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

 

BESTUUR 

• 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 06-19495835 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 (ca. 25 tellers) 06-19495835 tonrenniers@gmail.com 
○ Slaapplaatstellingen Johan van der Haven/Cor Kes 06-46113959 johanhavener@hotmail.com 
○ Kolonievogels, P.T.T. Cor Kes  071-3414507 cm.kes@planet.nl 

 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 20 januari 2021 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijnwoude.nl 
verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op 16 februari 2021 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 Vo-
gelwerkgroep Koudekerk /  
Hazerswoude e.o. De Vogelwerkgroep richt 
zich op de bescherming van vogels en pu-
bliekseducatie. 
 

Redactie 
Simon Alleman (opmaak/eindredactie) 
Casper Bottemanne  
Ans Joustra, Piet van Duin  
Gerard Brouwers 
 

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

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Zeearend 
©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 
Helaas moesten vanaf maart tot september excursies 
en lezingen geannuleerd worden door de versprei-
ding van het Coronavirus. Vanaf september tot half 
oktober konden de activiteiten weer doorgang vin-
den maar nu zitten wij in de tweede golf. Hoelang dat 
gaat duren is onzeker. 
Jammer voor onze leden en ook voor de organisato-
ren die een boeiend programma gemaakt hadden. Er 
zit niet anders op dan zelf op pad te gaan in de na-
tuur. 
Ook de bestuursvergaderingen zijn met 6 personen 
moeilijk volgens de regels te doen. Wij zijn al uitge-
weken naar de Zaagbek, naar het Leiderdorps Mu-
seum en op 11 november hebben wij vanuit huis met 
Zoom vergaderd. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 6 oktober vond de uitgestelde bijeenkomst 
plaats. 19 leden wisten de weg naar de Ridderhof te 
vinden. Helaas een lage opkomst maar te begrijpen 
in deze tijd. Een groot verschil met 2014 toen er een 
recordaantal van 39 leden op de presentielijst stond. 
Ik noem een aantal zaken dat besproken werd. Ver-
gadervoorzitter Rien Vlam opende de vergadering. 
Bij agendapunt 3 vertelde Jikke Lont haar taken en 
ervaringen als Privacy Officer. In de notulen kunt u 
haar verhaal lezen want het is belangrijk te weten 
wat uw rechten zijn en waar u zelf op moet letten. 
Deze notulen ontvangt u zodra deze klaar zijn. 
Onze penningmeester Leo van Soldt presenteerde 
het financiële overzicht. Onderaan deze bladzijde 
kunt u zijn verhaal lezen. 
Bij agendapunt 6 werd Jos Gerrese benoemd als 
nieuwe voorzitter voor een periode van 4 jaar. Hij wil 
het een jaar proberen en dan evalueren of hij door-
gaat. Tot nu toe zijn wij als bestuur tevreden over 
hem. Ook Louis Westgeest werd herbenoemd als be-
stuurslid.  
 
Tracé door het Rietveld / Spookverlaat 
Woensdag 3 september waren er digitale informatie-
bijeenkomsten over het concept ontwerp PIP N207 
Zuid. De eerste zitting ging over de Bentwoudlaan en 
de Verlengde Bentwoudlaan. De tweede zitting over 
de verkeersmaatregelen van de N209 in Hazers-
woude-Dorp. Het was een teleurstellende presenta-
tie van de oorspronkelijke maatregelen. Om met 
Robert Hagendoorn van het Molenberaad te 

spreken: Het Provinciebestuur van Zuid-Holland wil 
niet luisteren, niet nadenken, niet bezinnen en niet 
bijsturen. Binnenkort worden de plannen van de BBG 
gepresenteerd en als dat net zo gaat dan belooft dat 
niet veel goeds voor het tracé door het Riet-
veld/Spookverlaat. In het Leidsch Dagblad heeft al 
een artikel gestaan waarin de provincie het tracé 
door het Spookverlaat “het meest aantrekkelijk” 
vindt. Wij zijn van plan om een ingezonden brief aan 
het LD te sturen waarin wij ons standpunt toelichten. 
Op 24 november vindt de presentatie van de BBG 
plaats op internet.  
 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMfZH)  
Dinsdag 27 oktober vond de zitting plaats bij de Raad 
van State in het kader van het hoger beroep van de 
provincie en de FBE m.b.t. het faunabeheerplan 
smient. De Staatsraden hadden zich goed voorbereid 
en waren behoorlijk kritisch richting de provincie en 
de FBE. Ook werd er ingegaan op de staat van in-
standhouding van de smient en het effect van het af-
schot daarop. De RvS gaf aan dat het wel meer dan 
de gebruikelijke zes weken zal gaan duren voordat de 
uitspraak er is. 
Om de schade en overlast van ganzen zo veel moge-
lijk te voorkomen en te beperken, is verjagen en eie-
ren bewerken, oplopend naar meer ingrijpende 
maatregelen (afschot en wegvangen) toegestaan. 
Belangrijker is het om in de gaten te houden wat er 
in het nieuwe faunabeheerplan zal staan wat tegen 
het einde van dit jaar verwacht kan worden. “Ik zal 
dat in de gaten houden” zegt Susanne Kuijpers. 
 
Financiële jaarrekening 2019. 
Op de laatste Algemene Ledenvergadering op 6 ok-
tober 2020 is door de corona-perikelen slechts een 
beperkt aantal leden aanwezig geweest. De financi-
ele cijfers zijn daar met een toelichting gepresen-
teerd door ondergetekende en goedgekeurd door de 
ledenvergadering. 
Wij kunnen ons voorstellen dat er een aantal leden is 
dat toch wel graag de financiële jaarcijfers over 2019 
willen inzien. Om aan deze wens tegemoet te komen 
heeft ondergetekende een enigszins verkorte versie 
van onze jaarcijfers opgesteld die wij per e-mail zou-
den kunnen toezenden. 
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Diegenen die de jaarcijfers alsnog willen ontvangen, 
kunnen hiertoe een aanvraag per e-mail sturen aan 
de penningmeester.  
E-mailadres: penningmeester@vogelsrijnwoude.nl 
U gelieve uw aanvraag voor 31 december 2020 in te 
dienen! 
Ten slotte verzoeken wij u onze cijfers vertrouwelijk 
te behandelen. 
Leo van Soldt, Penningmeester 
 
Euro Birdwatch 
3 oktober, de dag van Leidens ontzet, was ik bij de 
EuroBirdwatch aanwezig. Het weer was een beetje 
druilerig, misschien dat wij daarom met slechts 4 per-
sonen de trekvogels hebben geteld. 
Volgend jaar hopelijk meer mensen want het is altijd 
weer verrassend welke vogels passeren. 
 

Tot slot 
Een woord van dank aan onze oud-voorzitter Bas Bijl, 
die op 1 april van dit jaar het bijltje erbij neergelegd 
heeft. Geheel onverwacht maar we hebben begrip 
voor zijn beweegredenen. 
Bas werd in 2007 benoemd als bestuurslid en er is 
een herbenoeming in 2011. Dan treedt Gerard Brou-
wers af in 2013 en een jaar later wordt Bas tot voor-
zitter benoemd. Toen ik zelf secretaris werd, maakte 
ik kennis met Bas. Hij was een goede voorzitter met 
veel ervaring, wist veel van vogelzaken af en heeft 
veel contacten met natuurorganisaties. Ook was hij 
een vlotte spreker zoals op de Nieuwjaarsrecepties. 
Hij is begonnen met de rubriek “Mededelingen van 
de voorzitter” in de Braakbal, die ik graag mocht le-
zen. Met bijna 14 jaar een lange staat van dienst.  
Gelukkig is hij nog coördinator van de Uilencommis-
sie en zie ik hem regelmatig bij werkzaamheden in de 
Munnikenpolder. 

           Pieter Bekooij 
           Secretaris 

 

 

Contributie/donatie 
 
De procedure die wij sinds enige jaren hebben gevolgd, is zeer succesvol geweest en daarom hebben wij beslo-
ten dezelfde werkwijze ook te hanteren voor het komend jaar. U zult bij dit nummer van de Braakbal dan ook 
een envelop aantreffen, waarin wij een briefje hebben gedaan, dat u als rekening kunt beschouwen voor uw bij-
drage voor het jaar 2021. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage te voldoen op ons ING-(IBAN)rekeningnummer  

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

2394 HB Hazerswoude-Rijndijk 
 

En graag voor 28 februari 2021. 
 
De bijdragen luiden als volgt: 
  
 Contributie voor een lid is   €  20,= 
 Contributie voor een gezinslid is €  10,= 
 Contributie voor een jeugdlid is  €  10,= 
 Bijdrage donateur is minimaal  €  15,=  
 In alle gevallen wordt een extra bijdrage zeer gewaardeerd. 
 

Leo van Soldt,  
Penningmeester 
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 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 uit-
sluitend 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 Rijn-
dijk 312, enkele honderden meters oostelijk van de 
Koudekerkse brug aan de Rijnzijde (voorheen Boers), 
te Hazerswoude-Rijndijk, tenzij anders staat ver-
meld. 
 
Voor publieksavonden en publieksexcursies is infor-
matie te verkrijgen bij Gerda van Kleef, tel. 06-
30690756. Publieksavonden zijn voor leden gratis 
toegankelijk. Voor publieksexcursies mag u zich aan-
melden, maar het is niet verplicht. 

 

    De Secretaris 
 

Wanneer  Tijd Wat en Waar  Organisatie 

Za. 30/12 ‘20  09.00 – 12.00 
Speciale oliebollenknot voor alle leden 
i.v.m.de afsluiting van het jubileumjaar 

Geannuleerd !!!! 

2021 

Onderstaande activiteiten onder 
voorbehoud i.v.m. de Coronaregels 

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

Za. 24/04 ‘21 08.00 – 12.00 
Ledenexcursie Amsterdamse Waterleiding-
duinen 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. 

  

http://www.vogelsrijnwoude.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn
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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 an-
dere 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 Kruis-
kade.  
In de maanden juni/juli/augustus op af-
spraak. 

 
Bert van der Zwaan 

(0172 - 588450)  
 

Knotwerk 
Zaterdag 

vanaf 
 08.30 uur 

Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude, 
voor instructie werkzaamheden. 
 

