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 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
   Opgericht op 01-01-1980 
         Statutair op 18-06-1984 

 
BESTUUR 
 Interim voorzitter Jos Gerrese 071-5416959 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 Wil Bonte  06-46645593 nestkasten@vogelsrijnwoude.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 11 november 2020 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 08 december 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 
 

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

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Boomvalk 
©Henk van Harskamp 
  

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 
 

Bestuurszaken 
Nu Bas Bijl zijn voorzitterschap heeft neergelegd 
moet ons bestuur op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Op mijn oproep aan de leden is een aantal 
reacties gekomen. Zo heeft Jos Gerrese aangegeven 
als interim-voorzitter te willen optreden. Ook als er 
geen nieuwe voorzitter gevonden kan worden, stelt 
hij zich beschikbaar als voorzitter. Daarnaast zijn er 
diverse namen genoemd voor mogelijke kandidaten. 
Na overleg heeft niemand zich beschikbaar gesteld 
om nu een bestuursfunctie te willen bekleden. 
Daarom hebben wij Jos gevraagd om de taken van 
voorzitter op zich te nemen. Op de Algemene 
ledenvergadering op 13 oktober kunnen de leden 
zich hierover uitspreken. Ook kunnen er dan nog 
tegenkandidaten ingediend worden.  
Voor de intrede van de coronamaatregelen hebben 
wij nog vergaderd op 3 maart. Op 9 juni is er weer 
een bestuursvergadering geweest omdat de regels 
versoepeld werden. In de Zaagbek konden wij de 1,5 
m respecteren. Zoals bekend is, gaat de Jubileum dag 
definitief niet door, alsmede de barbecue voor 
actieve leden, de natuurwerkdag en het weekend 
voor de knotters. Wel proberen wij de lezingen en 
excursies weer op te starten. De excursiecommissie 
heeft een leuk programma opgesteld met 
interessante lezingen en bijzondere excursies zowel 
voor leden als voor publiek. Zie daarvoor de 
Activiteitenkalender.  
Per 1 september zullen de bijeenkomsten gehouden 
worden in de Slotzaal van de Ridderhof. Het adres 
luidt: Arie Hogenespad 1, 2396 WJ Koudekerk aan 
den Rijn. Door de 1,5 m regel is er een maximum 
aantal plaatsen beschikbaar in de Ridderhof, daarom 
moet iedereen zich van tevoren opgeven en zijn 
telefoonnummer doorgeven; er zijn ca 35 plaatsen 
beschikbaar, dat valt dus wel mee. 
 

Algemene ledenvergadering 
Op 6 oktober zal de uitgestelde bijeenkomst 
plaatsvinden. Wij hebben gekozen voor een fysieke 
bijeenkomst en niet voor een vergadering via 
internet. De aangepaste agenda vindt u in deze 
Braakbal. Ruim op tijd zult u de overige stukken 
ontvangen zoals de notulen en het jaarverslag van 
2019. Deze heb ik al eerder toegestuurd en de 
reacties die ik daarna ontving hebben geleid tot een 
aantal aanpassingen in de tekst. We hopen op een 
goede opkomst en inbreng van de leden! 
Wel moet u uw komst van tevoren kenbaar maken. 
Graag herinner ik u er aan dat overtollige materialen 
uit de bibliotheek uitgestald zullen worden die u mag 
meenemen. Als er geen belangstelling voor is, wordt 
dit materiaal vernietigd. 
 

Personalia 
Op 13 mei 2020 is ons lid Charlotte Matthijsse 
overleden. Namens de VWG heb ik een 
condoleancekaart gestuurd aan de familie. 
 

Tracé door het Rietveld/Spookverlaat 
Beter Bereikbaar Gouwe heeft tussen 2 en 10 juni 
online informatiebijeenkomsten gehouden over 14 
ideeën, geselecteerd voor wegen, vaarroutes en 
fietspaden. Uit het totale pakket van 40 zal een keuze 
worden gemaakt. Later dit jaar wordt een aantal 
varianten aan gemeenteraden, verenigde 
vergadering van het Waterschap en Provinciale 
Staten voorgelegd. Naar verwachting zal in 2021 een 
besluit genomen worden. Actuele informatie kunt u 
vinden op www.beterbereikbaargouwe.nl   
 

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMfZH) 
Ons vaste aanspreekpunt is nu mevrouw Nienke 
Schuil, die Susanne Kuipers heeft vervangen. Ik heb 
haar succes gewenst met haar aanstelling en dat wij 
hopen op een goede samenwerking. 
Hoewel alle smienten alweer vertrokken zijn naar het 
hoge noorden, loopt het hoger beroep van de 
Provincie Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid 
nog bij de Raad van State. Hopelijk zal er voor de 
terugkeer van de smienten een gunstige uitspraak 
zijn dat zij niet afgeschoten mogen worden. Wordt 
vervolgd. 
 

Gemeente Alphen 
Begin mei zag ik dat de gemeente aan het spuiten 
was tegen de eikenprocessierups, terwijl op 25 
meter afstand de koolmezen in mijn tuin aan en af 
vlogen om hun kroost te voeden. Op mijn mail aan 
de gemeente Alphen met de vraag of met gif 
gespoten werd, kreeg ik geen antwoord. Na 2 weken 
wederom een mail gestuurd, nu kreeg ik een 
bevestiging van ontvangst en dat ik binnen 3 dagen 
antwoord zou krijgen. Nu 6 augustus wacht ik nog 
steeds op antwoord….  
 

Tenslotte 
Het zijn onzekere tijden met het coronavirus. 
Afhankelijk van een tweede besmettingsgolf kunnen 
activiteiten alsnog geannuleerd worden. Wij zullen 
er alles aan doen om de regels te handhaven zoals de 
1,5 m afstand. Het is verstandig om de mail en onze 
website in de gaten te houden! 
 
 

Pieter Bekooij 
Secretaris
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2020-2021 
 

De verenigingsavonden en verenigingsactiviteiten 
zullen meestal plaatsvinden in de Slotzaal van “De 
Ridderhof”, Arie Hogenespad 1, 2396 WJ Koudekerk 
aan den Rijn. (Beheerder Inge: 071- 3412188). 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 Koudekerkse brug aan de Rijnzijde (voorheen 
Boers), te Hazerswoude-Rijndijk, tenzij anders staat 
vermeld. 
 
Voor publieksavonden en publieksexcursies is 
informatie te verkrijgen bij Gerda van Kleef, tel. 06-
30690756. Publieksavonden zijn voor leden gratis 
toegankelijk. Voor publieksexcursies mag u zich 
aanmelden, maar het is niet verplicht. 

 

    De Secretaris 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  Organisatie 

Di. 01/09 ‘20 20.00 – 22.15 
Openingsavond voor leden met een lezing 
van Louis Westgeest over een bootreis 
naar Spitsbergen 

Louis Westgeest 

Zo. 27/09 ‘20 08.00 – 17.00 Ledenexcursie naar Zeeland  
o.l.v. Ko Katsman Gerda van Kleef 

Za. 03/10 ’20  07.00 – 12.00 Euro Bird Watch Wijnand v.d. Bosch 

Zo. 04/10 ‘20 09.00 – 11.00 Publieks- en ledenexcursie in De Wilck  
o.l.v. Louis Westgeest Gerda van Kleef 

Zo. 04/10 ‘20 14.00 – 15.30 Jeugdactiviteit: Bosgeest maken Charlotte Boer 

Di. 06/10 ‘20 20.00 – 22.30 Algemene Ledenvergadering Pieter Bekooij 

Vr. 09/10 t/m Zo. 11/10 ‘20 Weekend naar Linde in Drenthe Yolanda en Johan 

Za. 24/10 ‘20 20.00 Nacht van de Nacht, publieks- en 
ledenexcursie in het Spookverlaat Gerda van Kleef 

Di. 03/11 ‘20 20.00 – 22.30 
Contactavond bestuur  coördinatoren  
 
 

Pieter Bekooij 
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Di. 10/11 ‘20 20.00 – 22.15 

Lezing voor publiek en leden: Wat voor 
moois is er te zien op Goeree-Overflakkee 
door Ko Katsman 

Gerda van Kleef 

Zo. 29/11 ‘20 08.00 – 17.00 
Ledenexcursie naar Maasvlakte-Voorne-
Kop van Goeree-Brouwersdam o.l.v. Bert 
van Eijk 

Gerda van Kleef 

Za. 26/12 ‘20  09.00 – 12.00 Speciale oliebollenknot voor alle leden 
i.v.m.de afsluiting van het jubileumjaar Jubileumcommissie 

2021 

Vr. 08/01 ‘21 20.00 – 23.00 Nieuwjaarsreceptie voor leden/donateurs 
en partners Rien Vlam 

Za. 30/01 ‘21 08.00 – 17.00 Ledenexcursie Noord-Holland  
o.l.v. Louis Westgeest Gerda van Kleef 

Di. 23/03 ‘21 20.00 – 22.15 Lezing voor publiek en leden Ton Renniers 

Zo. 28/03 ‘21 08.00 – 17.00 Ledenexcursie Polders Poelgeest  
o.l.v. Lex Burgel Gerda van Kleef 

Di. 30/03 ‘21 20.00 – 22.30 Algemene Ledenvergadering Pieter Bekooij 

Ma. 05/04 ‘21 07.00 – 10.00  
Vroege-vogel-wandeling in het Bentwoud 
o.l.v. Louis Westgeest samen met de 
Vrienden van het Bentwoud 

Gerda van Kleef 

Zo. 11/04 ‘21 14.00 – 15.30 Jeugdactiviteit: Vogelhuisjes timmeren Charlotte Boer 

Za. 24/04 ‘21 08.00 – 12.00 
Ledenexcursie Amsterdamse 
Waterleidingduinen o.l.v. Yolanda en 
Johan 

Gerda van Kleef 

Za. 22/05 ‘21 08.00 – 17.00 Ledenexcursie o.l.v. Jikke Lont Gerda van Kleef 

Zo. 13/06 ‘21 08.00 – 14.00 Afsluitende ledenexcursie 
o.l.v. Yolanda en Johan Gerda van Kleef 

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

  

Ledentip: 
 

In de nieuwsbrief van de Consumentenbond wordt een site genoemd over Vogelgeluiden uit 
de hele wereld: 
 

https://www.xeno-canto.org/ 
 

Misschien is deze site bij de Vogelwerkgroep allang bekend,  
maar ik stuur deze toch even. 
 

