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 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 

   Opgericht op 01-01-1980 
         Statutair op 18-06-1984 

 

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  Rien Vlam 0172-588255 jennyrienvlam@kpnmail.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 

  

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER:  
 

Bijdragen voor het volgende nummer worden uiterlijk 05 augustus 2020 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 01 september 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 

publiekseducatie. 
 

Redactie 
Simon Alleman (opmaak/eindredactie) 

Casper Bottemanne  

Ans Joustra, Piet van Duin  

Gerard Brouwers 

PR-Commissie 
 

Redactieadres  
Simon Alleman, De Tas 4,  

2396 VM, Koudekerk aan den Rijn 

E-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl   
 

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Steenuil 
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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 
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 Henk Doelman 
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 Gerard Brouwers 
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Bestuursmededelingen 

Jubileumfestiviteiten 

De jubileumcommissie is al lange tijd bezig met de 

organisatie van het feest. Jammer dat het feest nu niet 

door kan gaan op 2 en 16 mei. Hopelijk kan het over een 

paar maanden wel want dan is iedereen wel toe aan een 

uitstapje. 

 

Het Anker 

De Stichting Buurthuis Het Anker heeft een bod 

uitgebracht op het gebouw, maar de gemeente heeft 

dat niet aanvaard. Als laatste redmiddel heeft de 

Stichting een boodschap aan alle raadsleden gestuurd 

om alles nog eens goed te overwegen voor een definitief 

besluit valt. Deze boodschap hebben wij mede 

ondersteund. Drie van onze leden hadden zich al 

aangemeld om aan werkgroepen mee te werken. 

Intussen bestaan er plannen om het gebouw geschikt te 

maken voor een zorgfunctie en aanvullende 

woningbouw. Vanaf 1 juli is het gebouw gesloten. 

Gezien deze situatie zullen wij moeten uitwijken naar 

een andere locatie. In september vorig jaar hebben wij 

een optie genomen op een zaal in de Ridderhof in 

Koudekerk. Wel verschuiven de activiteiten van de 

donderdag naar de dinsdagavond omdat alleen dan de 

zaal beschikbaar is. Dat is even wennen. 

 

Tracé door het Rietveld/Spookverlaat 

Van de 77 voorstellen zijn er 40 overgebleven die 

onderzocht gaan worden. Rond de zomer wordt een 

concept pakket maatregelen besproken en naar 

verwachting zal in het najaar 2020 een definitief besluit 

genomen worden door de Provinciale Staten en o.a. de 

gemeente Alphen. 

Jan Kerkvliet heeft gedaan gekregen dat een bus die met 

raadsleden van de Provincie een tocht gaat maken langs 

alle knelpunten ook het Spookverlaat/Kruiskade zal aan 

doen. De bedoeling is om de leden van de Provincie dan 

toe te spreken. 

 

 

Algemene ledenvergadering 

Ook de ALV gaat voorlopig niet door. Als de maatregelen 

van het kabinet het weer toestaan zult u per mail bericht 

krijgen over de nieuwe datum. 

Overigens gaan de tellingen en inventarisaties wel door 

omdat er niet in groepen gewerkt wordt. 

 

Munnikenpolder 

Op 18 februari hebben wij bericht ontvangen van B&W 

van Leiderdorp dat in de gewijzigde planregels voor het 

gebied de mogelijkheid voor bootverhuur niet is 

opgenomen. 

Onze bezwaren zijn dus niet voor niets geweest!! 

 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Deze heeft een definitieve reactie op het hoger beroep 

van de FBE (een stichting waarin de jachthouders 

samenwerken) en de Provincie ingediend bij de Raad 

van State. Net als bij de vorige beroepsprocedure heeft 

onze VWG het hoger beroep ondertekend. Er zijn 4698 

handtekeningen binnen gekomen tegen het afschieten 

van smienten in Zuid-Holland.  

Jammer is dat Susanne Kuijpers per 1 april een andere 

baan gekregen heeft bij het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. Zij blijft de actie rond de 

smient als vrijwilliger wel doen voor Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland. 

 

Tot slot. 

