rondborstige secretaresse die 
het verslag van de vergadering zou maken en nog 
niks had gezegd, haar vinger op. Daar kan ik mis-
schien bij helpen...? 

Wilfred vertelt... 

Met z'n allen aan de chinees 
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En het programma voor de vrijdagavond? Zo’n 
professor die komt vertellen over bonte vliegenvan-
gers kan echt niet meer. Je moet nu echt zelf aan de 
bak Wilfred, en je beste verhaal over Limburgs 
Landschap vertellen. Als je laat zien dat we veel 
prachtige monumenten hebben gerestaureerd, 
waarin we horeca hebben ondergebracht, vinden ze 
dat vast prachtig! 

Tevreden rondde Wilfred de bijeenkomst af. Dit kon 
nog wel eens gaan lukken.... Nu nog een locatie! Er 
werd een werkgroep locaties ingesteld, met daarin 
alle beheerders van de stichting. 

De aanpak was dat alle beheerders een pitch moch-
ten doen om hun beste locatie te promoten.  

De districtsbeheerder Zuid-Limburg stelde de Beme-
lerberg voor. Daar moesten nog wat braamstruwe-

len worden afgezet en kon overnacht worden in de 
mergelgroeves tussen de vleermuizen. Dit voorstel 
werd weggehoond. Dat zou de VWG nooit accepte-
ren. 

De beheerder Noord opperde de Boshuizerbergen. 
De redding daarvan was ooit de aanleiding om Het 

Limburgs Landschap op te richten en nu moesten de 
jeneverbessen weer worden vrijgesteld van opdrin-
gerige vuilbomen, bramen en berken. In leegstaan-
de varkensstallen waren voldoende slaapplekken te 
vinden, en aan de stank van de bio-industrie zou 
men snel genoeg wennen, en bovendien zijn Hol-
landers op dat punt ook wel wat gewend toch? Ook 
dit voorstel kon op weinig enthousiasme rekenen. 
Tenslotte nam Jos Berends, de beheerder in Midden 
Limburg het woord. De Bremberg! riep hij. Daar 
worden Hollanders blij van. Daar staan berken, waar 
Jan Kerkvliet helemaal van flipt, zulke mooie waxi-
nelichthouders kun je ervan maken. Prachtige hout 
om te zagen, en de locatie ligt vlakbij onze mooiste 
vakantiewoning de Herenhof op het schitterende 
landgoed Rozendaal. Er vliegen ook heel veel mus-
sen daar. De knotters zullen zich er thuis voelen, 
want het ligt vlakbij de A2, een lekker drukke snel-
weg, en er is een hoogspanningsleiding. Ze kunnen 

lopend vanaf de vakantiewoning naar de werkloca-
tie. En het is heel belangrijk voor de zandhagedis 
dat die berken en eiken een opdonder krijgen. Ik 
stel voor dat ze naar de Bremberg gaan!  
Dat leek Wilfred op zich een goed voorstel. Er bleef 
echter nog wel een knelpunt over. Vroeger kookte 
de knotploeg zelf, maar dat is niet meer zo. Er moet 
dus wel puike en passende catering geregeld wor-
den. Er werd snel een werkgroep “advies voedsel 
voorziening VWG“ ingesteld die een week later met 
een advies kwam. In Maasbracht bleek een prima 
Chinees die het eten wel naar de Herenhof zou 
willen brengen. Bovendien was er in Montfort een 
puik restaurant met een wel zeer toepasselijke 
naam: “Biej de Vogel”. Dat moet die vogelaars toch 
aanspreken?! 
 

Tevreden leunde Wilfred achterover. We gaan het 
doen jongens. De VWG gaat 
naar de Bremberg!  

En aldus geschiedde.....  
 

Scan de QR code en geniet  
van het zaagwerk   

       Wilfred Alblas  (foto’s Margot) 

Gezellig eten Biej De Vogel 

Druk in de weer..... 

