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 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 
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 Ledenexcursies en avonden Gerda van Kleef 06-30690756 pr@vogelsrijnwoude.nl 
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   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 11 augustus 2021 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogels-
rijnwoude.nl verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op maandag 06 september 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: parende grutto’s 
©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 
Helaas konden ook dit jaar veel excursies en lezin-
gen geen doorgang vinden door het Covid-19 virus.  
In deze Braakbal kunt u de nieuwe Activiteitenka-
lender 2021/2022 vinden. Een leuk programma 
maar bedenk wel dat een aantal excursies nog on-
zeker zijn omdat de leden deze excursies moeten 
organiseren. Daarom doe ik namens het bestuur 
en Gerda van Kleef een oproep aan de leden om je 
op te geven om een excursie te organiseren. 
De datum van de ALV 2022 is in het schema nog 
niet ingevuld, deze hangt ervan af of de Israël-reis 
in maart of april zal plaatsvinden. 
 
Algemene ledenvergadering 
Net als vorig jaar, maart 2020, moest de ALV uitge-
steld worden in verband met de Corona-maatrege-
len.  Het bestuur hoopt dat de ALV voor 1 juli 2021 
plaats kan vinden zoals de statuten voorschrijven. 
Zodra de datum bekend is, zal ik u op de hoogte 
stellen. Er staan veel belangrijke zaken op de 
agenda.  Zoals herstel van het ooievaarsnest dat 
een flink bedrag gaat kosten. 
Ook de plaatsing van windmolens in de polders in 
onze omgeving vraagt om een reactie. Zie het 
stukje over de RES. 
 
En niet te vergeten de WBTR, de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen die bedoeld is om be-
stuur en toezicht van verenigingen te verbeteren. 
De overheid wil met de wet voorkomen dat wan-
bestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
zelfverrijking en andere ongewenste activiteiten 
de verenigingen schaden.  De wet gaat dit tegen 
door procedures en verantwoordelijkheden met 
elkaar te bespreken en vast te leggen. Ook moet 
dit binnen 5 jaar in de statuten worden vastgelegd. 
De wet gaat in per 1 juli 2021. 

RES. 
Op 24 maart stond in mijn krant Trouw dat “over-
heden energiebedrijven toestaan om windmolens 
en zonneparken te bouwen bij beschermde na-
tuurgebieden”. In de Groene Hart Koerier van 24 
maart was een plattegrond te zien waarin de hele 
polder vol staat met windturbines, die flink groter 
zijn dan de windmolens die er al staan. Dat was wel 
schrikken, zeker voor De Wilck. 
Ook de Munnikenpolder wordt bedreigd. Gelukkig 
staan wij niet alleen, veel natuurorganisaties wil-
len de windturbines op afstand houden. 
 
Beter Bereikbaar Gouwe 
Provincie en gemeentes werken samen om een sa-
menhangend maatregelenpakket op hoofdlijnen 
voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in 
het Gouwe-gebied op te stellen. Het streven is om 
dit voor de zomervakantie te presenteren. 
Wij zijn benieuwd of het tracé door het Spookver-
laat/Rietveld daar nog deel van uitmaakt na de in-
spraak van onze VWG en de bewoners van het 
Rietveld. 
Een ander onderzoek is het project N207 Zuid en 
de studie N206/N209 dat zich richt op de knelpun-
ten in Zoetermeer en Zoeterwoude. Daarin is een 
weg dwars door De Wilck gepland! 
 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMfZH)  
Op 7 april is de uitspraak van de Raad van State be-
kend geworden inzake de smient: het hoger be-
roep van de faunabeheereenheid Zuid-Holland is 
ongegrond verklaard!  De NMfZH is in het gelijk ge-
steld, er mogen geen smienten meer in Zuid-Hol-
land worden afgeschoten. Voor deze Braakbal 
verschijnt zult u dit al in de media gelezen hebben. 
6500 smienten zullen niet afgeschoten worden, 
dat is goed nieuws! 
 
 
 

 
 
           Pieter Bekooij 
           Secretaris 
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 Activiteitenkalender 
LEDEN- en PUBLIEKSZAKEN  

Seizoen 2020-2021 
 

De verenigingsavonden en verenigingsactiviteiten 
zullen meestal plaatsvinden in de Slotzaal van “De 
Ridderhof”, Arie Hogenespad 1, 2396 WJ Koudekerk 
aan den Rijn. (Beheerder Inge: 071- 3412188). Als er 
een andere locatie van toepassing is, dan staat dat 
achter de betreffende activiteit vermeld of men krijgt 
separaat daarvan bericht. 
 

Ledenavonden en ledenexcursies zijn toegankelijk 
voor alle leden. 
Voor leden is de toegang tot de avonden altijd gratis, 
niet-leden zijn welkom, maar betalen € 2,50 toegang. 
De startavond en “leden voor ledenavond” zijn 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 !!  