Met enige regelmaat ontvang ik vragen van mensen via 

de website die ik dan doorstuur naar de betreffende 

coördinatoren. Zo was er een vraag van de Voetbal 

Vereniging Koudekerk om advies te geven over de 

beplanting van de groenstroken rond de velden en hoe 

dit gebied beter ecologisch beheerd kan worden. Via Cor 

Kes heeft Rob Eveleens dit opgepakt en samen met Hans 

Krüze van IVN is een vogelvriendelijk en prachtig 

adviesrapport gemaakt en overhandigd aan het bestuur 

van de VVK. Onze dank gaat uit naar Cor, Rob en Hans! 

 

Pieter Bekooij 

Secretaris 
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Bericht van de voorzitter 
Jubileum 
 

‘Never a dull moment’ is het eerste wat in mij opkomt 

als ik weer een stukje voor de Braakbal ga schrijven. Zelfs 

in coronatijd verveel ik mij niet. Altijd wel wat te doen. 

Is het geen vogels tellen dan is het wel in de tuin werken 

of klussen. Voor een stelletje pensionado’s hebben wij 

eigenlijk een druk leven.  
 

Zoals we allemaal ervaren is 2020 wel een heel gek, 

bijzonder, gedenkwaardig jaar. Niet alleen omdat we als 

Vogelwerkgroep 40 jaar bestaan, maar juist ook 

vanwege het corona-virus. Toen in 1980 de VWG 

Koudekerk/Hazerswoude e.o. werd opgericht had 

werkelijk niemand kunnen bedenken dat we ooit 40 jaar 

zouden bestaan, maar zeker ook niet dat dat lustrum 

door één of andere virus niet gevierd zou kunnen 

worden. Maar dat is nu wel realiteit. Dit virus beheerst 

ons hele leven en kost daadwerkelijk ook veel 

mensenlevens. Het zorgt voor grote problemen 

wereldwijd. Naast de gezondheidsproblemen zorgt het 

ook voor maatschappelijke en economische 

ontwrichting. Binnen onze VWG ervaren wij dit 

eveneens. 
 

Bijeenkomsten, vergaderingen en ons jubileumfeest 

vinden geen doorgang. Alles staat even stil. Het 

vervelendst vind ik wel dat de jubileumcommissie zoveel 

werk heeft verzet om er op 16 mei 2020 een prachtige 

dag van te maken. Vele avonden hebben zij erin 

gestoken om die 16e een geweldig feest te organiseren. 

In april jl. kregen we allemaal te horen dat in verband 

met Covid-19 alle grote evenementen die voor 1 juni 

zouden gaan plaats vinden afgelast dan wel opgeschort 

zouden worden.    Daar gaat ons feestje. Natuurlijk 

wordt het niet afgelast en liggen er plannen om het feest 

op 5 september 2020 te laten plaats vinden. En 

natuurlijk hopen we allemaal dat het dan wel doorgang 

kan vinden. 
 

Wat is er in die 40 jaar dat onze VWG bestaat toch 

ontzettend veel gebeurd. Het is een grote nog altijd 

bloeiende vereniging geworden met een nog altijd 

groeiend aantal leden. Niet alleen het aantal leden is in 

die 40 jaar gegroeid. Ook het aantal commissies is in de 

loop der jaren erg toegenomen. Misschien heeft u ook 

allemaal die eerste Braakbal op onze eigen site gezien. 

Een net niet helemaal handgeschreven exemplaar. En 

wat is het gegroeid tot een prachtig gekleurd exemplaar, 

zelfs voor veel leden is het digitaal een nóg kleurijker 

editie geworden. Als je in dat 40 jaar oude nummer leest 

hoe actief men direct in dat eerste jaar al was. Ongeveer 

70 nestkasten werden er in het eerste jaar van het 

bestaan van de VWG al opgehangen. Dit is zo’n 

voorbeeld van een activiteit van onze vereniging dat nog 

altijd plaats vindt. 

Prachtige resultaten zijn er in de afgelopen jaren 

geboekt, waarvan de ondertunneling van de HSL wel de 

belangrijkste is. De plannen om deze Hoge Snelheidslijn 

dwars door De Wilck, dat prachtige Natura-2000 

gebiedje te laten lopen, werden door inzet van de VWG 

van tafel geveegd en uiteindelijke werd voor 

ondertunneling van dit gebied gekozen.  

