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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 08 april 2020 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 12 mei 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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Colofon 
 

De Braakbal is een kwartaaluitgave van de 
Vogelwerkgroep Koudekerk /  
Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep richt 
zich op de bescherming van vogels en pu-
bliekseducatie. 
 

Redactie 
Simon Alleman (opmaak/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: Buidelmees 
©Ton Renniers 
  

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

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

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

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

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

facebook.com/vogelsrijnwoude 
 
 twitter.com/vogelsrijnwoude 
 
 instagram.com/vogelsrijnwoude 
 
© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  
  vermenigvuldigd worden zonder toestemming  
  van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Bestuursmededelingen 
 
Jubileumjaar 
Dat dit jaar het 40-jarig jubileum gevierd gaat wor-
den, kan u niet ontgaan zijn. Op 2 mei vindt de Big 
Day plaats met een spannende wedstrijd tussen 
teams. Gevolgd door de Jubileumdag op 16 mei met 
tal van kraampjes en festiviteiten.  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Met een glaasje champagne werd iedereen, zo’n 65 
leden, bij binnenkomst verwelkomd door de jubile-
umcommissie, die ons tevens verraste met een 
leuke attentie: kaarten met zaadjes om in een potje 
bloemen te kweken. En er was een heuse Pubquiz 
georganiseerd voor 4 teams met vragen over vogels 
en de VWG. Daardoor werd het een buitengewoon 
gezellige avond met drankjes en hapjes. Natuurlijk 
ontbrak ook de traditionele speech van de voorzit-
ter niet, waarin hij terugblikte over het afgelopen 
jaar 2019 met hoogte- en dieptepunten. Komt u 
volgend jaar ook? 
 
Het Anker 
Waar deze nieuwjaarsreceptie volgend jaar gehou-
den zal worden, is nog niet duidelijk. De wethouder 
wil Het Anker verkopen en ons tijdelijk, voor 5 tot 7 
jaar, naar de Rhijnenburchschool verplaatsen. Op 
deze locatie zal uitsluitend met vrijwilligers van alle 
organisaties gewerkt worden en ook in het nieuwe 
gebouw van het buurthuis, locatie nog niet bekend, 
zal dat waarschijnlijk voortgezet worden. Dit lijkt 
ons geen geschikte formule. 
Wel heeft een aantal leden van de Rotary een 
nieuwe stichting opgericht met als doel de moge-
lijkheden te verkennen om Het Anker zelf te kopen 
en het open te houden voor de huidige gebruikers. 
Tot 1 juli blijft het huidige Anker open heeft de 
wethouder verzekerd. Wij kunnen dus ons pro-
gramma van dit seizoen gewoon afmaken in Het 
Anker. Voor het nieuwe seizoen hoort u van ons 
waar we de lezingen etc. gaan houden.  
 
Tracé door het Rietveld/Spookverlaat 
De commissie BeterBereikbaarGouwe, BBG ge-
noemd, woont de informatiebijeenkomsten bij en 
houdt de vinger aan de pols. Het blijkt dat op een 
overzichtskaart een weg getekend is door het 
Spookverlaat, maar er is niet duidelijk te zien waar 

deze weg precies gaat lopen. Ook de boeren in het 
gebied hebben al aangegeven dat zij niet zullen 
meewerken. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen 
u op de hoogte houden. 
 
Algemene ledenvergadering 
Ik hoop dat u 26 maart in uw agenda vermeld hebt. 
In deze Braakbal kunt u de agenda vinden. Het 
verslag van de vorige vergadering en de extra ALV in 
2019, alsmede het jaarverslag zult u per mail ont-
vangen. Om papierverspilling te voorkomen wordt u 
verzocht uw eigen exemplaar mee te nemen. 
Maak gebruik van uw recht op inspraak! 
 
Eindrapport Broedvogelinventarisatie Spookver-
laat/Kruiskade 2019    
Voor de 25e keer heeft Bert van Eijk het rapport 
overhandigd aan het bestuur. Het is een uitgebreid 
verslag met 12 hoofdstukken en dit keer 40 bladzij-
den want als extra feestelijk tintje zijn er extra 
foto’s toegevoegd in dit 25e jubileumjaar. In deze 
Braakbal vindt u zoals gebruikelijk een overzicht van 
de resultaten in 2019. Het bestuur bedankt alle 
teamleden voor hun geweldige inspanningen! 
 
Vogelaarsoverleg Zuid-Holland 
Op 23 september vond dit overleg plaats in Delft. 
Samen met Cor Kes hebben wij verslag uitgebracht 
over De Wilck en de Munnikenpolder. Vooral voor 
de zwaluwwand was veel belangstelling. Het bleek 
dat ook veel andere vogelwerkgroepen in de regio 
een vogelcursus geven. Het is een goed teken dat er 
net als bij ons veel belangstelling is voor vogels. Ook 
heeft het een aantal nieuwe leden opgeleverd. 
Waar ik wel bezorgd over ben, is de vergrijzing in 
ons ledenbestand. Van de vogelwerkgroep Zoeter-
meer heb ik een adviesrapport “Toekomstige be-
houders van de natuur” over het mobiliseren en 
binden van jongeren aan de vogelwerkgroep ont-
vangen. Enkele conclusies waren: gebruik moderne 
communicatiemiddelen zoals Facebook, Twitter en 
Instagram en bied activiteiten aan, gericht op de 
jeugd. Aan beide voorwaarden voldoen wij dankzij 
onze actieve leden. Alleen de groep 13 tot 17 jaar 
mis ik. Wie heeft er goede ideeën voor deze groep 
en wie wil daaraan bijdragen? 

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: 

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

Za. 28/03 ’20  08.00 - 16.00 Ledenexcursie: Zuid-Holland 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 

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

Zo. 14/06 ‘20   07.00 - 14.00   Afsluitende ledenexcursie: Oostelijke Vecht-
plassen Gerda van Kleef 

Zo. 21/06 ‘20 14.00 – 15.30  Jeugdactiviteit: Slootbeestjes zoeken Charlotte de Boer 
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 *  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:  
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: 
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 

14/15-03-2020, 
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 
 
Nieuwjaarstoespraak 2020 
De nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2020 werd toch 
nog in het Anker gehouden. De dreiging van sluiting 
van het Anker werd voorlopig opgeschort. Of het 
door de bubbels kwam, is mij niet bekend, maar er 
was in ieder geval een grote opkomst, zo’n 60 
man/vrouw. 
 

In mijn toespraak heb ik gesproken over Greta 
Thunberg die voor niemand meer een onbekende is. 
Milieuactiviste in de dop kan al bijna niet meer 
gezegd worden. Zij werd op 3 januari 17 jaar.  Zij is 
het afgelopen jaar diverse keren in de prijzen geval-
len en werd in Zweden tot vrouw van het jaar be-
noemd. Zij werd genomineerd voor de Nobelprijs 
voor de vrede en kreeg in Frankrijk de Prix Liberté. 
Zij had ontmoetingen met de “groten der aarde”. 
Het geeft allemaal wel aan hoe bijzonder deze Greta 
is. Deze voorvechtster voor een schoner en beter 
milieu gaat de strijd hard aan en terecht. Willen wij 
een leefbare wereld aan onze kin-
deren/kleinkinderen nalaten dan zal er echt wat 
moeten gebeuren. 
Daarnaast sprak ik over Johan Vollenbroek. Deze 
voorvechter voor een schoner milieu in Nederland 
heeft de stikstofproblematiek aangevochten tot aan 
de Raad van State en heeft uiteindelijk de zaak 
gewonnen. Ondanks dat daar meerdere oorzaken 
voor zijn aan te wijzen, ziet hij toch dat de veroorza-
kers van het probleem hoofdzakelijk de boeren zijn, 
maar geeft hij de politiek de schuld van dit enorme 
probleem. Terecht naar mijn mening. 
 

Dichter bij huis kenden wij het afgelopen jaar ook 
diverse zorgen en zijn er ook verdrietige momenten 
geweest. Een paar leden van onze VWG zijn in het 
afgelopen jaar overleden. Zo hebben wij afscheid 
moeten nemen van Siem van der Haas, Fred Leenart 
en Ben Niemeijer. Daarnaast hebben we ook af-
scheid moeten nemen van onze boswachter Jenny 
van Leeuwen. Ter nagedachtenis aan haar is recent 
in het Omniversum in Den Haag een natuurfilm 
vertoond die door haar was ingesproken. Ook werd 
daar het door haar geschreven kinderboekje “Wilde 
dieren – fotoversjes uit de natuur”, te koop aange-
boden.  
 

Een aantal pijndossiers die bij ons spelen zijn bij-
voorbeeld de dreiging van sluiting van het Anker, de 
dreiging van een ontsluitingsweg voor Boskoop 
dwars door het Spookverlaat, de plannen voor een 

Groene Hartcentrum in het voormalige HSL-gebouw 
in Leiderdorp, wat een intensivering van de recrea-
tie zou betekenen en een bedreiging zou kunnen 
zijn voor het natuur- en recreatiegebied in de pas 
ingerichte Munnikenpolder. 
 

Natuurlijk zijn er over het afgelopen jaar ook heel 
veel mooie dingen te zeggen, is er weer ontzettend 
veel werk verricht door verschillende commissies, 
zijn er mooie broedresultaten te vermelden en zijn 
er weer mooie reizen georganiseerd voor leden en 
niet-leden van onze VWG. 
Ik noem u een paar voorbeelden: 
Rijdend over het Spookverlaat zien we een enorme 
verandering van de bospercelen. Hoge essen zijn er 
voor een groot deel uitgehaald i.v.m. de essentak-
sterfte, en daarvoor in de plaats zijn veel andere 
struiken gepoot die de komende jaren flink mogen 
gaan groeien. Het zal zorgen voor een grotere 
variatie in de natuur en wellicht voor nog meer 
soorten broedvogels in dit gebied. 
 

