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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 woensdag 07 april 2021 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogelsrijn-
woude.nl verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op maandag 03 mei 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.  



Vogelwerkgroep 
DE BRAAKBAL       Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
 

3 

  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: Grote Zaagbek ♀ 
©Ton Renniers 
  

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

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

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

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

Website: www.vogelsrijnwoude.nl 
 

facebook.com/vogelsrijnwoude 
 
 twitter.com/vogelsrijnwoude 
 
 instagram.com/vogelsrijnwoude 
 
© Niets uit deze uitgave mag in welke vorm ook  
  vermenigvuldigd worden zonder toestemming  
  van de VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
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Bestuursmededelingen 
Bestuurszaken  
In 2020 is de helft van de geplande excursies en le-
zingen afgelast. Het is een zware tijd maar hoopge-
vend is dat deze activiteiten later alsnog door kunnen 
gaan. Hieronder stel ik een aantal belangrijke zaken 
aan de orde. 
 
Algemene ledenvergadering 
Deze staat gepland voor 30 maart 2021 maar nog 
niet is te zeggen of er dan nog beperkende regels zijn. 
Op 6 oktober vorig jaar mochten slechts 30 mensen 
bij elkaar komen en kwamen er 19 leden. Mijn voor-
keur is om bijeen te komen zonder beperkende re-
gels om een normale (liefst grote) opkomst te 
krijgen. In ieder geval staat in deze Braakbal de 
agenda.  
 
RES 
Op 8 december vorig jaar heb ik meegedaan aan een 
zoombijenkomst van de Gemeente Leiderdorp over 
de Regionale Energie Transitie (RES) in Leiderdorp. Er 
zijn 30 regio’s in Nederland, waarin wij te maken heb-
ben met de regio Rijnland. Een van de mogelijkheden 
is de opwekking van energie door windmolens en 
zonnepanelen. Er moeten 45 tot 75 windturbines ko-
men die 140 tot 200 meter hoog zijn. Die kunnen niet 
tussen de huizen staan dus komen die in de na-
tuur…Ook opperde iemand om zonnepanelen te 
plaatsen in weidegebieden. Waarop ik aangaf dat on-
der de zonnepanelen geen struiken met bloemen 
groeien die nodig zijn voor insecten en daarmee ook 
vogels niet kunnen leven.  
Zonnepanelen kun je beter op daken zetten en met 
name op industrieterreinen zijn er veel platte daken. 
We hebben er een nieuwe zorg voor de Munniken-
polder bij gekregen opdat er geen windmolens en 
zonnepanelen komen in dit gebied of in de nabijheid.  
Op 4 januari 2021 is begonnen met de uitvoering van 
de herinrichting van de openbare ruimte van het 
Groene Hart centrum in Leiderdorp. 
 
Tracé door het Rietveld/Spookverlaat 
Om ons standpunt duidelijk te maken, hebben wij 
een ingezonden brief laten plaatsen in het Leidsch 
Dagblad van 13 november 2020 en er is ook een in-
gezonden brief in de Groene Hart Koerier verschenen 
op 25 november 2020. 
Het Webinar op 24 november 2020 over de vijf mo-
gelijke pakketten is druk bezocht. Ongeveer 170 be-
woners, vertegenwoordigers van belangengroepen, 

zoals de VWG, en raads- en statenleden namen er 
aan deel. Daarna kon gereageerd worden op de pak-
ketten voor 15 december 2020. 
Ons bestuur en het Agrarisch Overleg Spookverlaat 
vonden het belangrijk om een eensgezinde reactie te 
geven samen met de Bewonersvereniging Rietveld. 
Na veel overleg is er een brief opgesteld waarin wij 
ons gezamenlijk uitspreken tegen tracé 3, door het 
Spookverlaat/Kruiskade en het Rietveld. Deze brief is 
verstuurd aan de Beter Bereikbaar Gouwe commissie 
(BBG), de statenleden en de gemeenteraad van Al-
phen. (Deze brief kunt u lezen in deze Braakbal op 
bladzijde 10.) 
Op 17 december 2020 werd in de raadscommissie 
ruimtelijk en economisch domein ook gesproken 
over de door de BBG voorgestelde tracés. Nagenoeg 
alle fracties waren tegen tracé 3. Een aquaduct onder 
de Gouwe en een ondertunneling van de N209 wer-
den als beste oplossing genoemd.  
Wij houden u op de hoogte van het vervolg. 
 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)  
Ondanks een verbod van de rechter op afschot van 
smienten en een NMZH-petitie met bijna 4700 hand-
tekeningen, krijgen de vogels nog steeds niet de be-
scherming die ze verdienen. Omdat smienten gras 
eten en dit tot schade aan de landbouw zou leiden, 
wil de provincie Zuid-Holland het afschot van deze 
soort toestaan. Er is echter onvoldoende aangetoond 
dat de aanwezigheid van eenden tot landbouw-
schade leidt. 
Naar aanleiding van het hoger beroep van de Provin-
cie Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid heeft op 
27 oktober jl. de zitting plaatsgevonden bij de Raad 
van State. Hier hielden de partijen hun pleidooi, Vo-
gelbescherming NL deed dit mede namens de NMZH. 
De zitting verliep hoopvol. Naar verwachting zal de 
Raad van State in januari een uitspraak doen over 
deze zaak. 
 
Eindrapport Broedvogelinventarisatie, S.B.B. Na-
tuurgebied “Spookverlaat/Kruiskade” 2020 
Het bestuur heeft voor de 26e keer dit rapport ont-
vangen met 12 hoofdstukken en 38 pagina’s en een 
bijlage met 57 telkaarten. 
Het is een enorme hoeveelheid werk geweest om de 
gegevens te verzamelen dus daarom hulde aan het 
team: Bert van Eijk, Sjon van Zanten, Ingeborg Blom-
mers, Leo van Soldt en Gerard Brouwers. 
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In deze Braakbal vindt u een overzicht van de resul-
taten. 
Bert heeft voor ons een uittreksel van dit rapport ge-
maakt waarmee wij kracht kunnen bijzetten aan 
onze bezwaren tegen tracé 3.  
 
 
 

In memoriam 
Op 2 december 2020 is helaas ons lid Theo Kraan 
overleden op 83-jarige leeftijd.  
Namens de VWG heb ik de condoleances overge-
bracht aan de familie. 
Hij was een bescheiden man, die af en toe hout 
kwam halen om uiltjes te maken. Wij hebben er ook 
enkele gekregen.

 
 
           Pieter Bekooij 
           Secretaris 

 

 
 

Contributie/donatie 
 
 

 

Beste leden en donateurs VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o., 

 

Gelukkig hebben meeste leden/donateurs hun bijdrage voor dit jaar reeds overgemaakt.  
 
Het is nog wel geen 28 februari 2021, maar langs deze weg willen wij u er al vast aan herinneren, voor 
zover u nog niet betaald heeft, uw bijdrage graag voor deze datum te voldoen. 
 
Voor de volledigheid geven wij u hieronder nogmaals de bedragen, welke overigens ook op pagina 2 
van dit blad staan onder ‘Ledenadministratie’: 
 

Contributie jeugdlid 12 t/m 15 jaar   € 10, = 
  Contributie lid > 16 jaar    € 20, = 
  Contributie gezinslid/huisgenoot   € 10, = 
  Donateur      € 15, = 
 
Het bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 5201 03 t.n.v. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazers-
woude e.o. te Hazerswoude. 
 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Leo van Soldt 
Penningmeester VWG 
Tel. 071-3412862  
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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 

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

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

Zo. 28/03 ‘21 09.00 – 12.00 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 – 11.00  
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 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. 
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  Beheeractiviteiten 
Wat Tijd Data en Waar  Informatie & aanmelden  

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

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. 
 
Let op: De komende periode zijn er helaas 
geen werkzaamheden op de terreinen van 
SBB mogelijk, heeft SBB ons laten weten. 
 
Knotdata:  
2021: 27-02, 13-03. 
 
Knotten in het Zaans Rietveld staat onder 
voorbehoud voor de 2e zaterdag van de 
maand gepland vanaf november t/m maart.        
2021: 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: 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 2021: 13/14-03, 17/18-04 Ton Renniers 

(06-19495835) 

WBW/EBW Zaterdag EuroBirdwatch21: 
02-10-2021 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 
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Bericht van uw voorzitter 
 
Graag had ik jullie ontmoet op de nieuwjaarsreceptie 
maar we weten allemaal hoe dat helaas niet door-
ging. Covid speelt ons nog altijd parten en dat zal he-
laas nog even duren. Nieuwjaarswensen nu zijn 
sowieso een beetje laat en bijna cynisch gezien wat 
ons nog te wachten staat. Desondanks wens ik ieder-
een het beste voor 2021. Speciaal voor diegenen die 
door de Covid-maatregelen rechtstreeks in hun be-
staan worden getroffen. Het zal je maar gebeuren.  
Ik heb inmiddels gezien wat er allemaal gebeurt rond 
het Spookverlaat en de Kruiskade en onze faciliteiten 
bij Jan Kerkvliet. Hoewel er officieel niet gewerkt 
wordt, zag ik de tweede keer dat ik daar rondliep 
toch forse verschillen en houtstapels. Het bloed 
kruipt kennelijk waar het niet kan gaan. 
 
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar het verdere ver-
loop in de provincie met de wegenplanning rond Ha-
zerswoude-Dorp. Het bestuur heeft samen met 
andere belanghebbenden een brief naar de provincie 
gestuurd met argumentatie om ons dierbare gebied 
onaangetast te laten. Nu is het voorlopig afwachten. 
 
Vogels trekken zich gelukkig weinig aan van Covid. Zo 
lang we nog naar buiten kunnen zonder risico’s van 
boetes kunnen we er nog op uit met maximaal twee 
personen en 1.5 meter. Vogels komen zelden dich-
terbij dus dat is geen probleem. 