Knotdata:  
2020:  19-12, 
 30-12 “Oliebollenknot”. Geannuleerd 
2021:  02-01, 16-01, 30-01, 13-02, 27-02, 
 13-03. 
Er komt geen knotweekend in dit najaar,  
geen natuurwerkdag en geen knotseizoen-
opening! 
 

Knotten in het Zaans Rietveld staat onder 
voorbehoud voor de 2e zaterdag van de 
maand gepland vanaf november t/m maart. 
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 bij-
enhotel etc. 
Verzamelen op het parkeerterrein Wete-
ringpark (bij de scouting) 
Graag vooraf even melden dat je komt! 
 

2021: 29-01, 12-02, 26-02, 05-03, 
 19-03, 16-04. 

Ton Renniers 
(06-19495835 of tonren-

niers@gmail.com) 
 

Ronald Klingers 
(071-5411198 of 

r.klingers@planet.nl) 

Tel-week-
ends 

Zaterdag/ Zon-
dag 

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

Ton Renniers 
(071-5411315) 

WBW/EBW Zaterdag EuroBirdwatch2021: 02-10-2021 
Wijnand van den Bosch 

(0172-215780) 
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Bericht van uw nieuwe voorzitter 
 

Het onvoorzien aftreden van Bas liet een be-
stuurlijke leegte achter die snel gevuld moest 
worden. Er kwam een oproep in de Braakbal 
waarop ik reageerde met het aanbod om in elk 
geval als interim-voorzitter beschikbaar te zijn. 
Al snel werd duidelijk uit de gesprekken met het 
bestuur dat het mogelijk wat definitiever zou 
kunnen worden. Inmiddels is de ledenvergade-
ring geweest en ben ik benoemd tot jullie voor-
zitter. Ik heb daarbij wel aangegeven dat ik na 
een jaar wil evalueren om te zien of het van 
beide kanten werkt. Ik ben daar overigens opti-
mistisch over. Ik heb zowel professioneel en als 
vrijwilliger tamelijk veel bestuurlijke ervaring, 
maar het aspect natuur en natuurbeheer was er 
tot nu toe niet bij. Dat is dus bijleren. Ik kom uit 
de internationale telecommunicatie wereld en ik 
heb meer vliegkilometers dan menig vogel. 
 
Ik kijk en fotografeer al wel heel lang vogels en 
dat wordt eigenlijk steeds meer. Ik woon in Lei-
derdorp bijna naast de A4. 
De Munnikkenpolder/Weteringpark is slechts 
een hopje over en dat doe ik heel vaak. 
 
Het werd mij al snel duidelijk dat de VWG zich 
bezighoudt met veel meer aspecten dan alleen 
vogels kijken. Landschapsbeheer, wilgenknotten 
en houtverkoop, partij in provinciale planning en 
het beheer van een deel van de Munnikkenpol-
der, educatie, excursies, formele vogeltellingen 
en misschien nog meer zaken die ik nog moet 
ontdekken.  
 
Dat ontdekken beschouw ik wel als mijn eerste 
prioriteit. Voor zover Corona het toelaat zal ik 
mij regelmatig bij activiteiten proberen te mel-
den zodat ik kan zien wie er bezig zijn en waar-
mee. Daarbij vind ik het belangrijk te begrijpen 
wat er goed gaat en waar knelpunten zitten. 
 
Mijn visie is dat het bestuur kaders schept en 
voorts ruimte laat aan de commissies om hun 

werk te doen en daarbij beschikbaar is om waar 
mogelijk eventuele hindernissen te slechten. 
 
Wat mij treft bij de kontakten met leden tot nu 
toe is de vriendschappelijke sfeer maar vooral 
ook de enorme deskundigheid. Ook daar valt 
nog een hoop voor mij te leren. 
 
Met zijn allen zijn we beperkt door Corona. De 
maatregelen om het virus in te dammen treffen 
ons allemaal. Voor sommigen zijn de maatrege-
len een grotere bedreiging dan het virus zelf; 
voor anderen is het een periode met tijd voor le-
zen, fietsen en wandelen, een beetje terug in de 
tijd en onthaasten. 
Ons met zijn allen houden aan de regels is wel 
van essentieel belang om weer snel van COVID-
19 af te komen. 
 
Waar mogelijk zien wij elkaar (hopelijk op de 
nieuwjaarsreceptie 8 jan.); vogels kijken blijft 
mogelijk en ik hoop dat jullie in goede gezond-
heid door deze periode komen. 
 
 

     Jos Gerrese 
     Voorzitter 
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ÉÉN GROTE VERRASSING!! 
 
De jubileumcommissie had het feestje van 16 mei de 
mist in zien gaan maar dat was nog niet het ergste! 
Het volgende was nog veel erger….. wat doen we nu 
met het lintje voor Cor, WAT?…….een lintje voor Cor? 
Ja, wist u dat nog niet?  

 
Dus even terug naar het begin……   Geen jubileum-
viering op 16 mei maar de aanvraag voor het lintje 
was inmiddels wel goedgekeurd, dus er moest iets 
anders verzonnen worden. Konden we het jubileum-
feest verschuiven? De 1,5 meter had inmiddels zijn 
intrede gedaan en grote groepen was een taboe. Na 
weer een gezellige jubileumcommissievergadering 
toch maar besloten om een nieuwe datum te plan-
nen. Dit werd 5 september; dus weer een brief naar 
het Gemeentehuis om te vragen of dat uitkwam in de 
agenda van de Burgemeester en na goedkeuring van 
haar kant konden we iets gaan organiseren. Dat het 
geen feestje zou worden zoals we aan het begin be-
dacht hadden, was inmiddels wel duidelijk dus er 
moest een alternatief komen. Creatief als de jubile-
umcommissie was, kwam dat idee al redelijk snel. 
We organiseren een excursie voor oud-leden en wat 
hoogwaardigheidsbekleders naar De Wilck en die ex-
cursie wordt dan geleid door Cor. 
 
Tot ongeveer 5 september twee uur ’s middags heeft 
Cor hierin geloofd (hij had zelfs het gras rond de 
bankjes in De Wilck gemaaid); pas toen de Burge-
meester haar officiële ketting had aangedaan, de 
juiste kant van medaille liet zien en Cor naar voren 

riep, werd hem duidelijk dat die excursie waarschijn-
lijk niet zou doorgaan. 
 
Het was wel een lastige beslissing wie voor deze dag 
uitgenodigd zouden worden. Er was zeker niet ge-
noeg ruimte op het terrein van de Fam. Kerkvliet om 
de hele vereniging uit te nodigen dus zouden we het 
beperken tot de (oud)leden (max. 40) waarmee Cor 
het meeste mee te maken heeft gehad in de afgelo-
pen 40 jaar. Een beslissing die we ook aan hem zelf 
hadden voorgelegd: Cor wie wil je dat er mee gaan 
met de excursie? Deze leden en oud-leden kregen 
een persoonlijke uitnodiging van de jubileumcom-
missie; uiteraard wel met het hele verhaal en een ge-
heimhoudingsverplichting! 
 
In het hele verhaal waren we er ook voor het gemak 
maar vanuit gegaan dat het mooi weer zou zijn en het 
grote geheel zich buiten af kon spelen en dat is ge-
lukkig gelukt. De stoelen werden netjes 1.5 meter 
van elkaar opgesteld.   
Het RIVM-protocol werd strikt gevolgd met inschrij-
ving en al van de genodigden en zo rond half twee ’s 
middags was het dan zo ver.  
 
Jan Kerkvliet nam het woord en in zijn geweldige 
speech kwam het woord excursie naar De Wilck di-
verse malen terug. Een niets vermoedende Cor zat 
tussen het publiek, lekker luisteren en soezen in de 
zon……….  
Jan Kerkvliet en Liesbeth Spies (onze Burgemeester) 
kennen elkaar al langer dan vandaag dus met een 
leuke kwinkslag werd het woord overgedragen aan 
haar. Ze roemde onze jarige vereniging, de prachtige 
jubileumuitgave van de Braakbal die ze aandachtig 
had doorgelezen en kwam zo terecht bij de oprich-
ters van de vereniging.  
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Wat Cor allemaal voor de vereniging heeft gedaan en 
nog steeds doet hoef ik hier, denk ik, niet te herha-
len, het is een hele lijst en dat is ook de reden dat hij 
dit mooie lintje heeft gekregen.  
De ketting ging om bij de Burgemeester en met de 

juiste kant van de medaille aan de voorzijde (ja echt, 
de medaille aan de ketting van de Burgemeester kan 
heel handig omgedraaid worden. De ene kant is voor 
Alphense aangelegenheden en de andere kant voor 
als ze iets doet uit naam van de Koning) en toen kon 
de ware reden van haar komst bekend gemaakt wor-
den. 
 
Cor leek verbaasd toen de Burgemeester hem recht-
streeks aansprak maar was pas echt verbaasd toen 
ze hem vroeg naar voren te komen.  
 
Het lintje kwam tevoorschijn en 
een grote glimlach brak door op 
Cor zijn gezicht. Er was nog wel 
enige verwarring wie het lintje nu 
op moest spelden want Marian, 
Cor zijn vrouw, was er nog niet 
want die dacht: “ach ik kan wel wat 
later komen dan ga ik met de 
tweede excursie mee………….” Ge-
lukkig waren zijn dochters wel aan-
wezig en werd het probleem snel 
opgelost. Wat een prachtig mo-
ment was dat!  
 
In de verte klonk muziek; Drumfan-
fare TTH marcheerde, met een 
aangepaste hoeveelheid korpsle-
den, het terrein op en het feest 
was meteen compleet.  
 
Er waren ook cadeaus. Cor heeft 
van Adri de Groot een prachtige 

foto van een grutto met jong gekregen. Natuurlijk ge-
maakt in De Wilck met onderaan de foto de datum 
van deze dag en zijn naam met een kroontje erop.  
 

Ook het bestuur en de (klein)kinderen hadden 

cadeaus en zo werd het steeds feestelijker.   
Natuurlijk waren er bloemen voor de Burgemeester 
als dank voor haar komst en bloemen voor Marian; 
voor alle uren dat ze Cor heeft moeten missen.  
 
Door de geweldige catering van Bert kwam niemand 
wat te kort, voordat de 1.5 meter steeds korter zou 
worden was het feest afgelopen en kwam er een 
einde aan een heel geslaagde middag. 
 