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 

Zo. 13/06 ‘21 14.00 – 16.00 Jeugdactiviteit: nationale slootjesdagen Charlotte Boer 

Di. 07/09 ‘21 20.00 – 22.15 
Openingsavond voor leden met een lezing 
van Eduard Opperman (van Inezia Tours) 
over Israël  

Gerda van Kleef 

Za. 02/10 ‘21 07.30 – 12.00 Euro Bird Watch bij De Wilck Wijnand van den 
Bosch 

Za. 09/10  of Zo. 
10/10 ’21  Nog niet zeker Excursie, bestemming nog onbekend Gerda van Kleef 

Zo. 17/10 ‘21 14.00 – 15.30 Jeugdactiviteit: Vogelhuisjes timmeren Charlotte Boer 

Za. 30/10 ‘21 20.00 
Nacht van de Nacht, publieks- en ledenex-
cursie in het Spookverlaat met………?  
Louis Westgeest en Ans van den Broek 

Gerda van Kleef 

Di. 16/11 ‘21 20.00 – 22.15 
Lezing voor publiek en leden: Wat voor 
moois er te zien is op Goeree-Overflakkee 
door Ko Katsman 

Gerda van Kleef 

Za. 20/11 of Zo. 
21/11 ‘21 Nog niet zeker Excursie, bestemming nog onbekend Gerda van Kleef 

  2022  
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 Nog niet bekend 20.00 - 23.00 Nieuwjaarsreceptie voor leden/donateurs 
en partners Rien Vlam 

Za. 05/02 ‘22 08.00 – 17.00 Busexcursie o.l.v. Louis Westgeest Gerda van Kleef 

Di. 08/02 ‘22 20.00 – 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” 
nog niet zeker Gerda van Kleef 

Di. 15/03 ‘22 20.00 - 22.15 Lezing voor publiek en leden over de Mun-
nikenpolder door Ton Renniers Gerda van Kleef 

Nog niet bekend 20.00 – 22.30 Algemene Ledenvergadering Pieter Bekooij 

Zo. 27/03 ‘22 09.00 – 12.00  Ledenexcursie Polders Poelgeest 
o.l.v. Lex Burgel Gerda van Kleef 

Nog niet bekend  
Ledenreis naar Israël  
Afhankelijk van deze datum zal de  
excursie in maart of april vervallen 

Gerda van Kleef 

Zo. 10/04 ‘22 14.00 – 15.30 Buitenactiviteit voor de jeugd Charlotte Boer 

Za. 23/04 of Zo. 
24/04 ‘22 Nog niet zeker Ledenexcursie, bestemming nog onbekend Gerda van Kleef 

Za. 28/05 ‘22 08.00 -  Ledenexcursie Snippen o.l.v. Johan en Yo-
landa Gerda van Kleef 

Juni ‘22 Nog niet zeker Afsluitende ledenexcursie, bestemming 
nog niet bekend 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. 

 
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) 

 

WBW/EBW Zaterdag EuroBirdwatch21: 
02-10-2021 

Wijnand van den Bosch 
(0172-215780) 

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)  
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Knotwerk 
Zaterdag 

vanaf 
 08.30 uur 

Verzamelen: Spookverlaat 4, Hazerswoude, 
voor instructie werkzaamheden. 
 
Knotdata:  
2021: 23-10, 06-11, 20-11, 04-12, 18-12,  
29-12 Oliebollenknot  
2022: 08-01, 15-01, 29-01, 12-02, 26-02,  
12-03 
Geen knotweekend in het najaar. 
Of wij weer meedoen met de Nationale Na-
tuur Werkdag (1e zaterdag van november) 
wordt nog nader bepaald. 
Er is geen knotseizoen opening 
 
Knotten in het Zaans Rietveld staat onder 
voorbehoud voor de 2e zaterdag van de 
maand gepland voor 2021 november, de-
cember en 2022 januari 
2021; 13-11, 11-12,  
2022: 08-11 
Vanaf 2022 februari en maart de 1e zaterdag 
2022: 05-02, 05-03 
 
Momenteel is er geen coördinator voor het 
Zaans Rietveld. Op 08-01-2022 vallen de 
werkzaamheden samen en zijn de Zaans 
Rietveld knotters welkom bij ons op de 
Kruiskade. 

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

 
Margot & Ronald 

Klingers 
(071-5411198)  

Allerhande 
activiteiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdagoch-
tend 

om 09.00 uur 
 
 

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) 
Vooraf aanmelden dat je komt! 
 
Maaiwerkzaamheden op zaterdagochtend 
van 09.00 – 12.00 uur 
2021:  29-05, 19-06, 10-07, 31-07, 20-08.    
 
Verdere werkzaamheden op vrijdagmiddag 
van 13.30 – 16.00 uur        
2021: 24-09, 22-01, 12-11 
2022:  28-01, 11-02, 25-02, 11-03, 08-04 
 

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: 18/19-09, 16/17-10, 13/14-11, 18/19-12 
2022: 15/16-01, 12/13-02, 12/13-03, 16/17-04 

Ton Renniers 
(06-19495835) 

 

 



  Vogelwerkgroep 
Koudekerk / Hazerswoude e.o.    DE BRAAKBAL  

8 

Bericht van uw voorzitter 
 

Het begint helaas wat eentonig te worden door CO-
VID. De wereld wordt bestuurd door een virus en be-
perkt ons in de dingen die we gewend waren te doen 
op onze manier. Dat geldt voor veel zaken maar 
vooral ook waar het vogelactiviteiten betreft. Ieder-
een kan natuurlijk op individuele basis zijn zaken blij-
ven doen maar alleen is maar alleen.  
 