De Wilck scoort nog altijd heel goed waar het gaat 
om aantallen waargenomen vogels en broedvogels. 
Het gebied is afgelopen jaar met nog eens 9 hectare 
uitgebreid. Hopelijk geeft dat nog weer betere 
resultaten voor de weidevogels. De aanschaf van 
een tweede zonnepomp in het afgelopen jaar, kan 
hier zeker ook aan bijdragen. 
Ik heb overigens onlangs een nestkastje gekocht bij 
Vogelbescherming met de naam De Wilck. Dit type 
kon NATUURLIJK niet ontbreken aan mijn reeds 
aanwezige nestkasten. 
 

De Munnikenpolder heeft goede resultaten gehad 
met de aantallen oeverzwaluwen. Ongeveer 40 
nesten waren bezet in de wand, maar ook in de 
steile oever aan de plas zaten vele nesten. De ge-
plaatste torenvalkenkast werd direct al bezet en het 
paartje heeft dit jaar twee jongen voortgebracht. 
Een eerste broedinventarisatie is dit jaar door Aat 
Bender gemaakt en zal naar verwachting de ko-
mende jaren worden verbeterd en nog meer soor-
ten te zien geven. 
 

Het afgelopen jaar is ook een vogelcursus gegeven 
door onze leden Ko, Ronald en Lex. De cursus werd 
gegeven aan 27 mensen, maar de belangstelling was 
nog veel groter. 6 van de cursisten waren reeds lid 
van onze VWG. De cursus leverde 9 nieuwe leden 
op en werd blijkens de enquête zeer gewaardeerd. 
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Ook andere commissies hebben bergen werk verzet 
en werden bedankt voor hun inzet. 
 

Het komende jaar vieren we ons 8e lustrum, be-
staan we 40 jaar. Een bijzonder jaar dus en dat gaan 
we weer groots vieren.  
Omdat het zo’n bijzonder jaar is zullen vele oud-
leden uitgenodigd worden voor deze speciale dag 
op 16 mei a.s.  
De lustrumcommissie en wij als bestuur gaan ervan 
uit dat het die 16e mei een prachtige dag zal wor-
den met hopelijk veel zon. 
 

Er zal dit jaar ook een Big Day worden gehouden 
waarop we op 1 dag zoveel mogelijk vogels hopen 
te tellen in ons gebied. De telling wordt gedaan 
door de leden van onze VWG en zal twee weken 
voor de lustrum dag worden georganiseerd.  

 

 
Eenieder die 
niet aanwezig 
was of kon zijn 
op de nieuw-
jaarsreceptie 
wens ik alsnog 
een prachtig, 
gezond en 
vogelrijk nieuw 
jaar toe. 

            Bas Bijl 
            Voorzitter 
 
 

Contributie/donatie (herinnering) 
 
 
Beste leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 
 
Gelukkig hebben meeste leden/donateurs hun bijdrage reeds overgemaakt.  
 
Het is nog wel geen 29 februari 2020, maar langs deze weg willen wij u er al vast aan herinneren, voor 
zover u nog niet betaald heeft, uw bijdrage graag voor deze datum te voldoen. 
 
Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedragen, welke overigens ook op pagina 2 
van dit blad staan onder ‘Ledenadministratie’: 
 
Contributie jeugdlid 12 t/m 15 jaar   € 10,= 
  Contributie lid > 16 jaar  € 20,= 
  Contributie gezinslid/huisgenoot € 10,= 
  Donateur    € 15,= 
 
Het bankrekeningnummer is: NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. De Vogelwerkgroep Koude-
kerk/Hazerswoude e.o. te Hazerswoude. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijk. groeten, 
Leo van Soldt 
Penningmeester VWG 
Tel. 071-3412862  
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Agenda Algemene ledenvergadering 2020  
 

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 26 maart 
2020 in “Het Anker”, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk, 
We beginnen om 20.00 uur en willen uiterlijk 22.30 uur stoppen! Halverwege pauzeren we. 
 
Agenda: 

1. Opening en algemene mededelingen door Bas Bijl (voorzitter)     
2. Tekstuele vaststelling (en n.a.v.) het verslag van de ALV van 28 maart 2019 en het verslag van de Extra 

ALV van 13 juni 2019 
3. Bijzondere onderwerpen:  

a. Organisatie van ledenexcursies. 
b. Vogelcursus: Ronald en Margot Klingers/Ko Katsman/Lex Burgel. 
c. Actieplan Stikstof van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
d. AVG, Privacy Officer Jikke Lont 
e. Lustrum (40-jarig jubileum) in 2020 

4. Vaststelling (en n.a.v.) secretariaatsverslag 2019 
5. Financiën: 

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

(lid tot 2022). Reservelid: Ans Loomans. 
6. Bestuurszaken 

a. Bestuursverkiezing:   
Aftredend en herkiesbaar Louis Westgeest. * 

b. Situatie het Anker 
7. Ledenadministratie 
8. Bibliotheek: inkrimping** 
9. Broedvogelinventarisaties: De Wilck, Huiszwaluwnesten/nestkasten, Spookverlaat/Kruiskade 
10. De Braakbal 
11. Educatie & publieksactiviteiten 
12. Landschapsbeheer (incl. houtverkoop) 
13. Ledenexcursies en avonden: de Highlights voor seizoen 2020/2021 
14. Munnikenpoldercommissie (hut en schiereiland) 
15. Nestkastenvoorraadbeheer 
16. Oeverzwaluwwand “Elfenbaan”  
17. Overheidszaken: Commissie BeterBereikbaarGouwe  
18. PR-commissie: Website, Facebook, Twitter/Instagram 
19. Jeugdcommissie 
20. Tellingen: Euro Birdwatch, Sovon-Vogelatlasproject, Wintertellingen 
21. Uilencommissie 
22. Vogelobservatiehut 
23. Wetlandwacht De Wilck  
24. Rondvraag (vragen zo mogelijk tevoren aan het secretariaat doorgeven!) 
25. Sluiting. 

 
*  Een tegenkandidaat kan tot de aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur worden ingediend d.m.v. een 
door minimaal 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. 
** De agendapunten 8 t/m 23 komen alleen aan de orde voor zover de betrokken commissie of contactpersoon 
hiervoor punten heeft aangedragen, dan wel het bestuur dienaangaande iets naar voren wil brengen, of als er 
vanuit de ALV-vragen komen. 
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Eventueel kunt u de financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
Ze worden op de vergadering uitgedeeld. 
 

Rien Vlam en Pieter Bekooij 
(plv.) secretaris 

 
 

Ingekomen lectuur 
 

1. De Strandloper 51.4- december 2019 (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
2. Bladgroen nr. 3, editie oktober 2019 en nr. 1, editie januari 2020 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) digitaal, 

kan op verzoek doorgestuurd worden. 
3. Vogels 05/2019 (winter) (Vogelbescherming Ned.) 
4. Limosa 92.3/4 – 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: wbert.vaneijk@gmail.com 
                      Pieter Bekooij 
                           Secretaris  
 
 
 
 

Dode vogels in en uit de vrieskist 
 

Museum “Naturalis” is weer open en laat weten dat gave kadavers van àlle wilde vogelsoorten er welkom 
zijn. Speciaal aan die van “gewone” soorten als Huismus, Spreeuw, Winterkoning, Nachtegaal enz. is gebrek.   
Mocht u een dode muis, wezel, otter, e.d. vinden, u kunt ook bij hen terecht. Maar ook voor grotere zoogdie-
ren! 
 

Afhandelingstips 
Stop het (gave) kadaver meteen in twee afgesloten plastic zakken, noteer uw eigen naam, de naam van de 
vondst plus de datum en vindplaats erop, bewaar het zolang nodig is in de vriezer. Als u tijd hebt, kunt u uw 
vondst(en) afleveren aan de informatie/kaartjesbalie van Naturalis, Darwinweg 2 in Leiden. Hier wordt u 
verder geholpen.  
 

Mail tot slot de gegevens van deze afgeleverde dode wezens even aan Bert van Eijk, die deze rubriek verzorgt 
en ons allemaal zo op de hoogte houdt. 
 

 04-01-2018: Een vrouwtjes Vink werd door Frans en Elly gevonden en ingeleverd. 
 10-10-2015: Via Frans Verburgt verkreeg men een mol uit België. 

 
De IJsmeester 
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DOE MEE AAN DE BIG DAY! 
 
Op 2 mei aanstaande vindt er in het kader van het 
Jubileumjaar een Big Day plaats. Wat is een Big 
Day? Dat is een wedstrijd tussen teams van voge-
laars van onze VWG, die met elkaar de strijd aan 
gaan wie er in één dag de meeste vogelsoorten (in 
het wild!) waarneemt, dus hoort en/of ziet, in ons 
werkgebied.  
Zie voor de grenzen van ons werkgebied het 
kaartje hier onder! 
Spannend en leuk, zo’n dagje vogelen in de eigen 
omgeving. Met de kans op een prijs en op de eeu-
wige roem! 
 
Op 2 mei a.s. trek je dus voor dag en dauw het veld 
in, schrijf je op welke vogelsoorten je ziet en waar je 
die precies waarneemt. Op 3 mei a.s. stuur je de 
resultaten per mail naar de voorzitter van de jury, 
Gerda van Kleef (meergerda@gmail.com).  
Een jury? Ja, want we checken natuurlijk wel even 
of de waarnemingen realistisch en waarheidsge-
trouw zijn. Het juryoordeel is bindend. Op de Open 
Dag van de VWG, op 16 mei 2020, vindt de prijsuit-
reiking plaats.   