Het gebied waar ik zelf een paar keer per week rond-
loop/fiets, de Munnikkenpolder/Weteringpark, is erg 
rustig op dit moment. Ik word altijd wel blij als ik er 
weer pijlstaarten zie. Dat vind ik wel heel fraaie een-
den. 
 
Terwijl ik dit schrijf, zie ik in de grote boom in mijn 
tuin een tortel, twee halsbanden, een pimpelmees, 
enkele vinken en een winterkoning. Het helpt als de 
bladeren niet aan de boom zitten maar op grond lig-
gen. Daar zie je dan merels doorheen spitten. 
Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid, mooie 
vogels en ik hoop dat er snel een moment komt 
waarop we weer naar het oude normaal terug kun-
nen en elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en 
de dingen doen die we graag willen. 

 

Jos Gerrese 
Voorzitter 

 
 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bont Allerlei 2020- 3 en 4 https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei. 
2. Sovon-Nieuws 33-4, december 2020 en Vogelbalans 2020, Thema Exoten. 
3. De Strandloper 52.4 december 2020 (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, Noordwijk) 
4. Vogels 05/2020 (winter) (Vogelbescherming Ned.) 

 
 

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

Pieter Bekooij 
            Secretaris  
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Agenda Algemene ledenvergadering 2021  
 

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 30 maart 
2021, onder voorbehoud van de coronamaatregelen. De bijeenkomst vindt plaats in “De Ridderhof”, Arie Hoge-
nespad 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 de voorzitter Jos Gerrese. 
2. Tekstuele vaststelling (en n.a.v.) het verslag van de ALV van 6 oktober 2020. 
3. Bijzondere onderwerpen: 

a) BBG: Tracé door het Spookverlaat/Kruiskade 
b) Actieplan Stikstof van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  
c) AVG, verslag van Privacy Officer Jikke Lont 
d) Regionale Energie Strategie (RES) 

 
4. Vaststelling (en n.a.v.) secretariaatsverslag 2020 
5. Financiën: 

a) Verslag controlecommissie over 2020 door Wim de Groot en Ans Looman.  
b) Vaststelling jaarstukken 2020 
c) Vaststelling begroting 2021 
d) Samenstelling controlecommissie over 2021: Wim de Groot (lid tot 2022) en Ans Looman (lid tot 

2023). Johan Hogendoorn is reserve-lid.  
6. Bestuurszaken 

a) Bestuursverkiezing: Margot Klingers treedt af. Voor deze vacature stelt het bestuur Johan van der Haven 
kandidaat. *Ook Leo van Soldt treedt af volgens schema, maar hij stelt zich wel herkiesbaar. * 

b) Kosten herstel ooievaarsnest. 
7. Ledenadministratie 
8. Bibliotheek** 
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 2021/2022 
14. Munnikenpoldercommissie: oeverzwaluwhut en schiereiland, Groene Hart Centrum 
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. 
 ** 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 
secretaris 
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Verstuurde brief aan BBG 
 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude, 
Agrarisch Overleg Spookverlaat, 
Bewonersvereniging Het Rietveld. 
        
 
Aan:  de provincie Zuid-Holland 
          t.a.v. programma Beter Bereikbaar Gouwe 
  
cc.  : de statenleden van de provincie Zuid-Holland (via de griffier) 
- het college van burgemeester en wethouders en de leden van de raad van de gemeente Alphen aan den 

Rijn (via de griffier) 
 
 
L.S. 
 
U heeft ons de mogelijkheid geboden om te reageren op de vijf pakketten die voor liggen in het kader van het 
programma Beter Bereikbaar Gouwe. Jammer dat in de naam van dit programma één van de doelstellingen er-
van, te weten de leefbaarheid in het gebied, niet terugkomt. Wij hopen dat men dat niet expres heeft gedaan, 
en dat bereikbaarheid niet veel belangrijker wordt gevonden dan de leefbaarheid voor de bewoners.  
 
Want wij, drie groepen belanghebbenden in dit gebied, te weten de bewoners van het Hoorns Rietveld, de boe-
ren die leven en werken in het veenweidegebied ten oosten van Hazerswoude en de vogelwerkgroep Koude-
kerk/ Hazerswoude e.o., hebben grote problemen met de mogelijke aanleg van de zogenaamde alternatieve 
N209, oostelijk van Hazerswoude-Dorp (W18). 
 
Die weg zou zowel het vaardorp, het natuurgebied Kruiskade/Spookverlaat als de gronden van de boeren in dit 
gebied doorkruisen. Dit is een zeer onwenselijk scenario. Wij hebben de grote nadelen van dit pakket al eerder 
uiteengezet, maar herhalen hier nog eens een aantal pijnpunten.  
 
Zoals wellicht bekend is, gaat het bij de Kruiskade om één van de alleroudste houtkades in het veenweidegebied. 
De boeren hebben deze kade eeuwenlang op dezelfde wijze onderhouden, waardoor een onvervangbaar na-
tuurgebied met grote natuur- en cultuurhistorische waarden is ontstaan. Bij verstoring door of dichtbij dit ge-
bied gaan die waarden verloren. Compensatie van dit unieke gebied met NNN-status is alleen al vanwege de 
leeftijd van de houtopstanden niet mogelijk. 
Verplanten van de soms eeuwenoude essenstoven met bijbehorende flora is een utopie.     
De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en omstreken richt zich op het behoud van de biodiversiteit van 
de omgeving en op het in stand houden van dit cultuurhistorisch gebied.  De statuten van de vereniging zien uit-
drukkelijk toe op de bescherming van deze waarden, en de vereniging zal dit gebied daarom met alle juridische 
en andere drukmiddelen verdedigen tegen aantasting. Het gebied rondom de Kruiskade en het Spookverlaat 
heeft, gelet op deze kenmerken, overigens ook een grote toeristische recreatieve waarde. Denk daarbij aan de 
verschillende wandel/fietsroutes door dit gebied.   
 
Als de nieuwe weg hier zou worden aangelegd, heeft dit ook grote gevolgen voor het cultuur-historisch waarde-
volle Rietveld. De bevolking van Alphen aan den Rijn en omliggende plaatsen profiteert van dit unieke landelijk 
stuk natuurschoon. De bewonersvereniging Rietveld heeft u onlangs haar toekomstvisie voor dit gebied toege-
zonden.  
Een verlegde N209 past bovendien niet in het Groene Hart-beleid. De opname van het Groene Hart in de recent 
gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) illustreert dat behoud van openheid, het contrast stad-land en 
een zorgvuldige inrichting van stadsranden nog steeds voorop staan. Aan de zuidrand van Alphen is dat contrast 
goed zichtbaar. Juist hier is de verlegde N209 geprojecteerd. Het behoud van de openheid is hier belangrijk - niet 
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alleen voor de natuur. In de voorstellen hebben wij bij deze maatregel niets kunnen ontdekken wat op de zorg-
vuldigheid wijst die in de NOVI van overheden wordt gevraagd. 
De provincies waarbinnen het Groene Hart is gelegen zouden er juist meer op toe moeten zien dat dit belang-
rijke open gebied zijn karakter blijft behouden. 
 
Voor de boeren ter plaatse geldt dat zij voor hun bedrijfsvoering de laatste jaren grote investeringen hebben 
gedaan, die door de aanleg van de rondweg weer (deels) teniet zouden worden gedaan. Ook zullen samenhan-
gende percelen worden doorkruist, hetgeen de bereikbaarheid voor de boeren van hun gronden zeer beperkt 
(vgl. de problematiek bij aanleg van de zgn. Westelijke rondweg rond Hazerswoude). 
 
Wij vragen ons bovendien af of de plannenmakers zich wel realiseren dat de uitvoering van dit scenario extreem 
grote financiële consequenties met zich mee zal brengen. Niet alleen zullen de boeren gecompenseerd moeten 
worden voor het waardeverlies van hun gronden en opstallen, maar de weg zal ook onderheid moeten worden 
vanaf de Voorweg tot aan de N11. Dit gedeelte van het Groene Hart staat bekend om de slappe bodem met me-
tersdiepe veenlagen. Verzakking van de weg is bijna een garantie. Om dit te voorkomen zijn vele miljoenen 
euro’s extra benodigd.  
 
In een recent krantenartikel stond dat de provincie Zuid-Holland zou hebben laten weten dat de Oostelijke rond-
weg alleen een optie zou zijn, als de gemeente Alphen aan den Rijn daaraan zou willen meewerken. Als dat waar 
is, hoeven we het eigenlijk al niet meer over dit pakket te hebben, want de gemeenteraad heeft in een motie 
neergelegd dat de raad doorkruising van dit bijzondere gebied niet wenst. 
 
Ondertunneling van de provinciale weg in het centrum van Hazerswoude-Dorp is de beste optie, als er iets aan 
de verkeersproblematiek ter plaatse moet worden gedaan. Daar bevindt zich eigenlijk het enige knelpunt in de 
huidige verkeersdoorstroming op deze weg. De weg ligt er al.  
Het maken van een tunnel is veel voordeliger dan het ontwikkelen van een nieuw tracé, met alle daaraan ver-
bonden kosten voor heiwerkzaamheden, compensatie of onteigening van boeren en juridische en vertragings-
kosten in verband met de procedures die belanghebbenden zeker zullen gaan voeren, indien voor de oostelijke 
verlegde N209 wordt gekozen. De vogelwerkgroep meldt alvast dat er in het gebied vogels en zoogdieren voor-
komen, die op de zogenaamde Rode Lijst staan, waar de Wet natuurbescherming gevolgen aan verbindt. Zij zal 
indien nodig overwegen door een gerenommeerd ecologisch adviesbureau een onderzoeksrapport over de aan-
wezige natuurwaarden te laten opstellen. 
 
Hazerswoude-Dorp, 12 december 2020, 
 
De vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude e.o. 
Jos Gerrese, voorzitter 
 
De Bewonersvereniging Het Rietveld, 
Let Belt, voorzitter. 
 