Het vogelen, tellen, knotten en reizen met de 

vogelwerkgroep gaat nog altijd door. Corona heeft er in 

ieder geval voor gezorgd dat er een groeiende 

belangstelling voor vogels is ontstaan. Dit kan nooit 

slecht zijn voor een vereniging als de onze! 

 

             Bas Bijl 

             Voorzitter 
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Van de Redactie en PR-Commissie 
 

Voor u ligt het jubileumnummer in verband met het 

veertig jarig bestaan van onze vogelwerkgroep. 

We hebben voor de inhoud van deze Braakbal een greep 

gedaan uit alle Braakballen die in deze veertig jaar zijn 

verschenen.  

 

U ziet dat de opmaak en de vormgeving uit de begintijd 

nog niet zo gelikt was als tegenwoordig. Er werden 

allerlei lettertypen door elkaar gebruikt, typefoutjes 

werden soms met de pen hersteld, e.d. 

Wat ook opvalt is dat er door die jaren heen veel 

interessante artikelen in de Braakbal terecht zijn 

gekomen. Het wel en wee van de vereniging en van de 

vogels in onze streek komt goed over het voetlicht. 

 

Naast die selectie van oude artikelen vindt u in deze 

Braakbal ook een groot interview van Sarie Katsman (de 

vrouw van…) met een aantal prominente oprichters van 

onze club. Bij een vereniging die al zo lang bestaat, kan 

de ontstaansgeschiedenis langzaam wegzakken uit ons 

geheugen. Dit interview vernieuwt onze herinnering aan 

die geweldige pionierstijd waarin de vereniging tot stand 

is gekomen. 

 

Door het Coronavirus zijn veel activiteiten binnen de 

vereniging tijdelijk op een laag pitje komen te staan. Ook 

het vieren van ons jubileum gaat niet zoals we dat vooraf 

gehoopt hadden. Iedereen blijft, op het moment dat dit 

geschreven wordt, zo veel mogelijk binnenshuis.  

Vanaf het moment dat deze jubileum Braakbal op uw 

deurmat ploft, heeft u in ieder geval weer lekker iets te 

lezen om de tijd door te komen. 

 

Wij hopen dat u door de verhalen van onze vereniging 

door de jaren heen gestimuleerd wordt om zich ook 

actief (of indien mogelijk nog actiever) voor de 

vereniging in te zetten, bijvoorbeeld door eens een 

artikel voor dit clubblad te schrijven, want de Braakbal is 

er voor en door leden. Op sommige pagina’s staat een 

QR-Code zodat u meer info kunt terugkijken. 

 

Veel leesplezier!    
 

 

Historische ontwikkeling van onze VWG 
 

 1979  Laatste kwartaal – publicaties in lokale krantjes van oprichting ‘Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude 

 e.o. 

 1980  Vogelwerkgroep officieel van start 

• Excursies, nestkasten timmeren, knotten op de Kruiskade 

• Najaar, de eerste ‘Braakbal’ verschijnt 

 1981  Start weidevogelbeheer, vlotjes zwarte sterns, eerste weekend naar Texel 

• Het oprichten van het ooievaarsnest aan het Spookverlaat. 

 1983  Al vanaf dit jaar vinden er jaarlijks broedvogel inventarisaties plaats op diverse locaties in het 

 werkgebied 

 1984 De VWG heeft nu officiële statuten en een huishoudelijk reglement 

 1989  De educatie commissie organiseert de eerste cursus vogelzang 

 1990  Viering 10-jarig bestaan van de VWG  

 1993 November oprichting van vogelkijkhut `Amalia` bij het Spookverlaat in Hazerswoude.  

 1995  Vanaf de winter 1995/1996 wordt het werkgebied van de Vogelwerkgroep gebied dekkend geteld in 

 het kader van de wintervogeltellingen van de provincie Zuid-Holland. 

• Broedvogelinventarisatie Spookverlaat e.o. 