     Gerda 
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Vogelwerkgroep Reis 9 t/m 11 oktober 2020 

Weekend Drenthe en Overijssel 
 
Dag 1, Vrijdag 9 oktober. 
Om 8 uur verzamelen we bij Het Anker. Iedereen vol 
goede moed, eindelijk weer eens iets gezelligs in 
deze Coronatijd. 
Jan en Gerda voorop en wij volgen: richting Zee-
wolde. Eerst naar Zeewolde, de kruising Knardijk-
Zeewolderdijk en daarna naar de kijkhut aan de an-
dere kant van het water. 
De eerste vogel, die wij zien en die heel goed te zien 
is: de zeearend, zittend op de top van een boom. Wij 
zijn meteen in de stemming. Later vliegt hij op en 
gaat een stuk verder zitten, we zien ook zilverreigers, 
de slobeend en de dodaars. 
Aan de overkant van het water lopen we naar de kijk-
hut, over een pad door rietland. 
We zien heel veel tafeleenden, een watersnip, gaai, 
de boerenzwaluw, een torenvalk en horen de Cetti’s 
zanger. Teruglopend zien we 4 baardmannetjes bo-
ven het riet uitvliegen En later nog een groepje van 
6. Heel goed te zien en mooi voor een foto, die snel 
wordt geschoten. 

 
Dan richting Windesheim, waar twee kijkhutten zijn. 
We lopen over een glooiende dijk, prachtig land-
schap en kijken over het water. 
Door de bomen ervoor zien we niet veel vogels, ook 
vanuit de kijkhut is het rustig op het water. Dan naar 
de andere hut via de rode route; ook hier is het rus-
tig. Wel een ijsvogel gezien. 
 
Verder naar de Vreugderijkerwaard. Op de dijk 
staande is er heel wat te zien: grauwe ganzen, een 
enkele brandgans, een kolgans, wintertalingen, een 
torenvalk, maar ook jonge blaarkoppen, die verbaasd 
naar ons kijken. 
Het is een mooie plek, waar je een stuk langs de ar-
men van de IJssel kunt lopen. 
 
Alles bij elkaar, gebieden, die de moeite waard zijn 
om te bezoeken. 

Marian Komen 
 

Dag 2, zaterdag 10 oktober 
Het is dag 2 van mijn eerste reis met de vogelwerk-
groep. Sinds 2000 volg ik de activiteiten van Rob voor 
en met de werkgroep. Vogelen is iets voor Rob houd 
ik mij voor. Maar deze reis trekt. Ik besluit voor het 
eerst om mee te gaan.  

Na een rustige en goede nacht, ik was voorbereid op 
een snurkorkest maar dat bleef uit, wacht ons een 
heerlijk ontbijt. Het ontbijt is voorzien om 8 uur: voor 
vogelaarsbegrippen is het dus uitslapen.  Een waterig 
zonnetje breekt door, de voorspelde regen laat zich 
nog niet zien. Met 12 mensen zijn wij op pad. Helaas 
heeft Marian de avond ervoor slecht nieuws gekre-
gen: zij vertrekt naar huis.  

De eerste rit is naar het Dwingelderveld. Voor mij be-
kend terrein: mijn broer woont bij Dwingeloo en 
heeft hier als bioloog 40 jaar veldonderzoek gedaan 
naar het hoogveen, de plantengroei en de waterhuis-
houding. Rob en ik hebben er veel gewandeld en ver-
halen over meegekregen. Deze keer is het bezoek 
vooral gericht op het zien van de vogels. Al snel heb-
ben wij de eerste score: Ans en Dick spotten een 
paartje goudvinken! Els en Wiel zien een dodaars 

duiken in de plas en even later zien wij prachtige 
zwarte zwanen zwemmen.  
Na een wandeling over het sompige veen is het tijd 
voor koffie. Wij worden aangesproken door een man 
in een auto van natuurbeheer. Hij is nieuwsgierig wat 
wij komen doen. Hij vraagt ons vooral geen enthou-
siaste verhalen te vertellen over dit prachtige gebied. 

Er zouden anders te veel mensen op afkomen     . 
 
De volgende stop is Bargerveen: een kleine 50 minu-
ten rijden oostwaarts. Het is een Europees natuurge-
bied dat zich tot over de grens met Duitsland 
uitstrekt. Het gebied is relatief recent als natuurge-
bied in ontwikkeling gebracht, te beoordelen aan de 
bestrating en het waterpeil. Helaas is hier ook sprake 
van verdroging: het peil stond ver in het rood. De re-
gen van afgelopen weken biedt onvoldoende com-
pensatie. Wij kunnen er 3 kijkhutten bezoeken.  Wij 
starten vol verwachting aan de Noordzijde.  Helaas 
zijn er geen kraanvogels, maar Gerard weet het on-
derscheid tussen kol- en dwergganzen goed uit te 
leggen aan Rob.  De groep blijkt een brede 
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belangstelling te hebben. Wij zien de gele Tormentil 
en de Aardappelbovist (kale en gele).  

 
Dankzij Ans, Gerda, Els, Yolanda, Wiel en Bas kunnen 
we veel bloemen en paddenstoelen op soort en 
naam brengen. 

 

Het weer verslechtert snel. Een schaapskudde met 
herder en collies zoekt de drogere weide op langs de 
weg. Wij stappen net op tijd in de auto en rijden door 
naar Weiteveen. Een ware wolkbreuk komt voorbij. 
Wij zoeken dekking en doden de tijd met appeltaart 
en koffie in de prachtige accommodatie van Natuur-
monumenten en de schaapskooi. Als het weer droog 
is, rijden wij door naar de derde vogelkijkhut, maar 
ook daar haalt de regen ons in. 
 

Het volgende doel is een bezoek aan De Krim, een 
oud aardappelkweekgebied met een mooie observa-
tietoren. Wiel ziet er nog een torenvalk, maar dan is 
het ook hier tijd om voor de regen te vluchten. Wij 
rijden terug naar De Linde, waar iedereen heerlijk ge-
niet van een moment rust, goed boek en een drankje.  
’s Avonds maken wij onder leiding van Yolanda en Jo-
han de vogelturflijst compleet. 

 

De groepsgrootte was kleiner dan normaal, de af-
stand ingegeven door de corona was onwennig, 
maar de dag (en het weekend) was enorm geslaagd. 

Ellie Baaijens 

  

Gele Tormentil 

Aardappelbovist 
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Dag 3, zondag 11 oktober 
 
Ook de derde dag van ons weekend haalde Noord-
Nederland de regenachterstand, opgelopen in de 
droge zomers van de laatste drie jaar, in. Dit is een 
ingewikkelde manier om te zeggen dat het ook van-
daag veel regende. 
Er stonden 7 plekken op de planning van Yolande en 
Johan, maar de laatste 3 hebben we niet bezocht 
vanwege – u raadt het al – de regen. Om 12.30 uur 
braken we op en aanvaardden we de terugweg. 
 
Die halve dag hebben we overwegend doorgebracht 
in de Weerribben. Dit waterrijke gebied ligt in de ui-
terste NW-hoek van Overijssel, tegen Friesland aan. 
Niet ver van nieuw land, nl. de NO-polder, die eind 
jaren 30 van de vorige eeuw is drooggelegd, nadat er 
de Afsluitdijk was aangelegd. Met andere woorden 
de Weerribben is (zijn?) een gebied dat een eeuw ge-
leden niet ver van de Zuiderzee lag. 
Zoals veel plassen in Nederland, is het gebied ont-
staan door de winning van turf. Men groef hier recht-
lijnige sleuven veengebied af, die ernaast als turf op 
land te drogen werd gelegd (‘ribben’). De Weerrib-
ben moet altijd een nat gebied geweest zijn, getuige 
plaatsnamen als Muggenbeet en Moddergat. En wel-
licht verstoken van scholen en cultuur, ook het dorp 
Luttelgeest ligt hier. Wees niet bang, daar zijn we niet 
geweest; wel in een Bezoekerscentrum van SBB, 
vlakbij Ossenzijl. Een aangename ruime plek, mooi 
ingericht. Ik kocht er wat kaarten en enkele boekjes 
van de ANWB (Planten en Insecten). 
 
Nu de vogels. Sinds vandaag, woensdag 14 oktober, 
weet ik dat er 65 soorten gezien zijn. Veruit het leeu-
wendeel daarvan niet deze zondag. Zelfs geen 
nieuwe soorten, geloof ik. ‘Geloof ik’? Ja, ik weet het 
niet zeker want mijn geheugen neemt de laatste ja-
ren sterk af nu ik recent de 70 bereikt heb en niet al-
tijd een gezonde leefstijl heb nagestreefd. Ik was 
deze dag ook moe. Behalve Wiel Arets was ik de 
enige chauffeur die een bijrijder (Ans Looman) in de 
auto had, dus naast uiteindelijk ca. 500 km chauffe-
ren wil je niet steeds je mond houden. 
Enkele opmerkingen over een soort, de Torenvalk en 
een familie, de Futen. Ik heb het niet getalsmatig uit-
gezocht, maar ik zie de laatste 2 jaar in Nederland op-
vallend meer Torenvalken dan daarvoor. Uitsluitend 
het effect van een paar goede muizenjaren of is er 
meer aan de hand? Over de Futen weet ik nog niet 
zo lang dat enkele soorten ervan, nl. de Fuut en de 
Dodaars 2 à 3 x per jaar broeden. En dat hun broed-
sels op het open water in ieder geval geen last 

hebben van vos, zwarte kraai en reiger. Ook houdt de 
fuut zijn jongen op de rug als die warmte nodig heb-
ben. Of als een snoek is waargenomen (?). De dod-
aars kan zijn lijf zelfs onder water laten zinken en het 
waargenomen gevaar in de gaten houden. Allemaal 
verklaringen waarom het met beide soorten relatief 
stabiel gaat.   
 
Bij een ijzeren kijkhut nabij Scheerwolde, met een 
opgaande en neergaande trap en een toegangsdeur, 
met de wat raadselachtige naam Twitterhut, namen 
we afscheid. 
 
Ik heb het een ontspannen en goed geleid – waar-
voor dank, Yolande en Johan – weekend gevonden. 
 