Groeten, Dick Bruin 
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 Beheeractiviteiten 

 

  

Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

Allerhande 
activiteiten 

Vrijdagochtend 
vanaf 

08.30 uur 

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

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

 

Maaiwerk Zaterdag  
08.30 uur 

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

 
Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  
 

Knotwerk 
Zaterdag 

vanaf 
 08.30 uur 

Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude, 
voor instructie werkzaamheden. 
 

Knotdata:  
2020:  24-10, 07-11, 21-11, 05-12, 19-12, 
 30-12 “Oliebollenknot”. 
2021:  02-01, 16-01, 30-01, 13-02, 27-02, 
 13-03. 
Er komt geen knotweekend in dit najaar,  
geen natuurwerkdag en geen 
knotseizoenopening! 
 

Knotten in het Zaans Rietveld staat onder 
voorbehoud voor de 2e zaterdag van de 
maand gepland vanaf november t/m maart. 
2020: 14-11, 12-12. 
2021: 09-01, 13-02, 13-03. 

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 
Weteringpark (bij de scouting) 
Graag vooraf even melden dat je komt! 
 

2020: 18-09, 23-10, 6-11. 
2021: 29-01, 12-02, 26-02, 05-03, 
 19-03, 16-04. 

Ton Renniers 
(071-5411315 of 

tonrenniers@gmail.com) 
 

Ronald Klingers 
(071-5411198 of 

r.klingers@planet.nl) 

Tel-
weekends 

Zaterdag/ 
Zondag 

2020: 12/13-09, 17/18-10, 14/15-11,  
            12/13-12 
2021:  16/17-01, 13/14-02, 13/14-03, 
            17/18-04 

Ton Renniers 
(071-5411315) 

WBW/EBW Zaterdag EuroBirdwatch2020: 03-10-2020 Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 
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Afscheid van uw voorzitter 
 

 
Dit bericht heeft u allemaal al kunnen vernemen via 
de mail die onze secretaris u heeft toegezonden. 
Van velen ontving ik daarop bericht waaruit bleek 
dat dit wel heel onverwachts kwam. Ook bedankten 
ze mij voor de tijd die ik als bestuurslid en voorzitter 
heb ingezet voor ‘onze’ VWG. Dank voor deze 
hartelijke en spontane reacties. 
 
Waarom zo onverwacht zal ik hier gelijk maar uit de 
doeken doen. Het heeft in ieder geval gelukkig niets 
te maken met mijn/onze gezondheid. We zijn en 
voelen ons nog steeds gezond, ook in de huidige 
‘Corona’ tijd. 
Dat het zo onverwacht is heeft alles te maken met 
het feit dat ik geen onnodige onrust wilde 
veroorzaken, zolang ik er zelf nog niet uit was. Ik 
wilde zeker zijn van mijn besluit om te stoppen als 
voorzitter. Ik heb lang zitten wikken en wegen om 
een punt te zetten achter een functie die ik met 
zoveel plezier heb gedaan. Het is immers fantastisch 
als je van zo’n mooie vereniging als de ‘onze’, de 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. 
voorzitter mag en kan zijn. 
 
En waarom dan toch stoppen. Misschien zullen 
velen onder u het wel herkennen als ik zeg dat mijn 
leven, of dat van u, steeds drukker lijkt te worden. 
Na een arbeidzaam leven denk je lekker van je 
pensioen te gaan genieten. Voor een enkeling 
betekent dat -achter de geraniums gaan zitten-, 
maar voor de meesten onder ons gaat het leven 
verder met het uitvoeren van vele werkzaamheden, 
thuis en/of als vrijwilliger voor een vereniging of 
andere instelling. Binnen een vereniging, van welke 
aard dan ook, is er altijd wel wat te doen en zeker 
binnen die van onze VWG. En het is ook leuk en 
gezellig binnen zo’n vereniging actief te zijn als 
vrijwilliger. Binnen de Vogelwerkgroep zijn er legio 
mogelijkheden om actief te zijn, voor elk wat wils 
zou ik zeggen. De meeste activiteiten kosten ook 
niet veel tijd en vinden veelal buiten plaats. Zo 
wordt er door vrijwilligers aan allerlei tellingen mee 
gedaan, wordt er door veel mensen aan 
landschapsbeheer gedaan, bijvoorbeeld aan het 
Spookverlaat, waar geknot en gezaagd wordt, en 

meerdere activiteiten plaats vinden. Zelf zal ik dat 
ook blijven doen. 
 
De laatste jaren ervoer ik dat mijn/ons leven toch 
wel erg druk werd. Als er afspraken gemaakt 
moesten worden met meerdere vrienden of familie 
nam men vaak eerst met ons contact op om een 
datum te kunnen plannen. Dat besef van een erg 
druk leven kwam wel steeds sterker binnen. Ten 
slotte ga je erover nadenken waar je ruimte zou 
kunnen creëren. Het is moeilijk uit vele leuke 
activiteiten te schrappen. Uiteindelijk heb ik 
besloten te stoppen met het 
bestuurswerk/voorzitterschap van onze VWG. Ik 
hoop dat ik er geen spijt van krijg. 
Het positieve, voor mij althans, is dat ik blijf 
doorgaan -zolang de gezondheid dat toelaat- met 
het tellen van wintervogels, broedvogels, de 
uilenwerkgroepen, landschapswerkzaamheden, 
zingen, oppassen, tuinieren, vogelen, fietsen, 
wandelen en nog veel meer leuke dingen. 
 
Kortom ik stop met het voorzitterschap maar hoop 
u allen nog regelmatig te gaan zien bij de vele uitjes 
die altijd weer door de VWG worden georganiseerd 
of zo maar tijdens het vogelen of bij het knotten of 
andere landschapswerkzaamheden. 
 
Ik wens u allen het allerbeste en hopelijk een 
Coronavrije toekomst. 
 
Tot ziens, 
 

Uw ex-voorzitter, 
Bas Bijl  
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Agenda Algemene ledenvergadering 2020  
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 6 oktober 
2020 in “De Ridderhof”, Arie Hogenespad 1, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn. 
We beginnen om 20.00 uur en willen uiterlijk 22.30 uur stoppen! Halverwege pauzeren we. 
Agenda: 

1. Opening en algemene mededelingen door Jos Gerrese (interim-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, verslag van Privacy Officer Jikke Lont 
e. Lustrum (40-jarig jubileum)  

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). Reserve lid: Ans Looman. 
e. Johan Hoogendoorn treedt af en het bestuur stelt voor om hem als reserve lid te benoemen. 

Ans Looman gaat dan van reserve lid naar fungerend lid (tot 2023)  
6. Bestuurszaken 

a. Bestuursverkiezing: Vacature voorzitter. Het bestuur stelt Jos Gerrese kandidaat. * 
b. Aftredend lid en herkiesbaar Louis Westgeest. * 
c. Overgang van Het Anker naar de Ridderhof. 

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, 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. 
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**  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. 

 
Eventueel kunt u de financiële stukken rechtstreeks opvragen bij de penningmeester. 
Deze worden op de vergadering uitgedeeld. 
 
          Rien Vlam en Pieter Bekooij 
          Secretarissen 
 

 
Ter nagedachtenis aan Charlotte Matthijsse 

 
Charlotte ontmoette ik voor het eerst in het gemeentehuis van Leiderdorp. 
Ik was daar als vertegenwoordiger van onze VWG in verband met de plannen van wethouder P. Glasbeek voor het 
aanleggen van een weide-fietspad door de Hondsdijkse polder en het verlenen van een vergunning voor de aanleg 
van een golfbaan in de Boterhuispolder. In beginsel was ik daar om te spreken tegen de aanleg van het fietspad 
dwars door de Hondsdijkse polder, toen nog een rijk weidevogelgebied, waar wij veel gegevens over hadden. 
 
Charlotte heeft mij toen geïntroduceerd bij de ANV van Ade die veel weidevogel-info hadden over de Boterhuis- 
polder. We spraken af om beiden onze bezwaren tegen de aanleg van de golfbaan in te brengen. 
Dit heeft ertoe geleid dat beide plannen door de gemeenteraad werden afgewezen. Als vogelaar, gedreven teller 
en inventariseerder bij de VWG Teylingen was zij zeer geïnteresseerd in onze activiteiten, raakte enthousiast over 
onze VWG en werd eind 2005 lid.  
Naast haar vele activiteiten in Teylingen bezocht zij regelmatig de vergaderingen en lezingen in Het Anker. 
In het voorjaar van 2019 hoorde zij dat zij ongeneselijk ziek was maar ondanks haar vechtlust heeft zij die strijd 
niet kunnen winnen en overleed zij een jaar later. 
 
Ik herinner mij Charlotte als een vrouw die stond voor haar vogels en de natuur op de Kagerplassen en daar 
omheen. Langs deze weg wil ik, namens de VWG, haar partner, familie, vrienden en bekenden veel sterkte 
toewensen bij dit verlies. 
 