Druk in de weer..... 
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HUISZWALUW(NESTEN)INVENTARISATIE  LEIDERDORP-OOST – PER 2019-07-23 
SUBSECTIES: 

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

Jaarlijks tellingenoverzicht vanaf 1999, nu dus 21 jaar achtereenvolgend; gedeeltelijk weergegeven 

ADRESSEN ‘99 ‘00 ‘05 ‘10 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ´18 ‘19 
HOOFDSTRAAT-OOST+RUIGEKADE      →          Negatief↓ 

Hoofdstraat 213/215  08  10  06  06  00  01  01  01 01  01 
Hoofdstraat 248  01  01  02  02  02  02  01  01 02 02 
Achthovenerweg 2  01  00  00 00  00  00  00  00 00 00 
Ruigekade 3 ---  ---  ---  ---  ---  03  ---  08 03 00 
Totaal kolonie Hoofdstraat/Ruigekade 10  11  08  08  02  06  02  10 06 03 
ACHTHOVENERWEG-WEST                     →          Negatief↓ 
Achthovenerweg 3  04  05  07  11  07  07  06  04 00 00 
Achthovenerweg 5  02  00  00  02  02  02  03  04 02 01 
Achthovenerweg 7  ---  ---  ---  ---  00  00  00  00 00 00 
Achthovenerweg 16A  ---  ---  ---  01  01  00  00  00 00 00 
Achthovenerweg 16B  01  01  02  04  00  00  00  00 00 00 
Achthovenerweg 16C  00  00  00  03  02  02  03  03 00 00 
Achthovenerweg 18A  00  00  00  04  00  00  00  00 00 00 
Achthovenerweg 22  00  00  00  03  00  00  00  00 00 00 
Achthovenerweg 28  00  00   00  00  00  00  00  00 00 00 
Totaal kolonie Achthovenerweg-West  07  06  09  28  12  11  12  11 02 01 
ACHTHOVENERWEG-OOST                     →          Ongewijzigd↓ 
Achthovenerweg 25/27  01  01  00  02  04  06  12  03 05 06 
Achthovenerweg 39A  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  04 04 01 
Achthovenerweg 39E  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  02 01 00 
Achthovenerweg 49C  ---  ---  ---  ---  ---  01  00  00 00 00 
Achthovenerweg 51D --- --- --- --- --- --- --- --- --- 01 
Achthovenerweg 53A  ---  ---  ---  ---  03  01  00  00 00 01 
Achthovenerweg 56  00  00  00  01  01  01  01  00 00 01 
Achthovenerweg 60  00  00  00  03  05  03  00  01 01 00 
Totaal kolonie Achthovenerweg-Oost  01  01  00  06  13  12 13 10 11 10 
SECTIE LEIDERDORP-OOST: TOTAAL 18 18 17  42 27 29 27 31 19 negatief.  14 negatief.  
 
Samenvatting 2019: 
 
Hoofdstraat-Ruigekade: 
Ruigekade 3: nergens nesten of Huiszwaluwen opgemerkt.   
Achthovenerweg-West : 
Achthovenerweg 3: nog steeds huisrenovatie; 
schuurtje vervangen (grotere andere nieuwbouw); 
Achthovenerweg 16A t/m. 28: alles nieuw geverfd, geen nesten. 
Achthovenerweg-Oost: kolonie op peil gebleven; diverse goede  
gesprekken.   
Opmerking: afstand tussen verschillende kolonies: minstens 500m.    
Eindresultaat 2019:  
Slechts 14 nesten, 19 in 2018, 31 in 2017.            Bert van Eijk, Ingeborg Blommers. 
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OVERZICHT NESTKASTENBEHEER SECTIE: PARK “DE HOUTKAMP” 
(INCL. HEEMTUIN) LEIDERDORP, (1985 -) 2019 

 