 1998 Leden van de VWG leveren een bijdrage aan het Atlasproject Nederlandse Broedvogels van SOVON.  

 1999 Inrichting oeverzwaluwenwand in de ecologische zone `Elfenbaan` langs de N11.  

• Benoeming van een lid van de VWG als wetlandwacht voor `De Wilck`.  

 2000  Vaststelling van het definitieve Tracébesluit HSL met een geboorde tunnel van in totaal 9 km. Onder 

 het Groene Hart, precies onder het weidevogelreservaat `De Wilck` door zullen in 2006 

 hogesnelheidstreinen met een snelheid van 300 km. per uur het gebied op een diepte van 30 meter 

 passeren. Dankzij aanhoudende juridische acties van onder meer een aantal leden van de VWG is dit 

 succesvoorbeeld van natuurbehoud bereikt.  
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• Op 30 maart werd `De Wilck` erkend als Europees Vogelrichtlijngebied, doordat in de winterperiode meer 

dan 1% van de populatie van de kleine zwaan in het gebied verblijft. Dankzij regelmatige wintertellingen 

door leden van de VWG is dit gegeven vastgelegd en gehonoreerd.  

• Wetlandwacht en broedvogelinventarisatie voor De Wilck 

• In mei vond de eerste buitenlandse vogelreis, georganiseerd door de VWG, plaats. Het reisdoel was West-

Polen.  

 2002 Start van een eigen website. 

• Aanleg broedplaats voor visdieven in de 'Elfenbaan' 

 2003  Recordaantal vogels in De Wilck 

• 20 Ibissen in onze weilanden? 

• De Zaagbek wordt geopend! Onze landschapsbeheerders zijn er erg blij mee. 

 2004 Elfenbaan onderdeel van Meerjarenprogramma tegen versnippering 

• Vogelreis naar Hongarije 

• De VWG doet mee aan de Natuurwerkdag 

 2005 Het 25ste levensjaar van de VWG. Ter gelegenheid van ons jubileum in 2005 is een uitgebreid verslag (4A4) 

 gemaakt. 

• Lesbrieven en voederhuisjes voor schooljeugd Rijnwoude 

• Vogelzangcursus voor beginners 

 2006 Knotten blijkt alleen iets voor mannen? 

 2007 Het Zaans Rietveld - Een nieuw vogelgebied 

• Witvleugelstern in De Wilck 

 2008 Vogelzangcursus voor gevorderden 

• Cursus zelf ooievaarsnesten bouwen 

• Naast de Zaagbek verrijst de Houtsnip 

• Vogelreis naar Lesbos 

• Margot's mussenproject. Het begin van een succesverhaal in Leiderdorp 

 2009 De VWG krijgt de vrijwilligersoorkonde van gemeente Rijnwoude. Een welverdiende schouderklop 

• De hoogspanningsleidingen bij De Wilck worden door onze inspanningen van flappen voorzien 

• In het Spookverlaat staan ook vele bijzondere planten 

 2010 Moeten we De Wilck koesteren, beschermen en het niemand vertellen of is bekendheid en bezoek de 

 beste waarborg voor aandacht en zorg in de toekomst? Die vraag speelt telkens weer... "De Wilck op 

 slot?"  

• Jubileumfeest 30 jaar! 

 2011 Oeverzwaluwenwand in de Elfenbaan 

 2012 De Kleine Zwanen houden onze aandacht 

• De Wilck blijkt een schuilplaats te worden 

• Zaans Rietveld krijgt een kijkscherm 

• Geheime vogelhut de Tureluur is opgericht en wordt onthuld voor nauw betrokkenen 

• Reis naar Noordoost Spanje 

 2013 De Wilck krijgt ook vogelkijkschermen 

• Cursus vogels herkennen 

• Op de website verschijnt een fotogalerij met foto's van onze fotografen in ons werkgebied van "onze" 

vogels.  

• In Zaans Rietveld wordt groot wild ingezet om het open karakter van het gebied te behouden 

 2014 De Kleine Zwaan in De Wilck vraagt onze aandacht 

• Reis naar Bulgarije 

 2015 Open dag vanwege ons 35-jarig jubileum 

• Het Spookverlaat wordt weer geïnventariseerd 

• Cursus natuurfotografie 

• In de Munnikenpolder gaan we steeds meer beheer doen en maken we zelf een prachtige 

oeverzwaluwennest-flat. 