Ik zal haar missen, 
Gerard Brouwers 

 



Vogelwerkgroep 
DE BRAAKBAL       Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
 

11 

Ganzenexcursie Zeeland,  
Zaterdag 25 januari 2020 

 
De jaarlijkse Ganzen(bus) excursie naar Zeeland, was 
op 25 januari, georganiseerd door Louis Westgeest. 
De reis startte in lichte mist, grijze lucht, met 
temperatuur van even boven  0 graden. Onze 
gastheer vertelde dat hij deze week enkele 
observatietochten had ondernomen, ter 
voorbereiding. Zoals wij hem langer kennen, bracht 
hij meteen de stemming erin, met wat leuke 
anekdotes over wat we mogelijk wel of niet zouden 
kunnen aantreffen.  
 

De Kleine Zwaan, ondersoort van de Trompet Zwaan 
uit Siberië, waar 15-20.000 overleven, was nog niet 
te zien vanuit de bus, maar, even buiten het dorp, 
zuidelijk al wel, meldden de mannen op de 
achterbank! Zo hoorden we dat op de 
Shetlandeilanden ook een ondersoort Winterkoning 
populatie te zien is, die daar op (straat-)stenen 
rondloopt, met kortere vleugels en geen doortrekker 

is. Zo ontstaat diversiteit! 

 
Ondertussen scheen inmiddels een prachtige zon en 
luisterden we geboeid naar het verhaal over het 
Heckrund, gefokt via Spaanse, Corsicaanse en 
Hongaarse oer soort, met een kenmerkende streep 
over de rug!  
 
Bij Knooppunt Hellegatsplein, midden op de 

Haringvlietbrug, even voorbij Numansdorp (Z-H). De 
hangmosselcultuur rechts, waar zout- en zoetwater 
scheidt. En links een groep zwartlangharige, 
diklijvige, groot gehoornde Heckrunderen, “die je 
echt liever niet tegen wilt komen, zomaar als 

IJseend    ©Gerda van Kleef 
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wandelaar” voorspelde Louis op dramatische toon, ja 
hoor, ze zagen er zeer imponerend uit!  
 
Er werd op de achterbank nog veel gegrapt over 
link(s) kijken....Dat maakt de reis dubbel geanimeerd 

en driedubbel door aanwezigheid van “Vogelaars van 
de Heerlijkheden” (kersvers uit de oven 
meegenomen en tapborrel uit de ijskast). 
 
Ondertussen zagen wij alvast de eerste buizerd, 
poserend op een boomtak, van oog-tot-oog. Er bleek 
dit jaar een muizenoverschot te zijn geweest en dat 
betekende een voedselrijk feest voor een langer 
verblijf van buizerds! 
Bij de eerste stop, Krammersluizen, op het dijkje aan 
de voet van de windmolen in de rechter plas, 

geoorde futen, brilduiker, pijlstaart en links op het 
drooggevallen wad rondrennende zilverplevieren! 
 
Via de polder naar Battenoord jachthaven en dijk, in 
de mist weliswaar, maar toch kleurig zichtbaar een 
rijtje roze flamingo’s, niet ver van de kust, met nog 
twee donkerder roze kleine Chileense flamingo’s 
erbij! 
 
Vervolgens richting Museum Watersnoodramp (‘53). 
Louis vertelde over de gevolgen van de stormvloed, 
met daarna nog de getijden-vloed, waar 1850 
mensen in verdronken uit de ringdorpen, rond de 
kerk gebouwd, Oude- en Nieuwe-Tonge, Dreischor 
(300 personen). Voor een aantal deelnemers in de 
bus lag het onderwerp nog heel gevoelig, van dichtbij 

meegemaakt; voor anderen herinneringen aan de 
radio en de actie dekens verzamelen. Alle bomen zijn 
vanaf toen afgestorven, meldde Louis, dus er is hier 
altijd jonge aanplant. Het eiland werd één vlakte van 
zand, maar was al in een half jaar schoongemaakt 
door de bevolking!  

 
Bij de caissons, waarin het Herdenkingsmuseum 
gevestigd is, wordt traditiegetrouw gestopt. Daar 
zien we ook altijd weer de brilduiker. In de kwelders 
richting Heerenkeet, zijn groepen kieviten en kluten. 
Ook een lepelaar en 3 kleine zilverreigers. De lunch 
in de nieuwe zijvleugel is welverzorgd en gezeten aan 
lange tafels een sociaal gebeuren (waar we nu in de 
“social distance” tijd met bijzondere herinnering aan 
terug denken!) 
 
De stopplaats Brouwersdam is altijd weer nog een 

zeer geboeid gebeuren, vanwege de roodhalsduikers 
(zonder rode hals dus, want daar zoek je dan 
vergeefs naar), brilduikers, 3 zeehonden bij de uitlaat 
van zoetwatervissen, die in een kolk duiken om te 
vissen. Tenslotte nog altijd even door het 
Botlekgebied, veel techniek en totaal ander beeld. 
Verder op weg terug langs onze vertrouwd Groene 

Brilduiker   ©Gerda van Kleef 

Eider    ©Gerda van Kleef 

Zaagbek    ©Gerda van Kleef 
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Hartgebied met molen en Starrevaartplas, was de 
dag weer fijn geweest! Veel gezien, verheugd 
gelachen en gepraat en van traktaties (!) en de 

verhalen van Louis genoten! Met dank aan dit leuke 
gezelschap

 
Ludy van Popta 

 

Waargenomen soorten Ganzenexcursie 25 januari 2020 
 

Aalscholver Goudplevier Krakeend Sperwer 
Bergeend Graspieper Kuifduiker Spreeuw 
Blauwe reiger Grauwe gans Kuifeend Steenloper 
Bonte strandloper Grote mantelmeeuw Lepelaar Stormmeeuw, 
Brandgans Grote zilverreiger Meerkoet Tafeleend 
Brilduiker Houtduif Merel Torenvalk 
Buizerd Huismus Middelste zaagbek Tureluur 
Grote Canadese gans IJseend Nijlgans Waterhoen 
Chileense flamingo IJsvogel Pijlstaart Wilde eend 
Dodaars Kauw Pimpelmees Wintertaling 
Eidereend Kievit Roodborst Wulp 
Ekster Kleine zilverreiger Roodkeelduiker Zanglijster 
Fazant Kleine zwaan Rotgans Zilvermeeuw 
Flamingo Kluut Scholekster Zilverplevier 
Fuut Kokmeeuw Slobeend Zwarte kraai 
Geoorde fuut Koolmees Smient  
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WAARNEMINGSOVERZICHT SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2019 
 

SOORT SOORT SOORT SOORT 
Knobbelzwaan (5) Havik (1) Koekoek (2) Kleine Karekiet (21) 
Zwarte Zwaan Torenvalk Ransuil (1) Bosrietzanger (7) 
Grauwe Gans (37) Boomvalk Bosuil  (nieuw) Spotvogel (9) 
Soepgans (1) Slechtvalk Kerkuil  Fitis (7) 
Kolgans Waterral (1) Steenuil (nieuw, terr.) (1) Tjiftjaf (23) 
Grote Canadese Gans (2) Waterhoen (10) Gierzwaluw Goudhaan 
Bergeend Meerkoet (21) IJsvogel Vuurgoudhaan 
Nijlgans (1) Scholekster (1) Groene Specht Winterkoning (32) 
Wilde Eend (57) Kievit Grote Bonte Specht (4) Koolmees (19) 
Soepeend (7) Witgat Veldleeuwerik Pimpelmees (13) 
Krakeend (9) Oeverloper Boerenzwaluw Kuifmees (nieuw) 
Slobeend Tureluur Huiszwaluw Staartmees (1) 
Smient Grutto Witte Kwikstaart (1) Boomkruiper (8) 
Wintertaling Wulp Grote Gele Kwikstaart Ekster (3) 
Krooneend Regenwulp  Heggenmus (12) Gaai (4) 
Kuifeend (11) Watersnip Roodborst (3) Zwarte Kraai (9) 
Fazant (5) Kokmeeuw Blauwborst (w) (1) Spreeuw (1) 
Fuut (5) Stormmeeuw Tapuit Huismus 
Dodaars Zilvermeeuw Koperwiek Ringmus 
Aalscholver Kleine Mantelmeeuw Zanglijster (4) Vink (17) 
Grote Zilverreiger Visdief Kramsvogel Keep 
Blauwe Reiger Stadsduif Merel (21) Putter (3) 
Ooievaar (witte) (1) Holenduif (3) Tuinfluiter (9) Groenling 
Lepelaar Houtduif (11) Zwartkop (33) Sijs 
Buizerd (3) Turkse Tortel Rietzanger (4) Rietgors (1) 
Sperwer Halsbandparkiet (5) Cetti’s Zanger Totaal 105 soorten 

 
De 15 broedvogel-inventarisatierondes leverden allereerst in totaal 82 waargenomen soorten in/   boven/direct 
naast het onderzoeksgebied op. Dit overzicht werd aangevuld met waarnemingen van andere VWG-leden en 
betrouwbare waarnemingen uit Waarneming.nl. Uit educatief oogpunt is dit alles zeker wel zinvol om “mee te 
nemen”.  Alles bij elkaar werden er [veldrondes inventarisatieperiode 2019 (maart/ aug.) en de daarbuiten 
liggende datums] 105 vogelsoorten waargenomen. Naast het broedvogel- inventarisatiewerk kwamen er 23 
soorten in 2019 bij. 
Broedvogels in 2019 zijn vet weergegeven, tussen haakjes daarachter het aantal geldige territoria.  
Vet tevens cursief worden de broedvogelsoorten vermeld, die in 2019 niet als geldig konden worden 
aangemerkt, maar wel werden waargenomen en in de periode 1995/2018 minstens eenmaal geldig een 
territorium hadden bezet. Van de 78 soorten die vanaf 1995 t/m. 2019 ooit in het gebied territoriaal geldig 
waren, zijn er 65 in 2019 waargenomen. Daarvan waren 51 wel en 14 niet geldig territoriaal. 
Er dienden zich in 2019 3 nieuwe gebiedssoorten aan (cursief onderstreept): Steenuil (territoriaal), 
gebiedsvolgnr. 199, BVI-team, voorjaar 2019; Kuifmees, gebiedsvolgnr. 200, waargenomen 16-07-2019 bij de 
Amaliahut (via waarneming.nl); Bosuil, gebiedsvolgnr. 201, o.a. in/nabij boskavels tussen de Amaliahut en 
boerderij Koot (waarnemingen van o.a. Cor Kes, Johan v.d. Haven in het najaar 2019).    De in 2018 voor het 
eerst waargenomen Cetti’s Zanger liet zich niet zien/horen tijdens de broedvogel-inventarisatierondes 2019, is 
daarna door diverse VWG-leden gehoord/gezien op verschillende plekken. 
In totaal zijn er nu 201 gebiedsvogelsoorten waargenomen in de nu veertig jaren spiedwerk 1980/2019. 