 
De wedstrijd begint op 2 mei om 0.00 uur (dus de 
allergrootste fanatiekelingen kunnen ‘s nachts al op 
uilenjacht…) De wedstrijd eindigt om precies 24.00 
uur. Vanzelfsprekend hoef je niet de gehele dag 
achter de vogels aan te sjouwen, je bepaalt zelf hoe 
lang je het veld in gaat.  
 
Een team bestaat steeds uit twee personen. Dus 
zoek een gezellig vogelmaatje en geef je team zo 
snel mogelijk per mail op bij Gerda van Kleef (meer-
gerda@gmail.com).  Ook kun je per mail of telefo-
nisch bij Gerda of bij Ronald Klingers om nadere 
informatie over deze dag vragen. Er zijn aan de 
wedstrijd voor de deelnemers geen kosten verbon-
den. 
 
Hoe meer deelnemers, des te leuker en spannender 
het wordt. Het maakt niet uit of je gevorderd bent 
of niet. Wat we er als vereniging mee opschieten, is 
dat we na 2 mei a.s. een goed beeld hebben van de 
aanwezige vogelsoorten in ons werkgebied in het 
voorjaar. 
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HARINGVLIET EN HET TIJ 
Excursie zondag 17 november 2019 

 
Rob Eveleens en Els Baars hebben een mooie excur-
sie voor ons (24 man) georganiseerd met als cen-
traal thema: Het Haringvliet heeft nu een Kier. 
We rijden in colonne naar Stellendam Noordpier, 
met de verantwoorde snelheid van 100 km/ uur. 

Het opkomende tij laat ons veel steltlopers zien en 
horen. Wulpen, tureluurs, kieviten en zilverplevie-
ren zijn aan het foerageren of staan te rusten.  
Zaagbekken tuffen in de verte heen en weer. Is er 
ook een ijseend te zien? Anders komt die later nog 
wel een keer aan bod. 
 

Ons kersverse excursie team heeft bedacht dat de 
Brouwersdam ook te bereiken is binnendoor. We 
wurmen ons door nauwe kronkelige weggetjes met 
hoge hagen in herfsttooi en komen op plekjes die 
wij in ieder geval nog nooit gezien hebben. Prachtig, 

dat wel en tegelijk een leuk idee voor een fietstocht, 
volgend jaar. De Brouwersdam biedt ook weer de 
nodige steltlopers met een paar steenlopertjes als 
extra. Heel in de verte menen de echte kenners een 

parelduiker te ontwaren. Voor mij is dat iets te ver 
weg. Gelukkig zie ik wel de alk.  
 

In de sterke stroom bij de spuisluis dobberen aal-
scholvers, eenden en meeuwen, bijgestaan door 5 
zeehonden, in afwachting van een lekker vers hapje. 
De kuifaalscholver is niet te zien. Vertrokken?  
We keren terug naar Stellendam om het nieuwe 
vogelobservatorium annex natuurgebied het Tij te 
bezoeken. Maar eerst is er tijd voor een koffie met, 

een drankje of een kop erwtensoep. Heerlijk relaxed 
zo, om halverwege even verwend te worden. De 
erwtensoep past bij het koude weer van deze afge-
lopen week. Maar wij hebben zon en het is nog 
steeds windstil. Wat ’n bofkonten zijn wij toch. Na 
een korte ‘lezing’ zonder lichtbeelden over het 
nieuwe Haringvliet weten we weer iets meer over 
de laatste ontwikkelingen in dit gebied. Bedankt Els! 
We gaan het nog modderige pad op dat zich door 
een mooi bosschage gebiedje slingert en komen aan 
in de kijkhut. 

 

Steenloper    
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O sorry, het vogelobservatorium. Prachtig ontwerp, 
mooie balkenconstructie, veel hout en een rieten 
dak. Geweldige architectuur, zou het een ei zijn? 
Alleen: je kunt er niet kijken naar vogels of je moet 
languit gaan liggen, je in bochten wringen of iets 
dergelijks. Jammer nou: zoveel moois (en geld) 
besteden en de functionaliteit totaal uit het oog 
verliezen. Maar toch, we zien nog wel de ijseend en 
de brilduiker. 
 

We vertrekken nu naar Stad aan ’t Haringvliet. Voor 
mij weer een first. Zeedijk 22 is tegenover een mooi 
ganzen gebied en Ans wordt helemaal emotioneel 
als ze al die “brandjes” ziet. De volgende stop is 
voorbij Den Bommel. Op de helling van een glad, 
steil dijkje installeren we onze scopes en we hebben 
een wijde blik op heel veel drijfsijsjes. Doordat er nu 
wat wind is en de zon achter wazige lila wolkenban-
den schuilt, worden scherpe waarnemingen moei-
lijk.  
 

Voor mij is Goeree ook een beetje thuiskomen. Die 
akkers met groenbemesting, aardappels die niet 
geoogst kunnen worden van het natte land, ge-

ploegde akkers en akkers gereed om in te zaaien, 
langgerekte dijken beplant met bomen die als 
windbrekers fungeren en ga zo maar door: zoals het 
Zeeuws-Vlaamse land van mijn jeugd. 
 

Het applaus voor Rob en Els, na de loftrompet van 
Gerda, is welgemeend en zeer verdiend. Wie kan dit 
evenaren? 
Ik heb genoten van de vogels, het weer, het land-
schap en zeker van het gezelschap. Jullie ook? 

Tekst: Johan vJR 
Foto’s: Gerda van Kleef 

 

Waarnemingen excursie haringvliet en Tij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Brandganzen 

Aalscholver Groenling Kuifduiker Spreeuw 
Alk Grote Canadese gans Kuifeend Staartmees 
Blauwe Kiekendief Grote Mantelmeeuw Meerkoet Steenloper 
Blauwe Reiger Grote Zaagbek Merel Stormmeeuw 
Bonte Strandloper Grote Zilverreiger Middelste Zaagbek Tjiftjaf 
Brandgans Heggenmus Monniksparkiet Torenvalk 
Brilduiker Houtduif Nijlgans Tureluur 
Bruine Kiekendief Huismus Oeverloper Turkse Tortel 
Buizerd IJsvogel Parelduiker Vink 
Cetti’s Zanger Kauw Pijlstaart Waterhoen 
Dodaars Kievit Pimpelmees Waterral 
Drieteenstrandloper Kleine Zilverreiger Putter Wilde eend 
Eider Kluut Roodborst Winterkoning 
Ekster Kneu Roodborsttapuit Wintertaling 
Fazant Knobbelzwaan Roodkeelduiker Wulp 
Fuut Kokmeeuw Rotgans Zilvermeeuw 
Gaai Kolgans Scholekster Zilverplevier 
Geoorde Fuut Koolmees Slobeend Zwarte Kraai 
Goudhaan Krakeend Smient Zwarte Zee-eend 
Grauwe Gans    
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EXPOSITIE LIDWIEN CHORUS IN DEN HAAG 
 

 
 

Auerhoenders (♀♀), lithografie, 8-kleurendruk, oplage 20 (beeldmaat 42 x 34 cm). 
Op de website is deze litho in kleur te zien. 

 
Vanaf maart 2019 wonen wij weer in Den Haag, na 
12 jaar Drenthe. Een hele overgang. 
 
Deze vrouwtjes Auerhoen zag ik niet daar natuurlijk, 
maar op een vogelreis in Zweden samen met Ans 
Joustra. En op veel reizen daarvóór in Finland en 
Zweden. 
 
Op mijn eerste Finse vogelreis (mei 2009) had ik al 
gezien dat ik de vrouwtjes Auerhoen mooier vond 
dan de mannetjes (die ik natuurlijk ook prachtig 
vind). Daarna wilde ik ze steeds weer zien, maar het 
is erg moeilijk om ze te vinden.  
De vrouwtjes worden in Zweden niet voor niets de 
‘Koningin van het woud’ genoemd. Ze zijn ongeveer 
de helft kleiner dan de man en hebben prachtige 
kleuren, complementair aan de sneeuw.  
De Engelse (Gaelic) naam: Capercaillie betekent 
letterlijk ‘Woudpaard’.  
 

Om mijn terugkeer naar Den Haag te vieren mocht ik 
bij deze tentoonstelling zelf de overige deelnemers 
kiezen. Er zullen ongeveer 20 litho’s van mij te zien 
zijn, onderwerp natuurlijk ‘vogels’. Bij de 7 andere 
deelnemers zullen zeker ook meer vogels te zien zijn, 
bijvoorbeeld als houten beelden van Jaap Deelder. 
 
Van 21 februari t/m 22 maart 2020: 
Expositie 'De vrije natuur'.  
Kunstzaal van Heijningen, Noordeinde 152, Den Haag 
(www.kunstzaalvanheijningen.nl)  
Openingstijden: woensdag t/m zondag van 12 tot 
17.30 uur en op afspraak. 
 
Opening door Gerard Koolschijn op zaterdag 22 
februari om 16.00 uur. 
 
Iedereen van onze vogelwerkgroep is van harte 
welkom!  

 
Lidwien Chorus 

          (www.lidwienchorus.nl) 
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Jubileumdag 16 mei 2020 
 

Op 16 mei a.s. vieren we ons 40-jarig jubileum met een open dag op het terrein van de Familie Kerk-
vliet in het Spookverlaat. 
 