Ik zelf ga minstens twee keer per week naar de Mun-
nikkenpolder/Weteringpark om te zien wat daar ge-
beurt. Met name de afgelopen weken overnachtten 
daar in de centrale plas honderden grutto’s, wulpen, 
kieviten, scholeksters, diverse soorten eenden en 
soms een verdwaalde lepelaar. Met name tegen 
zonsondergang was het spectaculair om de wulpen 
met honderden te zien binnenvliegen. Er zijn oever-
lopers gezien en ook kemphanen. Voorts barst het er 
van de knobbelzwanen en grauwe ganzen. De oever-
zwaluwen zijn ook weer terug. 
 
Bestuurlijk loopt het ook allemaal anders dan wij ge-
hoopt hadden. Bestuursvergaderingen, als die al 
plaatsvinden, doen we met ZOOM; de algemene le-
denvergadering werd uitgesteld en wordt nu als dat 
lukt, ergens in juni gepland. De aangekondigde be-
stuurswisselingen zijn uitgesteld. Dat is allemaal niet 
zo ernstig maar wel vervelend. 

 
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar het vervolg op de 
wegenplannen rond Hazerswoude-Dorp en de voort-
gang met de energie – lees molens en panelen- plan-
nen van de regio’s. Wij moeten van het gas terwijl de 
Europese Commissie gascentrales (en kerncentrales) 
juist heeft bestempeld als optimaal groen.  
Gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden schat 
ik zomaar in dat de meesten voor de zomer de vacci-
naties compleet hebben gekregen, hetgeen meer 
vrijheid zou moeten geven. Ik snak ernaar om weer 
naar Zuid-Frankrijk te gaan na een jaar. Ik hoop nu 
om er de maanden juli en augustus te kunnen zijn. 
Kortom: houd u aan de regels en blijf gezond. Hope-
lijk tot snel!! 

 

Jos Gerrese 
Voorzitter 
 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen nr. 1 januari 2021 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) 
2. Bont Allerlei 2021-1, https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei 
3. Limosa 93.4 -2020 (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) en 

Sovon nieuws 34.1 maart 2021 
4. De Praatpaal 39.1 – 2021 (Vogelwerkgroep Zoetermeer). 
5. De Strandloper 53.1 maart 2021 (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming,  

Noordwijk) 
6. Vogels 01/2021 (voorjaar) (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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Bert van Eijk (rechts) kreeg cadeautjes en bloemen van wethouder Rik van Woudenberg. | Foto: J.P. Kranenburg  

Vogelaar Bert van Eijk in het zonnetje gezet 
 
Als dank voor alle werkzaamheden die hij de afgelopen 35 jaar heeft verricht voor de Vogelwerkgroep 
Koudekerk/Hazerswoude e.o. werd Bert van Eijk vorige week vrijdag in het Leiderdorpse park De Hout-
kamp in het zonnetje gezet.  

Door: Marieke van Leeuwen 

De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. is sinds jaar en dag ook in Leiderdorp actief. Als lid 
van de werkgroep zorgde Bert van Eijk onder meer voor het ophangen en de controle van de nestkas-
ten in De Houtkamp. Ze geven met name de kleinere vogelsoorten een veilige broedplek. Ieder jaar 
worden zo’n veertig tot vijftig nestkasten bezet door vooral koolmezen en pimpelmezen, weet Van Eijk. 
Uit zijn jaarlijkse inventarisatie van broedpaartjes is duidelijk geworden dat de populatie koolmezen de 
afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid. Goed nieuws voor de biologische bestrijding van de eikenpro-
cessierups, want die worden door jonge mezen gretig gegeten. 

Ook leidt Van Eijk vogelexcursies en geeft hij publiekslezingen. De afgelopen jaren heeft hij zelf zijn 
kennis op gebied van vogelgeluiden aanzienlijk uitgebreid, vertelde hij vrijdag. “Dat maakt het herken-
nen en spotten van vogels een heel stuk makkelijker.” 

Wethouder Rik van Woudenberg was namens de gemeente Leiderdorp aanwezig om Bert van Eijk te 
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vogelwerkgroep. Van Woudenberg vertelde dat Van Eijk 
hem heeft geïnspireerd om zelf nestkastjes te maken voor in de tuin. Het is nog best spannend om de 
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nestkastjes een paar meter hoog in een boom te hangen, kon de wethouder uit eigen ervaring melden. 
Hij complimenteerde Van Eijk voor zijn durf om regelmatig de ladder op te gaan om de kastjes in het 
park te plaatsen en te controleren. 

Naast prijzende woorden kreeg Van Eijk een mooie bos bloemen, wat lekkernijen en een boek uitge-
reikt. Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om ook zelf zijn dankbaarheid uit te spreken. Hij be-
dankte de beheerder van De Houtkamp, zijn naamgenoot Bert van Eijk, voor het regelen van extra 
nestkasten en voor alle hulp die hij beschikbaar stelde vanuit het team van De Houtkamp. Zijn collega’s 
Ingeborg en Sjon van de vogelwerkgroep zwaaide hij lof toe over de fijne samenwerking. 

Werk voor de vogelwerkgroep blijft Van Eijk voorlopig nog doen, al is dit wel op een lager pitje. Zijn col-
lega Ingeborg Blommers neemt de overige werkzaamheden over. Van Eijk weet in ieder geval zeker dat 
hij zich altijd zal blijven inzetten voor de vogels en als vogelaar ook nog regelmatig te vinden zal zijn in 
De Houtkamp. 