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

Bert van Eijk 
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Zagen, zagen, wiedewiedewagen 
JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER SEIZOEN 2019-2020 

 

We zijn over de helft van onze essenrooiactie heen. Sommige van onze knotters zullen meer dan opgelucht 
zijn als het over is en we weer meer aan andere landschapsklussen toekomen. Anderen gaan misschien dat 
echte bosbouwwerk wel een beetje missen. Maar het blijft altijd leuk om met elkaar alle klussen op onze 
mooie Kruiskade te klaren.  Hieronder een impressie van alles wat er afgelopen seizoen weer gebeurd is.   
 
De opperknotter op het derde treetje 
We beginnen steeds meer van onze nieuwe “baas” te 
houden, onze opperknotter Bert. Dat komt ook 
omdat hij zelf zo ontzettend veel werk verzet, met 
name in de houtverkoop. De hele zomer en winter 
door is hij in touw voor de knotploeg, bijna alle dagen 
van de week! Hij wist met al die houttransporten 
zelfs onze aanhanger zo uit te wonen, dat er in mei 
2019 een nieuwe aanhanger moest worden 

aangeschaft, omdat de oude niet langer 
verantwoord de weg op kon. Pas na reparatie kon de 
oude aanhanger nog voor kleine ritjes op en rond de 
kade worden ingezet. Wel handig: twee aanhangers 

die afwisselend achter de geleende minitrekker 
werden gehangen voor de houtafvoer.  
 
De alliantie met de knotters van het Zaans Rietveld 
Voor het derde seizoen kwamen wij onze broeders 
en zusters van het Zaans Rietveld helpen met het 
wegwerken van achterstallige klussen in dat gebied. 
Omgekeerd is een aantal van die knotters ook bij ons 
aan de slag geweest, toen hun opperknotter, Peter 
Benes, was uitgevallen wegens ziekte en zij toch wel 
graag in de natuur aan de slag wilden.   
 
Voorjaars- en zomerklussen 2019 
De voorjaars- en zomerklussen verliepen een beetje 
zoals steeds in de afgelopen jaren: aanplanten, 
opschietende bramen verwijderen, snipperpaden 
onderhouden en heel, heel veel hout zagen, kloven 
en verkopen. Daarnaast gingen Wijnand en Nico aan 
de slag met het verwijderen van begroeiing op het 
eiland voor de vogelhut.   
 
Eind juli 2019 begonnen we weer met het kappen 
van zieke essen. Als eerste werd het perceel naast de 
toegangsweg naar de boerderij van De F. aangepakt. 
Daarna gingen we door naar Miech. 
 
De Natuurwerkdag 
Ook in 2019 hielden we weer een Natuurwerkdag op 
onze locatie. Samen met wat gasten pakten we op 2 
november jl. twee mooie klussen op. We gingen de 
bomen en struiken in het moerasgebied, vanuit de 
vogelhut gezien aan de rechterzijde van de vogelplas, 
terugzetten, om te voorkomen dat dit gebied 
verbost. Daarnaast gingen zeven vrijwilligers (vooral 
gasten) op het vogeleiland door met het onkruid 
verwijderen. We werden tijdens deze klussen 
overvallen door een enorme regenbui, maar dit 
mocht de pret niet drukken. Het was weer een 
geslaagde werkdag. Later dit seizoen werden beide 
klussen door onze eigen mensen afgerond. Voor het 
eiland had dat als resultaat dat er voorjaar 2020 weer 
een scholeksterpaar op het eiland heeft gebroed. 
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Het seizoen samengevat 
Na de start van het nieuwe winterknotseizoen -eind 
oktober- gingen we door met het verwijderen van de 
essen op de percelen ter weerszijden van het 
toegangspad naar de boerderij van Miech. Dit werk 
werd steeds voorafgegaan door Bert, die met zijn 
bosmaaier de ondergroei van bramen te lijf ging, om 
zo ruimte te maken voor het rooien van de essen. 
Bovendien haalden we met behulp van de Tirfor in 
november nog een aantal resterende essen, die 
moeilijk te rooien waren omdat de valrichting 
ongunstig was, op het perceel bij De F. weg. Bij die 
klus stuitten we op de aanwezigheid van twee 

cavia’s, die daar kennelijk gedropt waren. Na enige 
weken zijn deze leuke beestjes door een 
dierenliefhebber weggevangen en naar de opvang 
gebracht. 
 
Daarna gingen we door met het verwijderen van 
essen op de bospercelen aan weerszijden van de 
toegangsweg naar de boerderij van Miech en in het 
tweede perceel vanaf de N11. We vorderen gestaag 
met de taak om essen te rooien uit de bospercelen. 
Als we in dit tempo doorgaan, zijn we over twee 
seizoenen wel klaar met deze klus.  
Dat gaat lang niet zo snel als het verwijderen van de 
essen op de drie percelen ten zuiden van de 
ooievaarspaal, dat in opdracht van SBB door een 
aannemer is gebeurd. Wat een kaalslag. Het hele bos 
werd daar in één week in januari 2020 omgekieperd. 
Bezoekers vroegen zich vertwijfeld af wat daar 
gebeurde. En eerlijk gezegd vonden wij het ook erg 
rigoureus. Kon SBB het niet aan ons overlaten? Viel 
er voor SBB zo veel geld te verdienen met deze 
ingreep?  Er is ongeveer 500 kuub essenhout in één 
keer gerooid. Bij ons had het nog een tijdje langer 
geduurd, maar een geleidelijke ingreep zoals wij dat 
doen, is volgens mij beter voor de natuur. Veel 
minder insporing en daarmee vernietiging van het 
bodemleven, om maar iets te noemen.  

 
De klus om bomen en struiken te verwijderen in het 
moerasgebied ten zuiden van de vogelplas werd na 
de Natuurwerkdag in drie ochtenden afgerond.  
 
Op de kade werd door Sjon, met wisselende hulp (op 

vrijdag vaak door onze nieuwe knotter Ruud) voor 
het derde seizoen gewerkt aan het achterstallig 
onderhoud. Het schiet al aardig op, de 
werkzaamheden zijn vanaf De F. drie jaar geleden 
inmiddels tot voorbij Miech gevorderd. 
Net voorbij Miech stond een aantal grote, oude en 
aftakelende populieren. Deze zijn in december door 
een aannemer in opdracht van SBB verwijderd. Deze 
aannemer leverde keurig werk af. 
 
Aan het eind van het seizoen kwam SBB onverwacht 

nog met wat klusjes. De eiken op de nog niet 
geknotte delen van de kade moesten deels worden 
vrijgezet. Een ijverige boswachter had met oranje 
stippen aangegeven welke bomen rond de eikjes 
precies moesten worden afgezaagd. Dat kwam wat 
flauw over, te meer daar we volgend seizoen sowieso 
alle essen en elzen op dat deel van de kade 
verwijderen. 
En we moesten, nadat SBB van het waterschap een 
schriftelijke waarschuwing had gekregen, met spoed 
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langs de gehele kade de over het water hangende 
takken verwijderen. Deze klus werd op de laatste 
knotzaterdag geklaard. 
Ook moesten we wat reparaties aan een bruggetje 
op de kade uitvoeren en dat bruggetje van gaas 
voorzien, tegen het uitglijden. Dat klusje was snel 
geklaard. 
Het laatste klusje dat SBB voor dit seizoen voor ons 
in petto had, was behoorlijk wat ingrijpender. Op hun 
verzoek hebben wij in de buurt van boer Beukeboom 
het enige jaren geleden afgeplagde stukje grond van 
opschot van elzen ontdaan. Enige honderden elzen 
van inmiddels gemiddeld 2,5 meter hoog waren 
bezig om dit moerasgebiedje te veranderen in bos. 
We hebben ze met de schop met kluit en al 
uitgestoken, een zwaar karwei. Dat werd na de 
eerste werkdag wat verlicht door inzet van het kleine 
trekkertje, dat soms nog best veel moeite had om de 
boompjes, waarvan de wortels grotendeels al met de 
schop waren los gestoken, met een lang touw uit de 
modder te trekken. Een deel van deze jonge elzen 
hebben we geplant op de kade, op de plek waar de 
oude populieren verwijderd waren. Daar hadden 
Margot, Nils en ik eerder ook al wat wilgenslieten in 
de grond gestoken, in de hoop dat daar mooie 
knotwilgen uit groeien.  
 

Het was een erg nat en stormachtig seizoen, wat 
soms te merken was aan de hoeveelheid knotters. 
Het is geen fijn vooruitzicht om een ochtend in de 
regen te werken. Des te groter het compliment voor 
degenen die dat toch hebben gedaan. 
 
Sjon en zijn vaste maatje Ruud hebben ook het 
insectenhotel een betere plaats in het (nu gerooide) 
bosperceel bij Miech gegeven, een plek met meer 
zon, in de hoop dat dit meer wilde bijen en andere 
insecten aantrekt.  
 