Op maandag 14 oktober 2019 zijn in de bovenvermelde Leiderdorpse sectie 74 nestkast-hangplekken nagekeken 
gecontroleerd op hun bezetting, materieel welzijn en schoongemaakt. Hiervan bleken er 45 te zijn benut als 
vogelkraamkamer, en wel door twee mezensoorten: Kool- en Pimpelmees. Vanaf 2009 zijn er geen andere 
soorten geweest die een kast als nestelplaats hebben gebruikt.  
Vergeleken met 2018 steeg de Pimpelmees twee treetjes van 16 naar 18 (= +12,5%), daarentegen raakte de 
Koolmees duizenden veertjes kwijt: met een daling van 4 (31 naar 27 = - 12,9%). Een aantal kasten bleek tussen 
de controles in 2018 en 2019 tijdelijk onbruikbaar te zijn geworden (spechtenschade, teveel weerslijtage, 
deurtjes opengeklapt) of  was verdwenen: in totaal 6. Dit is recht getrokken, maar het reële aantal in het 
broedseizoen 2019 gebruiksklare kasten viel daardoor terug op 68.  
De reële bezetting kwam nu uit op (45:0,68 =) 66,2%. Het langjarig gemiddelde (1985/2019) staat nu op 
(1561:35 =) 44,6, waarop seizoen 2019 trouwens ook uitkomt (zie hierna). Er bleken 33 bruikbare kasten 
onbezet. 
Het totaalgebeuren in vergelijking met 2018 toont een afname van 47 naar 45 (- 2 = - 3,0 %) bezette kasten. 
Sinds 1988 is het aantal beschikbare kasten jaarlijks zowat gelijk en varieert de bezetting bijna altijd tussen ± 40 
en ± 50. Bij de Koolmees komt het jaargemiddelde over de periode 1985/2019 uit op (908:35 =) 25,9 met als 
topjaar 2014 (34). De Pimpelmees zit nu op gemiddeld (585:35 =) 16,7 waarbij  het topjaar 2005 (24) was. Net 
als in 2018 bleek de Boomkruiperkast succesvol door een Pimpelmees te zijn gesnaaid.    
We startten om 08.30 uur, voor 16.30 uur waren de geleende spullen weer ingeleverd. Al met al zijn we een 
volle achturige werkdag present geweest; alles bij elkaar was het een pittig, gezellig, doelmatig en voldoening 
gevend dagje.  
Gelukkig met toch nog behoorlijk weer en maar een klein halfuurtje schuilen wegens teveel aan nattigheid.  

Na deze controleronde staat de totaalteller op 35 aaneensluitende seizoenen, waarin 1585 kasten bezet werden 
geconstateerd. Dit is een jaarlijks gemiddelde van ruim 45. De hoogste bezetting was 58 (2005), de laagste 
(exclusief startjaar 1985) 34 (1987). Elf vogelsoorten gebruikten tijdens nu 3½ decennia de aangeboden 
nestelgelegenheid. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!  
Natuurlijk ook nu hartelijk dank aan het parkbeheer voor de meervoudige brede ondersteuning! 

Afsluitend nog een terugblik plus mededeling over de organisatie vanaf 2020:  
Met instemming van de toenmalige parkchef Willem Kanbier startte Bert van Eijk als pionier in 1985, kort daarna 
is met enthousiaste hulp van enkele schoolkinderen verder doorgegaan en vervolgens kwam Geert-Jan van Beek 
erbij. Later werd het team met Sjon van Santen uitgebouwd, na het uitstappen van Geert-Jan vanaf 2016 met 
Henk Doelman weer opgevuld en in 2019 uitgebreid met Ingeborg Blommers.  
 
Na 35 jaar leiderschap van deze sectie vindt Bert van Eijk als opstarter de tijd gekomen om nu het stokje over te 
dragen. Ingeborg Blommers neemt dit organisatorisch en contactueel over, Sjon en Henk gaan door.  
 
Erg stimulerend was tijdens het lunchgesprek de mededeling van de parkbeheerder, dat bij tijdige melding van 
“personeeltekort” in principe voor hulp kan worden gezorgd; ook is toegezegd dat op de parkbegroting 
financiële ruimte beschikbaar komt en dat het parkbeheer daarmee jaarlijks 10 nestkasten aanschaft. 
Het blijkt overduidelijk dat er in al deze jaren zoiets als een samenwerkingsverband is gegroeid, met wederzijds 
begrip en ook onderlinge advisering tussen beide geledingen aangaande een goede relatie tussen parkbeheer en 
avifauna. Het doet mij beslist erg goed dat ik hieraan heb kunnen bijdragen. 
Beste mensen, indertijd heb ik nooit zelfs maar een seconde gedacht, dat ik hier 35 jaar rijdend, sjouwend, 
duwend, klimmend, timmerend, schrijvend, lachend enz. zou rondstruinen.  
Het is een erg leuke, fijne, belevenisvolle, leerzame, sportieve en regelmatig ook humoristische periode geweest.  
Vaak, veel opbouwend en groeiend contact met tal van elkaar opvolgende parkmedewerkers, maar ook iedere 
keer weer educatieve uitleg aan voorbijgang(st)ers.  
Ik ben er best wel trots op dit gezamenlijk afgewerkt te kunnen hebben en nu over te dragen.  
Allemaal veel succes en plezier gewenst! 
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TABELLARISCH OVERZICHT 

 

Op A4-breedte was het onmogelijk om alle vijfendertig jaren in de onderstaande tabel op te nemen.  
Daarom is ervoor gekozen om in de serie van de eerste vijfentwintig jaar om de vijf jaren een kolom te 
vermelden en vanaf 2010 de laatste tien jaren alles in te brengen. Zo is er dan in ieder geval een recent overzicht 
van het laatste decennium compleet leesbaar. 