 2016 Reis naar Letland 

• We worden actief op Facebook, Twitter en Instagram 
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• De Weidevogelwerkgroep wordt - onder protest - opgeheven, een dieptepunt. Er is geen vogel meer te 

tellen, geen boer sluit contracten af en boeren worden beloond voor plannen en niet voor resultaten.  

• Het schelpeneiland voor de vogelhut Amalia wordt opgekapt 

• Een vos in De Wilck - Discussie! 

• Amalia vernield - Wat een drama als zoveel goede herinneringen verdwijnen 

• Het Bentwoud wordt steeds leuker voor vogelaars 

 2017 Amalia is weer hersteld - Dankzij veel steun en werk. De hele Rijnstreek leefde met ons mee! 

• Onze Opperknotter krijgt waardig afscheid en een geweldige opvolger 

• Een nieuwe loopbrug helpt ons bij het beheer in het Spookverlaat 

• In De Wilck kunnen we een zonnepomp plaatsen met steun van de lezers van het vogeldagboek van Adrie 

de Groot, Geweldig! 

• De Jeugdcommissie wordt opgericht en organiseert zeer levendige activiteiten 

 2018 Reis naar Marokko 

• Ook de AVG wordt bij de VWG nageleefd 

• Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan de Rijn wordt gestopt. Telkens blijkt het beheer onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente Alphen aan den Rijn al de opgebouwde natuur te vernietigen 

• We gaan niet alleen de oeverzwaluwen hut beheren, we gaan het hele gebiedje in de Munnikenpolder 

ecologisch beheren 

• Vogelcursus voor beginners met vele avonden en excursies gedurende een heel jaar trekt 27 deelnemers! 

 2019 Reis naar Portugal 

• Dreiging voor het Rietveld / Spookverlaat en Zaans Rietveld. Er zijn plannen om er een weg door te trekken! 

• Stikstofdepositie wordt een probleem. Onze vereniging kiest daarin positie en dat wordt opgemerkt 

• Nieuwe folders voor Jeugd, knotwerk en algemeen, alle drie in kleur 

 2020 Ganzenexcursie was weer ouderwets succes 

• 40-jarig lustrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ons groot verdriet hebben het weidevogelbeheer en de vlotjes voor de zwarte sterns niet bijgedragen aan het 

behoud van weidevogels en zwarte sterns als broedvogel in het reguliere weiland. 

  

De tellingen hebben bijgedragen aan: 

• Totstandkoming opeenvolgende vogelatlassen. 

• Aanwijzing de Wilck als Natura 2000 gebied. 

• Ondertunneling van de HSL 

• Jachtvrije zone rond de Wilck 

Het knotten heeft bijgedragen aan: 

• Instandhouding diverse geriefhoutbosjes op 

boerenerven 

• Onderhoud Kruiskade als historisch 

landschapselement 

• Goede contacten met Staatbosbeheer 

Lezingen, cursussen en excursies hebben bijgedragen 

aan: 

• Het vergroten van vogelkennis 

• Groei ledental 

• De goede sfeer binnen de VWG 

De “Braakbal’ heeft bijgedragen aan: 

• Uitwisselen van kennis 

• Communicatiemiddel tussen bestuur en leden 

• Waarnemingenlijsten (voor Waarneming.nl 

bestond)  

• Verslagen van excursies, 

broedvogelinventarisaties etc. 

Nestkasten hebben o.a. bijgedragen aan: 

• Behoud steenuil als broedvogel 

• Terugkeer kerkuil als broedvogel 
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Veertig jaar geleden stond een vijftal jonge mannen aan de wieg 

van de 

 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.: 
 

Jaap van der Steen, Cor Kes, Ko Katsman, Henri van Bostelen en Cor Tonkens.  
 

Jaap, Cor en Ko zijn elk op hun eigen manier nog altijd betrokken bij ‘hun kindje’ van toen. 

In dit jubileumjaar kijken ze in De Zaagbek even terug in de tijd. 
 