AFSCHEID VAN BERT VAN EIJK  
na 35 jaar lang nestkastbeheer in het  

Leiderdorpse park de Houtkamp 
 
Op 12 februari van dit jaar, een zeer koude winter-
dag, werd in het park de Houtkamp een welbekend 
lid van onze Vogelwerkgroep Bert van Eijk uitvoerig 
bedankt door de Leiderdorpse wethouder Rik van 
Woudenberg voor zijn jarenlange beheer van de vo-
gelnestkasten in het park. Onder een strakblauwe 
hemel naast het oude MEC-gebouw in de Houtkamp, 
hield de wethouder een onderhoudende speech over 
het nestkastgebeuren en de vele andere activiteiten 
die Bert in de loop van 35 jaar in De Houtkamp heeft 
gedaan. Onder de aanwezigen waren een journaliste 
en een fotograaf van het Leiderdorps Weekblad, de 
wijkambtenaar van Leiderdorp, de beheerder van 
het park (met dezelfde naam als ‘onze’ Bert) met 
twee van zijn medewerkers en de twee teamleden 
van Bert van het nestkastbeheer, Sjon van Santen en 
Ingeborg Blommers. 
Volledig Coronaproof en onder het genot van een 
warme kop koffie of thee en met een lekkere koek in 
de hand, luisterde de groep naar het verhaal van de 
wethouder, aangevuld met opmerkingen van Bert. 
Het was duidelijk dat het de wethouder niet ontgaan 
was dat onze Vogelwerkgroep ook bij veel andere 
projecten in Leiderdorp betrokken is. Zo heeft de 
VWG meegewerkt aan de realisering van de Munni-
kenpolder als specifiek natuur- en recreatiegebied, 
en beheert hier een schiereiland met het “oeverzwa-
luwhotel” erop. Verder is er in het Boterhuispolder-
gebied mede door toedoen van de VWG een 

weidevogel- en recreatiegebied ontstaan. Ton Ren-
niers, ook lid van onze VWG, doet daar momenteel 
de broedvogelinventarisatie. Als vertegenwoordiger 
van de VWG is Ton ook betrokken bij het gemeente-
lijk Groenoverleg. Dit is een overleg tussen natuuror-
ganisaties in de regio en de gemeente Leiderdorp. 
Het jarenlange werk aan het nestkastbeheer in het 
park, waar de wethouder uitgebreid op in is gegaan, 
is niet het enige dat Bert in De Houtkamp heeft ver-
richt. Hij maakte (en doet dat nog steeds) ook jaar-
overzichten van vogels die zich in en om het park 
bevinden en heeft jarenlang de broedvogels in het 
park geïnventariseerd. Deze gegevens zijn onder an-
dere van belang voor allerlei zaken die te maken heb-
ben met bestemmingsplannen voor het park en de 
naaste omgeving. Verder heeft Bert jarenlang vogel-
excursies geleid in De Houtkamp. De excursies ble-
ven niet beperkt tot het Leiderdorpse park. Hij nam 
het publiek ook regelmatig mee naar een heel ander 
vogelbiotoop van Leiderdorp: het oostelijke polder-
gebied via de Ruigekade.  
Naast dit ‘veldwerk’ schreef Bert ook een paar jaar 
lang in het Leiderdorps Weekblad over allerlei bijzon-
derheden over vogels, de vogelexcursies en de pu-
bliekslezingen van de VWG in het MEC. Deze 
lezingen, mede geleid door Bert, werden door veel 
Leiderdorpers bezocht! 
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Bij het nestkastbeheer heeft Bert in de loop van de 
jaren ook hulp gehad van andere leden van onze Vo-
gelwerkgroep. Het werk is zwaar en hulp altijd zeer 
gewenst: inmiddels moet er 75 keer met een ladder 
in bomen geklommen worden….  
In de eerste jaren begon Bert met enkele nestkasten. 
Later werden het er meer en kreeg hij hulp van een 
aantal enthousiaste schoolkinderen. In de jaren ’90 
werd hij vervolgens geholpen door leden van onze 
Vogelwerkgroep. Bert heeft in zijn archieven opge-
zocht wie er allemaal hebben meegewerkt en kwam 
tot de volgende lijst: 
 

01. Bert van Eijk (1985/2019) (teamleider) 
02. René Adriaanse (1994) 
03. Ferdinand Vlieland (1994/1998) 
04. Geert-Jan van Beek (1999/2015) 
05. Aad Zevenhoven (1999 + 2001/2002) 
06. Gerard Brouwers (2000 + 2002/2003) 
07. Cor Kes (2001) 
08. Sjon van Santen (2004/heden) 
09. Henk Doelman (2016/2019) 
10. Ingeborg Blommers (2019/heden) (teamlei-

der) 
 

Uiteraard wordt ieder van hen ook zeer bedankt voor 
het mogelijk maken aan de oplossing van de ‘woning-
nood’ onder de vogels in de Houtkamp. 

 
Zo ook grote dank voor alle hulp die de opeenvol-
gende beheerders van het park hebben gegeven in 
de vorm van gereedschap, kruiwagens, ladders, een 
droge plek voor de pauzes en warme koffie en thee. 
Vorig jaar hielp zelfs een medewerker van het park 
een hele dag mee toen bleek dat er na het vertrek 
van Bert een tekort was aan vrijwilligers bij de Vogel-
werkgroep. En daar bleef het niet bij. De parkbeheer-
der zorgde vorig jaar ook voor een grote voorraad 
aan gloednieuwe nestkasten. De gemeente ziet na-
melijk ook het belang in van een goede nestgelegen-
heid voor vogels in het park, omdat het een bijdrage 
kan geven in de aanpak van de eikenprocessierups.  
Er is in de loop van de jaren een heel fijne en goede 
relatie ontstaan tussen het parkbeheer en het team 
van het nestkastbeheer o.l.v. Bert. 