 
Het bovenstaande overzichtje laat zien, dat zowel de Kool- als de Pimpelmees vanaf het begin in 1985 tot en 
met 2019 jaarlijks present is geweest. Nu we misschien wel blijvend of anders vaker met de Eikenprocessierups 
te maken krijgen, kan het zeker van belang zijn dat dit zo blijft. Van juist deze soorten is bekend, dat zij deze 
dieren in grote aantallen aan hun jongen voeren en ook wellicht zelf daarvan flink gebruik maken. 
Verder de “geschiedenis” wat in mijn intussen vergrijsde “harde schijf” napluizend herinner ik mij ook dat 
Kauwen  gebruik hebben gemaakt van de opgehangen (en intussen ter ziele gegane) VWG-kasten voor 
Torenvalk, Steen- en Bosuil. Ook de Holenduif deed dit weleens in de laatstgenoemde kunstmatige nestelplaats. 
Huismus en Spreeuw broedden allebei een keer in een kast, waarvan de vliegopening wat groter was gehakt 
(werk van Grote Bonte Specht natuurlijk). 
Winterkoningen hebben meermalen in een kast gebroed (meestal mezenkasten, hun nesten zijn gemakkelijk te 
herkennen). Ook de Roodborst liet zich een keer verleiden (halfopen vliegenvangerkast laag bij de grond). 
 
Grote Bonte Spechten gebruiken vaak een open gehakte kast als slaapplaats  (rode 
veertjes!) en er is zelfs een keer in genesteld (zonder zelfgemaakt nest natuurlijk; ze 
broedden op de ongeveer kale, ietwat verder uitgehakte bodem). Speciale broed-
kasten hebben de hakkende roffelaars nooit als nestelplaats in gebruik genomen. 
 
Zelfs de Bonte Vliegenvanger heeft in het park gebroed: dit was in 1984 toen er al wel enkele kasten hingen, 
maar vlak voordat onze vereniging er met nestkasten actief werd. Meermalen was de soort al wel 
doorgetrokken. Gelukkig was ik in ’84 juist in de Heemtuin aan het vogelen, toen een ouderpaar daar in de 
bomen aan het foerageren was. Ze waren in gezelschap van een stuk of vier roepende jongen (met nog 
duidelijke pluisveren tussen de al “gewone”), die nog wat werden (bij)gevoerd. Tot slot nog een aansprekende 
soort die actief is geweest in een kast nabij het toen als werknemersverblijf dienstdoende huisje “De Lange 
Akker” naast de Heemtuin: in 1990 vond ik bij de controle daar een nest met vier of vijf blauwig gekleurde eitjes; 
gelukkig had ik thuis een goed gidsje over “nesten en eieren”; het bleek een mislukt broedgeval van de 
Gekraagde Roodstaart te zijn (deze broedde destijds vaak op de nabije Alg. Begraafplaats). 
Tot zover wat herinneringen uit de vijfendertigjarige nestkastengeschiedenis van Park en Heemtuin “De  
Houtkamp” in Leiderdorp.  
 

Nestkasten - beheersteam 2019 sectie Houtkamp/Heemtuin, Leiderdorp: 
Bert van Eijk, Sjon van Santen, Henk Doelman, Ingeborg Blommers. 

vogelsoort ‘85 ‘90 ‘95 ‘00  ‘05 ‘10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´1 7 ´18 ‘1 9 

Kauw 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spreeuw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Winterkoning 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gekr.Roodstaart 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roodborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BonteVlieg.’va.       
(‘84:1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holenduif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pimpelmees 6 15 15 17 24 20 19 22 18 22 17 15 19 16 18 
Koolmees 10 23 22 27 32 30 26 33 29 34 31 26 31 31 27 
Gr.Bonte Specht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
totaal bezet 17 40 39 48 58 50 45 55 47 56 48 41 50 47 45 
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Nestkastenbeheer……………. 

Foto’s: Henk Doelman 