             (Interview door Sari Katsman) 

‘We waren een stelletje amateurs vol goede bedoelingen’.  
 

 

Vier decennia geleden hadden hun haren nog kleur en 

vertoonden hun gezichten nog nauwelijks een rimpeltje. 

Anno 2020 mogen de kapsels dan wat dunner en 

volledig grijs zijn geworden, en de rimpels niet meer weg 

te poetsen: het enthousiasme voor vogels en de 

vogelwerkgroep is nog onverminderd sterk. Ko (68) en 

Cor (79) zijn nog altijd lid, Jaap (68) betrokken op 

afstand. “Dat gaat nooit meer over.’’  
 

De eerste leden 

Collega-schoolmeesters Jaap en Ko keken sinds 1978 

graag samen vogels. Als vanzelf ontstond een plan om 

een club te vormen die zich actief zou inzetten voor 

vogels, landschap, natuur en educatie. Ko: “We zagen 

toen al om ons heen dat het niet goed ging met de 

vogelstand en ik vond dat ik het niet bij kijken alleen kon 

laten.” Jaap: “Ik telde al vogels voor de voorloper van 

wat nu Sovon heet: het Rijks Instituut Veldonderzoek 

Nederland. Maar dat was voor mij niet de hoofdreden 

om een club op te richten: ik vond het gewoon ook leuk 

om met een aantal mensen samen vogels te kijken.” 
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Buitenman Cor zag ook wel wat in lekker actief bezig zijn 

in groepsverband, met mensen van verschillende 

pluimage. Dus troffen Ko, Jaap, Cor Kes, Cor Tonkens en 

Henri van Bostelen (meestal bij Ko thuis, Den Tollstraat 

27 in Koudekerk), voorbereidingen om een club op te 

richten. Via wat publicaties in het toenmalige huis-aan-

huiskrantje de Hazetkoerier en Rijnpost meldden zich 

binnen de kortste keren al 12 leden aan. 

 Cor: “Ik was al bezig met nestkasten maken, en toen ik 

die wilde gaan ophangen, zag ik dat er al een aantal 

kastjes hing. Die bleken van Siem van der Haas. Deze 

nestkastenbouwer van het eerste uur werd dus ook 

meteen lid.” Na de officiële startdatum van de 

werkgroep, 1 januari 1980, was 19 januari meteen al de 

eerste excursie, waaraan 14 leden deelnamen. “Naar de 

Grevelingen’’, lepelt Ko op. “Jaap en ik haakten 

halverwege af, want we wilden ook nog gaan schaatsen. 

Onze beide hobby’s op één dag verenigen!” 

 

Levende trekschuit  

Cor glimt bij de 

herinnering aan de 

oprichting van het 

ooievaarsnest aan het 

Spookverlaat in 1981, 

waar tot op de dag van 

vandaag ooievaars 

broeden (die met ring 

763 broedt er al 27 

jaar!)  

“Ik had een houten 

heipaal over op het 

werk, en het was nog 

een hele klus om dat ding hier te krijgen, want er lag 

toen nog geen weg langs het Spookverlaat. Wat we 

deden, was de paal in het water van de Papenvaart laten 

glijden. Met een touw om ons lijf gebonden, hebben 

Gerrit van Bostelen, Cor Tonkens en ik de paal als een 

soort levende trekschuit naar het Spookverlaat 

gesleept!” Als het aan de deskundigen had gelegen, was 

er trouwens helemaal geen ooievaarsnest gekomen. Ko: 

“We wonnen van tevoren netjes informatie in, bij Dick 

Jonkers. Die zei: ‘dat wordt niks daar, nooit aan 

beginnen’. Maar iedereen van de vogelwerkgroep had 

zoiets van: dat nest kómt daar gewoon!” Met een grijns: 

“Dat getuigt van grote visie, toch?”  