In februari 2020 trokken de stormen Ciara en Dennis 
over ons land. Ze richtten nogal wat stormschade 
aan, ook op de kade en in de bospercelen. De schade 
op de kade werd bijna onmiddellijk door Bert 
opgeruimd, de schade in de bospercelen werd en 
wordt in de loop van de tijd samen met de rooi van 
de essen ter hand genomen. 
 
 
Uitreiking van de “Gouden plons” 
Eindelijk hadden we weer eens een lachwekkende 
waterbelevenis. Dat gebeurde in juni 2019, toen 
twee van onze knotters, Wijnand en Nico, met de 
roeiboot naar ons eiland voor de vogelhut gingen. De 
bedoeling was om daar weer onkruid te verwijderen. 
Dit broedeiland moet kaal blijven, in de hoop dat 

daar visdieven of zelfs kleine plevieren willen gaan 
broeden. Maar op het eiland aangekomen, 
ontdekten zij dat er nog een scholeksternest 
aanwezig was, met 4 eieren. Toen zij daarom het 
eiland weer wilden verlaten, bleek dat zij de roeiboot 
niet goed hadden vastgelegd, waardoor deze een 
eind verderop in de plas dreef. Wijnand ontdeed zich 
van de nodige kleren en stapte pardoes de plas in om 
de boot weer terug te brengen.  
Een terechte winnaar van deze wisseltrofee.  
 
    Ronald Klingers 
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BROEDVOGELOVERZICHT DE WILCK 2019 
 
Conclusies: 

 
Om te beginnen aandacht voor het aantal geldige broedvogelsoorten: dit ontloopt elkaar in 2018 en 2019 niets, 
namelijk 31 en 31. Minstens zo belangrijk en interessant is het totale aantal territoria: ook dit scheelt erg weinig, 
namelijk 446 in 2018 en 451 in 2019, dus een geringe stijging van 1,1%. 
De Wilck is van belang voor bedreigde broedvogels: 10 in het weidevogelreservaat broedende soorten staan op 
de Rode Lijst en 4 op de Oranje Lijst (beiden van 2016), gezamenlijk 14 soorten met in totaal 238 territoria in het 
verslagjaar 2019. Dit is maar liefst 45% van alle broedvogelsoorten + 53% van de territoria. 

Per soort bekeken, lopen de verschillen soms wel flink uiteen. Een stijging van meer dan 20% zien we bij 
Meerkoet, Slobeend, Wintertaling, Zomertaling en Fazant. Natuurlijk is bij de drie laatstgenoemde soorten het 
geringe aantal geldige territoria ook een oorzaak van de relatief forse groei vergeleken met 2018. Vergeleken 
met 2018 kenden 9 soorten een toename. De Slobeend valt daarbij echt op: opvallend in de plus vanuit een 
redelijk aantal het jaar ervoor (van 9 naar 13). Ook de Tureluur heeft een groeistapje gemaakt (2 territoria), net 
als de Scholekster (1 vestiging in de plus). 

Exact dezelfde aantallen als in het voorgaande jaar 2018 treffen we aan bij ook 9 soorten. Het is zeker van 
belang dat hierbij soorten als Smient en Graspieper zijn, alsook Waterhoen, Kluut en Kleine Plevier. 

Minder goed deden 13 soorten het, wat wil zeggen dat dit 41,9% is van de 31 soorten die er in 2019 territoriaal 
waren. Jammer is dat zowel Kievit (- 3) en Grutto (- 5) hierbij betrokken zijn; weliswaar met relatief kleine 
aantallen, maar elke primaire weidevogel minder is er één te veel. Ook de Gele Kwikstaart valt in de min: van 3 
naar 2; de Veldleeuwerik vertoont een jammerlijk forse terugval van 7 naar 4. 

Patrijs, Kemphaan en Putter zijn in dit overzichtje afgevoerd, omdat zij in 2018 en 2019 op nul vestigingen 
stonden. Wulp + Watersnip komen als weidevogels nog niet resp. recentelijk niet meer in het gebied voor. 

Een aantal andere kleine zangvogels gebruikt in geringe aantallen De Wilck als broedgebied. Daarbij is het fijn 
dat de Kneu zich als Rode Lijstsoort 2016 nog steeds, zij het op het nippertje, weet te handhaven. 

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

SOORTNAAM 2018 2019 SOORTNAAM 2018 2019 
Knobbelzwaan  5  4 (-20%) Scholekster  32  33 (+3%) 
Grauwe Gans  43  42 (-2%) Kluut  1  1 (0%) 
(Gr.) Canadese Gans  15  14 (-7%) Kleine Plevier  2  2 (0%) 
Brandgans  6  4 (-33%)  Kievit  75  72 (-4%) 
Nijlgans  1  1 (0%) Tureluur  30  32 (+7%) 
Bergeend  5  4 (-20%) Grutto  72  67 (-7%) 
Wilde Eend  40  44 (+9%) Veldleeuwerik  7  4 (-43%) 
Smient  2  2 (0%) Graspieper  2  2 (0%) 
Slobeend  9  13 (+44%) Gele Kwikstaart  3  2 (-33%) 
Krakeend  27  31 (+15%) Rietzanger  4  2 (-50%) 
Wintertaling  2  3 (+50%) Kleine Karekiet  2  1 (-50%) 
Zomertaling  1  4 (+300%) Bosrietzanger  1  0 (-100%) 
Kuifeend  13  13 (0%) Kneu  2  1 (-50%) 
Fazant  2  3 (+50%) Rietgors  2  2 (0%) 
Fuut  1  1 (0%) Aantal soorten  31  31 (0%) 
Waterhoen  2  2 (0%) Aantal territoria 446 451 (+1,1%) 
Meerkoet  37 45  (+22%) Vet =  Rode  Lijst  NL  

broedvogels  2016       
Vet+cursief = 
Oranje Lijst ↗ 

NL broed-
vogels 2016 
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Nieuwe ervaring!! 
Op veel plekken heb ik al 
scholeksters zien broeden. In 
maisvelden, in weilanden, in 
een knotwilg, op schorren, op 
een plat dak, maar nog nooit op 
een paal. 

Op 19 mei fietsten we een 
rondje Oosterschelde. De 
terrassen waren nog dicht en 
we hadden zelf onze lunch 
meegenomen. Zo halverwege 
kregen we trek en zochten een 
mooi plekje. Op een voormalige 
zeedijk op Noord-Beveland 
vonden we dat plekje. Ik had al 
wel een scholekster op een paal 
van een golfbreker zien staan, 
maar dat komt wel meer voor. 
Op een gegeven moment 
attendeerde Sarie me op een 
scholekster liggend op een wat 
uitgeholde paal. De vogel bleef 
ondanks onze aanwezigheid 
rustig zitten. Uit mijn tijd van 
weidevogelbeschermer weet ik 
nog dat als een scholekster zo 
vast op één plekje blijft zitten, 
de eieren op uitkomen staan. 
Maar dit had ik nog nooit 
gezien, een scholekster 
broedend op een paal! De 
partner stond een paar palen 
verderop de wacht te houden. 
Ik ben benieuwd wat er van het 
broedsel terecht is gekomen. 

Vogels kijken: altijd boeiend! 

   
   
   
  Ko Katsman 
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WAARNEMINGSOVERZICHT DE WILCK 2019 
 

Knobbelzwaan Kleine Zilverreiger Bosruiter Graspieper 
Zwarte Zwaan Grote Zilverreiger Witgat Witte Kwikstaart 
Kolgans Blauwe Reiger Tureluur Gele Kwikstaart 
Grauwe Gans Purperreiger Zwarte Ruiter Grote Gele Kwikstaart 
Soepgans Ooievaar Groenpootruiter Roodborst  
Toendrarietgans Lepelaar IJslandse Grutto Paapje 
Grote Canadese Gans Zeearend Grutto Tapuit 
Brandgans Bruine kiekendief Regenwulp Zanglijster (geb. nr. 174) 
Nijlgans Blauwe Kiekendief Wulp Kramsvogel 
Bergeend Buizerd Watersnip Merel 
Smient Havik Kemphaan Grasmus 
Slobeend Sperwer Kokmeeuw Rietzanger 
Krakeend Torenvalk Stormmeeuw Kleine Karekiet 
Pijlstaart Slechtvalk Zilvermeeuw Winterkoning 
Wilde eend Waterhoen Kleine Mantelmeeuw Kuifmees  (geb. nr. 173) 
Soepeend Meerkoet Grote Mantelmeeuw Ekster 
Wintertaling Scholekster Visdief Gaai 
Zomertaling Kluut Holenduif Kauw 
Krooneend (geb. nr. 172) Kleine Plevier Stadsduif Zwarte Kraai 
Tafeleend Bontbekplevier Houtduif Spreeuw 
Kuifeend Goudplevier Turkse Tortel Huismus 
Nonnetje Zilverplevier Gierzwaluw Ringmus 
Fazant Kievit IJsvogel Vink 
Dodaars Bonte Strandloper Grote Bonte Specht Kneu 
Fuut Kleine Strandloper Veldleeuwerik  Putter 
Aalscholver Temminck’s Strandl. Boerenzwaluw Rietgors 
Koereiger  Oeverloper Huiszwaluw  Totaal: 107 soorten 

 
In 2019 werden in dit SBB-gebied De Wilck totaal 107 vogelsoorten waargenomen. Daarvan waren er 3 nieuw 
voor het gebied: Krooneend (gebiedsvolgnr. 172) via waarneming.nl (2019-05-18,2 ex.) en Kuifmees (2 adulte 
vogels) (gebiedsvolgnr. 173), ook via waarneming.nl en ingevoerd door ons oud-lid Wilfred Alblas op 2019-04-26. 
Beide soorten werden waargenomen bij het plasje van De Wilck–Oost. De derde nieuweling werd door Cor Kes 
aangedragen: de Zanglijster (gebiedsvolgnr. 174). 
In de vier voorafgaande jaren (2018 aflopend t/m. 2015) werden in dit gebied respectievelijk 104, 107, 90 en 98 
vogelsoorten waargenomen. Gemiddeld komt dit neer op jaarlijks 100. De “oogst” in 2019 bleek dus een 
recordevenaring van die in 2017. Maar ook in de navolgende, al jarenlang door de VWG gemonitoorde (broed-
)vogelgebieden Spookverlaat/Kruiskade en De Houtkamp, schommelen de jaarlijkse opsommingen soms relatief 
aanzienlijk.  
Ter minieme vergelijking: het jaar 2019 leverde voor het SBB-gebied aan de oostkant van de Gemeneweg, 
Spookverlaat/Kruiskade, 105 vogelsoorten op, het totale aantal in de periode 1980/2019 staat er sinds 2019 op 
201. Aangaande het recreatieve natuurgebied park/heemtuin De Houtkamp in Leiderdorp zijn de cijfers voor 
2019: 73 soorten, het hele tijdvak 1980/2019 leverde er 165 op. 
De meeste waarnemingen komen van Cor Kes en Johan van der Haven via het Meetnet Weidevogels en het 
BMP, de Sovon-Wintertellingen, verder van andere VWG-leden, uit Waarneming.nl en de gebiedswebsite. 
 