Agrarisch Overleg Spookverlaat, 
Wouter Beukeboom, voorzitter.  
 
Correspondentieadres namens dezen:  
Pieter Bekooij (secretaris van de vogelwerkgroep) 
Albert Verweijstraat 2394 TK, Hazerswoude-Rijndijk 
secretaris@vogelsrijnwoude.nl 
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Nieuws uit de lokale Media 
(Leids Dagblad 20-11-2020)  
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DE IJSVOGEL 
 
Hoe een vogeltje een prachtig blauwe kleur kreeg. 
 
Je ziet het ijsvogeltje weinig, hij leeft in rustige gebie-
den, verborgen in bomen langs het water. Als een ko-
meet vliegt hij in een rechte lijn, op zoek naar een 
goede visplaats. Vanaf een tak stort hij plots in het 
water om een vis te spietsen. De kenner ziet het 
beestje vaker, want die hoort de kenmerkende piep 
al voor het ijsvogeltje met 80 km per uur voorbij-
raast. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom hij 
naar bevroren water is genoemd? En waarom hij zo 
prachtig ‘tropisch’ gekleurd is? Luister voor de ant-
woorden naar de volgende oude legende. 
 
Eindeloos lang dobberde de ark van Noach op de wa-
teren van de overstroomde wereld. Iedere dag keken 
de dieren naar buiten in de hoop dat de eindeloze 
regenperiode ten einde was gekomen en de lucht 
zou opklaren. Blauw was de kleur van de hoop. De 
hoop dat er een einde zou komen aan de zondvloed 
en aan de toorn van God. 
Op een dag zagen de dieren een strookje blauwe 
lucht aan de horizon. Was het water aan het zakken? 
Viel er al land droog? ‘Is er een vrijwilliger die op on-
derzoek wil uitgaan?’ vroeg Noach.  
De sterke witte raaf stelde zich direct beschikbaar, 
maar verkwanselde zijn opdracht. Daarop ging een 
andere vrijwilliger op onderzoek uit, een kleine grijze 
vogel met een dolkachtige snavel.  
Na zijn lange verblijf in de muffe ark vloog de kleine 
vogel blij naar buiten. Vrolijk dartelde hij in het rond 
in de frisse lucht. De zon brak door de sombere wol-
ken en de lucht werd strakblauw, de lievelingskleur 
van dit vogeltje. Als een magneet werd hij aangetrok-
ken door de blauwe lucht en hij vloog hoger en ho-
ger. Zo hoog dat hij net zo blauw werd als de lucht. 

Het grijze verenpak werd prachtig glanzend blauw-
groen. En nog verder omhoog vloog hij, zo hoog dat 
hij zijn borst brandde aan de zon. Door de pijn stortte 
de vogel naar beneden en bluste zijn borst in het 
koele water. Hierdoor heeft deze vogel een prachtig 
blauw verenkostuum met een roodbruine borst.  
Toen het vogeltje tevreden over zijn prachtige tocht 
en mooie uiterlijk terugvloog naar de ark, liet Noach 
hem niet meer binnen omdat hij zijn taak vergeten 
was. Zo werd hij gedwongen om te overleven op het 
water. 
Sindsdien leven deze mooie blauwgroene vogeltjes 
alleen maar van het water. Ze eten vis en waterinsec-
ten. In de winter is dat een probleem. Als het hard 
vriest hebben ze honger en hangen ze hongerig in 
groepjes rond bij de laatste open plekken in het ijs in 
de hoop een visje te spietsen. En daarom worden ze 
ijsvogeltjes genoemd. 

 
Door de zachte winters van de afgelopen jaren komen de meeste ijsvogels de wintertijd goed door. Er broeden nu 
zo’n 700-900 paartjes in Nederland (cijfers Sovon Nederland 2019). Tijdens strenge winters kan de helft sterven 
door voedselgebrek omdat het ijs vissen onmogelijk maakt. Door deze kwetsbaarheid brengen ze vele jongen 
groot, zo’n 2 tot 3 nesten per jaar. Ze nestelen in steile, zanderige oeverwallen en graven een nest met toegangs-
tunnel in het zand! Verbetering van de leefomstandigheden, door beekherstel en een betere waterkwaliteit, heb-
ben ook bijgedragen aan de toename van het aantal ijsvogels. Het zijn racevogels: ze kunnen wel 80 km per uur 
vliegen. Het verschil tussen een ijsvogelman en -vrouw is alleen te zien aan de snavel. Die van de vrouw heeft 
oranje stukken in de ondersnavel; die van de man is helemaal zwart.  
 
         Els Baars, (www.natuurverhalen.nl) 
  

IJsvogel   ©Gerda van Kleef 
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OPROEP     -----   OPROEP    -----   OPROEP   -----  OPROEP      
 
Het jaar is nog maar nauwelijks begonnen en het sei-
zoen is compleet mislukt tot nu toe maar toch wil ik 
hier een oproep doen aan jullie voor het volgende 
seizoen. 
 
Hopelijk kunnen we in seizoen 2021-2022 weer “nor-
maal” en “gezellig” met elkaar op excursie!  
Maar……..dat kan alleen als er excursies georgani-
seerd worden!  
 
Bij deze wil ik vragen wie er bereid is om in het vol-
gende seizoen een ledenexcursie te organiseren. De 
inschrijvingen is geen probleem en neem ik (Gerda) 
voor mijn rekening maar de organisatie moet echt bij 
een van jullie vandaan komen want dat ga ik niet 
doen! 
Johan en Yolanda organiseren de weekenden en de 
buitenlandse reizen dus daar gaat het hier nu niet 
om. 
 
Als je een excursie organiseert, is het de bedoeling 
dat je een gebied (of gebiedjes) zoekt dat interessant 
is om te bezoeken, de route in elkaar zet en uiteraard 
zelf meegaat op de geplande dag. Ook moet er een 

verslagje komen van de excursie (dat hoef je niet zelf 
te doen; als excursieleider kan je iemand vragen of 
desnoods aanwijzen) en de soortenlijst moet bijge-
houden worden maar ook dat kan je uitbesteden. 
Het is niet zo dat de excursies persé een hele dag 
moeten duren. Als je iets weet (dichtbij misschien) en 
je denkt dat we aan een halve dag genoeg hebben, is 
het ook prima! Ook alternatieven als bijvoorbeeld 
een fietsexcursie, een lezing in de openlucht of een 
excursie o.l.v. een boswachter zijn van harte welkom. 
Laat je fantasie gaan en meld je aan zodat we ook in 
seizoen 2021-2022 weer gezellig op excursie kunnen 
met elkaar. 
 
Je kan je aanmelden via een e-mail naar pr@vogels-
rijndwoude.nl of je kan even bellen met 06-
30690756 als je nog wat meer info wil voordat je be-
slist om het te doen. 
 
Al vast bedankt voor jullie medewerking! 
  

Gerda 

  

Grauwe Klauwier 
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SAMENVATTEND 
 BROEDVOGELINVENTARISATIEVERSLAG/BMP-RAPPORT 

SPOOKVERLAAT-KRUISKADE 2020 
INLEIDING 
Een terugblik op ons VWG-taakonderdeel “Broedvogels Spookverlaat/Kruiskade 2020” laat herhaaldelijk bij veel 
facetten zien, dat 2020 ook voor de avifauna aldaar een vreemd, veranderlijk, verrassend, apart en zeker ander-

soortig broedvogelseizoen in aanbod had dan gewoonlijk. “Covid-
19” (simpeler: “Corona”), had daarnaast ook op ons als medewer-
kers de nodige invloeden wat de opzet en uitvoering van de werkor-
ganisatie betrof. In de vorige uitgave van ons blad (nummer 2020-4 
ook wel 41-4), is bij de highlights daarover wat verduidelijkt. In ie-
der geval is het nu zo dat, als tijdens het broedseizoen 2021 nog 
steeds of weer dergelijke beperkingen zijn opgelegd (waarop het in-
tussen sterk lijkt), het draaiboek gewoon klaarligt om daarop terug 
te vallen.  

ALGEMENE INDRUKKEN 
1) Tijdens onze veldrondes en invoering van geldige 
waarnemingen hadden we als team nog niet de in-
druk dat veel resultaten anders zouden gaan uitko-
men dan in voorgaande “gewone” jaren. Wel was het 
vrij vlug duidelijk, dat de gebieds-broedvogelbevol-
king zich met drie nieuwe soorten had uitgebreid en 
daardoor van 78 (2019, Steenuil) naar 81 was geste-
gen. We konden officieel bijschrijven: Kerkuil, Cetti’s 
Zanger, Snor. In de periode 1995/2008 kwam het 
meermalen voor, dat zich in één broedseizoen drie of 
meer nieuwe soorten aanmeldden (1996: 5, 1997: 4, 
1999: 3, 2002: 5, 2005: 3, 2008: 3), daarna deed zich 
dit niet meer voor. Niet erg onlogisch natuurlijk, in-
tussen waren we t/m 2019 bij elkaar 25 jaar bezig ge-
weest en dan gaat de toeloop niet meer zo snel. Nu, 
twaalf seizoenen verder, was het dan toch weer het 
geval. Zoiets zorgt voor alertheid! 
 
2) Nadat de laatste ronde (op 28-07) was ingevoerd 
bleek alras, dat er een record was verbeterd: het sei-
zoens-aantal van geldig gebroed hebbende soorten 
in het onderzoeksgebied. In 1995 startten we als 
“team” (toen opereerde ondergetekende nog als 
eenling) met 39 territoriale soorten, in ‘96 en ‘98 was 
er meteen een terugval naar 37 voor (= dieptepunt), 
in 1997 kwam de teller op 41, 2001 noteerde 46, in 
2005 werd de 50 gehaald, daarna duurde het negen 
jaar (tot 2014) voordat er 55 konden worden geno-
teerd, 2017 pakte soort 56 erbij en dit verslagjaar 
2020 volgde nummer 57!  Ook deze zaken zorgen 
voor wakker blijven! 
 