 

Bert, je laat een mooi project achter, opgebouwd in 
35 jaar. Mede namens de vogels in Leiderdorp, heel 
erg bedankt! Ik hoop dat dit nog heel lang op deze 
manier zal worden voortgezet!  
 

Ingeborg Blommers 
(Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van het archief 
van Bert van Eijk) 
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Boekbespreking “Geriefhoutbosjes” 
 

Kortgeleden kreeg ik het boekje ‘Geriefhoutbosjes’ 
van onze opperknotter Bert van der Zwaan te leen.  
Het boekje is lang geleden, in 1984, uitgegeven door 
de Stichting Natuur en Milieu, onder redactie van 
J.J.T. Teeuwisse. De ondertitel luidt: “Ontstaan en 
toekomst van boerengeriefhoutbosjes in het Hol-
lands-Utrechts veenweidegebied”. 
 
Dit is onder andere een interessant boekje voor men-
sen die meer willen weten over de periode waarin 
vele knotgroepen in onze regio zijn ontstaan, waar-
onder de knotploeg van onze vogelwerkgroep. In de 
70’er en het begin van de 80’er jaren van de vorige 
eeuw zijn veel knotploegen opgericht.  
In het boekje wordt uitgebreid uitgelegd waarvoor 
de boerengeriefhoutbosjes (maar ook houtkades zo-
als onze Kruiskade) door de boeren werden gebruikt, 
welke bijzondere natuur- en cultuurhistorische waar-
den er mee gemoeid zijn en wordt gewaarschuwd 
voor het verval waarin die bosjes toen verkeerden. 
Gewaarschuwd werd dat al 65% van deze belangrijke 
natuurgebiedjes was verdwenen door gewijzigd 
grondgebruik en door verlies van belang voor de boe-
ren. 
Het boekje geeft verder ook richtlijnen voor het be-
heer door vrijwilligers en aanwijzingen voor de uit-
voering.  
 
Het boekje stimuleert de oprichting van werkgroe-
pen voor vrijwillig landschapsbeheer. Er wordt pre-
cies uitgelegd hoe zo’n knotochtend in zijn werk gaat. 
Wat ik zo leuk vind: grotendeels werken wij en vele 
andere knotploegen in de regio nog steeds op deze 
wijze. Het boekje besteedt ook aandacht voor juiste 

gebruik en beheer van het gereedschap en voor veilig 
werken. Alleen de motorzaag komt niet ter sprake: 
alles gebeurde in die begintijd nog met de hand. Er is 
in het boekje zelfs sprake van dat tussen de middag 
door de vrijwilligers erwtensoep wordt gegeten! 
 
Destijds mocht het onverkoopbare takhout nog wor-
den verbrand, lees ik. Daar hoor ik ook nog wel eens 
oude knotters over. Zo’n kampvuurtje na afloop van 
het knotten was een mooie afsluiting van de werk-
dag. Jammer dat dit tegenwoordig niet meer is toe-
gestaan. 
 
Op de zwart-witfoto’s in het boekje zijn diverse vrij-
willigers uit die tijd geportretteerd. Bijna allemaal 
jonge mannen van rond de dertig, waarvan velen 
met een baard met wat langer haar dan tegenwoor-
dig. Zo moeten Cor, Bert en Jan ooit ook bij ons zijn 
begonnen. Wat een verschil met nu, waar de meeste 
knotters gepensioneerd zijn. Hoe kunnen we weer 
voor jonge voldoende aanwas zorgen? 
 
In het boekje wordt onze vogelwerkgroep ook nog 
vermeld. Op 
bladzijde 52 
staat: “De Vogel-
werkgroep in 
Koudekerk aan 
den Rijn verkoopt 
het hakhout aan 
openhaardhout-
handelaren. De 
opbrengst is be-
stemd om gerief-
houtbosjes aan 
te kopen. Met 
één boer is een 
overeenkomst 
gesloten, waarbij 
de groep een 
bosje van een boer huurt. De huurprijs bedraagt hier 
een lidmaatschap van de vogelwerkgroep”. 
Zou dit echt allemaal kloppen? Ik wist niet dat we 
destijds verkochten aan houthandelaren, ook niet 
dat we geriefbosjes wilden aankopen en ik heb ook 
nooit gehoord van een huurcontract. Zijn er nog 
knotters van het eerste uur die hier meer van weten? 

 
Ronald Klingers 
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Uit: Algemeen Dagblad d.d. 26-02-2021 

'Een boerenzwaluw op 5 december, dat is uniek' 
 
Vogelaar Bas Bijl wint Vroege Vogelsprijs met waarneming 
 

Vogelaar Bas Bijl wint de Frater Willibrordus Prijs van het radioprogramma Vroege Vogels. FOTO: PETER FRANKEN 

 
Als hij een pauw was geweest dan staan de veren van Bas Bijl (69) al een paar dagen 
breed uit. De vogelaar uit Nieuwkoop spotte niet alleen een boerenzwaluw op een onge-
woon moment in het jaar, hij won er afgelopen week nog een prijs mee ook. 
Door: KIRSTEN BLIEKENDAAL 
“Sst, hoor je het?", zegt Bas Bijl midden in zijn verhaal over zijn prijswinnende ontdekking. “Een bonte 
specht, daar in die boom!" Rond zijn woning in de Meije heeft hij dertig broedkasten geplaatst en om 
de paar meter hangen voedselbollen. Hij nam zelfs kippen om de huismus (die houden van kippenvoer, 
red.) naar de tuin te lokken. 
 