                      Cor Kes, Johan van der Haven (+ ondersteuning van Bert van Eijk) 
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DE BOERENZWALUW 
 
Waarom de boerenzwaluw een lange gespleten 
staart heeft. 
 

Geniet u ook zo van de sierlijke, vrolijk babbelende 
boerenzwaluwen als u op het platteland fietst? Dan 
weer vliegen ze hoog in de lucht, dan weer scheren 
ze laag over de weiden en het water. U herkent ze 
aan de lange, gespleten staart. Hoe de 
boerenzwaluw aan deze opvallende staart is 
gekomen, is een tragisch verhaal vol huiselijk geweld. 
 
Luister naar deze oude Duitse legende: 
Er was eens een alcoholist die de hele dag in het café 
zat, terwijl zijn zachtaardige vrouw thuis van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat gebogen over de 
naaimachine een karig inkomen bij elkaar naaide. 
Buren schoten haar vaak te hulp in haar povere 
bestaan. Op een dag kwam de zuiplap weer dronken 
thuis en hij werd razend toen het eten niet snel 
genoeg op tafel werd gebracht. Hij sloeg het 
meubilair kort en klein en richtte daarna zijn woede 
op zijn vrouw. Hij sloeg haar zo hard dat ze in elkaar 
zakte. Toen de man begon te schoppen, schoten de 
goden de arme vrouw te hulp. Ze veranderden haar 
in een ranke vogel die aan de mishandeling kon 
ontsnappen door naar een balk in de zoldering van 
de kamer te vliegen. Vanuit de hoogte keek ze naar 
de razende dronkaard, die door de 
gedaanteverandering van zijn vrouw helemaal 
buiten zinnen was geraakt en probeerde de vogel 
met en mes te verwonden. De vogelvrouw dook snel 
weg maar het mes boorde zich nog net in de veren 
van haar staart. Om de volgende aanval te ontlopen 
trok ze zich wanhopig los, waarbij haar staart in 
tweeën scheurde. Zo vloog ze door een open 

bovenraampje naar buiten, hoog de lucht in. Daar 
vliegt ze tot op de dag van vandaag en nog immer 
met een gespleten staart, als symbool van haar 
vrijheid.  
 
Ondanks alle ellende die ze had meegemaakt, bleef 
ze van de mensen houden, vooral van de 
hardwerkende boeren op het land. Daarom leeft de 
boerenzwaluw vooral in de buurt van boerderijen en 
nestelt ze graag in de stallen. Nog altijd is ze heel 
ijverig en vangt de insecten die de dieren en de 
mensen op de boerderijen lastigvallen. Daarom zijn 
alle boeren trots op hun boerenzwaluwen en zorgen 
ze liefdevol voor goede broedplaatsen en open 
raampjes in de schuren. Boeren weten het zeker: 
broedende boerenzwaluwen in de boerderij zorgen 
voor geluk. 
 

Hoe langer de staart van een mannetje, hoe 
populairder hij is bij de vrouwtjes. Boerenzwaluwen 
leven op het rustige platteland bij boerderijen waar 
veel insecten voorkomen. Ze broeden in schuren, 
onder afdakjes en bruggen en brengen 2 nesten 
groot. Jaarlijks keren ze terug naar dezelfde 
nestplaats. In één zomerseizoen verschalkt een 
zwaluwgezin wel een miljoen, vooral grotere 
insecten! Van half april tot eind september vliegt de 
boerenzwaluw vrolijk duikelend en kwetterend in 
onze streken; ze overwintert in Midden- en West-
Afrika, zo’n 8000 km hiervandaan.

Els Baars, (www.natuurverhalen.nl) 

Boerenzwaluw   ©Adri de Groot 

Jonge boerenzwaluwen  ©Adri de Groot 
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Een maag vol elastieken 
 
Op land is de plasticsoep een rubberberg, ziet 
Kees Moeliker bij een ooievaar. 
 

Ze laten nog steeds een diepe indruk achter, de 
foto’s die Chris Jordan in 2009 maakte van 
albatroskarkassen vol kleurrijk plastic. In de 
flessendoppen, wegwerpaanstekers en 
tandenborstels waarmee de zeevogelkuikens 
gevoerd werden, herken je onmiddellijk je eigen 
afval. Het blijkt dat de plasticsoep die de oceanen 
vervuilt ook daadwerkelijk gegeten wordt.  
 
Maar ook op het land loert het gevaar van 
zwerfafval. Neem de ooievaar die op 15 juni 2019 
langs de Schalkwijkse Wetering in Houten uit het 
nest viel. Bij de Vogelopvang Utrecht 
vertrouwden ze de opvallend harde en geel 
doorschijnende buik niet en werd de jonge, nog 
niet vliegvlugge vogel overgedragen aan de zorg 
van Dierenkliniek Hoograven. Daar bleek dat er 
geen redden meer aan was: de maag zat 
stampvol met postbode-elastieken.  
Vanwege de fatale interactie tussen vogel en 
mens kreeg de elastiek-ooievaar samen met zijn 
laatste maaltijd een plaats in de expositie Dode 

dieren met een verhaal van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam.  
 

De ooievaar is strikt carnivoor. 
Bij analyse van de maaginhoud (490 
gram) bleek de ooievaar behalve 
met elastieken van het brede 
‘postbodetype’ ook met enige dunne 
elastiekjes en een bruinleren 
polsveter gevoerd te zijn. Van 
natuurlijk voedsel ontbreekt elk 
spoor. De doorwortelde aarde die 
ook in de maag zit, is eerder 
bijvangst van de elastieken dan een 
bewuste voedselkeuze, want de 
ooievaar is strikt carnivoor.  
 
Waarom dan elastieken? Jonge 
ooievaars blijken volgens de 
vogelliteratuur veelvuldig met 
regenwormen gevoerd te worden. 
Dat moet ook met de vogel uit 
Schalkwijk het geval geweest zijn, 
ware het niet dat zijn ouders een 

partijtje afgedankte elastieken als een 
regenwormenbonanza hebben aangezien. Dat is 
elders ook voorgekomen.  
 
Een speurtocht langs Franse ooievaarsnesten 
bracht in 2011 aan het licht dat nesten binnen 
drie kilometer van open vuilnisbelten tot wel 
twintig elastieken bevatten. Soms werden er ook 
fopspenen en ander wormvormig afval 
aangetroffen. Bij sectie op 57 dode Franse 
ooievaars werd bij 15 vogels elastiek in de maag 
gevonden. Zeven van deze vogels waren door 
verstopping van het maagdarmkanaal gestorven.  
In de wijde omgeving van het ooievaarsnest in 
Houten zijn geen vuilnisbelten. Maar er moet 
daar ergens een opvallend hoge elastiekdichtheid 
(geweest) zijn. Aangezien de multifunctionele 
postbode-elastieken ook thuis, op kantoor en in 
de bos- en tuinbouw worden gebruikt, is een 
verwijtende vinger naar een elastiek dumpende 
postbezorger niet terecht. 

 
(Bron: NRC 19-11-2019) 

Maaginhoud van een ooievaar NMR 9989-06147.  
Foto Natuurhistorisch Museum Rotterdam  
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Jubeljaar 

Speciaal om te vieren dat onze Jubileumcommissie 
zo’n mooi programma voor het 40-jarig bestaan van 
onze vereniging had samengesteld, had ik voor de 
vergadering van die commissie eind 2019 een lekker 
Mexicaans biertje in huis gehaald. Aan het eind van 
de vergadering riep ik: “Iedereen Corona?!”, en wist 
toen nog niet wat voor een onheilsspreuk ik 
daarmee had uitgesproken over het jubeljaar.  
 

Want bij het woord Corona denkt inmiddels niemand 
meer aan bier of sigaren, maar aan een vreselijk 
virus, dat onze jubileumviering behoorlijk heeft 
doorkruist. Het jaar 2020 begon nog zo feestelijk. De 
Nieuwjaarsreceptie werd beter bezocht dan ooit 
tevoren, de voorzitter sprak daar -naar nu is 
gebleken- zijn “famous last words” uit, en we 
speelden een te gekke pubquiz.  
 