Het terrein staat vol met kraampjes die bemand worden door de leden van de diverse commissies 
die de vogelwerkgroep rijk is. In iedere kraam is een activiteit gaande zoals bijvoorbeeld het maken 
van nestkastjes, bijenhotels of het uitpluizen van uilenballen. Er worden manden gevlochten en er 
zijn activiteiten speciaal voor kinderen. De leden kunnen u van alles vertellen over deze activiteiten, 
over vogels en over de prachtige gebieden waar wij actief zijn met landschapsbeheer, wintertellin-
gen en nestkastenbeheer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorlopend worden er, onder leiding van ervaren vogelaars, excursies gegeven op de Kruiskade. U 
krijgt uitleg over de vogels die leven op de eeuwenoude Kruiskade en over het beheer dat in handen 
is van de Vogelwerkgroep (onder toeziend oog van Staatsbosbeheer).  
 
Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht en omdat wij jarig zijn trakteren we op koffie (of 
thee) met cake. 
 
Rond 11 uur organiseren we in de schuur een symposium waar iedereen aan mee kan doen. Het 
thema van dit symposium is: Hoe ziet de natuur in ons werkgebied er over pakweg 30 jaar uit en hoe 
is dat te beïnvloeden?  
Een aantal panelleden krijgt 10 minuten spreektijd waarna een zaal(schuur)discussie zal plaatsvin-
den. We hebben al een aantal mensen hiervoor uitgenodigd waaronder de Burgermeester van Al-
phen aan den Rijn. Wilfred Alblas, een oude bekende van onze vogelwerkgroep, zal het symposium 
leiden.  
 
 
 
 
 
We starten vanaf 10 uur en de markt duurt tot 15.30 uur. 
Het adres is: Spookverlaat 4, Hazerswoude-Rijndijk.  
Parkeergelegenheid is aanwezig maar als het mogelijk is kom dan op de fiets. 
 
U komt toch ook op ons verjaardagsfeestje? 
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25 JAAR BROEDVOGELINVENTARISATIE  
SPOOKVERLAAT/KRUISKADE in 2019 

 
 
De jaarlijkse klus zit er weer helemaal op: alle relevante stukken zijn door Staatsbosbeheer, Sovon, ons VWG-
bestuur en -coördinatoren plus alle teamleden in december jl. ontvangen. Staatbosbeheer en Sovon reageerden 
al vlug erg positief en met dank aan het team voor het geleverde belangrijke werk. Waarvan acte! Als dit artikel 
de lezer(s)/essen bereikt zitten we intussen alweer minder dan een maand voor de start van de 26e jaargang (= 
half maart a.s.). 
Traditiegetrouw wordt ook een samenvattend verslag van de deze keer 40 pagina’s tellende officiële tekstuele 
rapportage voor ons eigen kwartaalblad opgesteld en gepubliceerd. Zo ook nu, met relatief meer aandacht voor 
het 25-jarige tijdvak 1995/2019 dan alleen het seizoen 2019. 
 

HOOFDZAKEN RESULTATEN BROEDSEIZOEN 2019 
 
In de hele periode van 25 inventarisatiejaren (1995-
2019) werden in totaal 78 geldige broedvogelsoor-
ten in de lijsten opgenomen. Dit aantal werd in 2019 
bereikt met het bijschrijven van de Steenuil, 2017 
was de vorige mijlpaal met 77.  
Het afgelopen broedseizoen was goed voor 473 
geldige territoria, de voorafgaande 3 jaren waren 
dit er 483 (2018), 520 (2017) en 493 (2016).  Als 
team telden we 51 geldige broedvogelsoorten. 
Wat de niet-zangvogelsoorten aangaat kwam het 
totaal op 25 met 205 territoria, aangaande de 
zangvogels bleek de uitkomst 26 met 268 territoria. 
Behalve geldige territoriale vogelsoorten wordt er 
natuurlijk tijdens iedere ronde van alles ge-
zien/gehoord: tijdens de uiteindelijk 15 gebrachte 
bezoeken zagen we in, boven en vlak bezijden het 
onderzoeksgebied in totaal 82 verschillende vogel-
soorten (duidelijk minder dan het seizoens-

rondenrecord van 98). Zie ook het broedvogelsche-
ma in de tabel op de volgende pagina. 
Opvallende vergelijkingen met 2018 (minstens 25% 
verschil vergeleken met 2018 en minimaal 5 territo-
ria in 2018 of 2019): 
Duidelijke winnaars: Soepeend, Halsbandparkiet, 
Heggenmus, Tjiftjaf, Fitis, Pimpelmees, Zwarte Kraai. 
Duidelijke verliezers: Krakeend, Waterhoen, Hout-
duif, Zanglijster, Rietzanger, Tuinfluiter. 
Stabiele Nederlandse Rode Lijst 2016-soorten: in 
2019 Koekoek, Ransuil, Spotvogel. Van de op de NL 
Rode Lijst 2016 staande broedvogelsoorten waren 
het er dit seizoen 4: inclusief de bovenstaande 3 ook 
nog de Ringmus. In 2018 was dit aantal hetzelfde, in 
2019 betrof het 13 territoria, 2018 had er 14. 
Soorten Europese Vogelrichtlijn 1979: 2 in 2019 
(Ooievaar en Blauwborst (w), 1 in 2018 (Ooievaar); 
2019 offreerde 2 territoria en 2018 had er 1 in de 
aanbieding. 
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STATISTIEK: RESULTATEN ALLE GEBIEDSBROEDVOGELSOORTEN IN 2018 EN 2019 

 
SOORT 2018 2019 SOORT 2018 2019 SOORT 2018 2019 
Fuut 4 5 Waterral 2 1 Grote Karekiet 0 0 
Blauwe Reiger 0 0 Waterhoen 16 10 Spotvogel 10 9 
Ooievaar 1 1 Meerkoet 22 21 Braamsluiper 0 0 
Knobbelzwaan 4 5 Scholekster 1 1 Grasmus 0 0 
Grauwe Gans 36 37 Houtduif 19 11 Tuinfluiter 12 9 
Soepgans 2 1 Holenduif 3 3 Zwartkop 30 33 
Kolgans 0 0 Turkse Tortel 1 0 Tjiftjaf 17 23 
Grote Canadese Gans 2 2 Halsbandparkiet 2 5 Fitis 2 7 
Brandgans 0 0 Koekoek 1 2 Grauwe Vliegenvanger 0 0 
Nijlgans 3 1 Steenuil 0 1 Staartmees 2 1 
Bergeend 0 0 Ransuil 2 1 Koolmees 19 19 
Wilde Eend 51 57 IJsvogel 0 0 Pimpelmees 10 13 
Soepeend 5 7 Groene Specht 0 0 Matkop 0 0 
Smient 0 0 Grote Bonte Specht 4 4 Boomkruiper 7 8 
Slobeend 0 0 Witte Kwikstaart 0 1 Gaai 4 4 
Krakeend 15 9 Winterkoning 37 32 Ekster 3 3 
Kuifeend 9 11 Heggenmus 8 12 Zwarte Kraai 7 9 
Bruine Kiekendief 0 0 Blauwborst 0 1 Spreeuw 0 1 
Buizerd 3 3 Roodborst 2 3 Wielewaal 0 0 
Sperwer 1 0 Nachtegaal 0 0 Huismus 0 0 
Havik 1 1 Zanglijster 6 4 Ringmus 1 0 
Torenvalk 0 0 Merel 24 21 Vink 20 17 
Boomvalk 0 0 Sprinkhaan Zanger 0 0 Groenling 1 0 
Fazant 6 5 Rietzanger 7 4 Putter 1 3 
Patrijs 0 0 Bosrietzanger 8 7 Kneu 0 0 
Huishoen (Kip) 0 0 Kleine Karekiet 26 21 Rietgors 3 1 
      Seizoenen    → 2018+ 2019 77/78 soorten 483 473 

 

GLOBALE TERUGBLIK 25-JARIGE ONAFGEBROKEN PERIODE 1995/2019 

Grote bonte specht actief met nestbouw (man) 
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In de nu achter ons liggende kwart eeuw is er na-
tuurlijk erg veel geteld, met de uitkomsten kan erg 
veel worden gedaan en gegoocheld. Het is niet mijn 
bedoeling om in deze aflevering (te)veel met cijfers 
te gaan spelen. Hierin geïnteresseerde leden kun-
nen het hele officiële rapport voor SBB, SOVON+de 
VWG (40 blz.+49 soortkaarten+1 los infoblad) op 
aanvraag digitaal van mij krijgen. 
 
Het totale aantallen territoria/broedparen komt uit 
op 10.473, het jaargemiddelde blijkt 419. 
De start leverde 243 territoria op, het laagst scoor-
de 1996 met 241, in 1998 werd de driehonderd 
gepasseerd (332). De volgende mijlpaal bleek 2003 
te zijn (402); al snel daarna (2007) kwam de vijf 
honderd grens (510) op de teller, maar dit bleek 
voorlopig een eenmalige glorie. Want de periode 
2008/2014 leverde alleen “maar vierhonderd-
series” op. Recordseizoen in het nu 25-jarige tijdvak 
werd 2015 met maar liefst 550 geldige vestigingen. 
Daarna alleen maar hoge “vierhonderders” met 
alleen seizoen 2017, dat zich met 520 op plek twee 
van de ranglijst nestelde, als uitzondering. 
Naar oorzaken van groei of daling is geen onderzoek 
gedaan, research bleek te veelomvattend.                                              
Globaal kan worden gesteld dat de periode 
1995/2004 wordt gekenmerkt door een groeiende 
ontwikkeling in en van het beschikbare leefgebied. 
Daardoor kon het jaarlijks aantal van zich geldig 
vestigende vogelsoorten zich doorontwikkelen van 
37 naar 48 en groeide het aantal territoria (van 241 
naar 418). 
 