3) Toch had de Sovon-computer nog een verrassing 
in petto: ook bij het totale aantal geldige territoria 

per broedseizoen bleek een recordaanpassing. Met 
243 werd in 1995 gestart, 1996 duikelde miniem met 
2 naar 241. Daarna een snel crescendo: 1998: 332, 
2003: 402, 2005: 487, 2007: 510. Tijdens de daarop-
volgende seizoenen 2008 t/m 2014 (zeven jaar) 
schommelde het aantal tussen de 400 en 500, een 
gebiedsmaximum leek zowat bereikt. Maar 2015 lo-
genstrafte dit: 550 territoria (+ 40 = + 8% vergeleken 
met 2007). Daarna bleef de “oogst” aan de vrij hoge 
kant (zoals 2017 met 520), maar 2020 leverde totaal 
onverwacht een nog flink hogere verbetering naar 
616 geldige “vogelerfjes”! Vergelijking met de 550 in 
2015: + 66 = + 12%. 
 
4) Hoge aantallen bij zowel broedvogelsoorten als 
aantallen vestigingen staan vaak garant voor andere 
stijgende percentages. Zo was er in 2020 bij de niet-
zangvogels sprake van 27 geldige broedvogelsoor-
ten (evenaring record 2017), met 275 geldige vesti-
gingen (4 meer dan het record in 2015 met 271). Van 
de zangvogels verbleven er 30 geldige broedvogel-
soorten (= 1 meer dan 2014 en 2017), met 341 be-
zette territoria (2017: 293).  
 
5) Nestkasten in het onderzoeksgebied. Al ver voor-
dat er in 1995 werd begonnen met het inventarise-
ren van de broedvogels hing er een aantal VWG-
nestkasten op vooral de Kruiskade. Deze werden 
vooral bezet door Ringmus, Kool- en Pimpelmees. 
Ook regelmatig door Torenvalken, net als een Bosuil-
kast (door Holenduiven benut). De Ringmus was er In 
het tijdvak 1995/1998 nog behoorlijk talrijk (resp. 9, 
10, 10 en 9). Nú is deze sinds 2004 op de NL Rode Lijst 
staande soort hier nog net niet als uitgestorven te 
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beschouwen, maar wel 
als ernstig bedreigd. 
Kastenbeheerder aldaar 
is onze voormalige “op-
perknotter” Cor, hij 
heeft in de najaar- en 

winterperiode 2019/2020 veel nieuwe nestkasten 
bijgeplaatst, waardoor het aantal nu op 41 staat. 
Daarbij biedt dit ook voor Boomkruiper, Steenuil en 
Torenvalk mogelijkheden. Cor en ikzelf gebruiken nu 
dezelfde gebiedskaarten, alleen de daar al hangende 
nestkasten zijn daarop ingetekend; de bezetting 
wordt er meteen op bijgeschreven. Via de stippen-
kaarten van de Sovon-computer bepalen we samen 
of er na de kastencontrole nieuwe geldige territoria 
kunnen worden ingetekend (hierbij vooral te letten 
op de “fusie-afstanden” van Sovon). Zo ja, dan wor-
den deze op een aparte digitale kaart als extra ronde 
(in 2020 de 15e) ingebracht. Het tekstuele verslag 
merkt ze dan aan als nieuwe vestigingen, ze worden 
aan de al bestaande totalen toegevoegd. Voor de 
Koolmees 4 nieuwe territoria en bij de Pimpelmees 
5 extra.  Andere soorten ontbraken in 2020 bij de 
kastenbezetting. 
 
AVIFAUNA EN MOGELIJKE VERKEERSPROBLEMA-
TIEK 
Al jarenlang hebben Boskoop en vooral Hazers-
woude-Dorp veel zorgen door grote verkeershinder. 
Voor Hazerswoude-Dorp wordt dit vooral veroor-
zaakt door drukte op de Gemeneweg, ofwel de N209, 
die er dwars doorheen loopt. De provincie Zuid-Hol-
land heeft intussen meerdere voorstellen ingebracht 
om aan deze overlast tegemoet te komen. Een daar-
van (en met provinciale voorkeur) behelst de aanleg 
van een ringweg oostelijk rond het dorp. Deze zou 
noordwaarts Vaardorp Rietveld en Natuurgebied 
Kruiskade-Spookverlaat (SBB) gaan doorsnijden en 
wat verderop uitkomen op de N11. Onze VWG heeft 
met twee belanghebbende andere groeperingen 
meerdere bijeenkomsten hierover gehad. Wat de 
avifauna aangaat verzocht het VWG-bestuur aan on-
dergetekende een rapport op te stellen waaruit 
vooral duidelijk het belang van het natuurgebied 
Spookverlaat-Kruiskade voor de vogelpopulatie 
blijkt. Toepasselijke wettelijke beschermingsregels 
waren hierbij vermeldenswaardig. Het document 
zou later (indien nodig) mede kunnen dienen als een 
basis voor een op te stellen bezwaarschrift. De jaar-
lijkse overzichten over de periode 1995/2020 bleken 
een solide en ruim voorziene bron van allerlei gege-
vens, zoals aantal totalen gevestigde (broedvogel)-
soorten, idem territoria, waargenomen niet-

broedvogels, 
enz. Een niet 
onaanzienlijk 
aantal soorten 
met soms rela-
tief hoge jaar-
lijkse 
presenties 
stond/staat op 
een of meer-
dere van de of-
ficieel 
vastgestelde 
lijsten: Euro-
pese Vogel 
Richtlijn, de NL 
Rode Lijsten  →     
en NL Oranje Lijst (= als signaalfunctie). Intussen is 
het rapport globaal besproken door de drie samen-
werkende belanghebbende organisaties. Erna is er in 
een brief aan de provincie (+ cc aan de gemeente Al-
phen a/d Rijn) o.a. daarop gewezen – zonder inhou-
delijke vermelding – voorafgaand aan eventuele 
toezending ervan. Het is nl. niet altijd wenselijk (te) 
snel alle mogelijke troefkaarten op tafel te leggen. 
Belanghebbende organisaties, dorpsbewoners enz. 
vinden nog steeds de al jarenlang bepleite oplossing 
van een tunnel in de N11 onder de kruising met Ha-
zerswoude-Dorp door de beste, enige juiste: de weg 
+ aansluiting op de N11 liggen er al. De andere voor-
gestelde opties worden lokaal niet ondersteund, bo-
vendien: een oostelijke ringweg zou moeten worden 
onderheid (extra kosten!). De gemeenteraad van Al-
phen aan den Rijn stemde ook “tegen”.…  
 
OPVALLENDE BROEDVOGELFEITEN  
Deze keer geen tabelreeksen, in het artikel in BB 41-
4 van december jl. en ook nu staan al veel cijfers. Aan 
alle soorten, waarmee niets bijzonders aan de hand 
is, wordt in dit hoofdstuk voorbij gegaan. Er blijft nog 
(meer dan) genoeg over om onder de aandacht te 
brengen. En voor hen, die interesse hebben in het of-
ficieel aan Staatsbosbeheer, Sovon en de VWG uitge-
brachte rapport: neem gerust contact met 
ondergetekende op en het pakket (38 blz., 57 soort-
kaarten en 1 aparte informatiepagina) wordt via 
“Wetransfer” doorgemaild. 
 
Om te beginnen de GRAUWE GANS. Destijds (naar 
schatting bijna tien jaar geleden) liet SBB weten, dat 
men “wat” wilde gaan ondernemen om de populatie 
in dit gebied te verminderen. Sinds 2005 is de soort 
voor het eerst in de broedvogelinventarisatie 
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opgenomen, bij de start: met 1 territorium (!). 
Daarna een bescheiden groei (t/m 4 in 2010), vervol-
gens een versnelling in de periode 2011/2014 (van 8 
naar 20). In het tijdvak 2015/2019 stabiliseerde deze 
zich op een ongeveer dubbel zo hoog niveau: 37/43 
tijdens die slechts vijf jaren. Tot dan is van een zicht-
bare populatiebeheersing geen sprake, integendeel.  
Verslagjaar 2020 bevestigt dit: het aantal broedpa-
ren/territoria werd zelfs op 57 vastgesteld! Het is 
daarbij wel de vraag, of er sprake was van een onge-
veer 100%-nestelsituatie (veel parenpresentie); ook 
kon niet worden nagegaan hoe het met het broed- 
en uitzwemsucces was gesteld. Wel bestaat de in-
druk, dat een aanzienlijk deel van de gezinnen vlug 
het eigenlijke gebied verliet en zich in wijdere omge-
ving heeft verspreid (te veel voedsel- /rustconcur-
rentie?). 
 