“Het vogelen is meer dan een passie, het is mijn leven."Ruim vijftig jaar noemt Bijl zichzelf al vogelaar. 
Nooit had hij verwacht een prijs te winnen met zijn hobby. Op 21 februari kreeg hij een belletje van het 
BNNVARA-radioprogramma Vroege Vogels waarin hij werd gefeliciteerd met het winnen van de Frater 
Willibrordus Prijs. Een prijs voor de mooiste, meest inspirerende waarneming op de Fenolijn. “Dat is 
een soort telefoonlijn waar het publiek elke zondag bijzondere waarnemingen in de natuur doorgeeft. 
Ik luister er altijd naar." 
 
Bijl kreeg de prijs voor zijn late waarneming van de boerenzwaluw die hij op 5 december in een weiland 
langs het Noordeinde zag. “Het was pas de eerste keer dat ik een melding doorgaf via de Fenolijn. Dit 
was namelijk zo bijzonder, dat wilde ik delen." 
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Trekvogel 
Voor de niet-vogelkenners: een boerenzwaluw is een trekvogel en komt alleen in de zomermaanden 
voor in Nederland. “Ik was met mijn vrouw aan het fietsen en toen zag ik 'm in mijn ooghoek. Ik kon in 
eerste instantie mijn ogen niet geloven. Was het beestje gewoon te laat? Of wilde hij de winter in Ne-
derland blijven?" 
 
Van zo'n waarneming gaat elk vogelaarshart sneller kloppen. “Het is echt uniek, dit had ik nog nooit 
gezien." Bijl, gepensioneerd rechercheur, tuurt van jongs af aan de lucht en weilanden af naar alles wat 
vleugels heeft. “We trokken vroeger veel de polder in en een van mijn vrienden wist veel over vogels. 
Ik vond het super interessant." 
 
Bijl stopt even met praten. Een koolmees vangt zijn aandacht. “Sorry, als ik iets zie bewegen of iets 
hoor, dan moet ik kijken." Zo werd hij wel eens midden in de nacht wakker van een porseleinhoen . 
“Toen heb ik de deuren opengezet zodat ik het nog beter kon horen. Het vogelen, dat zit gewoon in 
mij." 
 
Verrekijker 
Wekelijks trekt hij er met verrekijker, telescoop en camera op uit. “Alleen in mijn tuin heb ik al 126 
soorten vogels geteld, maar ga je naar de Groene Jonker of naar de Ziende, dan zie je weer andere vo-
gels zoals de grutto, tureluur en kievit." Hoewel het geluid van de vogels in zijn tuin aan een stuk door 
klinkt, maakt Bijl zich zorgen om de vogelstand in Nederland. “Het gaat niet goed, we moeten er echt 
wat aan doen." 
 
Vanuit het IVN Nieuwkoop helpt hij uilen aan broedplaatsen en ook voor de vogelwerkgroep Koude-
kerk/Hazerswoude e.o. is hij actief. “Gelukkig zijn er steeds meer jongere vogelaars. Wat dat betreft is 
het geen oudemannenhobby meer. Dat biedt perspectief." 
 
Hij pakt zijn verrekijker van een stapel tijdschriften met namen als Vogels en de Braakbal. “Welke vogel 
ik ooit nog zou willen zien?" vraagt hij al turend naar de boom in zijn tuin. “Ik heb er al zoveel gezien, 
maar waar ik altijd blij van wordt, zijn ijsvogeltjes. Of de rode wouw!" 
 
Zijn prijs, een lijst met daarin een afbeelding van een boerenzwaluw, heeft hij een ereplek gegeven in 
de woonkamer naast een opgezette ijsvogel. “Die vloog hier tegen het raam en was op slag dood. Nu 
'leeft' hij in de woonkamer voort." 
  

Boerenzwaluw     ©Hans van der Meulen 
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DE RAAF  
Hoe de witte raaf zwart is geworden. 

 
In de Germaanse mythologie werd Wodan, de god van donder en bliksem, door twee raven op de hoogte gehou-
den over wat er in de menselijke wereld gebeurde. In die tijd stonden raven te boek als intelligente en nuttige vo-
gels. Pas veel later kwam de raaf in een kwaad daglicht te staan: ze zouden ongeluk en dood brengen. Let eens 
op in films, als het erg gevaarlijk wordt, krassen de kraaien op de achtergrond. Ook in dit verhaal komt de raaf er 
slecht vanaf. Luister naar deze zeer oude christelijke legende over zelfzuchtigheid:  
 

Vele, vele maandenlang dobberde de ark van Noach op de 
wateren van de overstroomde wereld. Na de schier eindeloze 
periode van regen en overstromingen klaarde de lucht op en 
door de grijze wolken was af en toe wat blauw zichtbaar. 
Noach vroeg aan de vliegende dieren een vrijwilliger om te 
gaan kijken of het water aan het zakken was en of er al land 
droog was gevallen. De witte raaf stelde zich direct beschik-
baar. De grote sterke vogel vloog naar het oosten en bleef da-
genlang weg. Iedereen aan boord van de ark vreesde het 
ergste voor de mooie witte raaf.  
 