Vanaf 2005 tot op heden 2019 is er sprake van een 
qua leeftijd en ontwikkeling meer volwassen leef-
gebied geworden. Wel waren/zijn er beheersinvloe-
den die wat meer of minder invloed (kunnen) heb-
ben op het avifaunabestand. Neem bijvoorbeeld het 
huidige grootschalig kappen van essenbestanden en 
het aanplanten van variaties in struiken/boompjes 
aldaar, alsook het spontaan opkomen van florabe-
standen op de opengevallen plekken. Maar ook 
“gewoon” uitdunnen, stammen “ringen”, storm-
schades “veroorzaken”, enz. veroorzaken (kleinere) 
veranderingen. In elk geval ontwikkelden het jaar-
lijks aantal broedvogelsoorten zich tijdens de laatst 
vijftien jaar van 50 naar maximaal 56 en het aantal 
geldige vestigingen van 487 naar 550. Vooralsnog 
zonder verklaring zijn er daarbij tien “goede” sei-
zoenen met een aantal van 470 t/m. 550 “eigen 
erfjes” (tweemaal vijf: 2005/2009 en 2015/2019); 
maar met ertussen ook vijf aaneengesloten jaren 
(2010/2014) met een “dip” (425/441) territoria. 
Toeval of niet?! Het valt te onderzoeken, maar?.... 

Genoeg aangaande dit onderdeel, nu wat aandacht 
voor het ornithologisch belang van het on-
derzoeksgebied.  
Dit kan op    verschillende manieren worden bena-
derd, voor velen: het hoogst “telt” het (in-
ter)nationale belang als broedvogelregio [de Euro-
pese Vogelrichtlijn 1979 en de Nederlandse Rode 
Lijst 2016 (de voorgaande = 2004).  

 
Per jaar bezien, stellen de op onze overzichten 
staande soorten/territoria, qua aanwezige aantallen 
grotendeels niet echt zoveel voor. Maar over de 
hele 25-jarige periode bekeken wordt het verhaal 
erachter toch duidelijk anders en vooral positief 
completer. 
 
Europese Vogelrichtlijn 1979:  
Momenteel komen deze broedvogelsoorten voor 
vermelding in aanmerking: Ooievaar, Bruine Kie-
kendief, Grote Karekiet, Blauwborst (w). Jaarlijks 
komen maar 1 of 2 (+ 2x 3) hiervan in aanmerking 
met dan slechts in totaal 1 tot 3 territoria gezamen-
lijk. Berekend over 25 jaar liggen de zaken als volgt: 
Ooievaar 25 jaar met totaal 26 territoria (1x 2 pa-
ren), Bruine Kiekendief 1 jaar met 1 vestiging, 
Blauwborst (w) 8 jaar met totaal 10 territoria en 
Grote Karekiet 1 jaar met 1 vestiging. Totaal: 4 
soorten met 35 jaren en 38 geldige vestigingen. Dit 
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laatste stelt al lezend toch wat meer voor en komt 
veel positiever over dan de afzonderlijke jaarlijkse 

aantallen. 
 
Nederlandse Rode Lijst (combi 2004 en 2016): 
De lijst 2016 toont in vergelijking met die van 2004 
soms andere soorten: er zijn er afgevallen maar ook 
bijgekomen. Daarom zijn beide lijsten gebruikt om 
tot een zuiver beeld te komen. De volgende soorten 
hadden (2004) en/of hebben (2016) hun vermel-
ding:  
Smient (1 jaar, 1 vestiging,),  
Slobeend (4 jaar, 4 vestigingen),  
Torenvalk (12 jaar, 19 territoria),  
Boomvalk (12 jaar, 13 territoria),  
Patrijs (1 jaar, 1 vestiging),  
Koekoek (22 jaar, 30 vestigingen),  
Steenuil (1 jaar, 1 vestiging),  
Ransuil (23 jaar, 56 vestigingen),  
Nachtegaal (1 jaar, 1 territorium),  
Grote Karekiet (1 jaar, 1 territorium),  
Spotvogel 23 jaar, 134 vestigingen),  
Grauwe Vliegenvanger (7 jaar, 9 vestigingen), 
Matkop (6 jaar, 8 territoria),  
Wielewaal (3 jaar, 3 territoria),  
Ringmus (18 jaar, 68 vestigingen),  
Huismus (1 jaar, 1 vestiging),  
Kneu (2 jaar, 2 territoria).  
Alles bij elkaar komt deze opsomming tot 17 soor-
ten met 138 jaren en 352 geldige vestigingen. 
Dat is toch meer veelzeggend en indrukwekkender 
dan per jaar de zaken te bekijken, het heeft meer 
impact.  Beslist voldoende om trots op “ons” post-
zegeltje van zo’n 25 ha te zijn en blijven! 
 
Tot slot hanteert SOVON sinds 2017 ook een zoge-
naamde Oranje Lijst Nederland: 
Deze is opgesteld om (broed)vogelsoorten te ver-
melden, die zodanig in de gevarenzone zijn beland 
dat plaatsing op de eerstvolgende Rode Lijst voor de 

hand kan liggen. Van de in “ons” onderzoeksgebied 
broedende/gebroed hebbende soorten worden de 
volgende hierop vermeld: 
Bruine Kiekendief (1 jaar, 1 territorium),  
Sperwer (19 jaar, 39 vestigingen),  
Waterhoen (25 jaar, 279 territoria),  
Scholekster (13 jaar, 13 vestigingen), 
Spreeuw (8 jaar, 8 territoria). 
Opgeteld betreft deze reeks aangaande 25 broed-
seizoenen 5 soorten met 66 jaren en 340 geldige 
territoria. Dit zou anders behoren te zijn en hopelijk 
verandert het nog wat ten goede.  
Een andere benadering aangaande “belangrijkheid” 
kan de vestiging zijn van “toppers” in de ornitholo-
gische voedselketen, zoals Havik, Bosuil, Kiekendie-
ven, Purper- en Zilverreigers enz. in een gebied. Of 
aanwezigheid van bijzondere wintergasten, een 
zeldzame broedvogel, erg veel en vaak foerageer- 
en/of ruststops van grote aantallen vogels in een-
zelfde plaats; vogels die tot veler verbeelding spre-
ken als bijvoorbeeld IJsvogel, Pestvogel, Woudaap, 
Hop, Bijeneter, dwaalgasten, enz. Maar ook altijd 
erg belangrijk: gewoon een veelzijdig aanbod met 
verschillende vogelsoorten waarvan velen met veel 
plezier kunnen genieten …… 
 
Onverwacht en afwijkend “extraatje” 
Onverwacht en afwijkend van de normale gang van 
zaken was het verzoek dat wij van “Staatsbos” 
aangaande het broedseizoen 2006 kregen: het 
samenstellen van een speciaal en uitgebreid verslag, 
dat per ieder afzonderlijk beheersgebied van 
Staatsbosbeheer in principe ongeveer iedere tien 
jaar behoort te worden geproduceerd. Tijdens 
nader overleg op het regiokantoor “West” in Am-
sterdam met de SBB-coördinator Monitoring en 
Inventarisatie werden Bert van Eijk en Geert-Jan van 
Beek het gedrieën met elkaar eens aangaande 
opzet, globale inhoud, belangrijkste onderdelen, 
verdere afwerking, inlevering- en verschijningsdata. 
Een ons erg inspirerende en ook flinke klus, zowel 
wat het organisatorische, inhoudelijke, communica-
tieve alsook het corrigerende werk betrof. Uiteinde-
lijk konden wij het eerste uitgekomen exemplaar 
van het rapport in boekvorm precies op de deadline 
aan onze vereniging overhandigen. Dit gebeurde 
exact tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring van de VWG op 29 maart 2007 (mede namens 
een ook erg tevreden Staatsbosbeheer).  Het telt all-
in 128 bladzijden en draagt als titel “Broedvogelin-
ventarisatierapport Spookverlaat/Kruiskade 2006 
en voorgaande jaren vanaf 1995”.  
 

Ransuil, verscholen en alert op het nest (vrouw) 
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Veel onderdelen zijn in kleur weergegeven, zoals 
foto’s (vooral door verenigingsleden aangeboden), 
meerdere tabellen en grafieken plus enkele kaarten. 
Aparte soort- en habitatbezettingskaarten (totaal 

55) completeren het geheel. In de loop van 2007 
werd ook een exemplaar van het werk officieel aan 
de gemeente Rijnwoude overgedragen. Aan de 
burgemeester gaven wij daarbij de “opdracht” mee 
dat het de bedoeling van het boek is om het veel te 
gebruiken en daarom slijtage gewoon voor lief te 
nemen. Natuurlijk is en blijft het ook in onze VWG-
bieb opgenomen en zijn we trots op dit “eigen 
verenigings-product”!  Vanzelfsprekend is het aan 
leden uitleenbaar.  
 
Het is mijn bedoeling om deze bijdrage niet te 
uitgebreid te maken. Daarom nu een stop voor deze 
weergave over 2019 en globale functionele terug-
blik op de afgelopen 25 jaren.  
Wel denk ik erover om tijdens dit 40-jarige jubile-
um-verenigingsjaar 2020 (wat qua verjaardag ook 
voor ons verenigingsblad geldt) nog een “vervolg”-
artikel in elkaar te zetten. Dan met een andersoorti-
ge terugblik op dit nu nog nèt 25-jarige broedvogel-
inventarisatietijdvak (want half maart beginnen we 
alweer met broedseizoen 26!) dan nu hierbij nog 
aan de orde is. 
Bijvoorbeeld zonder tabellen, reeksen en vergelijk-
bare weergavemanieren.  
Maar wel aandacht voor jaarlijks variërende we-
tenswaardigheden, kleine mijlpalen, personele 
nieuwtjes, rariteiten, enkele bloopers, opmerkelijk-
heden, handhaving, enz.  