Slotbeschouwing. 
Ergens dit weekend sprak ik met Yolanda en Johan 
over de oorzaken van het lage aantal deelnemers 
(13). Een enquête onder de leden zou het meest be-
trouwbare antwoord opleveren (waarom doen we 
dat niet?). Y en J waren van mening dat, naast Co-
rona, het ouder wordende ledenbestand de voor-
naamste reden was. 
Mijn vermoeden – maar ik heb dit nergens gecheckt 
– is dat daarnaast drie andere zaken spelen: 
 
1. De rode Lijst. Niemand van ons bestand zal onwe-
tend zijn dat de rode lijst groeit. Bijzondere soorten, 
zoals het paapje, de gekraagde roodstaart en de 
grauwe vliegenvanger nemen getalsmatig af en wor-
den dus minder makkelijk gezien. De orde der Zang-
vogels is in de laatste 3 decennia met 40% 
afgenomen in NW-Europa. Tel uit je verlies. 
 
2. Betaalde Kijkhutten. Een fenomeen dat al jaren 
toeneemt en vooral voor het fotograferende lid inte-
ressant is. Concurreren zij met onze excursies en 
weekenden? 
 
3. Het niveau van vooral de sanitaire voorzieningen 
van verblijven als de Linderij en vorig jaar in Putten. 
Voor de oudere man misschien niet zo belangrijk, 
maar de (pre)seniore vrouw is in ieder geval thuis en 
in hotels een (veel) hoger niveau gewend. En wil dat 
ook. Ik schat in dat deze weekends best was duurder 
mogen worden om dat verlangde niveau te halen. 
Maar nogmaals, als we dit echt willen weten, moeten 
we een enquête uitzetten. 
 

Dik Elzenga  
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Waarnemingslijst weekend Drenthe en Overijssel 

9 t/m 11 oktober 2020 
 
 

Aalscholver Goudhaan Krakeend Tjiftjaf 

Baardman Goudvink Krooneend Torenvalk 

Bergeend Graspieper Kuifeend Veldleeuwerik 

Blauwe reiger Grauwe gans Meerkoet Vink 

Blauwe kiekendief Grote bonte specht Merel Visdief 

Boerenzwaluw Grote Canadese gans Nijlgans Watersnip 

Boomklever Grote zilverreiger Ooievaar Wilde eend 

Brandgans Holenduif Pijlstaart Winterkoning 

Bruine kiekendief Houtduif Pimpelmees Wintertaling 

Buizerd Huismus Putter Witte kwikstaart 

Cetti's zanger Kauw Roek Zanglijster 

Dodaars Kievit Roodborst Zeearend 

Ekster Kluut Roodborsttapuit Zwarte kraai 

Fuut Knobbelzwaan Slobeend Zwarte zwaan 

Gaai Kokmeeuw Sperwer 
 

Geelgors Kolgans Spreeuw 
 

Gele kwikstaart Koolmees Tafeleend 
 

 
  

Koffiezak of aardappelbovist?? 

Waterpartij en Kolganzen 



  Vogelwerkgroep 
Koudekerk / Hazerswoude e.o.    DE BRAAKBAL  

16 

Blauwe reiger: saai grijs   
 
Op mijn wande-
lingen door het 
Bentwoud kom 
ik hem altijd te-
gen. Nooit faalt 
hij om in mijn 
pad te staan, be-
wegingloos en 
star. De blauwe 
reiger is overal 
in het Bent-
woud. Laatst 
liep ik een smal 
paadje op en 
daar stonden er 
maar liefst vijf 
achter elkaar, 
alsof ze bomen imiteerden die het pad wat opleuk-
ten. Een voor een vlogen ze op toen ik hen naderde, 
geluidloos, maar wel een tikje beledigd omdat ik hun 
rust verstoorde. Zo op het eerste gezicht is zo’n 
blauwe reiger echt vreselijk saai. Hij is niet eens 
blauw en hij staat daar maar een beetje te staan. De 
blik in zijn ogen is ook niet echt aanlokkelijk en 
meestal bekijkt hij je argwanend. Ik voel me meer 
aangetrokken tot andere reigers zoals de prachtige 
grote zilverreiger en zijn kleinere broertje. En ik ver-
heug me enorm op de dag dat ik een purperreiger ga 
zien. Dat heb ik nog nooit mogen beleven en dat lijkt 
me een prachtige vogel. Maar tot nu toe moet ik het 
vooral doen met die blauwe, die overal is. Zelfs regel-
matig midden in de stad. Hoewel nog steeds vrij 
schuw, echt dicht kun je ze niet benaderen, vindt hij 
zijn weg naar tuinen met een vijver en sloten in het 
stadspark. Daar moet je dan toch wel weer bewon-
dering voor hebben. Hij past zich aan alle omstandig-
heden aan, hij is een overlever. 
 
Sluipmoordenaar 
 
Een tijdje geleden observeerde ik een blauwe reiger 
die me niet in de gaten had. Langzaam sloop hij door 
het gras langs de slootkant. Nu ik zijn bewegingen 
wat beter observeerde, kreeg ik wat meer waarde-
ring voor deze vogel. Overigens kon het ook zo zijn 
dat ik niet naar een hem maar naar een haar zat te 
kijken. Bij reigers is dat niet te zien. Volgens de site 
van Vroege Vogels vinden zelfs reigers het lastig te 

zien wie van de an-
dere sekse is. In ieder 
geval sloop de vogel 
rond alsof hij een 
sluipmoordenaar was 
in een detective film: 
elegant, langzaam en 
waakzaam. Het was 
mooi om te zien, zo 
geconcentreerd hij 
op zoek was naar 
eten. Ik dacht altijd 
dat dat eten bestond 
uit kikkers en vissen, 
maar de blauwe rei-
ger eet ook mollen en 
muizen en die exoti-

sche rivierkreeften die onze sloten tegenwoordig be-
volken vindt hij ook niet te versmaden. En ach, als hij 
dan toch in de bebouwde kom is, dan wil hij ook nog 
wel eens wat mensenvoedsel proberen. Als reiger 
moet je toch wat als de mollen en muizen niet blijven 
zitten als je elegant komt aangeslopen. 
 
Het gaat beter 
 
Het ging niet altijd goed met de blauwe reiger. En 
strenge winters kunnen het leven van deze vogel 
echt heel moeilijk maken. En daarom trekt ook deze 
soort deels weg al heb je dat niet in de gaten. De 
meeste gaan niet ver en blijven binnen Europa, maar 
sommige gaan naar Centraal Afrika. De vogels die we 
bij ons in de winter zien, komen dan weer uit de 
Noordelijke streken. Het merendeel blijft echter in 
Nederland en gokt erop dat het niet te lang gaat vrie-
zen. Gebeurt dat wel, dan heeft dat grote gevolgen. 
Gelukkig zijn de winters niet meer zo streng dus de 
hoeveelheid reigers blijft redelijk stabiel nu. En hoe-
veel er ook zijn, ik heb eigenlijk nog nooit een jong 
reigertje gezien. Misschien zien die er wat schattiger 
uit dan hun ouders. Maar ach, zelfs deze grijze vogel 
heeft dus wel een bepaalde vorm van elegantie. En 
dat maakt hem dan toch wel aantrekkelijk om te ob-
serveren. 
 
(uit 64 vogelsoorten van het Bentwoud)  
 

 
Annemieke van de Westelaken  
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VERSLAG EURO BIRDWATCH 2020 
 

Zaterdag 3 oktober was er weer de traditionele telling van Euro Birdwatch. Het was dit jaar de 25e keer dat we in 
Nederland deelnamen. Een trekvogeltelling waar 36 landen aan meedoen. In die landen samen werden 1724 
tellingen georganiseerd en waren er 24.000 mensen op pad. Samen telden we in totaal bijna 6 miljoen vogels. 

Op onze telpost was het rustig, zowel met vogels als deelnemers. Wat de deelnemers (tellers) betreft, denk ik 
dat de summiere aankondiging (dit natuurlijk als gevolg van corona) in de pers er debet aan is geweest, en ook 
de weersvoorspelling. De voorspelling bleek aardig uit te komen, om een uur of 9 begon het een beetje te rege-
nen maar om 10 uur werd het toch best wel serieus. Dit was dan ook het sein om de telling te staken want het 
zag er naar uit dat het voorlopig niet droog zou worden. Jammer natuurlijk! 

Maar we hebben ook best wel een paar fijne uurtjes doorgebracht met het tellen van de spaarzaam overtrek-
kende vogels. Dit viel niet mee door de dikke bewolking, het was dus heel moeilijk om de overvliegende piepers, 
veldleeuweriken, kwikstaarten en ander klein spul te kunnen onderscheiden. Er was wel redelijke trek van o.a. 
kieviten, wulpen, goudplevieren en brandganzen. 

We telden in totaal 65 graspiepers, 250 spreeuwen, 350 kieviten, 16 witte kwikstaarten, 10 veldleeuweriken, 40 
wulpen, 275 goudplevieren, 16 watersnippen en 58 brandganzen. Toch ook nog wel bijzonder dat we nog een 
50-tal boerenzwaluwen konden noteren. Verder zagen we 9 ooievaars, 1 paapje, 3 grote zilverreigers, 1 havik en 
op de valreep nog een ijsvogel. Zoals ik al vermeld heb, om 10 uur hield het op met zachtjes regenen en dat 
houdt dan ook meestal in dat de trek helemaal stilvalt. 

Later bleek dat ook op veel andere telposten door de regen eerder was gestopt met tellen. Maar desondanks 
was het qua totaal aantal vogels de 4e beste ooit. 

De top tien van de meest getelde soorten die landelijk als vogeltrek zijn genoteerd is, 

1 Spreeuw 369.602 6   Kokmeeuw 11.059 
2 Vink 162.564 7  Boerenzwaluw 8.882 
3 Graspieper 31.637 8  Grauwe gans 7.358 
4 Kievit 16.996 9  Zanglijster 6.174 
5 Aalscholver 12.777 10  Veldleeuwerik 5.812 

 
Zoals altijd zijn er ook dit jaar weer bijzonder soorten gezien o.a. 1 slangenarend, 1 steppenkiekendief, 6 veldui-
len, 1 morinelplevier, 8 roodkeelpiepers en 8 bladkoningen. 

In Europa deden we als Nederland best wel goed mee. We ‘scoorden’ de 3e plek in de lijst van meest getelde vo-
gels. 1e was Finland met 2.527.000 en 2e was Zweden met 980.000 en na de laatste correctie kwamen hier op 
687.400 vogels. 