Terwijl iedereen wachtte op de terugkomst van de raaf was 
de regen gestopt en de zon gaan schijnen. Noach was ervan 
overtuigd dat het waterpeil zo ver was gezakt dat de honge-
rige mensen en dieren weer aan land zouden kunnen gaan. 
Hij vroeg een andere vrijwilliger, een klein bruin vogeltje dat 
razendsnel kon vliegen. Maar ook dat wist niet om te gaan 
met zijn vrijheid. Hij vergat zijn boodschap en toen hij einde-
lijk als een blauw vogeltje terugkeerde werd hij door Noach in 
de ban gedaan. Daarop wees Noach zelf een betrouwbare vo-
gel aan. Deze vogel, de duif, kwam binnen een dag terug met 
een groen takje van de olijfboom in zijn bek als bewijs dat de 
planten en bomen op het land weer groeiden. Het was waar, 
het water zakte! Er was weer toekomst. 
 
Enige dagen na de duif kwam de mooie witte raaf terug, dik 

en volgevreten. Op de vraag waarom hij zo lang onderweg was geweest, antwoordde de raaf zich verontschuldi-
gend: ‘Ik zag vrij snel mooi groen land, waar het water was verdwenen. En een aaseter als ik zag al dat overvloedige 
voedsel en ik deed me te goed aan deze overvloed. Door al dat eten vergat ik terug te gaan om jullie te vertellen 
dat het water echt aan het zakken is.’ Schuldbewust boog de raaf zijn hoofd. Noach was verbolgen en als straf 
voor het egoïsme van de raaf, veranderde hij de sterke witte vogel die zo mooi kon zingen, in een grote zwarte 
vogel die nog slechts kan krassen. 
 
De Germanen zagen de raaf als een wijze vogel en een boodschapper van de goden. Later werd hij als vogel van 
het kwaad gezien, waarschijnlijk omdat raven grote kadavers opruimen. De raaf kwam in Nederland en België 
veel voor maar werd in de 20e eeuw uitgeroeid. In de jaren ’70 zijn ze op de Veluwe opnieuw geïntroduceerd. 
Daar leven nu zo’n 90 paartjes. Raven zijn grote vogels met een spanwijdte van de vleugels van wel 1.20 m. Ze 
zijn erg intelligent. Hun partner blijven ze levenslang trouw. De takkennesten, hoog in de bomen, bewonen ze 
jaren achtereen. Raven leven lang, ze kunnen wel 40 jaar oud worden. Het zijn alleseters, maar ze eten vooral 
vlees van insecten, vis, konijnen en vogeltjes en daarnaast kadavers, veelal verkeersslachtoffers. 
 

Els Baars, (www.natuurverhalen.nl) 

Raaf   ©Rik Kruit (Saxifraga) 
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Meten is weten 

Ik ben beroemd! Mijn naam wordt in diverse rappor-
ten van SOVON over watervogels in Nederland ge-
noemd (weliswaar helemaal aan het eind, in kleine 
lettertjes en tussen honderden namen van andere 
wintervogeltellers, maar dat zeg ik er natuurlijk niet 
bij). 
 

Zo nu en dan trekken vrijwilligers van SOVON aan de 
bel, omdat zij niet willen dat de door hun (en door 
mij) verzamelde informatie wordt gebruikt voor 
doeleinden waar de vogels niet beter van worden. Zo 
was er een aantal jaar geleden wat commotie bij de 
tellers van onze VWG, omdat de provincie Zuid-Hol-
land de telgegevens zou willen gebruiken om te be-
zien waar ganzen opgevangen zouden kunnen 
worden en waar niet. En in 2010 speelde er een 
kwestie rond de huiskraai. Een rapport van SOVON 
werd gebruikt bij de afweging of deze nieuwkomers 
(kleine populatie in Hoek van Holland) zouden moe-
ten worden ‘weggevangen’ (een eufemisme voor uit-
geroeid). De kraaien werden vervolgens afgeknald. 
Menig teller boos, omdat men vindt dat gegevens al-
leen gebruikt mogen worden om vogelsoorten te be-
schermen. 
 

Ik vind dat grote onzin. SOVON wordt als gegevens-
verstrekker van data die gebruikt worden bij beleids-
afwegingen alleen serieus genomen als deze 
objectief zijn. Met het verzet tegen ‘ongewenste 
doeleinden’ laden de tellers de verdenking op zich, 
bereid te zijn gegevens achter te houden of zelfs te 
verdraaien indien deze voor andere doeleinden dan 
bescherming zouden worden gebruikt. Ministeries, 
provincies en gemeenten moeten dan bij afwegin-
gen, die eventueel ongunstig voor vogels zijn, andere 
manieren vinden om aan gegevens over vogels te ko-
men. Ik schat in dat in sommige gevallen jagers, toch 
ook mensen die vaak in het veld zijn en met verstand 
van de natuur, best bereid zouden zijn om de telge-
gevens aan te leveren. Ik vermoed zo maar dat het 

aantal vogels van bejaagbare categorieën 
in dat geval wat hoger gaat uitpakken dan 
nu het geval is. Of het tellen gaat gebeuren 
door allerlei duurbetaalde adviesbureaus, 
waarvan de minder goede zeker wel bereid 
zijn om de opdrachtgever een beetje te hel-
pen door de wijze van presenteren van in-
formatie.  
 