Kort daarna mochten we niet meer in groepen bij 
elkaar komen en daardoor viel het beoogd 
hoogtepunt van het jubileum meteen in het water. 
Geen Open Dag! Alle voorbereidingen waren voor 
niets. De catering, die zou worden verzorgd door Cas 
Spijkers, werd afbesteld. We moesten de Rolling 
Stones afzeggen (Mick was pissed off!). Jochem 
Myjer kon meteen stoppen met de voorbereiding 
van zijn speciaal voor ons geschreven conference. De 
opnamedagen voor de op de Open Dag te vertonen 
film van Ruben Smit: “De Wilck, het laatste stukje 
weidevogelwildernis” werden stilgezet. Koningin 
Maxima werd vriendelijk bedankt voor haar 
toezegging om het welkomstwoord te houden. Ook 
de geplande helikoptervluchten boven de Kruiskade 
moesten worden geannuleerd, evenals de kermis 
met reuzenrad en schiettent op het erf van Jan 
Kerkvliet. De ingehuurde go go-girls kregen een no 
go. En ook de door Bert en mij geplande ruilbeurs 
voor vieze boekjes moest helaas worden afgeblazen. 
 

Gelukkig hebben we de draaiboeken voor 
deze dag bewaard, zodat de volgende 
Jubileumcommissie deze Open Dag over 5 
jaar alsnog kan uitvoeren. Wij wensen onze 
opvolgers veel succes! 
 

Viel het hele jubileum dan na 16 maart jl. in 
het water? Nee, zo heeft u allemaal de 
duimendikke Jubileumbraakbal ontvangen, 
gemaakt door Simon met wat hulp van 
onze Jubileumcommissie. En dat is goed 
bevallen. Een blad vol nostalgie naar betere 
tijden. Precies wat nodig is in deze periode. 
En wat ook helpt, is vooruit kijken, gaan 
werken aan de betere tijden die er zeker 
ook weer aan komen. En dat met een nieuw 
elan. 
 

Dan komt het misschien niet eens zo slecht 
uit dat er nu een acute vacature is binnen 
het bestuur voor een nieuwe voorzitter en 
er binnen afzienbare tijd nog wat vacatures 
bij zullen komen. Zo’n flinke vernieuwing 
van het bestuur geeft weer nieuwe 
impulsen aan de vereniging. Heeft u wel 
eens gedacht: “Dat en dat kan vast beter 
binnen de VWG?” Hier is uw kans om 
daarvoor te zorgen. 
 

Bij opvolging van bestuursfuncties wordt 
meestal gezocht binnen een klein clubje 
van al erg actieve leden. Daardoor zien we 
u, gewoon lid die zo nu en dan eens een 
activiteit bijwoont, over het hoofd. Steek 
dat hoofd eens boven het maaiveld uit!! Ik 
reken op u! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ronald Klingers 
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 Het voortbestaan van 
de kolonie (roze) 
CARIBISCHE FLAMINGO’S 
op Bonaire lijkt op 
langere termijn onzeker: 
in de jaren ’80 van de 
twintigste eeuw waren er 
gemiddeld 10.000 
broedparen in het 
gebied, naar schatting 

zijn er nu nog maar 1.500; in 2018 en 2019 
verlieten jaarlijks honderden kuikens hun 
geboorteplek voortijdig, met langs de weg en 
op het strand vaak dode en ernstig verzwakte 
vogels. 

 Vervolg CARIBISCHE FLAMINGO: oorzaken 
lijken verstoringen van allerlei aard (o.a. 
toerisme), grootschalig doden van volwassen 
vogels in foerageergebieden van Venezuela 
door voedseltekorten bij veel bewoners; 
Bonaire vraagt de universiteit in Wageningen 
om verdergaand onderzoek. 

 Het veldmuizentopjaar 2019 werd een subliem 
broedseizoen voor de GRAUWE KIEKENDIEF in 
ons land: er waren 53 broedparen en sinds 
1990 (soort op het nippertje behoed voor 
uitsterven in NL) vloog een recordaantal van 
142 jongen uit; maar toch werkt in de 
wintergebieden (West-Afrikaanse savannen) 
leefruimteverlies sinds ± 30 jaar negatief door 
op de populatiegrootte  (bevolkingsgroei, meer 
bebouwing, omzetting natuurlijke vegetatie in 
landbouwgrond alsook meer begrazing door 
een uitdijende veestapel).  

 Vervolg GRAUWE KIEKENDIEF: de grauwe 
kiekendiefpopulatie kan daardoor 
onvoldoende opvetten voor de voorjaarstrek, 
wat zich trouwens ook voor de herfsttrek in 
intensief beboerde Europese gebieden/landen 
voordoet; alles bij elkaar blijkt 
leefruimteslinking in zowel de broed- als 
wintergebieden een handicap voor deze lange-
afstandstrekker. 

 Opgetekende levensloop van een willekeurig 
nest PATRIJZEN in 2014: 17 eieren, 13 ervan 
uitgekomen, 5 volwassen geworden kuikens; 
ook toen was er ook bij deze soort vooral 
verlies tijdens de kuikenfase. 

 Uit ruim veertig jaar ringonderzoek is 
vastgesteld dat de overwinteringsperiode van 
de KLEINE ZWAAN in Europa intussen met vijf 
weken is verkort; de aankomst uit de 
broedgebieden wordt later en het vertrek 
ernaar terug start eerder; oorzaak hiervan is de 
klimaatverandering: de favoriete 
temperatuurgrens van 5°C luchttemperatuur is 
naar het noordoosten opgeschoven, daardoor 
wordt dichter bij de broedgebieden 
overwinterd en nemen de aantallen in ons land 
af. 

 Wit-Rusland ligt op een geografische hoogte 
van Midden-Europa en huisvest de 
hoogstwaarschijnlijk meest zuidelijk levende 
populatie van de LAPLANDUIL; momenteel 
schat men op 150 tot 250 vogels en sinds 2010 
is de soort ook broedvogel in Polen met in 2012 
minstens 8 broedparen. 

 GELE KWIKSTAARTEN ondernemen 
voedselvluchten tot 1½ kilometer ver, 
daarentegen komen (VELD?)-LEEUWERIKEN 
hooguit tot 300 meter. 

 De Oost-Australische BORSTELKALKOEN legt 
haar eieren in een zelfgemaakte heuvel van 
bladeren en aarde; regelmatige 
temperatuurmeting (fijngevoelig snavelwerk) 
en aanpassing door materiaal toe te voegen of 
weg te halen (borstelen met voeten) 
stabiliseert de haan de benodigde temperatuur 
voor het uitkomen van de eieren 
(rottingswarmte); de nestheuvel kan 
manshoog worden, met een doorsnee van 6 
meter (eigen waarneming BvE).  Het land kent 
meerdere vogelsoorten die er een 
gelijksoortige “broedwijze” op na houden. 

 Sinds medio jaren negentig van de vorige eeuw 
ontbreekt elk spoor van de DUNBEKWULP; 
zowel Europees als wereldwijd lijkt ook deze 
soort een serieuze kandidaat om te worden 
beschouwd als uitgestorven. 

 Een in gang gezette studie aangaande de Oost-
Aziatische/Australische trekroute blijkt van 
groot belang voor bedreigde soorten als 
LEPELBEKSTRANDLOPER, GEVLEKTE 
GROENPOOTRUITER, SIBERISCHE WULP (de 
auteur had in 1991 meerdere mooie, 
onvergetelijke en indrukwekkende ervaringen 
met de laatstgenoemde kromsnavelreus als 

 
 
 

   (ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL- 

EN VERENNIEUWTJES!! 
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“wintergast” op het wad van Cairns, 
Queensland, Australië). 

 Wat dynamiek bij onze STADSVOGELS: afname 
bij Staartmees, Merel, Spreeuw, Kauw, 
Zanglijster; stabiliteit vertonen Koolmees, 
Pimpelmees, Gaai en Ekster.       

 De LEPELAAR doet het goed in ons land, nu ook 
in de Randstad: in 1970 in de gevarenzone met 
slechts 215 broedparen, in 2019 ongeveer 
3.800; bijna de helft broedt nabij de 
Waddenzee: grootste kolonies op Texel, 
Ameland en Schiermonnikoog; intussen wordt 
ook de Randstad gekoloniseerd: vestigingen 
aan de rand van steden als Rotterdam, Delft, 
Leiden, Haarlem (vaak oude nesten van Blauwe 
Reigers in gebruik). 

 Wat krenten uit de pap van ZELDZAME 
BROEDVOGELS in NL 2018: voor het derde 
achtereenvolgende jaar in de Biesbosch een 
succesvol paar VISARENDEN: de drie jongen 
vlogen allemaal uit; verder o.a. 14 zekere 
broedgevallen van de Rode Wouw; 2 gevonden 
nesten van de Zwarte Wouw; ± 12 nestelende 
paren Zeearend (waarvan voor het eerst sinds 
mensenheugenis 1 in Zeeland en 1 in Noord-
Holland. 

 Vervolg ZELDZAME BROEDVOGELS in NL 2018: 
de Kraanvogel-broedpopulatie groeide van 22 
paar (2017) naar 32 in 2018; in het 
Zuidlaardermeergebied werden 29 nesten van 
de Witwangstern geteld; alweer een goed jaar 
voor de Oehoe met een recordaantal van 30 
gekarteerde territoria; 6 Bijeneter-
broedgevallen (met als extra verrassing een 
slaapplaats van minstens 39 vogels in het 
Limburgs Roerdal). 

 Slot ZELDZAME BROEDVOGLS in NL 2018: het 
tweede zekere broedgeval van de Grauwe Fitis, 
minstens 2 uitgevlogen jongen; net als in 2017 
ook nu weer een succesvol paar 
Orpheusspotvogels; waarschijnlijk meer dan 50 
territoria Graszangers; succesvol broedgeval 
Roodbuik-Waterspreeuw met 3 uitgevlogen 
jongen. 

 Enkele voorlopige uitkomsten van het BMP 
2018 (intussen is het definitieve Sovonverslag 
verschenen): stijgers waren Brandgans, Grote 
Canadese Gans, Appelvink, Glanskop, 
Winterkoning, Slobeend, Bosrietzanger, Cetti´s 
Zanger en Spotvogel; negatief bleken 
Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Fitis, Tjiftjaf, 
Gekraagde Roodstaart, Grote Lijster, 
Staartmees, Putter, Goudvink, Merel en 
Groenling. 