Al met al was het onze telling wat De Wilck betreft, een redelijk geslaagde Euro Birdwatch. Hopelijk hebben we 
volgend jaar geen last meer van corona en kunnen we de volgende keer met meer mensen, én goed weer, de 
telling van 2021 doen. Deze is dan op 2 oktober 2021. Dus ik zou zeggen als je een keertje mee wilt tellen, noteer 
deze datum in je agenda. Voor deze keer wil ik Cor, Pieter, Johan en Sjon hartelijk bedanken voor hun inbreng!! 

Wijnand van den Bosch 

  

Noot van de redactie: oude foto van vóór het coronatijdperk! 😉 
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HIGHLIGHTS (26e) BROEDVOGELINVENTARISATIE SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2020 

EEN VEELZIJDIG, OPMERKELIJK, POSITIEF, MAAR OOK VREEMD SEIZOEN! 

 
Een doodgewone start van de 26e jaargang op de 

dinsdagochtend van 10 maart. Omdat het al een 

tijdje geschikt weer daarvoor was, deden we als team 

meteen ook maar de enige nodige telling en bereke-

ning aangaande het aantal territoria/broedparen van 

de Grauwe Gans en Soepgans. Uiteindelijk kwamen 

we uit op 57 voor de eerst- en 3 betreffende de 

laatstgenoemde.  

Maar meteen daarna werd het hele broedvogelin-

ventarisatie- en monitorgebeuren op zijn kop gezet 

en zelfs bijna de nek omgedraaid: een nieuw, heel 

besmettelijk, levensgevaarlijk en de hele wereld snel 

veroverend virus (Covid 19) bleek ook ons land niet 

te mijden. Direct ingaande corona-overheidsmaatre-

gelen en snel daarna zelfs een langdurige landelijke 

“intelligente” lockdown waren het gevolg. Een van 

de meest merkbare gevolgen was een verplichte on-

derlinge afstand tussen mensen van 1,5 meter in 

combinatie met mijden van groepsvorming. In eerste 

instantie werd Inventarisatie-/monitorwerk com-

pleet geschrapt. Gelukkig kreeg Sovon het al snel 

(bijna?) landelijk voor elkaar dat er met duidelijke 

aanpassingen toch kon worden geïnventariseerd. 

Een avondje peinzen en daarna uitwerken in het oor-

spronkelijke schema leverde voor ons hele team 

werkbare oplossingen op, zonder veel “werktijdver-

kortingen”. De zes avond- en nachtrondes in het 

hele gebied werden door telkens twee andere team-

leden afgewerkt vanaf de openbare weg (dit laatste 

was toch altijd al ongeveer gebruikelijk). Tijdens de 

uiteindelijk acht dagrondes werd het werkterrein 

verdeeld in twee ongeveer gelijkwaardige helften en 

per ronde afgewerkt door de helft van de beschik-

bare teamleden; deze startten op een zodanige plek, 

dat zij elkaar tijdens een ronde nooit konden ont-

moeten. Om de beide terreinhelften toch zoveel mo-

gelijk door iedereen te laten onderzoeken, wisselden 

beide teams regelmatig van locatie (elk teamlid 

heeft nu eenmaal toch de eigen sterke en mindere 

kennis- en ervaringspunten). Hiermee werd een on-

geveer gelijk beoordelingsniveau in de gehalveerde 

onderdelen gewaarborgd. 

Elk jaar bespreekt/beoordeelt het “kernteam” de 

eindresultaten van het gebied en sluit daarna de pro-

ductie af, vervolgens ontvangt Sovon deze. Onver-

wacht bleek, dat deze voor ons nieuwe werkwijze 

(zie hierboven) zowel kwantitatief als kwalitatief 

zelfs positief heeft doorgewerkt. Beide gehalveerde 

teamgroepjes deden over de eigen gebiedshelft per 

ronde vaak (bijna) even lang als voorheen de gehele 

groep in het totale gebied nodig had. De intensiteit 

en daarmee de kwaliteit kwamen daardoor hoger te 

liggen. Nadelig was zeker het missen van gezelligheid 

en vooral de functionele groepscommunicatie.        

Tot zover de invloed van corona op het inventarisa-

tiewerk. 

In dit summiere overzicht worden geen kolomover-

zichten opgenomen. Dit komt later aan de orde in de 

traditionele “Braakbal”- samenvatting van het origi-

nele verslag aan Staatsbosbeheer, Sovon, VWG-be-

stuur en belanghebbende/geïnteresseerde VWG-

coördinatoren. Opmerkelijkheden waren er trou-

wens genoeg! Of dit misschien (mede) lag aan de co-

rona-“belemmeringen” – waardoor de vogels 

mogelijk soms juist wel positief werden beïnvloed – 

valt op dit moment niet te beoordelen. Want juist pu-

bliek-“natuurbezoek” groeide fors door tijdens de 

lockdown in het voorjaar …….. 

In totaal werd het onderzoeksgebied in 2020 benut 

door 57 geldige vogelsoorten, 27 ervan waren niet-

zangvogels en 30 behoorden tot de zangvogels. Dit 

bleek het hoogste jaarlijkse soortenaantal tot nu toe 

in de 26 onderzoeksjaren: 2017 was het vorige re-

cordjaar met 56. 

Deze 57 vogelsoorten deden het vergelijkenderwijs 

ook onverwacht goed als het aantal geldige territoria 

bekeken wordt: de niet-zangvogels hadden er 275 

bezet en de zangvogels 341. Bij elkaar leverde dit het 

onverwacht hoge aantal van 616 territoria op, wat 

een dikke verbetering van het vorige record van 550 

(2015) bleek, ofwel een plus van 66 = 12,0 %! Hierbij 

dan weer wel de aantekening, dat tussen de N11 en 
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de Amaliahut een flink aantal nieuwe nestkasten bij-

kwam. 

Nieuwe gebieds-broedvogelsoorten kunnen wij niet 

jaarlijks bijschrijven, maar 2020 viel daarbij wel flink 

op. In 2019 werd soort nummer 78 bijgeschreven, 

maar ons verslagjaar scoorde er zelfs 3: Kerkuil, 

Cetti’s Zanger en Snor (= RL-soort)! De totaallijst 

staat daarmee dus nu op 81! 

Verdiepen wij ons in het nationale en Europese be-

lang van “ons postzegelgebiedje”, dan hebben we al-

lereerst te maken met de Europese Vogelrichtlijn 

1979 (+ aanvulling 1991).  Zonder een terugblik op 

voorgaande jaren zochten in 2020 weer 3 vogelsoor-

ten uit die lijst het gebied op om hun soort mede in 

stand te houden: Ooievaar (1), IJsvogel (1), Blauw-

borst (1). In de nu 26 jaar (tijdvak 1995/2020) onder-

zoekslooptijd waren dit 5 soorten (+ Bruine 

Kiekendief, Grote Karekiet). 

Een treetje lager komen wij de Nederlandse Rode 

Lijst 2016 tegen. Tijdens de periode 1995/2020 

maakten 15 RL-soorten ervan gebruik, in 2020 waren 

dit er 4: Koekoek (1), Snor (1), Ransuil (1), Spotvogel 

(16!!); voor deze laatstgenoemde soort een dik re-

cord (dit was 12 in 2015 (+ 4 = + 33%). Staatsbos rea-

geerde al positief; er wordt beslist later in de “echte” 

rapportage op teruggekomen.  

Tot slot de Nederlandse Oranje Lijst 2016; Sovon 

hanteert deze als een signaalfunctie om te kunnen 

aangeven welke vogelsoorten momenteel gevaar lo-

pen om op de volgende Rode Lijst te belanden. Vanaf 

1995 t/m. 2020 waren 5 soorten ooit geldig territori-

aal in het gebied aanwezig.  In 2020 konden er 2 wor-

den geregistreerd: Scholekster (1) en Waterhoen 

(15). Verder bivakkeren van “onze” nu 81 geldige ge-

bieds-broedvogelsoorten Spreeuw, Sperwer en 

Bruine Kiekendief in niet al te positieve landelijke om-

standigheden en staan deze ook op “scherp in het 

oranje”. 

Tot slot nog een paar extraatjes. 

Eerst aangaande de uilen in het gebied. Op de GE-

BIEDSWAARNEMINGSLIJST over 1980/2020 worden 

nu vijf soorten vermeld: Ransuil, Steenuil, Kerkuil, 

Velduil en Bosuil. Als broedvogel staan de eerste 

drie nu als geldig genoteerd. De Velduil is meerma-

len als wintergast en/of passant gemeld. In het na-

jaar 2019 werd een Bosuil meermalen roepend 

gehoord, maar helaas buiten de door Sovon voorge-

schreven datumgrenzen om als geldige broedvogel-

soort te kunnen bijschrijven. 

Verder nog wat aandacht voor de grootschalige 

jaarlijkse essenkap sinds oktober 2017 en de min-

stens even ingrijpende SBB-werkzaamheden om 

hout te oogsten. Zo’n dikke 15 jaar geleden voerde 

“Staatsbos” commerciële houtoogst uit in het z.g. 

Driehoeksbos naast de N11. Maar binnen enkele ja-

ren groeide de vogelstand juist daar aanzienlijk bij 

met o.a. de Bosrietzanger. In de vanaf 2017 fors 

(deels) onderhanden genomen boskavels (i.v.m. lan-

delijke essenproblematiek), vindt een snelle (her-

)groei van flora en nieuwe aanplant (o.a. struiken) en 

lage bodembegroeiing plaats. Maar daardoor no-

teerden wij als team zeker in 2020 ook een grotere 

en meer gevarieerde vestiging van soorten als Gras-

mus, Spotvogel, Bosrietzanger, Cetti’s Zanger, enz.  

Ons team was op die mogelijkheid heus wel voorbe-

reid, maar een juist snelle bevestiging daarvan geeft 

toch altijd een prettig gevoel van voldoening! En wie 

weet wat er zich nog meer gaat voordoen!!?? 

Als over meerdere jaren de grootschalige kapwerk-

zaamheden achter de rug zijn kan er zelfs per kavel 

worden nagegaan, wat de invloeden ervan op de 

broedvogelstand zijn (geweest). Een tijdrovende 

maar ook dankbare klus en niet onbelangrijk om zo-

wel meer breder als diepgaander inzicht te verkrij-

gen! Met Ronald heb ik daarover onlangs een prettig 

gesprekje gehad. Wie weet?  