 

Familie 

In die eerste jaren voelde de toen nog kleine club als een 

soort familie. Iedereen kende elkaar. Knus op stap met 

zijn allen, vrouwen en soms ook kindjes mee, voor een 

paar tientjes per weekend naar de (in de ogen van 

vandaag) wat primitieve Immetjeshoeve op Texel. Cor: 

“Ik heb zelfs babysokjes gekocht voor kraamvisites!” De 

knotters gingen met wat geleende zagen het veld in, op 

een platte wagen met wat blikken erwtensoep, die 

werden opgewarmd in een soort veldkeuken. Je nam 

zelf je koffie mee. Met de komst van nieuw lid Bert van 

der Zwaan veranderde de catering drastisch!  

 

De wereld van ritselen 

en regelen 

Tekenend voor alles in 

die tijd (en nóg wel 

misschien), was het 

‘geritsel’ wanneer er 

iets gefabriceerd 

diende te worden. 

Jaap: “Ko en ik, 

schoolmeesters als we 

waren, kwamen 

terecht in een totaal 

ander wereldje. Waar 

alles gewoon gerégeld 

werd door allerlei mensen. Opeens was het er dan, en 

het kostte niks!” Ko: “Een mooi voorbeeld is Amalia 1, 

de eerste vogelkijkhut. Die zou 5000 gulden mogen 

kosten, was berekend. Nou, dankzij mensen als Jan van 

Ommering en vele anderen stond die hut er opeens in 

een halve dag, en dat heeft zéker geen 5000 gulden 

gekost.” Cor: “Net als dat eilandje. Staatsbosbeheer liet 

er een heel model op los, maar na 3 dagen graven door 

ons wás het er gewoon.”  

Over Amalia 1 gesproken: de herinneringen aan deze 

eerste vogelkijkhut zijn niet compleet zonder de 

anekdote over het tikfoutje in de gepubliceerde 

gemeentelijke vergunning voor deze ‘observatie hut’.  

Dankzij de h die een k werd, haalde Amalia landelijke 

rubrieken als ‘geknipt voor u’.  

 

Geen rangen en standen 

Van tevoren hadden de oprichters nooit kunnen denken 

dat ze zoveel plezier zouden beleven in een club met zo 

veel leden van zo veel verschillende pluimage. Ko: “Ik 

geloof dat ik dát nog het leukst vond en vind: dat rangen 

en standen in zo’n club totaal niet van belang zijn. Ik 

vergeet nooit dat ik tijdens een weekend metselaar Siem 

naast Geert-Jan van Beek, medewerker bij de Riagg, zag 

zitten terwijl ze het fantastisch naar hun zin hadden.” 

Hilarische herinneringen komen boven: “Niemand 

Cor 

Ko 
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verblikte of verbloosde van de gekke dingen die werden 

uitgehaald. Juist dankzij dit soort gekkigheden, de 

humor, de ervaringen, de reizen, het actief bezig zijn, dat 

tikkeltje competitie, dat elkaar een beetje afzeiken: die 

scheppen een band. Dat merk je zeker ook heel goed 

wanneer je mensen verliest: je míst ze.” 

 

Ontroerend 

Ko, Jaap en Cor hebben zeker het idee dat ze 

waardevolle ervaringen hebben opgedaan dankzij de 

werkgroep. Ko: “We legden vlotjes uit, voor de zwarte 

sterns, met Siem en Cor en Henk van Harskamp. Nergens 

een stern te bekennen, en dan opeens, nét na het 

uitleggen van het laatste vlotje, strijkt de eerste stern al 

neer. Dat was…van een ontroerende schoonheid. Het 

roept bij mij echt emotie op wanneer ik eraan denk dat 

die sterns nu gewoon wég zijn. Mensen die niet met 

vogels bezig zijn, missen ze niet. Wij wel. Dat de zwarte 

sterns er niet meer zijn, geeft aan: het gaat niet goed.” 

Cor: “Sommige mensen wéten niet eens wat ze missen. 

Net als de slootkanten: daar groeit niks meer, alleen 

Engels raaigras. In plaats van een zee van dotterbloemen 

en andere plantjes.” 

 

Wapenfeiten 

De vogelwerkgroep heeft in de loop der jaren zéker een 

verschil kunnen maken. Daarvan getuigt een behoorlijke 

lijst van ‘wapenfeiten’ (zie kader elders in dit blad). “In 

het begin was de club niet meer dan een stelletje 

amateurs vol goede bedoelingen. Het overkwam ons 

allemaal maar. Geleidelijk aan zijn we professioneler 

geworden, via ‘trial and error’. We deden kennis op van 

weidevogelbeheer, knotten, subsidies aanvragen. 