 
Mede namens het broedvogelinventarisatieteam Spookverlaat/Kruiskade: 
Sjon van Santen, Ingeborg Blommers, Gerard Brouwers en Leo van Soldt, 

Bert van Eijk (teamleider) 
 
 
 

Waarom IJsvogels niet geliefd zijn 😊 😊 
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FLEVOLAND  
Ledenexcursie zondag 12 januari 2020 

 

We verzamelen als gewoonlijk aan de Rijndijk 312.  
De vooruitzichten waren niet zo best maar dat hield 
ons niet tegen. We waren met zo’n 20 mensen dus 
daar zou het niet aan liggen. 
 

De eerste bestemming was het gemaal Block van 
Kuffeler en de Lepelaarsplassen. De auto’s konden 
we mooi kwijt bij het bezoekerscentrum De Trekvo-
gel. Eerst maar eens een bakkie koffie in de luwte 
van de auto. 
 
Door de harde wind vielen de waarnemingen tegen. 
De hele week werden er leuke soorten bij het ge-
maal op waarneming.nl gezet maar bijna alles had 
zich ergens verstopt, uit de wind. Bij de brug naast 

het gemaal zaten wel meerdere Grote Zaagbekken.   
Die gingen er wel meteen vandoor toen wij er aan 
kwamen.  
 
We zijn naar de vogelhut gelopen dus waren we een 
hele tijd onder de pannen. Eerst leek de plas bij de 
hut leeg maar goed kijkend, ontdekten we toch nog 
wat interessante eenden.  
 

Toen we eindelijk weer in de auto’s zaten ver-
trokken we naar het Jan van Den Boschpad. Na wat 
moeite het pad gevonden. Het motregende viezig. 
Er was een koffietentje, daar zijn we toen maar 
neergestreken: dan eerst maar weer een bakkie 

koffie. Ernaartoe lopen was geen optie daarom met 
de auto dichter naar het uitkijkpunt van het Jan van 
Den Boschpad gereden. Het was donker en waaide 
erg hard maar duizend?! Wintertalingen maakten 
het wel weer goed. Hoe langer we keken hoe meer 
leuke eendensoorten ontdekt werden en zo zijn we 
nog een hele tijd gebleven. In de verte scharrelde 
een vos en nog veel verder en nog net te zien, 
liepen Edelherten. Niemand leek het al zat te zijn en 
iedereen leek het nog aardig op temperatuur te 

kunnen houden maar het zicht werd steeds minder 
dus hadden we niet zoveel tijd meer.  
 
Ik had nog twee bestemmingen op mijn lijstje staan: 
Harderbroek en de Arkemheenpolder bij Nijkerk. 
Die laatste hebben we maar laten vallen. Op naar 
Harderbroek. Daar stonden we wel heel erg op de 
wind en werd het sommigen te koud, die gingen 

Grote Zaagbek (vrouw)  ©Gerda van Kleef 
Wintertalingen   ©Gerda van Kleef 

Brilduiker (vrouw)  ©Gerda van Kleef 

©Gerda van Kleef 
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alvast in de auto zitten. Er zat ook niet veel maar 
toch duurde het nog een hele tijd voor het trotseren 

van de kou door iedereen werd opgegeven en we 
naar onze warme huizen terug konden. 

            Jikke 
 

Waargenomen soorten 12 januari 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilde Eend succesvol opgevoed door IJsduiker. 
 

(IJsduiker = Gavia Immer = Common Loon) 
 
In de Canadese krant Ottawa Citizen stond een 
opmerkelijk artikel met de titel: 
 “Tale of duckling raised by loons ends happily” 
geschreven door de journalist Tom Spears. 
 
Hierna volgt een samenvatting van het artikel.  

In plaats van IJsduiker blijf ik de naam Loon gebrui-
ken. 
 
Een juveniel Wilde Eend leek te denken dat het een 
Loon was en dat leken de pleegouder Loons ook te 
doen. 
 
Bioloog (Walter Piper) ontdekte dat een paartje 
Loon een jong eendje had geadopteerd en opge-
voed. Zij voedden en beschermden het een zomer 
lang. Hoe die situatie is ontstaan is niet duidelijk. 
Het eendje was kennelijk op de een of andere 
manier gescheiden van z`n eigen familie. De Loons 
hadden zelf geen jongen. 
De ouders droegen het jong op de rug zoals futen 
dat doen en leerden het duiken naar voedsel. Het 
jong werd ook gevoed met vis. 
Tegen alle logica in bleef het stel tot september dag 
in dag uit bij elkaar. Wat daarna met de Wilde eend 
is gebeurd is niet bekend. De eend was niet ge-
ringd!! 
Zie ook afbeelding van de vreemde familie. 

 
Henk Doelman 

 
  

Aalscholver Groenling Nonnetje Sperwer 
Bergeend Grote Bonte Specht Paapje Spreeuw 
Blauwe Kiekendief Grote Zaagbek Kuifeend Tafeleend 
Blauwe Reiger Grote Zilverreiger Meerkoet Torenvalk 
Boomkruiper Houtduif Merel Visarend 
Brilduiker Huismus Nijlgans Waterhoen 
Bruine Kiekendief Kievit Pijlstaart Waterral 
Buizerd Knobbelzwaan Pimpelmees Wilde eend 
Doodaars Kokmeeuw Putter Winterkoning 
Ekster Kolgans Rietgors Wintertaling 
Fuut Koolmees Roodborst Zanglijster 
Goudhaan Krakeend Slobeend Zilvermeeuw 
Grauwe Gans Kramsvogel Smient Zwarte Kraai. 
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Verjaardag 
 

Ik ben veertig geworden. Dank je wel. Je zegt dat ik 
er nog goed uit zie voor mijn leeftijd. Wat lief, wil je 
wat van me drinken? 
Ik ben verwekt door mensen die toen twintigers, 
dertigers en veertigers waren, inmiddels zijn ze met 
pensioen. En ook nieuwe vrienden van me zijn vaak 
al op leeftijd, dat baart me wel enige zorgen. Ik wil 
jeugd, anders blijf ik niet bestaan. 
 
Ik heb wel een paar kinderen gehad en ook nu weer 
doet men pogingen om nieuwe kinderen voor me te 
regelen. Maar ik beschouw mijn commissies als mijn 
echte kinderen. Allemaal met hun eigen gebruiks-
aanwijzingen, eigenaardigheden en onhebbelijkhe-
den. Zo doet één commissie net of hij al op eigen 
benen staat, de uilenclub. Die noemt zichzelf soms 
uilenwerkgroep, terwijl het toch echt mijn uilen-
commissie is. De commissie landschapsbeheer is 
gewoon erg brutaal. Het is dan wel mijn grootste 
kind, maar moet toch naar mij luisteren. Als ik zeg: 
500 euro, dan bedoel ik ook 500 euro!  
Ik maak mij regelmatig zorgen over mijn kind Over-
heidszaken. Leeft die nog wel? Een paar leden 
hebben een tijdelijke variant ontwikkeld, de BBG-
commissie, die ervoor moet zorgen dat het Spook-
verlaat gevrijwaard blijft van snel voortrazend 
verkeer. Maar gaan die mensen ook de andere 
ontwikkelingen in mijn werkgebied bewaken?  
Erg trots ben ik op mijn nieuwe kindjes Munnikken-
poldercommissie en Jeugdcommissie. Dat ze maar 
snel mogen opgroeien!  
 
Wat vind je trouwens van dat kereltje dat in mijn 
lijfblad steeds van die gekke columns schrijft? Hij is 
pas bij me gekomen toen ik al 11 jaar oud was, en er 
dus één van de tweede generatie VWG’ers. Toch 

doet hij of hij alles van me weet. Moet hij 
niet eens een toontje lager gaan zingen? 
Mijn lijfblad wordt trouwens steeds geva-
rieerder. Er zijn meer schrijvers dan vroe-
ger, en daar ben ik blij om. En het is niet 
meer mijn enige medium: ik mag dan wel 
veertig zijn, maar ik ga wel met mijn tijd 
mee. Ik ben te zien op de website en via 
diverse sociale media. Zoek me maar eens 
op Facebook, Twitter en Instagram. 
 
Ik vier dit hele jaar mijn verjaardag. Vier 
dat vooral met mij mee. Schrijf nu al heel 
groot in je agenda: 16 mei 2020!! Dat is 
een hoogtepunt. De hele dag vieren we 
mijn feestje op het erf van de familie 
Kerkvliet. Dat mag je niet missen! 
 
Wat ik voor mijn verjaardag wil hebben? 
Ach, ik ben al blij als je op mijn feestje 
komt. Ja, natuurlijk heb ik wel wensen. Zo 
wil ik dat er geen weg door of langs het 
Spookverlaat komt. Als je daar op één of 
andere wijze bij kunt helpen, is dat een 
prachtcadeau voor mijn verjaardag. 
 
Veertig, dan ben je als mens op middelba-
re leeftijd. Hoe zou dat voor een vereni-
ging zoals ik zijn? Hoe oud zou ik kunnen 
worden? Dat ligt aan jullie. Zo lang er 
nieuwe leden bijkomen, zo lang jullie 
liefde voor de natuur en vogels mij voedt, 
zo lang blijf ik voortleven. Ik hoop dat dit 
nog heel lang mag zijn. Lang zal ik leven in 
de gloria, hiep hiep hiep hoera. 