Opmerkelijk komt de trend aangaande de periode 
1995/2020 bij de FAZANT over. Op een drietal lagere 
uitkomsten na blijkt het aantal vestigingen in het eer-
ste halve tijdvak 1995/2007 (13 jaar) te variëren van 
8 t/m 15. Vanaf 2008 (vestiging Havik) t/m 2019 (12 
jaar) ligt de presentie duidelijk en structureel lager: 
eenmaal 3 en verder jaarlijks 5 t/m 7 territoria. En 
dan ineens in dit verslagjaar 2020 een relatief gigan-
tische sprong van 5 naar 12 (= + 7 ofwel + 140%) (!?). 
Heeft de HAVIK soms geen echt broedsucces gehad? 
Was er sprake van veel onrust/verstoring aangaande 
deze standvogel-predatorsoort?  Als team hadden 
we inderdaad niet de indruk, dat het Havik-broedsei-
zoen goed is afgelopen. Ook zagen Sjon en Bert lang 
geleden eens een volwassen vos met een groot half-
was jong oversteken vanaf de Kruiskade naar het 
westen. Maar sindsdien heeft het team in het hele 
gebied geen vossen waargenomen en is van de VWG-
vrijwilligers van landschapsbeheer niets daarover 
vernomen. Hebben landschappelijke verandering 
(essenkapwerk 2017/2020) + houtwinning (SBB, 
maart 2020) de situatie van de “Boskip” positief be-
invloed (meer open bos- en struikruimte)?  
Vervolgens wat ROOFVOGELPERIKELEN: op de ge-

bieds-broedvogellijst 
staan intussen niet minder 
dan zes verschillende 

DAGROOFVOGELSOOR-
TEN, n.l. Bruine Kieken-
dief, Buizerd, Sperwer, 
Havik, Torenvalk en 
←  Boomvalk. Eerstge-
noemde is een grote moe-
rasvogelsoort, die maar 
eenmaal een mislukte 

nestelpoging heeft gedaan. Tot nog toe zijn Buizerd 
(sinds 1999 present) en Havik (vanaf 2008) onafge-
broken aanwezig geweest, de Buizerd zelfs al jaren-
lang met 3 territoria. Van de andere drie (kleine) 
dagroofvogels doen twee het al jarenlang slecht: na-
melijk de Torenvalk en de Boomvalk. Eerstgenoemde 
was jaarlijks present vanaf 1995 t/m 2005 en daarna 
nog eenmaal in 2008. Sindsdien (nu al onafgebroken 
twaalf jaar) niet geldig als broedvogel in het gebied 
getraceerd. Nestelt hoogstwaarschijnlijk nog wel 
vlakbij en wordt jaarlijks wel een- of meermalen 
erin/erboven gezien. Staat ook sinds 2016 op de NL 
Rode Lijst. Dit laatste geldt ook voor de Boomvalk, 
maar dan al vanaf 2004. Deze werd in 1995 zelfs met 
twee territoria geldig gekarteerd, daarna tussen 
1996 en 2007 (12 jaar) nog 9 keer met telkens 1 ves-
tiging. Vanaf 2008 t/m. 2020 was er nog tweemaal 
(2016 en 2017) een territorium, waarvan minstens 
een keer met succes (herhaaldelijk een zich verplaat-
send roepende jonge vogel gehoord (= takkeling). 
Deze laatste twee lagen in het uiterste oosten, zover 
mogelijk van het havikennest af; 2020: 0. 
 
De derde kleine dagroofvogelsoort betreft de SPER-
WER. Deze echte vogeljager staat er in ons land ne-
gatief voor en is daarom op de door Sovon sinds 2013 
gehanteerde NL Oranje lijst geplaatst. Deze heeft een 
signalerende functie en inderdaad is een aantal soor-
ten in 2016 vandaar overgeheveld naar de NL Rode 
Lijst. De NL Oranje Lijst loopt daardoor sindsdien 
door met het jaartal 2016 tot t.z.t. de volgende Rode 
Lijst. 
 
Ook in het onderzoeksgebied vergaat het deze kleine 
vogelpredator niet goed. Net als trouwens bij de 
Boomvalk vond bij de Sperwer sinds enkele decennia 
een landelijke verschuiving van Oost naar West 
plaats. In beide gevallen bleek de Havik daaraan 
schuldig als predator op deze veel kleinere “jagers”, 
waarbij ook jongen uit de nesten werden geroofd. 
Maar het valt te raden ………. : ook de Havik verhuisde 
gedeeltelijk van Oost naar West in ons land ……  
 
Net als de Buizerd vestigde de Sperwer zich hier in 
1999, met eerst 1 broedpaar. Meteen daarna zat de 
groei er behoorlijk in: vanaf 1999 t/m 2010 was de 
soort jaarlijks present (vanaf 1999 dus 12 jaar) met 
vanaf 2000 2 tot zelfs 3 (2007 + 2008) en 4 (2004 en 
2005) territoria (in totaal 28 vestigingen en regelma-
tig met meerdere jongen zichtbaar/hoorbaar in de 
nesten). Na een “nuljaar” in 2011 volgden nog 7 
“plusjaren” (2012/2018 met in totaal 11 geldige 
broedparen), waarna 2019 en 2020 weer niets 
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opleverden. Opmerkelijk feit: de laatste jaren werd 
er zowel westelijk als oostelijk van het Havik-nestter-
ritorium vestiging vastgesteld en wel zover daarvan-
daan als maar mogelijk was (net als bij de Boomvalk 
dus). Of deze tactiek altijd werkte, lijkt onzeker. 
 
Bekijken we de (hoogstwaarschijnlijke) invloed van 
de HAVIKenpresentie (vanaf 2008) op die van de an-
dere bosbewonende dagroofvogels nauwkeuriger, 
dan blijkt dat deze aangaande de Buizerd geen of 
amper invloed heeft gehad. In de 13 “gezamenlijke” 
jaren had deze ongeveer even grote roofvogel tien 
keer drie vestigingen en driemaal twee. Anders ligt 
het bij de drie “kleintjes”, de Bruine Kiekendief blijft 
hierbij onbeschouwd. De Torenvalk nestelde voor 
het laatst hier in 2008, dit was het vestigingsjaar van 
de Havik. Maar ook in 2006 en 2007 was dit “boeren-
valkje” al afwezig. Het feit, dat deze soort bijna ieder 
jaar toch wordt gezien, maar onvoldoende om als 
“geldig” te mogen aanmerken, bewijst dat er rede-
nen zijn om zich er niet te vestigen. De enige nestkast 
(direct naast het gebied) verdween al jaren geleden, 
vlakbij is onlangs een nieuwe geplaatst, dus wie weet 
………?  De Havik vestigde zich in het jaar dat de To-
renvalk er voor het laatst broedde, ……. dus?            
 
Aangaande de Boomvalk is de invloed van deze grote 
standvogel-toppredator evenmin tegen te spreken. 
In 2008 liet laatstgenoemde zich vrij vroeg in het 
voorjaar al zien en vestigde eerst een ”manlijk” terri-
torium. Boomvalken arriveren ruim later in het voor-
jaar en meermalen is het ons als team opgevallen dat 
er door een of twee vogels werd rondgevlogen en 
een of enkele dagen werd verbleven. Maar niet lang 
genoeg: er volgde 8 jaren lang geen echte vestigings-
poging. Wel in 2016 + 2017, maar aan de uiterste 
oostgrens van het beboste gebied (zo ver mogelijk 
van het Havikennest). In 2018/2020 waren er onvol-
doende “geldige” waarnemingen. 
Daarente-
gen ver-
toont de 
Sperwer 
ᷘᷙ → een 
toch wat 
andere 
broedvo-
gelpresen-
tie. In de 
nu 26-jarige telreeks ontbreekt de soort zevenmaal: 
1995/1998, 2011 en 2019/2020. De top-vestigingsja-
ren (4 + 3 territoria) waren 2004, 2005, 2007 en 2008. 
Dit laatste jaar valt samen met de komst van de 

Havik. In tegenstelling tot de Torenvalk en Boomvalk 
verschijnt de Sperwer na 2008 nog wel, zij het met 
minder territoria (tijdvak 2009/ 2020 = 12 jaar): drie-
maal 0, vier keer 1 en vijfmaal 2. Wel daalde de pre-
sentie de laatste vier jaren: na nog 2 broedparen in 
2016 volgt er in 2017 en 2018 nog tweemaal een ves-
tiging en tot slot in 2019/2020 een dubbel diepte-
punt met twee keer nul. Het lijkt er op, dat de 
Sperwer het langzaam maar zeker heeft moeten op-
gegeven, vooral omdat de territoria in latere jaren 
echt aan de uiterste beboste gebiedsranden in Oost 
en West lagen. Een tekort aan (vooral kleinere) vo-
gelprooien lijkt uitsluitbaar. 
 
Ook uit de stand van de HOUTDUIF  blijkt de invloed 
van vooral de Havik, maar ook de Sperwer (vrouw-
tjes van deze soort slaan ook o.a. Houtduiven en an-
dere vogels tot vergelijkbare grootte: zelfs Kerkuil!) 
zichtbaar in de reeksen. Alleen zitten hierbij wel 
meerdere vraagtekens. Uit de jaarreeks 1995/2007 
(= 13 jaar) blijkt verhoudingsgewijs geen enorm veel 
verschil (jaarlijks schommelend van 18 t/m 30 terri-
toria). De Sperwer vestigde zich er in 1999, daarna 
nam de Houtduivenstand t/m 2007 wel af (van 30 
naar ± 20 territoria), maar in de beginfase van onze 
tellingen was dit ook ongeveer het aantal. In 2008 
volgde de Havik met een eerste territorium, waarna 
de Houtduivenpopulatie meteen begon in te zakken 
naar uiteindelijk tweemaal 9 vestigingen in 2010 en 
2011. Vervolgens deed zich vanaf 2012 negen jaar 
lang een nogal sterk en onregelmatig aantal wisseling 
voor, die doorloopt t/m heden 2020 (zes keer aantal-
len van 15/19 territoria {2020: 18} en daar tussen-
door driemaal lagere vestigingen van 9, 8 en 11). Een 
nadere beschouwing vertoont niet wezenlijk, of de 
daling/het verdwijnen van de Sperwer beduidende 
invloed had op vestigingsgrootte-verschillen bij de 
Houtduif. 
 
Een overstapje naar de NACHTROOFVOGELS, beter 
als UILEN  bekend. In 2019 hadden we een nieuwe 
soort in deze categorie als gebieds-broedvogel erbij 
gekregen: de STEENUIL.  Tijdens dat broedseizoen 
leek deze zich ook nog ruim een kilometer te hebben 
verplaatst, maar in 2020 lukte het niet om deze soort 
weer ergens te traceren. Intussen hangt er op een 
plek in de laatstgenoemde omgeving een speciale 
nestkast; wie weet?  
 