 Niet voor niets kwam de WULP op de NL Rode 
Lijst 2016: als broedvogel is de soort sinds 

medio jaren ´80 van de vorige eeuw bijna 
gehalveerd in aantal; buiten de broedtijd 
neemt de soort in ons land juist toe; erg 
verontrustend is de grote afname in Groot-
Brittannië, waar zowat 1/3e van de Europese 
Wulpen broedt. 

 De GRIEL in tegenwoordig Nederland: laatste 
zekere broedgeval ± 1957; het aantal 
presentwaarnemingen stijgt sinds plm. 1989 
van 2 via 4 (1997), 6 (2005), 7 (2011), 8 (2013) 
naar 13 (2015); dus wie weet?.... 

 Helaas een negatieve balans van twaalf jaar 
(2007/2018) bij het MEETNET URBANE 
SOORTEN (= MUS-project): jaarlijks worden 
meer dan 160 vogelsoorten genoteerd en 
inmiddels kan een trend worden berekend van 
84 soorten: meer dan de helft van de typische 
stadsvogelsoorten zit in de rode cijfers. 

 Vervolg MUS-project 2007/2018: sterke 
afname bij 7 soorten, lichte afname bij 33, 
lichte toename bij 18 en sterke groei bij 7, 
stabiliteit vertonen 19 soorten. 

 Slot MUS-project 2007/2018: toename 
Slechtvalk, Spreeuw zit in zwaar weer, Huismus 
eerst stabiel maar sinds vier jaar een negatieve 
trend, afname bij Merel. 

 Het verblijf van een 
DUNSNAVELNOTENKRAKER vanaf 18-11-2018 
tot in 2019 in Wageningen riep bij nu grijzende 
vogelaars herinneringen op aan de roemruchte 
invasie van deze soort in 1968, de grootste van 
de 20e eeuw: van 20 juni-10 augustus werden 
in totaal 2300 (!) exemplaren gemeld, vanaf 
september daalden de aantallen sterk; het 
voorjaar 1969 leverde één goed 
gedocumenteerd broedgeval op en er lijken 
meer broedpogingen te zijn geweest. 

 Bij veel MOERAS- EN 
STRUWEELVOGELSOORTEN bleek het 
broedseizoen 2018 uitstekend: Grasmus en 
Zwartkop vertoonden de hoogste 
indexwaarden sinds 1996, ook opvallend hoog 
scoorden Rietzanger, Bosrietzanger en Kleine 
Karekiet, de Tuinfluiter had eveneens weer een 
positieve uitschieter 

 
Anonymus Snuffelaer 
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Ingekomen lectuur 
 

1. Daucallium+, mei 2020 (KNNV Vereniging voor veldbiologie) 
2. Bladgroen nr. 1 en 2, editie januari en mei 2020 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) ook digitaal, 

link kan op verzoek doorgestuurd worden. 
3. Bont Allerlei 2020- 1 en -2 https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei 

Limosa 92.3 en 92.4 (2019) en 93.1 (2020) (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) 
4. De Praatpaal 38.1 en 38.2 – 2020 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
5. Sovon-Nieuws 33-1, maart en 33-2 juni 2020   
6. De Strandloper 52.1- maart 2020 en 52.2 juni 2020  

(Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
7. Vogels 01 en 02/2020 (voorjaar), 03/2020 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 

 

Interesse? Neem dan even contact op met Bert van Eijk, tel. 071 5893006,  
e-mail: wbert.vaneijk@gmail.com     Pieter Bekooij 
         Secretaris  
 

Roodsnavelossenpikker in Afrika 
 

In Afrika kan een klein beestje ervoor gaan 
zorgen dat de Afrikaanse neushoornstroperij 
afneemt. 
De natuur kent veel gevallen van zogenaamde 
‘symbiotische relaties’. Kleine poetsvissen die 
de tanden van haaien schoonmaken, Bijen die 
stuifmeel verspreiden en de 
Roodsnavelossenpikker die de parasieten op 
de huid van neushoorns opeet. Deze laatste is 
echter bijzonder. Naast dat ze neushoorns de 
nodige hygiëne geven, kwam Roan Plotz, een 
onderzoeker aan de Victoria Universiteit in 
Melbourne, erachter dat ze Zwarte 
Neushoorns beschermen tegen stropers. 
Hij ontdekte namelijk dat als je een neushoorn 
benadert met een Ossenpikker op zijn rug, deze 
sneller en beter alert was op het menselijk 
gevaar. Aangezien Neushoorns erg slecht 
kunnen zien was het voor hem meteen 
duidelijk: de vogels waren hiervoor 
verantwoordelijk. In tegenstelling tot de 
neushoorn zien deze Ossenpikkers namelijk erg 
goed. Om hun soortgenoten te waarschuwen 
voor potentieel gevaar, maken ze een sissend 
geluid. Dit is waar de os van profiteert: door te 
letten op dit geluid, komt hij er namelijk achter 
dat er (menselijk) gevaar op de loer ligt. 

Voor de inheemse bevolking is dit niets nieuws: 
in het Swahili heten de vogels namelijk ook wel 
de Askari wa kifaru, wat vrij letterlijk 
Neushoornbewaker betekent. Toch moest 
Plotz wel nog wat onderzoek doen om zijn 
theorie te beproeven. In 86 proeven 
benaderden de onderzoekers Neushoorns. En 
wat bleek: elke keer dat een neushoorn een 
Ossenpikker op zijn rug had, vertoonde hij 
meer dan op tijd vluchtgedrag. Bij Neushoorns 
zonder een Ossenpikker was dit maar in 23 
procent van de gevallen zo. Volgens Plotz 
zorgen de vogels er dan ook voor dat de 
menselijke kans om een neushoorn te spotten 
afneemt met veertig à vijftig procent 
Nu vraag je je misschien af waarom de 
neushoorn met zo’n goede bodyguard niet 
allang van de beschermde diersoortenlijst is 
verdwenen. Dat komt doordat de 
Ossenpikkerpopulatie sterk is afgenomen in de 
afgelopen jaren. Dat komt doordat pesticiden 
die bedoeld zijn om vee te beschermen tegen 
parasieten, onbedoeld Ossenpikkers doden. 
Volgens Plotz kan echter de herintroductie van 
de beestjes een groot verschil gaan maken in 
de strijd tegen stroperij.

 
(Bron: National Geographic) 
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Afbeelding: Het schitterende nieuwe Biodiversity Center (Naturalis) 

Dode vogels in en uit de vrieskist 
 

We zijn weer terug!!! Na een gedwongen pauze van enkele jaren kunnen er 
weer gave vogelkadavers worden afgeleverd bij “Naturalis” in Leiden. Om dit 
op een goede manier voor te bereiden/af te werken zijn de volgende tips van 
belang: 
Wie: Het afgeven wordt niet gedaan door ondergetekende, maar door de 
vind(st)er of diens (help(st)er. 
Thuis: Stop het gave kadaver in een stevige dichte plastic tas/zak en 
deponeer deze in de vriezer/vrieskist. 
Vermeld datum vondst, vindplaats (zo mogelijk met GPS), soortnaam, zo 
mogelijk bijzonderheden (zoals man, vrouw, juveniel, eventuele 
doodsoorzaak, enz.), naam en adres vind(st)er) + diens telefoonnummer en/of mailadres en plak 
dit op de buitenkant of geef het bij afgifte meteen erbij aan de ontvang(st)er met verzoek dit 
alsnog toe te voegen. 
 

 Naturalis: Om contact op te nemen en het afgeven vlot en gemakkelijker te maken zijn 
de volgende gegevens van belang: Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg2, 2333 CR 
Leiden. 
Kantoortijden: ma./vrij. 09.00/17.00 

 Senior Collectiebeheerder vogels: Pepijn Kamminga, tel. 071-7519338, e-mail: 
pepijn.kamminga@naturalis.nl. 
Indien afwezig of anders:  
Taxidermist: Becky Desjardins, tel. 071-7519252, e-mail: becky.desjardins@naturalis.nl. 
Vraag bijv. ook even waar u (kort) kunt parkeren of uw fiets/bromfiets, enz. even kwijt 
kunt. Plus waar u precies moet zijn om binnen te komen. 

 Informatie achteraf: Een berichtje aangaande een afgewerkte overdracht (met de 
basisgegevens aangaande de vondst) kan worden gestuurd/doorgegeven naar: 
wbert.vaneijk@gmail.com  (of tel. 071-5893006). Deze zorgt dan voor een berichtje in 
“Uit de Vriestkist” van  de eerstvolgende “Braakbal”. 
Als een kadaver wordt goedgekeurd door de betreffende behandelende afdeling volgt 
meestal een behandeling tot een te bewaren “balg”  ……………. , maar soms wordt de 
vondst opgezet. Tot nog toe lijkt het er niet op dat hierover (automatisch) nader bericht 
wordt verstrekt. 

 
  
 
  
 
 

 Het afgelopen kwartaal afgegeven: 
Tijdens het afgelopen kwartaal gaf Bas Bijl door, dat hij twee kadavers zou gaan 
inleveren, te weten: Zwartkop (juveniel) en 1 Spotvogel (juveniel) 
laatstgenoemde is een NL Rode Lijst-2016 – soort. 
Beide vogels waren zogenaamd raamslachtoffers, reden waarom Bas aangaf om met 
spoed zijn serreramen van de benodigde vogelstickers te voorzien. Onderstaande 
IJsmeester gaat daarom zeker weer eens in De Meije bij Bas en Mia op gezellig koffie-
(?)bezoek ……. Maar zal dan natuurlijk ook zijn vogelaar-ogen zorgvuldig en nauwkeurig 
rond laten gaan of de belofte intussen is ingelost!     
           
         De IJsmeester 
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Kempende vogels…….সহ 

Foto’s aangeleverd door: 
Ton Renniers 