 
Ronald Klingers  

 
 
 

 
 
    

 

C 
o 
l 
u 
m 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 



 Vogelwerkgroep 
 Koudekerk / Hazerswoude e.o.  DE BRAAKBAL  
 

24  

DE WINTERKONING  
 

Wie niet sterk is moet slim zijn! 
Het is verbazingwekkend dat zo’n klein pluizenbolle-
tje als een winterkoning zo hard kan zingen: het 
hele jaar door kunt u hem horen schetteren. Heeft u 
zich wel eens afgevraagd waarom hij ‘koning’ heet 
en naar de winter is genoemd? Luister naar dit 
populaire sprookje: 

Lang, lang geleden kwamen alle vogels bij elkaar om 
een koning te kiezen. Net zoals de landdieren ooit 
de leeuw als koning hadden gekozen, wilden ook de 
vogels een koning waar ze trots op konden zijn.  
Vele vogels betwistten elkaar de eretitel, vooral de 
grote vogels zoals de blauwe reiger, de jan-van-
gent, de uil en de zeearend. Daarom werd besloten 
een wedstrijd te houden: de vogel die het hoogst 
kon vliegen mocht zich koning noemen.  
Op een windstille, zonnige dag verzamelden alle 
vogels, die een gooi naar het koningschap wilden 
doen, zich op een weidse vlakte. De kwartel, het 
korhoen en de meerkoet waren toeschouwers 
omdat deelname zinloos was vanwege hun geringe 
vliegprestaties. 
 

De graspieper en de veldleeuwerik kwamen heel 
ver, maar gaven na een paar honderd meter op en 
fladderden vrolijk zingend naar beneden. De arend, 
de buizerd en de ooievaar cirkelden met een rustige 
vleugelslag gestaag naar grote hoogten. De knob-
belzwaan met zijn dikke lijf en zwiepende vlucht 
kwam tot ieders verbazing ook heel hoog, in gezel-
schap van de bosuil met zijn geruisloze vleugelslag. 
De zwaluw schoot als een raket omhoog.  
Uiteindelijk bleven alleen de gierzwaluw en de 
zeearend over die naar ijle hoogten vlogen. De 

ranke zwaluw moest tenslotte erkennen dat de 
grote zeearend met vleugels als kamerdeuren zijn 
meerdere was. De arend krijste zijn rauwe overwin-
ningskreet al de lucht in en stortte zich glorieus naar 
beneden. Maar tot zijn ontzetting vloog vanuit zijn 
rugveren een klein bruin vogeltje op, dat al schette-
rend nog een metertje hoger vloog. 
 

Verbijsterd keken alle andere vogels in een doodse 
stilte toe hoe na de grote zeearend een heel klein 
vogeltje landde en kwetterend riep: ‘Ik ben de 
koning, ik ben de koning!’ Dat vogeltje was zo’n 
klein en onbetekenend bruin gekleurd bolletje 
veren, dat het niet eens een naam had. Met zijn 
spitse snaveltje en eigenwijze staartje dat omhoog 
wees, stond het trots met zijn borst vooruit in de 
kring. Maar alle vogels waren boos over het valse 
spel van het kleintje en wilden hem straffen. Het 
kleintje vloog snel weg uit angst voor de boze vogels 
met hun prikkende snavels. Die angst is gebleven en 
daarom leeft hij tot op de dag van vandaag schichtig 
in de beschutting van het kreupelhout en laat zich 
zelden goed zien.  
 

Toen de zeearend na zijn nederlaag een nachtje had 
geslapen, vloog hij naar de rand van het bos en riep 
de kleine vogel. ‘Ik heb er diep over nagedacht en 
wil een voorstel doen. Kunnen wij het koningschap 
delen? Jij koning in de winter en ik in de zomer?’ 
Dat vond het kleine verenbolletje een goed idee. 
Daarom kreeg hij de naam winterkoning. Hij is zo 
blij met het gedeelde koningschap dat hij ook in de 
winter zingt. Je kunt hem het hele jaar door horen, 
maar vooral heel goed in de winter, als bijna alle 
andere vogels stil zijn. Als je dan heel goed luistert 
hoor je hem schel en hard zingen: ‘Ik ben de koning, 
ik ben de koning, ik ben de koning!’ 
 

Winterkoningen zijn tegenwoordig door de zachte 
winters een van de meest voorkomende broedvo-
gels. Tijdens strenge vorstperioden vallen vele ten 
slachtoffer aan voedselgebrek. Ze eten kleine insec-
ten die tijdens de vorst te diep verstopt zitten of 
bezwijken aan de kou. Veilig beschut voor vijanden 
leven ze in dicht laag struikgewas. Een mannetje 
maakt verschillende nestjes en het vrouwtje kiest 
het beste uit. Als dit vrouwtje broedt probeert het 
mannetje een ander vrouwtje voor een ander nestje 
te strikken.

            Els Baars 

Winterkoning   ©Adrie de Groot 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP/HEEMTUIN LEIDERDORP 2019 
 

Drie keer per maand maak ik, al registrerend, een 
vogelronde door het Leiderdorpse park De Hout-
kamp. Dit gebied (± 22 ha) is zoiets als mijn “avi-
basisterritorium”: ik leerde er echt vogelen. Vanaf 
1980 houd ik er de vogelstand bij, inventariseerde 
er van 1983 t/m. 2002 de broedvogels en vanaf 
1985 t/m. 2019 deed ik, ondersteund enkele cluble-
den, er nestkastenbeheer. Vanaf 2020 wordt dit 
laatste door drie geroutineerde leden voortgezet. 
Op verzoek van de beheerder begon ik er in 1984 
namens onze club educatieve excursies en sinds 
1986 (opening MEC) publiekslezingen met de toen 
nieuw opgerichte VWG-Educatiecommissie. Sinds-
dien is de samenwerking met de parkbeheerders 
langzamerhand alleen maar gegroeid: over zaken 
die invloed op de vogelstand (kunnen) hebben 
wordt op hun verzoek soms meegedacht. Waarne-

mingen geeft men graag door. Verder is voor het 
nestkastenwerk o.a. toegezegd dat tijdig gevraagde 
ondersteuning zo mogelijk wordt ingepast. Kortom, 
in de voorbije veertig jaar zijn we elkaar duidelijk 
genaderd, is wederzijds begrip ontstaan. Tevreden, 
voldaan en ook blij kijk ik op deze ontwikkelingen 
terug, doorgaan zo! 
Tot slot een korte blik op het overzicht hieronder. 
Dit verslagjaar leverde weer eens een nieuwe ge-
biedssoort op: nummer 165, de Slechtvalk! Op 25-
11 vlogen er drie van deze roofvogels ± 10 m. hoog 
roepend/spelend N→Z tussen en over de parkbo-
men door/heen! Ook in 2019 een Bokje en een 
Houtsnip in de Heemtuin. Na jaren weer een Holen-
duif zingend present. Groene Specht alleen buiten 
de broedtijd gehoord/gezien. Eindelijk tweede 
waarneming van Roek en Goudvink. 

 
 

 
Cursief = overvliegend (3);   vet rechtop = broedvogel (33 );  vet cursief *= nieuwe gebiedssoort (1) 

 

           Bert van Eijk 

Knobbelzwaan Zilvermeeuw Kleine Karekiet 
Kolgans Kleine Mantelmeeuw Bosrietzanger 
Grauwe Gans Visdief Fitis 
Brandgans Stadsduif Tjiftjaf 
Nijlgans Holenduif Goudhaan 
Wilde Eend Houtduif Vuurgoudhaan 
Soepeend Turkse Tortel Winterkoning 
Krakeend Halsbandparkiet Koolmees 
Slobeend Gierzwaluw Pimpelmees 
Kuifeend IJsvogel Staartmees 
Aalscholver Groene Specht Boomklever 
Blauwe Reiger Grote Bonte Specht Boomkruiper 
Ooievaar Oeverzwaluw Ekster 
Buizerd Boerenzwaluw Gaai 
Sperwer Huiszwaluw Kauw 
Havik Grote Gele Kwikstaart Roek 
Slechtvalk      * Heggenmus Zwarte Kraai 
Waterral Roodborst Spreeuw 
Waterhoen Gekraagde Roodstaart Huismus 
Meerkoet Zanglijster Vink 
Scholekster Koperwiek Groenling 
Houtsnip Grote Lijster Putter 
Bokje Merel Goudvink 
Kokmeeuw Tuinfluiter Totaal:     73 soorten 
Stormmeeuw Zwartkop  
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 Canadese we-
tenschappers hebben 
berekend dat NOORD-
AMERIKA nu drie 
miljard minder vogels 
telt dan in 1970; aan de 
hand van meerdere 
bewerkingen is voor 
529 verschillende, 
algemeen voorkomen-

de soorten berekend hoe hun populatie zich 
heeft ontwikkeld: in 1970 leefden er in de VS 
en Canada plm. 10 miljard vogels en thans nog 
ruim 7 miljard; het aantal weidevogels blijkt 
het meest afgenomen. 

 Volgens de nieuwe NEDERLANDSE VOGELAT-
LAS (2018) vertonen de weide-, duin- en kust-
vogels de meeste achteruitgang; soorten als 
Ortolaan, Duinpieper en Klapekster komen als 
broedvogel al niet meer voor; o.a. Patrijs en 
Veldleeuwerik snellen ook richting hun onder-
gang. 

 Het gaat prima met de Europese broedvogel-
populatie van de ZEEAREND: begin jaren ‘70 
nog maar amper 1000 paren, in 1990 circa 
2500 broedparen, in 2001 werden er 4657 tot 
5088 geschat; in Duitsland en Polen groeide 
het bestand van 420 paren in 1990 naar plm. 
1200 in 2004. 