Maar wel deed zich in deze familie een nieuwe klap 
op de vuurpijl voor: toch weer een nieuwe gebieds-
broedvogelsoort, namelijk de KERKUIL!  Luid roe-
pend (hoogstwaarschijnlijk dus met jongen) 
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bevestigd (via twee ontdekte waarnemingen uit het 
najaar 2019 in waarneming.nl) tijdens een van de 
nachtrondes door twee teamleden in april 2020. De 
locatie klopte precies, maar er zit ook nog een ge-
schiedenis aan vast! Minstens zo’n tien jaar geleden 
ontdekten Cor en Bert – onafhankelijk van elkaar – in 
een oude schuur naast een boerderij (zuidkant 
Spookverlaat) nogal veel verse braakballen; deze ble-
ken van een Kerkuil te zijn. Dus om beurten gepost 
tijdens avondschemering, een van de raampjes in de 
muur was gebroken …… resultaten? Nihil! Overdag 
beurtelings een paar keer op het zoldertje geklom-
men met lantaarn, maar geen enkel spoor van pre-
sentie of nestelmogelijkheid. Wel lagen er beneden 
meermalen nieuwe braakballen!  Vraagtekens ge-
noeg.  Wat later reden Geert-Jan en Bert oostwaarts 
over de N11, tegen-
over de in de verte lig-
gende boerderij (+ 
schuurtje) lag bij de 
vangrail een dood 
verkeersslachtoffer: 
jawel     KERKUIL!    →   
Wel een vrij harde indicatie, maar toch jammer ge-
noeg geen onomstotelijk bewijs van een veronge-
lukte zwervende Spookverlaatvondst! Waren we 
toch eindelijk door de tijd ingehaald! 
 
RIETZANGERS IN DE OPMARS!  Nat en droog riet, 
vochtige ruigtes, moeras, sloot- en plasoevers, weel-
derig-vochtige struikbegroeiing: allemaal aantrekke-
lijke leefelementen in het onderzoeksgebied voor 
deze leuke zangertjesgroep. De SPOTVOGEL  wordt 
in de systematiek direct na de rietzangers behandeld, 
maar komt hier vaak voor in biotopen, waar ook de 
BOSRIETZANGER  zich wat thuis voelt. Ook de 
CETTI’S ZANGER  is een ietwat buitenbeentje, deze 
zoekt bij voorkeur dichte struikterritoria met water 
er (vlak)bij. Nu herbergt het gebied in totaal zelfs 8 
soorten in deze categorie als geldige broedvogel. Be-
halve de vorige drie ook nog vijf: KLEINE KAREKIET, 
GROTE KAREKIET, RIETZANGER, SNOR en SPRINK-
HAANZANGER. Vier ervan staan al vanaf de project-
start in 1995 op de broedvogellijst. Sindsdien heeft 
het soortenaantal ervan zich dus verdubbeld! 
Verreweg de talrijkste is de Kleine Karekiet, deze in-
secteneter (allemaal zijn ze dit trouwens) foerageert 
zowel in riet als in dichtbij staande “droge” struiken, 
meestal wat minder in vochtige ruigtes. Nestelt in 
vooral nat riet, soms in vrij droge rietbestanden. In 
1995 kwam hier het laagste aantal territoria op de 
teller (14), daarna waren de resultaten bijna altijd 

tussen 20 en 30 vestigingen, het grootste aantal deed 
zich voor in 2020 (36).  
Diens veel forsere neef/nicht, de Grote Karekiet, 
presenteerde zich maar eenmaal als broedvogel: in 
2005, vlakbij de vogelhut. Deze soort heeft voorkeur 
voor dicht, hoogopgaand meerjarig rietbestand, vaak 
aan de rand van open water. De onmiskenbare zang 
is domweg alleen al qua geluidssterkte niet te mis-
sen! Denkelijk ging het hierbij om óf een elders ver-
stoord exemplaar óf een mislukt broedsel, de vogel 
arriveerde tamelijk laat. Verbleef er 11 dagen met 
territoriaal gedrag (zang) en voldeed daarmee aan de 
vereisten van Sovon.   
 
Daarentegen broedt de Rietzanger hier wel vanaf 
1995, als zaten er drie “nulseizoenen” tussen (2001, 
2007 en 2008). Tot aan 2010 kwam de presentie niet 
boven 3 vestigingen uit, vanaf 2011 t/m 2020 (toen 
5) lag deze gemiddeld aardig hoger: 43 territoria in 
tien jaar. De beste broedseizoenen: 2011 en 2018 
met beide 7 broedparen. De soort leeft/broedt in 
dichte moerasachtige vegetatie met liefst ook enkele 
struiken erin.  
 
De Bosrietzanger nestelt het liefst in weelderige, 
vochtige kruid- en ruigtegebieden (brandnetels enz.), 
maar mijdt liever echt riet. Bezet in ons gebied ook 
relatief vaak flink uitgedunde bosjes nabij de water-
kant (deels net als de Spotvogel hier). Vaak zeer 
snelle en voor wat verder gevorderden vlug herken-
bare zang, heeft een geweldig gevarieerd imitatie-
vermogen van zowel Afrikaanse als Europese 
vogelsoorten en gebruikt rollers, dit laatste in tegen-
stelling tot de Spotvogel. Broedt in elk geval onafge-
broken in het gebied sinds 1995, laagste “score” in 
2014 (1 territorium); hoogste presenties in 2006 (10) 
en driemaal 9 in 1995, 2008, 2020. 
 
Wat vreemd geplaatst in dit overzichtsdeel, maar 
hierboven wel beredeneerd: de Spotvogel. Sinds 
2004 op de NL Rode Lijst en ook helaas weer op die 
van 2016. In het Spookverlaatgebied vestigt deze ook 
steengoede imitator (luidere zang dan Bosrietzanger, 
maar o.a. zonder gebruik van rollers) zich bij voor-
keur in open loofbos met rijke ondergroei en open 
plekken. Niet beslist bij water, maar hier redelijk vaak 
op wat vergelijkbare uitgedunde, wat vochtige plek-
ken als zijn collega-imitator van zonet. Ook sinds 
1995 hier een vaste broedvogelsoort, slechts twee-
maal absent (1999 en 2000). Prima start in 1995 (8 
territoria), daarna lange tijd beduidend lager in aan-
tal vestigingen (1996/2007 vanaf 0 t/m 5 broedpa-
ren). Sinds 2008 een opgaande lijn: vanaf 6 naar 
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maximaal 12 (2015) en in 2020 zelfs een daverend – 
voorlopig? – slotakkoord van maar liefst 16 territo-
ria! Dit tot genoegen van het team, de VWG, Staats-
bosbeheer en Sovon (BMP). Daarvoor doe je het 
toch!! 
Tot slot de drie “nieuwbakken” broedvogelsoorten 
van deze rietzangersgroep. 
 
Als startsoort de hier oudste: de Sprinkhaanzanger. 
Een wenssoort die al eens eerder als doortrekker 
werd genoteerd, maar na jarenlang wachten nog 
steeds geen geldige broedvogel in het project. Einde-
lijk, in 2017 (het 23e achtereenvolgende projectjaar) 
was het dan toch raak! Het riet- en ruigtegebied tus-
sen de vogelhut en de Spookverlaat-rijweg was wat 
eerder behoorlijk uitgedund en begon weer op een 
nieuw beplant kaalslagterrein te lijken. En laat dit nu 
een van de voorkeurselementen van deze soort zijn!  
 
De zang is een soms minutenlange, snelle, hoge 
doorlopende ratel, mechanisch en “droog” klinkend 
en voor ouderen vaak niet meer te horen. Meer of 
minder vergelijkbaar met die van Snor (= lager) en 
Krekelzanger (= wat stoteriger). Denkelijk was hier 
geen sprake van een echt broedgeval, maar één gel-
dige waarneming is volgens de Sovon-Handleiding 
2016 genoeg voor territorium- “zekerheid”. Pas na 
drie jaar (2020-0) was de soort weer present.  
 
Het broedseizoen 2020 bood in deze opsomming 
meerdere verrassingen: na de nieuwe 2020-soort 
Kerkuil (gebieds-broedvogel nummer 79) was het 
kort daarop alweer prijs: volgnummer 80 kon de 
Cetti’s ↓ Zanger worden opgespeld. In 2019 werd 

deze zich enorm snel in 
ons land uitbreidende 
soort meermalen in 
het gebied waargeno-
men, maar nog niet als 
geldige broedvogel. 
Natuurlijk waren hoop 

en verwachting groot, want het gaat in NL over een 
standvogel. Bovendien zingt deze nieuwkomer erg 
vaak, luid en ook duidelijk herkenbaar (plotselinge 
luide uitbarsting van metalig klinkende, galmende 
klanken met een vaak versnellend einde). Broedt in 
dichte, vrij hoge en vaak zichtbaar begrensde vege-
tatie, graag nabij water en met struikgewas. Is bijna 
altijd erg moeilijk te zien, maar de veelvuldige zang is 
onmiskenbaar. Dus geen “moeilijke” soort. Een start 
met 2020-1, vervolg? 
 

Tot slot de tot nog toe nieuwste gebieds-broedvogel-
soort, in dit geval de Snor. Na de vestiging (2017) van 
de Sprinkhaanzanger beslist een volgende wensvo-
gel, maar met een vraagteken aangaande de vesti-
gings-geschiktheid van het gebied. Ook deze soort 
was al eerder als doortrekker waargenomen, maar 
buiten de door Sovon gestelde datumgrenzen. Ge-
broed wordt in uitgestrekte hoge rietvelden, minder 
vaak in andere dichte oevervegetatie. Een broedge-
val kon niet worden bewezen, de geldigheid wel 
(2020-1). Herkenbaar aan lagere toon in de zang ver-
geleken met die van de Sprinkhaanzanger; deze 
klinkt meer als hard “snorren” zonder aparte noten 
dan als hoog geratel; voor ouderen beter hoorbaar. 
Volgnummer 81 op broedvogellijst.   
 