In denk ik, de volgende “Braakbal” (febr. 2021) hoop 

ik een beperkte samenvatting van de originele rap-

portage aan SBB, SOVON enz. te kunnen laten opne-

men. 

Bert van Eijk 

(coördinator/teamleider BVI/BMP 

Spookverlaat/Kruiskade). 
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Geen jubileumfeest toch een mooi cadeau! 
 
Dit jaar was alles anders zo ook de vakantieperiode. Ik had mij voorgenomen om in mijn vakantie nu eens niet 
actief te blijven voor de VWG en had daarom ook de openingsavond op 1 september uitbesteed aan het bestuur.  
Omdat ik privé ook actief ben op sociale media volg je toch automatisch wat er gebeurt op facebook, twitter en 
Instagram. Toen “het” berichtje van een van onze leden, Monique van Vliet, voorbij kwam op onze facebooksite 
was ik dan ook meteen geïnteresseerd, maar ja ik zou niets doen voor de VWG dus……..  

Na een dag dat er niemand anders gereageerd had op 
haar berichtje ben ik me er toch maar mee gaan be-
moeien en dat was maar goed ook.  
 
 
 
 
Joost Zwanenburg is een kunstenaar uit Alphen aan den 
Rijn die muurschilderingen maakt en dat kan hij heel 
goed. Hij heeft zijn eigen bedrijf VijfB  
(http://www.vijfb.com) in de Hooftstraat in Alphen. Wat 
voor hem ooit begon als een hobby is nu zijn dagelijkse 
werk.  
Op facebook plaatste hij een berichtje dat hij zin had om 
een gratis muurschildering weg te geven en hij vroeg wie 
daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Monique las 
dit bericht en dacht meteen aan ons mislukte jubileum-
jaar en reageerde dat dit een mooi cadeau zou zijn voor 
ons 40-jarig jubileum. Ook Joost vond dit een mooi doel 
en toen was de afspraak snel gemaakt. 
 
Op 2 september jl. heeft hij de vogelkijkhut Amalia een 
prachtige muurschildering gegeven. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Je kan zien aan alle ver-
schillende spuitbussen 
dat je niet zomaar een 
muurschildering hebt 
gemaakt………. 
 
 
  

http://www.vijfb.com/
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Tijdens zijn werkzaamheden ben ik even bij hem op bezoek ge-
weest en niet alleen ik was razend enthousiast maar ook hij 
want de “echte” ijsvogel was al diverse malen voorbij de hut ge-
scheerd en hij hoorde hem regelmatig fluiten. Wauw alleen 
daarom al wil je een paar uur doorbrengen in Amalia. Joost is 
zelf ook een enthousiaste vogelaar en dat is terug te zien in zijn 
prachtige werk. 
 
Dus als u het nog niet gezien heeft, breng een bezoekje aan 
Amalia en geniet van de muurschildering en wie weet ziet u ook 
nog een blauwe flits langs de hut scheren! 
 

       Gerda 
 
 
 
 
 

 
Wilt u meer werk van Joost zien breng dan een bezoekje aan zijn website www.vijfb.com . 
 

http://www.vijfb.com/
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Nestkastcontrole park De Houtkamp Leiderdorp 

Op dinsdag 13 oktober 2020 werd er weer de jaar-

lijkse nestkastcontrole uitgevoerd in het park De 

Houtkamp te Leiderdorp. We zijn van start gegaan 

met bijna een geheel nieuw team, omdat twee van 

de drie leden, Bert van Eijk en Henk Doelman, heb-

ben besloten om er mee te stoppen. Het fysieke deel 

van het werk is namelijk behoorlijk zwaar en niet ge-

heel zonder risico.  Bert van Eijk heeft dit werk met 

veel plezier 35 jaar lang gedaan. Hij heeft het nest-

kastbeheer in 1985 opgestart en flink uitgebouwd 

naar een goed werkend project in samenwerking 

met de beheerders van het park. Henk Doelman 

heeft een paar jaar met veel enthousiasme meege-

werkt. Veel bomen zijn door hem beklommen om de 

nestkasten te controleren, schoon te maken en zo 

nodig te repareren. Zijn verslagen in de Braakbal ge-

ven met veel humor een goed beeld van het reilen en 

zeilen op zo’n dag! 

Het nieuwe team bestaat uit Sjon van Santen, Inge-

borg Blommers en Feiko Logtenberg. Sjon doet al ja-

renlang mee met de nestkastrondes, lopend met zijn 

ladder, gereedschap en met enorm veel energie. 

Feiko loopt voor het eerst mee en is medewerker van 

het park. Zonder hem zouden we het werk zeker in 

twee dagen hebben moeten doen. Ingeborg heeft 

vorig jaar de nestkastronde voor het eerst meege-

maakt en heeft aangeboden om het administratieve 

deel van het werk over te nemen van Bert. 

 

Dit zijn de gegevens van de nestkastcontrole: 

Totaal aantal kasten gecontroleerd:  74  

Aantal bruikbare kasten:   67 (vorig jaar 68) 

Aantal benutte kasten:    46 (vorig jaar 45) 

Kasten gebruikt door de Koolmees:  26 (vorig jaar 27) 

Kasten gebruikt door de Pimpelmees:  20 (vorig jaar 18) 

 

 

Zoals uit de cijfers hierboven blijkt, waren er van de 

74 nestkasten 7 onbruikbaar. Dat betekent dat er in 

deze kasten geen nestmateriaal aanwezig was. Vorig 

jaar lag dat aantal op 6. Een paar van de 7 kasten was 

totaal verdwenen, sommige lagen op de grond of het 

voorpaneel van de kast stond open. Dit komt niet al-

leen door vandalisme, maar ook o.a. doordat het 

vocht te veel schade heeft aangebracht. De kast 

wordt dan door het verrottingsproces poreus en de 

spijkers waarmee de kast aan de boom zit, kunnen 

los gaan zitten. Vaak geeft de boom zelf door groei 

nog een laatste zetje… 

Verder hebben we in totaal 12 kasten moeten ver-

vangen. Eén nestkast is vervangen door een oude, 

gerepareerde kast. De andere waren gloednieuwe 

nestkasten van de Vogelbescherming. Vorig jaar 

heeft het parkbeheer toegezegd dat er financiële 

ruimte was voor de aanschaf van nestkasten. Ze 

lagen dinsdag klaar: 15 kasten voor de Pimpelmees 

en 15 voor de Koolmees.  

De dag verliep onder goede weersomstandigheden. 

Sjon klom via de ladder naar de nestkasten, 

Het nieuwe Team, Foto: Henk Doelman 

Feiko aan het werk, Foto: Ingeborg Blommers 
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controleerde de inhoud en riep het resultaat: ‘Pim-

pelmees… bezet’ of ‘Koolmees…leeg’.  

Meestal trof hij lege, hoog opgebouwde nesten van 

mos, veertjes en takjes aan. Soms lagen er nog piep-

kleine eitjes in, of dode jonge vogels. Niet leuk om te 

zien, maar deze vondsten zijn uiteraard wel het beste 

bewijs dat er gebroed is! 

Vervolgens werd de nestkast zelf gecontroleerd. 

Soms kon de kast op de ladder gerepareerd worden, 

maar vaker moesten Sjon en Feiko op de grond de 

reparaties uitvoeren. 

Bij veel kasten was het nodig om de dakbedekking 

vast te zetten. Er werden nieuwe ‘Grote Bonte 

Specht bestendige’ invliegplaatjes op de kast getim-

merd, deurtjes vastgezet en verder bruikbare resten 

van de kapotte kasten afgehaald. Een wandelaar ver-

telde later dat hij overal in het park getik hoorde! 

Het is weer gelukt om alle 74 kasten in één dag te 

contoleren. Om 16:30 waren we klaar. Gelukkig kon-

den we deze dag zoals alle voorgaande jaren voor de 

koffie- en lunchpauze gebruik maken van het ge-

bouwtje van het parkbeheer. Er was een schema in-

gesteld, zodat we geheel Coronaproof de vers 

gezette koffie konden drinken en ons brood konden 

eten.  

Ik wil uiteraard de mensen van het park en in het bij-

zonder Feiko, heel erg bedanken voor alle hulp. Zon-

der de samenwerking met hen is het vrijwel niet te 

doen om in een dag 74 nestkasten van binnen en van 

buiten te controleren, schoon te maken en te repa-

reren.  

 

Verder wil ik uiteraard hier ook Bert van Eijk heel erg 

bedanken voor al die jaren die hij besteed heeft aan 

het nestkastbeheer in het park De Houtkamp. 35 Jaar 

is wel een heel lange periode! Met veel plezier heb ik 

met deze eerste en voor mij echte nestkastronde 

meegelopen, maar ik weet niet of het mij gaat lukken 

om tot mijn negentigste door te gaan! En dat brengt 

mij tot een laatste opmerking. Als er leden zijn van 

de Vogelwerkgroep (maar ook niet-leden!) die met 

ons willen meewerken aan het beheer van de nest-

kasten in het park, laat het ons weten! Met meer 

mensen is het werk beter verdeeld en daardoor min-

der zwaar.  

 

Ingeborg Blommers 

  

Reparatie door Feiko en John, Foto: Ingeborg Blommers 

Oude nestkastinhoud, Foto: Ingeborg Blommers 

John met nieuwe kast, Foto: Ingeborg Blommers 
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HUISZWALUW(NESTEN) – INVENTARISATIE  LEIDERDORP – OOST – 2020-07-31 

SUBSECTIES KOLONIES:    
1)HOOFDSTRAAT-OOST+RUIGEKADE  2) ACHTHOVENERWEG-WEST  3) ACHTHOVENERWEG-OOST 

 TELLERS: Bert van Eijk en Ingeborg Blommers; jaarlijks tellingenoverzicht vanaf 1999, nu dus 22 jaar 

 

 

Samenvatting 2020: 

1) Hoofdstraat/Ruigekade: Hoofdstraat 213/215 afgebroken. 

2) Achthovenerweg-West: Achthovenerweg 3: deels gerenoveerd + deels nieuwbouw, geen nes-

ten. Achthovenerweg 16A t/m. 28: na verfbeurt 2018/2019 nog geen nesten. 