Stonden er open voor om te leren.” 

 

Betrokkenheid 

Hun ‘kindje’ van 40 jaar geleden is volwassen geworden. 

Ko: “In het begin doe je, net als bij je eigen kinderen, veel 

vanuit je gevoel. Volwassen worden is ook: loslaten. In 

mijn geval betekent dit dat ik voor de club zo hier en 

daar nog wat doe. Alleen wanneer ik denk: nu gaat het 

echt niet goed, zeg ik daar wat van.” Jaap: “De band 

blijft. Ook op afstand.” Cor: “Ik ben 37 jaar 

‘Opperknotter’ geweest, en nu doe ik meer aan 

inventarisatie en nestkasten en zo. Ik kan rustig zeggen 

dat de club vervlochten is geweest met mijn hele leven, 

en nog. Ik ben ook echt een ‘weidevogelverslaafde’, 

geloof ik.  

 

Vogelen…forever! 

Waarom is en blijft 

actief vogels kijken nou 

zo leuk, wat ís dat toch 

met die vogels? Cor: “Je 

blijft in beweging, 

gezond, lekker buiten. 

Ko: “Vogels kijken 

maakt je hoofd leeg.” 

Jaap: “Het 

onvoorspelbare houdt 

het interessant. En 

misschien dat vliegen 

een gevoel van vrijheid 

uitstraalt?” 

Ko: “Vanochtend, toen 

we hierheen reden, zag 

ik mijn eerste witte kwikstaart van dit jaar. Ik keek er al 

naar uit, en waar zie ik hem? Toen we uit de 

Beneluxtunnel kwamen, op een randje, in een volkomen 

betonnen wereld! Dat dóet me wat, zo’n beestje dat 

besluit juist dáár te gaan zitten. Vogels kijken is 

verrassend. Humor, ook. Wanneer je op het ijs staat, en 

een tureluur hoort. Dat kán niet, denk je dan. Tot je een 

spreeuw op een molenwiek ziet zitten die een tureluur 

imiteert.” Cor: “Ik hou van de variatie in de seizoenen, 

welke vogels je dan weer zult zien. Ik hou van een 

jubelende leeuwerik boven De Wilck, het eerste 

gruttonest, een kievit.” Jaap: “Ik kan zo genieten van de 

eerste zanglijster in de tuin! Het leuke is voor mij: er blijft 

altijd wat te ontdekken.”  

 

  

De tien eigenschappen van een vogelkijker volgens Cor, Jaap en Ko 

Een echte vogelaar:  

1-maakt een scorelijstje 

2-sjouwt overal een vogelboek mee  

3-zet plechtig een kruis bij alweer een nieuwe soort 

4-schept graag een beetje op 

5-fotografeert graag vogels 

6-kijkt supergoed 

7-luistert supergoed 

8-bestudeert het gedrag van vogels 

9-moet geduld hebben 

10-blijft zich verwonderen 

 

Jaap 
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1979/1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

De allereerste 

Braakbal hier: 
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De Braakbal special 

2005 hier te lezen: 
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!! 2007 De eerste Witvleugelstern gespot 

door Adri de Groot in De Wilck !! 
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Het hele verslag van 

Bert is te lezen via: 
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Video’s van de 

Open Dag! 
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Twitter en Instagram zijn 

gestart door 

Vogelsrijnwoude (Gerda) 
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Alle bedrijven en verenigingen worden belast met: 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

U leest in de dagbladen steeds meer over de AVG. 

25 mei 2018 moeten we voldoen aan de nieuwe 

Europese privacyregels. Er is voor het bestuur nog heel wat te 

regelen. Gelukkig zijn er instanties die ons daarbij kunnen 

helpen. U zult via de mail op de hoogte gehouden worden 
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Nieuwe 

Folders!! 
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Het Jaar van Corona virus 

Covid-19 

Foto’s op VWG site 

vóór de coronatijd! 
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