SLOT 
Als deze “Braakbal” op 16 februari 2021 verschijnt is 
intussen de 27e jaargang “Broedvogelinventarisatie-
/BMP Spookverlaat-Kruiskade” 2021 alweer begon-
nen. Alle vijf (Ingeborg, Sjon, Gerard, Leo en Bert) 
hebben de intentie om zo mogelijk weer op normale 
manier te gaan meedraaien. Omdat het er op dit mo-
ment (medio januari) sterk op lijkt dat “Corona” ze-
ker in het begin van het broedseizoen eenzelfde 
invloed zal hebben als in 2020, zal er dan wel weer 
“aangepast” worden gewerkt.  
 
 
Het draaiboek van 2020 werkte prima, maar wel is 
het zinvol om vooraf de communicatiemogelijkhe-
den te bepraten alsook wellicht de samenstelling van 
de verkleinde teams wellicht wat flexibeler te hante-
ren.        Tot hopelijk in februari 2022 met een nieuw 
verhaal!  

 
Mede namens de teamleden Gerard, Ingeborg, Sjon 
en Leo,    Bert van Eijk (coördinator/teamleider).   
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Complot 
Onze vogelwerkgroep slaapt. Niet alleen die le-
den die toch al niet zo veel deden (en dat terwijl 
het hier om een WERKgroep gaat), maar de com-
plete vereniging. Oorzaak: Corona. Alle bijeen-
komsten en excursies zijn afgelast en ook het 
bestuur brult niet meer, maar zoomt. Het ge-
rucht gaat dat er her en der nog wel wat clubjes 
in het geheim bij elkaar komen. En dan doel ik 
niet eens op de uilencommissie, toch ook een 
wat stiekeme club. De mensen om wie het gaat, 
zullen wel weten wie ik bedoel. Maar uw arme 
columnist zit thuis en heeft daardoor geen on-
derwerpen die hij kan uitvergroten in een co-
lumn. 
 
Tja, wat doe je dan, als er niets te beleven valt. 
Dan ga je mijmeren en peinzen. En zo ben ik 
complotdenker geworden. Nee, geen viruswap-
pie. Die Corona-ontkenners zijn gemakkelijk on-
schadelijk te maken door ze een keer de 
intensive careafdeling van een willekeurig zie-
kenhuis te laten bezoeken, het liefst zonder be-
schermende kleding. 
 
Nee, ik denk dat Moeder Aarde ons met Corona 
een lesje wil leren. De mens, die zich zo onge-
breideld heeft vermenigvuldigd dat de aarde 
niet groot genoeg meer is om hem te voeden, 
die bezig is de natuur te vernietigen, die mens 
moet weer even terug in zijn hok.  Moeder Aarde 
heeft daarom een virus in elkaar geknutseld dat 
onze aantallen weer wat moet reduceren. Haar 
eerste pogingen waren interessant, maar nog 
niet zo effectief. Daarom bedacht zij de Britse va-
riant, die veel besmettelijker is. En ze is vast al 
bezig met een nieuwe variant, die naast een ho-
gere besmettingsgraad ook nog eens veel dode-
lijker is. 
 
Moeten we daar somber van worden? Een 
beetje wel, maar ik zal u als natuurliefhebber 
eens wat positieve gedachten aanreiken, die het 
virus wat dragelijker maken. 
Zo wordt er nu minder over de hele wereld ge-
reisd en met al die bespaarde kilometers en dus 

verminderde verontreiniging krijgt de 
natuur weer even lucht. En omdat we 
nu geleerd hebben om thuis te werken, 
zal een deel van die winst wel blijvend 
zijn. 
Ook zijn heel wat mensen door de 
schrik over het overspringen van virus-
sen van dier op mens minder vlees gaan 
eten, wat ook heel goed is voor de na-
tuur. 
 
Ook positief nieuws vanuit mijn eigen 
perspectief: door het sluiten van de ho-
reca houd ik veel meer geld over. Ook 
ben ik aan het afvallen. Ik word niet 
meer verleid door het kroegleven en 
thuis zonder visite drink ik ook minder. 
En in plaats van dat vette restaurant-
voer eet ik nu weer gezond een karig 
avondmaal. Dat heeft Moeder Aarde 
dan weer niet zo goed bedacht, want 
juist dikke mensen zijn extra vatbaar 
voor Corona.  
 
Mag ik trouwens nog wat aan u vragen, 
Moeder Aarde? Waarom heeft u in vre-

desnaam het 
virus zo ge-
maakt, dat 
ouderen het 
meest gevaar 
lopen? Ik 
vraag dit uit 
enig eigenbe-
lang, want ik 
ben de zestig 

gepasseerd 
en behoor daarom volgens de dames 
en heren medici tot de risicogroep. 
Maar had het virus niet beter de jonkies 
kunnen pakken? Die kunnen zich nog 
voortplanten want ze zijn seksueel ac-
tief, terwijl ik er alleen nog maar een 
beetje over mijmer….   

 
          Ronald Klingers 
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PR-commissie: Informatie die wij u niet willen onthouden 
 
Facebook, Twitter en Instagram: @vogelsrijnwoude 
Nu de meeste mensen in een coronawinterslaap zijn, denkt u natuurlijk dat wij dat ook zijn maar niets 
is minder waar! De sociale media draaien op volle toeren en we hebben de laatste maanden heel veel 
nieuwe volgers gekregen op onze accounts. 
 

 
Facebook heeft inmiddels de 300 volgers bereikt. 
Sommige berichten krijgen meer aandacht dan ande-
ren.  
 
We doen ons best om zo veel mogelijk af te wisselen 
met de berichten en het is altijd fijn als we van onze 
leden ideeën of berichtjes krijgen die we kunnen 
plaatsen. 
 
 
 
Onze Instagram- en Twitter-accounts vieren dit jaar 

het eerste Lustrum. 
 

.  
Voor Instagram staat de teller op 521 foto’s en 401 
volgers.  
Deze volgers komen uit alle landen van de wereld; het 
brengt ons niets maar is gewoon leuk! 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter heeft iets minder volgers maar is dan ook een 
heel ander soort medium. Bij Instagram heb je volgers 
van over de hele wereld die graag vogelplaatjes kijken 
maar bij Twitter gaat het om mensen die geïnteres-
seerd zijn in wat Vogelsrijnwoude te vertellen heeft. Je 
komt daar niet weg met alleen een leuke foto. Helaas 
krijgen we nog steeds te weinig info toegespeeld om 
via Twitter een grotere rol te kunnen spelen en men-
sen voor onze club te interesseren. 271 mensen of 
verenigingen vinden ons interessant maar het zou 
mooi zijn als we dit in ons lustrumjaar kunnen uitbrei-
den. Sommige berichtjes krijgen onverwachts heel 
veel aandacht zoals je kan zien! 
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WAARNEMINGEN HOUTKAMP-HEEMTUIN Leiderdorp 2020 
 

Jaarlijks bezoek ik minstens zo’n 35 keer “mijn” (?) 
vogelaars-territorium. Opgeteld nu ruim 40 jaar, 35 
keer 40 komt neer op 1400 trips van ±4 ½ km. Opge-
teld zijn dit ruim 6000 wandelkilometers. Aan het 
aantal vogelwaarnemingen ga ik me niet aan wagen, 
evenmin aan de (foto-)stops (paddenstoelen, bloe-
men, vlinders, libellen, herfstkleuren, enz.). Uitgaand 
van minstens 2 uur per trip ben ik daarmee minimaal 
rond 3000 uurtjes bezig geweest. Nu pas sta ik voor 
het eerst daarbij stil: ontegenzeggelijk is het een 
enorme ervaringenreeks geworden. Ik kan er alleen 
maar blij mee zijn: kennisvermeerdering, zowel psy-
chisch als fysiek welzijn ontwikkelen en bijhouden.     
En als alle menselijke ontmoetingen werden meege-
wogen ….Via onze eigen VWG-inbreng aldaar alsook 
bij “losse” kennismakingen heb ik daaraan erg veel 
waarde gehecht en vooral ook: daaruit zijn meerdere 
fijne vriendschappen gegroeid. Kortom, het heeft 

echt aan mijn vorming en sociaal netwerk bijgedra-
gen. 
Tot slot natuurlijk nog even wat speciale aandacht 
aan het overzichtje hieronder. De meest bijzondere 
ornithologische beleving in 2020 was voor mij de on-
verwachte verschijning van een nieuwe gebieds-
soort, die men tijdens letterlijke “dag”-wandelingen 
nooit tegenkomt. Evenmin komt er “zang” aan te pas 
en tijdens het vliegen hoort men dat totaal niet. Het 
betrof een KERKUIL!  
Met dank aan Heemtuinmedewerker Jasper! Veel 
mensen zullen de vogel niet hebben aangetroffen.  
Maar na enkele weken vond Jasper in het park een 
door een Sperwer (♀) geslagen ……. Kerkuil. Kop + 
hals verdwenen, enkele grote leeggevreten gaten in 
de romp vielen mij ook op. Keiharde natuur: eten en 
gegeten worden. Ik vraag me af hoe het de jongen 
van deze oudervogel zal zijn vergaan….        