3) Achthovenerweg-Oost: Achthovenerweg 51D: aan achterkant 10 bezette nesten ontdekt. Niet 

onmogelijk dat (voormalig) verlies in kolonies Achthovenerweg-West + Hoofdstraat /Ruigekade 

zich hier heeft gevestigd.  

4) Eindresultaat 2020: bezette nesten 22 (2019: 14).                                                                                     

                                                                                            Bert van Eijk + Ingeborg Blommers 

  

ADRESSEN ’99 ’05 ’10 ’15 ’18 ’19 ’20 99-20 

HOOFDSTRAAT-OOST+RUIGEKADE 
        

Hoofdstraat 213/215 8 6 6 1 1 1 0 97 

Hoofdstraat 248 1 2 2 2 2 2 2 38 

Achthovenerweg 2 1 0 0 0 0 0 0 1 

Ruigekade 3 --- --- --- 3 3 0 1 15 

Totaal kolonie Hoofdstraat/Ruigekade 10 8 8 6 6 3 3 151 

ACHTHOVENERWEG-WEST 
        

Achthovenerweg 3 4 7 11 7 0 0 0 123 

Achthovenerweg 5 2 0 2 2 2 1 0 28 

Achthovenerweg 7 --- --- --- 0 0 0 0 1 

Achthovenerweg 16A --- --- 1 0 0 0 0 5 

Achthovenerweg 16B 1 2 4 0 0 0 0 30 

Achthovenerweg 16C 0 0 3 2 0 0 0 20 

Achthovenerweg 18A 0 0 4 0 0 0 0 12 

Achthovenerweg 22 0 0 3 0 0 0 0 7 

Achthovenerweg 28 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totaal kolonie Achthovenerweg-West 7 9 28 11 2 1 0 227 

ACHTHOVENERWEG-OOST  
        

Achthovenerweg 25/27 1 0 2 6 5 6 6 61 

Achthovenerweg 39A --- --- --- --- 4 1 0 9 

Achthovenerweg 39E --- --- --- --- 1 0 0 3 

Achthovenerweg 49C --- --- --- 1 0 0 0 1 

Achthovenerweg 51D --- --- --- --- --- 1 11 12 

Achthovenerweg 53A --- --- --- 1 0 1 2 13 

Achthovenerweg 56 0 0 1 1 0 1 0 10 

Achthovenerweg 60 0 0 3 3 1 0 0 26 

Totaal kolonie Achthovenerweg-Oost 1 0 6 12 11 10 19 135 

LEIDERDORP-OOST: TOTAAL 18 17 42 29 19 14 22 513 
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Corona 
 

2020: Wat een Kroonjaar voor de vogelwerkgroep 
had moeten worden, het 40-jarig jubileumjaar, werd 
een Coronajaar. Maar wacht eens: “corona” is het La-
tijnse woord voor “kroon”!  Echt waar, amices. (Noot 
van de redactie: hier moet de columnist even laten 
blijken een klassieke opleiding te hebben genoten, 
vergeef het hem).  
 

Zo is 2020 in meer dan één opzicht een echt “Kroon-
jaar”. En ook in meer dan twee opzichten, want het 
heeft de Kroon ook nog eens behaagd om een be-
langrijk lid van onze vereniging een koninklijke on-
derscheiding te geven. 
 

De zeer trouwe lezer van deze columns weet dat ik in 
principe geen voorstander ben van het op een voet-
stuk plaatsen van mensen. Die voetstukken zijn vaak 
zeer wankel en je dondert er vroeger of later zo van 
af. Neem nou een figuur als Jan Pieterszoon Coen. 
Destijds in ons land als een held vereerd, nu wegge-
zet als boef vanwege zijn vele koloniale misdaden. 
Het kan verkeren. 
Maar al maak je het misschien lang niet zo bont als 
die deugniet Coen, niemand is geheel zonder fouten. 
Misschien met uitzondering van een paar heiligen, 
maar die kregen hun beloning voor hun goede leven 
pas na de dood in de hemel uitgereikt. Er is eigenlijk 
altijd wel iets op een gedecoreerde aan te merken. 
 

En toch, het kan zijn dat iemand zo veel goeds voor 
onze vereniging en voor de vogels heeft gedaan, dat 
hem een blijk van waardering toekomt. En dan denk 
je toch al snel aan iemand die dat zo lang, zo uitste-
kend en met zo veel inzet heeft gedaan als de ont-
vanger van de onderscheiding: Cor. En dat gaat 
overigens nog steeds door, Cor blijft zich inzetten 
voor het goede doel.  
 

Een bijkomend voordeel van Cor’s decora-
tie was dat de Jubileumcommissie, die zich 
stierlijk verveelde omdat bijna alles wat zij 
bedacht had door Coronamaatregelen 
werd doorkruist, zich met het organiseren 
van deze bijzondere gebeurtenis kon bezig-
houden. 
 

Het werd een smaakvolle bijeenkomst, 
waarbij de burgemeester van Alphen ons 
(als ik haar goed begrepen heb) voorhield 
dat het gebied rond het Spookverlaat het 
beste vogelweidegebied van de gehele re-
gio is. Tja, is het dan gepast om de verte-
genwoordigster van de Kroon publiekelijk 
tegen te spreken? Ze bedoelde het in ieder 
geval goed. 
Bij een andere gelegenheid leggen we haar 
nog wel eens uit dat er vele redenen zijn 
om geen wegen in het Spookverlaat-gebied 
aan te leggen, maar dat de bescherming 
van weidevogels er daar nu net niet één 

van is. 
Ik hoop dat 
Cor ons ver-
geeft dat we 
hem onder 
valse voor-
wendselen 

naar zijn de-
coratie heb-
ben gelokt. 
Hij dacht 
een mooie 
excursie te 

gaan verzorgen in zijn geliefde gebied De 
Wilck. Daar is hij altijd wel voor te porren, 
en juist dat ging niet door. Zo kan Cor een 
beetje meevoelen met de Jubileumcom-
missie, die ook alle leuke dingen niet zag 
doorgaan, maar daar geen lintje of andere 
blijk van waardering voor in de plaats 
kreeg. 
Ter vermijding van misverstanden: ik ken 
nog wel een paar andere mensen die ook 
heel veel voor de vereniging hebben bete-
kend, of dat nog doen. Laten zij zich niet ge-
passeerd voelen. Er komt altijd weer een 
volgend jubileum. En anders: een stoel in 
de hemel. 

   Ronald Klingers
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Kinderactiviteit: Bosgeest maken! 
 
Gelukkig hadden we deze keer een paar zeer crea-
tieve moeders die met hun kinderen meegekomen 
waren. Van tevoren hadden we bedacht dat we bij 
de aanwezige grote holle essenstobben met de kin-
deren aan de gang zouden gaan. We gingen eerst op 
zoek naar grote afgezaagde takken die her en der op 
de Kruiskade aanwezig waren.  
We zetten ze in de holte van de boom en al doende 
kregen de moeders steeds meer goede ideeën. Van 

het riet en lange gras werden bollen gemaakt met in 
het midden een dennenappel (die we zelf meegeno-
men hadden) voor de ogen. De neus en mond wer-
den ook van het lange gras gemaakt. Oude takken 
met bladeren van de eikenboom vormden het haar 
met daar overheen gemaaid gras dat al lekker lag te 
rotten. De kleinste kinderen gingen op zoek naar bes-
jes en eikeltjes om de omgeving van de bosgeest een 
beetje op te fleuren.  
  

De twee wat grotere kinderen sleepten met grote 
stronken en takken en vonden het minder belangrijk 
dat er daadwerkelijk een figuur zou ontstaan. Het 
lekker bezig zijn en heen en weer slepen was voor 
hen al genoeg om te genieten en toen er een dode 
muis gevonden werd, was het helemaal top. Alles 
werd gedaan voor de vogels dus deze muis is voor de 
eerste roofvogel die langs gaat komen. 
De bosgeest was best snel af zodat we ook nog een 
natuurschilderij konden maken. Speciaal voor een 

van de aanwezige jongetjes werd het een schilderij 
met een auto erop, alhoewel hij liever een hut wilde 
maken maar helaas daar was de tijd niet meer voor. 
Het schilderij werd samengesteld door takjes, eikel-
tjes, kastanjes, bladeren en afgemaakt met een aan-
tal mooie grote zoetwatermosselschelpen. 

 

Aan het eind hebben we gezellig met elkaar limo-
nade gedronken en nagepraat over de zeer ge-
slaagde middag. 
     Gerda 
 

De bosgeest met wat gekleurde bessen en eikeltjes 

Ook een bosgeest maar zonder voor en achterkant 😊 

Het natuurschilderij 
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• In december 2020 
verschijnt deze in 
meerdere opzichten 
enorme atlas: bijna 
1.000 pagina’s en an-
derhalf keer zo 
dik/zwaar als onze re-
cente (nov. 2018) Ne-
derlandse Vogelatlas 

2013/2015. De productie was in handen 
van de EBCC (= European Bird Census Coun-
cil), een samenwerkingsverband van vogel-
organisaties uit 48 (!) landen. Vergeleken 
met de eerste Europese Broedvogelatlas 
heeft dit werk een ongeëvenaarde dekking: 
96% van “groot”-Europa (atlasblokken van 
50x50 km, geteld door meer dan 120.000 
(!) personen. Dit omvat als werkgebied IJs-
land t/m Canarische Eilanden, Azoren tot 
aan de Oeral met ook Kazachstan, Cyprus 
en Oost-Turkije t/m de Noordkaap in Noor-
wegen.  

• Avifauna-inhoud: 596 broedvogelsoorten 
(inclusief enkele tientallen exoten), kaarten 
met goed beeld van de verspreidingsveran-
deringen tussen ± 1980/1990 en de tweede 
decade van de 21e eeuw; verder effecten 
van de enorme veranderingen aangaande 
het Europese platteland voor de broedvo-
gels van “ons” werelddeel, alsook die van 
de klimaatverandering. Nadere gegevens 
m.b.t. verschijning (uitgever, tijd, inschrij-
ving, prijs enz.): t.z.t. via o.a. Vogelbescher-
ming NL, SOVON, enz. 