 Aantalgroei ZEEAREND als broedvogel in ons 
land in de periode 2006/2018: 1e succesvolle 
vestiging 2006 (Oostvaardersplassen, 1 paar, 1 
jong), vanaf 2009 groei aantal nesten naar 2-4 
in de periode 2009/2013, 5-9 in het tijdvak 
2014/2016, 12 in 2017 en 14 in 2018; resulta-
ten 2006/2018: van 1 paar/1 jong naar 65 
broedgevallen (bezet nest), met in minstens 
54 gevallen eieren gelegd en in 44 gevallen 
jongen uitgevlogen. 

 Locaties Nederlandse broedplaatsen ZEE-
AREND 2006/2018: Oostvaardersplassen, 
Lauwersmeer, Zwarte Meer, IJsselmonding, 
Randmeren, Zuidlaardermeer, Oude Venen, 
Brabantse Biesbosch, Dordtse Biesbosch, 
Krammer-Volkerak, totaal 10); op meerdere 
andere plekken waren ook territoria, maar is 
niet gebroed. 

 IJSLAND is van erg groot belang voor broe-
dende STELTLOPERS: logischerwijs allereerst 
voor de volle 100% aangaande de IJslandse 
ondersoorten van Grutto, Tureluur en Paarse 
Strandloper; maar ook voor in Europa broe-
dende Regenwulpen, Goudplevieren en Bonte 
Strandlopers, waarvan meer dan de helft er 
broedt. 

 Er wordt flink gestudeerd op mogelijke oorza-
ken van aantalvermindering bij de FITIS en 
daarentegen aantalstijging / stabilisatie bij de 
TJIFTJAF; opmerkelijk en veelzeggend is dat 
deze trend zich niet alleen in ons land voor-
doet, maar dat er met veel andere Europese 
landen overeenkomsten zijn; sommige oorza-
ken zijn al wel bekend, maar het is complex 
materie die het vermoeden oproept  dat hier-
aan een (onbekend) grootschalig mechanisme 
ten grondslag ligt. We zijn benieuwd naar uit-
komsten van nader onderzoek …… 

 Kraaiachtigen zijn intelligente vogels, deze 
heeft zich bij de RAAF ontwikkeld in een ande-
re vorm dan bij de meeste diersoorten: de vo-
gel is namelijk extreem creatief in het vinden 
en exploiteren van verschillende voedselbron-
nen; mede hierdoor overleeft hij op poolijs, 
aan zeekusten, in hooggebergte, woestijn en 
bos. 

 Het vogelgeslacht Oenanthe (= Tapuiten) kent 
tientallen (mooie!) soorten met als warme ba-
kermat Noord-Afrika en het Midden-Oosten; 
maar qua geografische verspreiding verslaat 
de soort TAPUIT (Oenanthe oenanthe) alle 
anderen met een enorme stip: de gigantische 
broedregio reikt noordwaarts grofweg tot in 
het Arctische gebied, Alaska, Noord-Canada, 
Groenland, via Noord-Europa tot aan Oost-
Siberië toe; vanuit al deze verre vestigingsge-
bieden zijn de vogels hun overwinteringsregio 
in Afrika (zuidelijk van de Sahara) trouw ge-
bleven, tot op trekafstanden van 15.000 km 
toe en dat jaarlijks heen-en-weer ……. Gepaste 
hulde! 

 We staan weer vlak voor de start van een 
nieuw kalenderjaar, 2020; dus gaat de aan-
dacht dan uit naar een volgende VOGEL VAN 
HET JAAR, die van zoveel mogelijk kanten de 
zo broodnodige attentie krijgt: de beurt is aan 
de WILDE EEND, die al een flink aantal jaren te 

 
 
 

   (ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL- 

EN VERENNIEUWTJES!! 
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kampen heeft met een duidelijke achteruit-
gang. 

 Sovondistrict ZUID-HOLLAND-NOORD kwam 
met een eerste indruk van de daar geregi-
streerde territoria ZELDZAME BROEDVOGELS 
2019: Geoorde Fuut ±15, Woudaap ±6, Roer-
domp ±14, Steltkluut minstens 5, Nachtzwa-
luw (nieuwe provinciale broedvogel!) 2, Grote 
Gele Kwikstaart minimaal 1, Grote Karekiet 
tenminste 2, Raaf 1, Cetti’s Zanger tientallen 
(valt nu buiten de sectie zeldzame provinciale 
broedvogels). 

 Geen wonder dat het inventariseren van de 
MATKOP een frustrerende bezigheid kan wor-
den: de trefkans ligt het hoogst van maart 
t/m. juni, maar blijft dan met hoogstens 3 tot 
5 procent wel héél erg laag; daar komt nog bij 
dat deze soort westelijk van de lijn Leeuwar-
den-Amsterdam-Rotterdam amper voorkomt. 

 Voor de tweede keer (1e geval in 2017) 
broedde er in 2019 een paartje STEPPEKIE-
KENDIEVEN succesvol in ons land, en met een 
geweldige geslaagde productie: alle jongen 
(maar liefst zes!) vlogen uit. Proficiat!! 

 Tussen de Waddenzee en het IJsselmeer is een 
VISMIGRATIERIVIER in de maak door de Af-
sluitdijk ter hoogte van het Kazemattenmuse-
um; een trekroute voor vissen die hun voort-
plantingskansen vergroot, maar ook VOGELS 
kunnen aldaar gaan profiteren van trekvissen: 
zoals glasaal, stekelbaars (Lepelaar) en spie-
ring (Visdief, Zwarte Stern, later in het seizoen 
ook Grote Zaagbek, Nonnetje). 

 Ook de avifauna op de VELUWE zucht onder 
het stikstofgeweld: eikenbomen sterven mas-
saal af en meer bodemverzuring lost de kalk in 
de bodem op: voor bijvoorbeeld vogels, insec-
ten en slakken is deze bouwstof onmisbaar; 
gevolgen bij vogels zijn o.a. (te) dunne eier-
schalen, sterk verzwakte of gebroken pootjes, 
voedselgebrek (minder insecten en slakken), 
negatieve doorwerking in de voedselketen 
voor roofvogels als bijvoorbeeld Havik en 
Sperwer. 

 De vijf broedseizoenen 2014 t/m. 2018 van de 
PURPERREIGER lieten mooie aantallen broed-
paren zien: respectievelijk 850, 740, 950, 930 
en 850; het jaarlijks gemiddelde was 864. 

 Vervolg PURPERREIGER: de koloniespreiding 
in ons land maakt de soort toch kwetsbaar: in 
de jaren 2014/2018 broedde gemiddeld 87% 
van de populatie in maar zeven gebieden, de 

overige tien vaste locaties kwamen op een 
gemiddelde van slechts 13%; meer spreiding 
en aantalgroei van broedlocaties is wenselijk. 

 In ons land lijkt de TAPUIT in 2019 een goed 
broedseizoen te hebben gehad; enkele voor 
de soort speciale gebieden met aantallen 
broedparen in 2019 (en 2018): Aekingerzand 
(Fr.) 42 (28), duinen van Den Helder 42 (25) en 
Eierlandse Duinen (Texel) 37 (29). 

 Op TEXEL was het in 2018 prima vogelen: er 
werden daar toen 281 vogelsoorten vastge-
steld. 

 De Nederlandse vogelaar ARJAN DWARSHUIS 
werd in 2016 wereldrecordhouder “Big Year” 
en zag in dat jaar 6852 vogelsoorten; zijn boek 
is uit, “EEN BEVLOGEN JAAR” (Meulenhoff, 
384 blz., paperback, € 22,99). 

 Een VOGELREIS DOOR INDONESIË? Ga er 
maar aan staan! Zo’n 1.600 soorten (= bijna 
1/6 van het aantal wereldwijd), landopper-
vlakte ±50 keer Nederland, bestaande uit 
17.500 eilanden (waarvan er maar 990 be-
woond zijn en 6.000 geen naam hebben, van 
West naar Oost ±5.300 km en Noord - Zuid 
ongeveer 1.600. 

 In 1926 vestigde de KLEINE MANTELMEEUW 
zich in ons land, n.l. met 3 paartjes op Ter-
schelling; intussen is de soort als broedvogel 
tweemaal zo talrijk als de Zilvermeeuw. 

 Vaderlandse geschiedenis van de BUIDELMEES 
in beeld: in 1981 opgedoken als broedvogel, 
voorspoedige groei in de jaren tachtig en ne-
gentig, rond de millenniumwisseling de klad 
erin, vanaf toen kelderende populatie van ± 
250 broedparen naar nu nog zo’n 75; voor het 
eerst staat de soort op de Rode Lijst (2016). 

 Het vogelrijkste vogelland ter wereld?  Dit is 
COLUMBIA met 1950 soorten! 

 Levensloop van de ZOMERTORTEL in ons land: 
halverwege de 20e eeuw 35.000 broedparen, 
nu (70 jaar later) nog 1.200 - 1.400; feitelijke 
achteruitgang > 95%; verwachting: bij een on-
gewijzigd beleid hoogstwaarschijnlijk uitge-
storven in 2050.   

 Het jaar 2019 lijkt weer een goed Nederlands 
broedvogeljaar voor het KLEINST WATER-
HOEN te worden: in mei en juni werden op 
minstens 13 plekken waarnemingen gedaan; 
in de afgelopen tien jaar was het jaarlijks ge-
middelde 15 territoria, met als negatieve en 
positieve uitersten: 2 (2010) en 37 (2012). 

        Anonymus Snuffelaer 
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