 

Vet rechtop = broedvogel (34) vet cursief = nieuwe gebiedssoort (1) cursief onderstreept = overvliegend (6) cursief = gast/doortrekker (36) 

Knobbelzwaan Kokmeeuw Zwartkop 
Kolgans Stormmeeuw Tuinfluiter 
Toendrarietgans Zilvermeeuw Grasmus 
Grauwe Gans Kleine Mantelmeeuw Kleine Karekiet 
Brandgans Grote Mantelmeeuw Bosrietzanger 
Nijlgans Visdief Fitis 
Krakeend Stadsduif Tjiftjaf 
Wilde Eend Holenduif Goudhaan 
Soepeend Houtduif Vuurgoudhaan 
Mandarijneend (ontsnapt) Turkse Tortel Winterkoning 
Kuifeend Koekoek Koolmees 
Fazant Halsbandparkiet Pimpelmees 
Huishoen (Kip) (ontsnapt) Ransuil Staartmees 
Fuut Kerkuil (= gebiedssoort nr. 166) Boomkruiper 
Aalscholver Gierzwaluw Gaai 
Blauwe Reiger IJsvogel Ekster 
Ooievaar Groene Specht Kauw 
Buizerd Grote Bonte Specht Zwarte Kraai 
Sperwer Boerenzwaluw Spreeuw 
Torenvalk Grote Gele Kwikstaart Huismus 
Boomvalk Heggenmus Vink 
Waterral Roodborst Keep 
Waterhoen Gekraagde Roodstaart Groenling 
Meerkoet Zanglijster Putter 
Regenwulp Koperwiek Sijs 
Watersnip Merel 77 WAARGENOMEN SOORTEN 

 

            Bert van Eijk 
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 STRUISVOGELS 

zijn, (zoals bijna ie-
dereen toch wel zal 
weten) de grootste 
vogels ter wereld: ze 
worden hoogstens 
2,75 meter lang (= 
hoog) en wegen 135 
kilo; de “dames” 

hebben een bruin verenkleed en de “he-
ren” zijn stemmig in het zwart gehuld; 
opmerkelijk is de kuiken-opgroei: bore-
lingen uit hetzelfde nest blijven vaak wel 
twee jaar bij elkaar. De veren hebben 
geen haakjes, de dieren kunnen daar-
door hun lichaamswarmte afschudden 
via hun verenpak, maar zijn door dat 
dicht te trekken ook beter beschermd te-
gen de kou. 

 Vervolg STRUISVOGELS: ook in andere 
opzichten is deze grootste/zwaarste 
niet-vliegende vogel bijzonder: het dier 
heeft wel zeventien nekwervels (tien 
meer dan wij als mensen), waardoor dit 
voor het dier erg belangrijke lichaams-
deel bijzonder soepel en beweeglijk is 
(waakzaamheidvoordeel!); de erg grote 
ogen (3 km goed zicht) idem; de vogel is 
het snelste dier op twee poten: een 
sprintje trekken komt tot bijna 70 km/u, 
op lange afstand wordt 48 km/u gehaald. 

 Vervolg op vervolg STRUISVOGELS: op-
merkelijk is hun gedrag om in een ge-
vaarlijke wereld als soort te overleven. 
Het twee maanden lang te moeten nes-
telen op de bodem, die in het open veld 
ontelbaar veel al dan niet beluste bela-
gers huisvest (eierenrovers, vertrapge-
vaar voor nesten/eieren, enz.), levert 
relatief veel verlies op; het warm houden 
van eieren gebeurt ’s nachts door het 
mannetje (blijft dan waakzaam met kop 
omhoog) en overdag door het vrouwtje 
(vooral bescherming tegen 

oververhitting, in camouflerende hou-
ding door plat te gaan liggen met de nek 
languit op de grond en staartveren om-
laag gevouwen). 

 Slot STRUISVOGELS: verder is er sprake 
van gemeenschappelijk nestgedrag: de 
helft van de ongeveer twintig in een nest 
liggende eieren wordt door andere 
vrouwtjes probleemloos bijgelegd en 
ook door het “alfavrouwtje” uitgebroed; 
ook doen de “dames” permanent aan 
“scharrelen”, waardoor meteen inteelt 
wordt tegengegaan; in tegenstelling tot 
de meeste andere vogels heeft de haan 
een penis, waarmee de hen inwendig kan 
worden bevrucht. De eieren (de grootste 
bij de vogels) hebben het formaat van 
een rijpe suikermeloen en de inhoud van 
twee dozijn (= dus 24!) kippeneieren. Al 
met al dus een “Tafeltje dek je!”……. 

 Nu eens wat afwijkend nieuws en wel 
over een uitgestorven vogelsoort, de 
DODO: in 1588 landden de Europeanen 
met ratten en varkens op het eiland 
Mauritius, daarna stierf het dier aldaar 
snel uit (1662/1688). Door vele nieuwe 
technieken, recente ontdekkingen, histo-
rische waarnemingen en analyseren van 
oude gegevens krijgt de wetenschap 
meer en meer inzicht in de anatomie en 
leefwijze van deze mysterieuze vogel; zo 
kwam uit DNA-onderzoek aan het licht, 
dat het een DUIF was, verwant aan o.a. 
de in Z.O.-Azië levende Manenduif en de 
later ook uitgestorven (1760/1865) 
Rodriguessoliutaire, die op het eiland 
Rodrigues leefde. 

 Slot DODO: in hun hersenen hadden de 
vogels een groot reukcentrum, dit be-
wijst dat geur belangrijk was bij het foe-
rageren; de korte vleugels werden 
gebruikt bij het baltsen en om in even-
wicht te blijven; in de bossen zocht de vo-
gel naar vruchten, noten en zaden; de 

 
 
 

(ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL-              

EN VERENNIEUWTJES!! 
 
 



Vogelwerkgroep 
DE BRAAKBAL       Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
 

25 

soort was afhankelijk van zoetwaterpoe-
len die vaak niet droogvielen; volwassen 
vogels waren 91 cm lang (= hoog) en had-
den een compleet grijs verenpak, dat tij-
dens de rui donkerbruin was.  

 De in Centraal- en Zuid-Amerika levende 
HARPIJ is een imposante arendsoort: de 
vrouwtjes wegen ruim 10 kilo en hebben 
soms een klauwgrootte die meer meet 
dan die van een Grizzlybeer, een man-
netje is slechts half zo groot. Maar he-
laas, zoals zo vaak: sinds de 19e eeuw is 
het verspreidingsgebied met ruim 40 % 
geslonken en beslaat nu nog maar onge-
veer het (op zichzelf natuurlijk wel 
enorme) Amazonegebied. 

 Vervolg HARPIJ: deze vogels zijn in staat 
om een volwassen luiaard (max. 6 kg), 
gordeldier, grijpstaartstekelvarken, apen 
of klein hert naar het nest mee te voeren; 
de soort is een van de grootste arenden 
ter wereld, maar heeft een relatief be-
scheiden spanwijdte van plm. 2 meter 
zodat de vogels zich soepel door het 
dichtbegroeide regenwoud kunnen be-
geven. 

 DINOSAURIËRS, hun eieren en nog meer: 
eerdere theorieën over de voortplanting 
van dino’s waren op reptieleneieren ge-
baseerd; later is vastgesteld dat VOGELS 
evolutionair verwant zijn aan dinosauri-
ers; deze relatie levert betere aanwijzin-
gen op over eieren en broedzorg bij 
dino’s. Verder werd in 2016 door middel 
van 3D-modellen bewezen dat Archae-
opteryx, een gevederde dinosauriër, zelf-
standig kon vliegen. Voilà, de eerste 
vogel! Veren ontstonden al relatief vroeg 
bij de dino’s en in veel variaties, maar 
functioneel vooral als isolatie en om te 
pronken, niet om te vliegen. Snavels: vol-
wassen vogels behielden bepaalde ei-
genschappen, die uitgestorven 
dinosauriërs alleen als jonge dieren had-
den: hun schedels waren dunner en flexi-
beler, zo konden snavels ontstaan en zich 
verder ontwikkelen.  

 Aan de Zuid-Amerikaanse vogel HOAT-
ZIN is te zien, hoe de voorpoten van 

dinosauriërs zich tot vleugels hebben 
ontwikkeld: hun jongen springen in het 
water om aan roofdieren te ontkomen 
en klimmen daarna met de dinoachtige 
klauwen aan hun vleugels weer terug de 
bomen in; iets dergelijks had ondergete-
kende weleens gelezen aangaande ons 
WATERHOEN en daarna zowaar ook zelf 
duidelijk kunnen zien bij enkele erg jonge 
Waterhoentjes: vanaf modder of water-
planten klommen ze met behulp van mi-
niklauwtjes aan hun vleugels de 
begroeide slootkanten op; eigenlijk best 
ietwat bizar! Alleen: het was ver voordat 
de digitale fotografie zich redelijk had 
ontwikkeld, dus een bewijsplaatje kan ik 
hier helaas niet tonen.  

 PAPEGAAIACHTIGEN zijn prachtige vo-
gels met velerlei kleuren, afmetingen en 
biotopen. De Psittacidae zijn een van de 
meest bedreigde vogelfamilies: van de 
398 soorten staan er niet minder dan 111 
op de Rode Lijst van de International 
Union for Conservation of Nature (= 
IUCN). Handel in wilde dieren is de op 
één na belangrijkste oorzaak van verlies 
aan biodiversiteit en tevens op vier na lu-
cratiefste illegale activiteit ter wereld: 
naar schatting gaat er zo’n zes tot twintig 
miljard euro in om. In Mexico is de SOL-
DATENARA het meest geliefd onder de 
stropers; het land kent twee verschil-
lende populaties: een westelijke en een 
oostelijke. Een afzonderlijk levende, niet 
echt lang geleden ontdekte ondersoort 
van de oostelijke vorm is sterk bedreigd: 
de populatie ervan blijft sinds 1998 wel-
iswaar stabiel (zo’n 80 vogels), maar 
breidt zich niet uit. Het leefgebied ervan 
is sinds 1997 beschermd gebied. De Ara’s 
zijn veruit de grootste vogels uit de fami-
lie van papegaaien, tonen erg imposant 
en de groep kent een vrij aanzienlijk aan-
tal soorten. Helaas zijn ze ook erg geliefd 
bij stropers  
 

Anonymus Snuffelaer 
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Vogelwerkgroep in de Media!!! 
Brief geplaatst in Groene Hart Koerier 

van 25 november 2020  
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Afbeelding: Het schitterende nieuwe Biodiversity Center (Naturalis) 

Dode vogels in en uit de vrieskist 
 

Men is intussen alweer een poosje (in afwachting) 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 “Braak-
bal”. 
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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Kijk ook eens met INSTAGRAM bij Vogelsrijnwoude, 
maak de VWG, maar vooral Gerda blij door te volgen!! 

 