• Zingende (ZANG)VOGELVROUWTJES: lang-
zamerhand blijkt steeds meer dat veel 
vrouwtjes bij (zang)vogelsoorten ook zin-
gen, zij het minder gevarieerd, vaak wat te-
rughoudender en soms met minder volume 
dan de “heren”; dit komt o.a. voor bij Rood-
borst (winterterritoria), Koolmees, Veld-
leeuwerik, Bosrietzanger en Ransuil 
(waarom bij de laatste twee die totaal niet 
vermeld in jullie BMP-Handleiding 2016, 

SOVON? BvE) en ongetwijfeld zullen er nog 
veel meer zijn ……. 

• De HOGE VELUWE geldt als BELANGRIJK 
BROEDVOGELGEBIED (Natura 2000) voor 
Wespendief, Nachtzwaluw, Draaihals, 
Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Duinpie-
per (intussen al jarenlang niet meer in NL 
broedend), Roodborsttapuit en Grauwe 
Klauwier.  

• BROEDVOGELTIJD, en als je dan toch in die 
buurt bent: tussen Steenwijk en Giethoorn, 
dichtbij de Beulakerweg is het prima toe-
ven in de hoge vogelkijkhut van DE AUKEN: 
behalve allerlei zangvogels langs het voet-
pad erheen kom je er moerasvogels in al-
lerlei soorten en maten tegen, met de 
nodige roofvogels maar ook kolonievogels 
als Lepelaar en Purperreiger. 

• Een NL Rode Lijst ”klapper” van “ons” 
Spookverlaat is de SPOTVOGEL, ook een  
van onze beste imitatoren van vogelzang; 
maar lang kan je daar bij ons niet van ge-
nieten omdat hij maar zo’n drie maanden 
in ons land verblijft; verder woont de vogel 
vijf maanden aan de oostkant van de  Afri-
kaanse zuidelijke helft, de overige vier 
maanden bestaan uit reizen naar en van 
Europa: twee maanden heen en idem te-
rug; omdat deze soort trekt via ZO-Europa, 
Turkije, het Midden-Oosten en Oost-Afrika 
beslaat die totale afstand wel zo’n 20.000 
tot 25.00 km; een andere bij ons bekende 
gelijkwaardige geweldenaar (zowel als imi-
tator van Afrikaanse, Europese en Neder-
landse zangvogel-melodieën als van 
reisroute en tijdschema’s) is de BOSRIET-
ZANGER, ook o.a. Spookverlaat bewoner. 

• Het BirdLife International PREVENTING EX-
TINCTIONS PROGRAMME, dat nu 10 jaar 
bestaat, heeft in zijn nog relatief korte be-
staan toch al meerdere vogelsoorten voor 
de rand van de afgrond weten weg te ha-
len, zoals: de LEPELBEKSTRANDLOPER 
(Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Azië), 
STEPPEKIEVIT (Rusland, Kazachstan – 

 

 

 

(ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL-              

EN VERENNIEUWTJES!! 
 

 

      Interessante  

    Nieuwtjes !! 
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Midden-Oosten, Pakistan, India), TAHITI-
MONARCH (Frans-Polynesië) en HERE-
MIET-(= KAALKOP-)IBIS (Marokko). 

• Op de Falklandeilanden leeft de EZELSPIN-
GUÏN, deze soort is erg kwetsbaar omdat er 
nooit verder dan 50 kilometer vanaf de kust 
wordt gefoerageerd. 

• Een kijkje in het Nederlandse broedvogelle-
ven van de ZWARTE STERN via tellingen in 
2009/2018 leert ons: landelijk getelde nes-
ten in 2016: 1451 in 69 kolonies (= record), 
in 2016 wat minder: 1084 in 60 kolonies; 
nagenoeg alle vogels nestelen in de provin-
cies Friesland, Overijssel, Gelderland, 
Utrecht en Zuid-Holland. 

• Opmars van de PONTISCHE MEEUW in Eu-
ropa: vanuit Oekraïne in de jaren zestig van 
de vorige eeuw en ongeveer westwaarts: 
Polen, Wit-Rusland, Tsjechië, Duitsland en 
vanaf 2012 ook in Nederland (al dan niet 
gepaard met een andere soort); in het 
voorjaar van 2019 werden in een kolonie bij 
Lelystad nesten van minstens tien paren 
gevonden. 

• Jachttechnieken bij AALSCHOLVERS: zij dui-
ken in helder water vooral individueel, als 
het troebel is bij voorkeur in groepen (bij 
erg slecht zicht sluit de groep de prooien op 
voordat die worden gevangen). 

• Een derde van de totale EUROPESE AAL-
SCHOLVER-populatie broedt in Groot-Brit-
tannië. 

• In ons land geldt de GEOORDE FUUT met ± 
500 broedparen als redelijk schaars en er 
wordt vooral in de Delta en het Waddenge-
bied met 1.000 tot 1.500 vogels overwin-
terd; daarentegen is deze soort mondiaal 
verreweg de talrijkste fuut met vijf miljoen 
exemplaren. 

• Terugblik van 5 jaar terug op de Neder-
landse populatie van de HALSBANDPAR-
KIET, bekeken via winter-
simultaantellingen van slaapplaats-woon-
kernen winter 2014/2015 (alleen slaap-
plaatsen boven 300 vogels): Amsterdam 
2781, Den Haag 3600, Leiderdorp 703, 
Haarlem 500, Rotterdam 435, Aalsmeer 
340, Alphen aan den Rijn 329, Purmerend 
316; subtotaal 9004; overige Randstadker-
nen 561; totaal aantal vogels Randstad 
(9004+561=) 9.565, overig NL schatting 

plm. 400, totaal NL: ca. 10.000 vogels; peri-
ode 2009/2010 t/m. 2014/2015: schomme-
lingen rond 10.000, alleen 2011/2012 
11.700. De broedpopulatie werd (Atlaspe-
riode 2013/2015) door Sovon geschat op 
2000 à 2300 paar en de winterpopulatie 
(idem 2013/2015) op 10.000 tot 12.000 vo-
gels. 

• De enige futensoort die ook noordelijk van 
de poolcirkel broedt is de KUIFDUIKER. 

• Ons land telt het hele jaar grote aantallen 
MEERKOETEN: ± 125.000 broedparen (sta-
biel) en een totaal van zo’n 360.000 over-
winteraars. 

• Een gemengd stel MEERKOET/WATER-
HOEN blijkt niet onvruchtbaar: men noemt 
dit nageslacht “Waterkoeten” of “Meer-
hoenders” (recentelijk in Engeland). 

• RALLEN zijn geen lieverdjes, ze zijn zelfs be-
rucht door roven en eten van eieren en jon-
gen van andere rietvogels maar ook van 
soortgenoten of zelfs eigen broed. 

• Volksnamen genoeg voor de KWARTELKO-
NING, zoals “spriet”, “schriek”, “taepert”, 
“peersneers” en tot slot (de mooiste!): 
“grasknarser”. 

• De hoogwaterzone van DE WIEDEN (Ov.) 
ligt in het noordelijk deel van het gebied en 
ontpopt zich als een kolonie-broedlocatie 
van gelijke soortenrijkdom als in sommige 
delen van de Donaudelta: deze gemengde 
kolonie omvat nu minstens vijf soorten, nl. 
Aalscholver, Blauwe Reiger, Grote Zilverrei-
ger, Lepelaar en Purperreiger; wat te den-
ken van toekomstige vestiging van soorten 
als Kwak, Koereiger, Kleine Zilverreiger, 
Zwarte Ibis en zelfs Ralreiger ……. (klimaat-
opwarming?!). 

• Opeens weer te horen en ook onverwacht 
weer stil: vanaf half juli is het bijna onmo-
gelijk om nog zingende KOEKOEKEN te ho-
ren, terwijl een van de belangrijkste 
waardvogels, de Kleine Karekiet, nog rustig 
tot na half augustus doorzingt 

LET OP!  

DE TWEEDE 

 EUROPESE VOGELATLAS  
KOMT ER AAN!   

 

Anonymus Snuffelaer 
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Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen nr. 3, editie oktober 2020 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) ook 
digitaal, link kan op verzoek doorgestuurd worden. 

2. Bont Allerlei 2020- 1 en -2 https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei. 
3. Limosa 93.2 en 93.3 (2020) (Ned. Ornithologische Unie en Sovon)      
4. De Praatpaal 38.1 en 38.2 – 2020 (Vogelwerkgroep Zoetermeer) 
5. Sovon-Nieuws 33-3, september 2020   
6. De Strandloper 52.3 september 2020 (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, 

Noordwijk) 
7. Vogels 04/2020 (herfst) (Vogelbescherming Ned.) 

 

Interesse? Neem dan even contact op met Bert van Eijk, tel. 071 5893006,  

e-mail: wbert.vaneijk@gmail.com     Pieter Bekooij 
         Secretaris  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Gerard van der Haas (met dank aan alle tellers) 
  

       RESULTATEN NESTKASTBEHEER 2020
                 OVERZICHT VAN ALLE DOOR DE VWG BEHEERDE GEBIEDEN

1 2 3 4 5 6

Locatie Houtkamp Spookverlaat Bloemerd, Lagewaard Hazerswoude- De Bloemhof, Totaal

nestkasten: Leiderdorp Kruiskade e.o. Leiderdorp Koudekerk dorp Leiderdorp aantal

Nestkast- Bert-Henk-Sjon Cor en Peter Ben Gerrit Paul en Gerard Ronald en Margot

beheerders: en Ingeborg    

    aantal kasten 67 67 18 20 22 45 239

    aantal benut 46 49 17 20 11 29 172

    % benut 68% 73% 94% 100% 50% 64% 72%

Vogelsoort  

Bonte vliegenv.

Boomkruiper

Grauwe vliegenv.

Gekr.roodstaart

Grote bonte sp.

Holenduif 1  3 4

Huismus  1 1

Kauw    

Koolmees 26 23 10 3 6 17 85

Nijlgans 2 2

Pimpelmees 20 13 7 1 5 9 55

Ringmus 8  9 2 19

Roodborst  

Spreeuw  4 4

Torenvalk 2   2

Wilde eend   

Winterkoning  1 1 2

Zwarte roodst.

Wilde eend  
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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.kam-
minga@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 Vrieskist” 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 de afgelopen maanden zijn er geen mededelingen ontvangen over bij Naturalis afgegeven 
vondsten via (leden of relaties van) onze vereniging.       
             
          De IJsmeester  
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Jagende Zeearend 

Foto’s: Henk van Harskamp 