De enige reden dat SOVON als objectieve 
instantie voor telgegevens over vogels 
wordt aangemerkt, is dat er door enthousi-
aste vrijwilligers goed en gedegen telwerk 
wordt verricht. Dat kan dus betekenen, dat 
die gegevens ook gebruikt worden zaken, 
waar de vogels niet altijd baat bij hebben. 
Maar tellers zijn bezig met de uitvoering 
van veldwerk ten behoeve van weten-
schappelijke arbeid (SOVON-rapporten zijn 
zeer gezaghebbend). En wetenschap is 
waardevrij. We doen vanaf nu dus ons 
werk als teller zonder ons af te vragen wat 
er met de gegevens gebeurt. Afgesproken? 
En daarnaast zijn alle tellers dan lid van lo-
kale vogelwerkgroepen en van Vogelbe-
scherming, zodat die instanties kunnen 
opkomen voor de belangen van vogels, 
met behulp van SOVON-gegevens indien 
nodig. 
 

En voor zover de telgegevens ook worden 
gebruikt om 
aan te tonen 
dat er nog vo-
gels zat zijn in 
ons land, kun-
nen we alleen 
maar hopen 
dat er steeds 
meer tellers zo-
als ik komen. Ik 
doe volgens al 
mijn telcol-

lega’s aan “ondertelling”. Ik schat de hoe-
veelheden vogels steevast te laag in. Nu 
pas realiseer ik me hoe goed dat van me is. 
Jammer dat er altijd een ervaren collega bij 
mijn tellingen aanwezig is, die de aantallen 
naar boven corrigeert. Maar ja, dat is de 
prijs van zuivere wetenschap….

 

          Ronald Klingers 
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BROEDVOGELS DE WILCK 2020 
 

Vet = soort op NL Rode Lijst broedvogels 2016  -  Cursief = soort op NL Oranje Lijst broedvogels 2016 

 
Zoals gebruikelijk, is ook het weidevogelreservaat De Wilck in 2020 geïnventariseerd op broedvogels. 
Cor Kes en Johan van der Haven deden dit via de administratie van het Weidevogelmeetnet, een landelijk ge-
bruikte methode maar anders uitgevoerd vergeleken met het BMP.  

Nemen we de totalen over het broedseizoen 2020 in ogenschouw, dan blijkt het aantal gebroed hebbende soor-
ten met 32 er 1 hoger te liggen dan in 2019 en 2018. Bij de territoria is er sprake van een lichte stijging in verge-
lijking met de twee voorgaande jaren 2018 en 2019: + 34, ofwel + 7,6% in 2018 en vergeleken met 2019 + 29 = + 
6,4%. Dit lijkt wel iets om op zich tevreden mee te zijn, maar met onderstaande kennis van de gang van zaken bij 
de “grote vier” onder onze weidevogels is dit helaas zeker niet het geval. 
Bij de Scholekster valt het relatief niet veel tegen, als er op korte termijn wordt teruggekeken. Het tijdvak 
2018/2020 vertoont een teruggang met 2 territoria, ofwel ruim – 6%, 2018/2019 laat + 1 (= + 3%) zien en 
2020/2019 deed het met -3, d.w.z. – 9%.  
Aangaande de Kievit ziet het er anders uit: de periode 2018/2020 heeft een terugval van liefst 15 territoria, wat 
– 20% betekent; 2018/2019 vermeldt – 3 ofwel – 4%, 2019/2020 zakt er 12 (– 17%). 
Betreffende de Tureluur verschijnt het volgende beeld: 2018/2020 doet het met -3 (= - 10%), 2018/2019 laat + 2 
zien (+ 7%), maar 2019/2020 zakt terug met – 5 ofwel – 16%. 
Tot slot de Grutto, sinds een aantal jaren officieel onze nationale vogel; de soort haalt het meest de landelijke 
pers en op die schaal verschijnt er zowat nooit goed nieuws. In De Wilck is er voorheen niet vaak flinke treurnis 
geweest, maar nu zit de klad er zwaar in: 2018/2020 verlies van liefst 24 territoria (= – 33%!); 2018/2019 showt -
5 ofwel – 7% en 2019/2020 zakt met 19, wat – 28% inhoudt.     
Overige soorten: De Krakeend doet het erg goed, Slob- en Kuifeend ongeveer stabiel, Winter- en Zomertaling 
zijn marginaal, maar redelijk stabiel. Elf soorten op Rode Lijst 2016, 4 soorten op Oranje Lijst 2016. 
 

Cor Kes en Johan van der Haven, 
m.m.v. Bert van Eijk  

  

SOORTNAAM 2020 2019 2018 SOORTNAAM 2020 2019 2018 
Knobbelzwaan  4 0%  4 -20% 5     
Grauwe Gans 47 +12%  42 -2% 43 Kluut  2 +100%  1 0% 1 
Grote Canadese Gans 19 +36%  14 -7% 15 Kleine Plevier  2 0%  2 0% 2 
Brandgans  9 +126%  4 -33% 6 Kievit  60 -17%  72 -4% 75 
Nijlgans  2 +100%  1 0% 1 Tureluur  27 -16%  32 +7% 30 
Bergeend  6 +50%  4 -20% 5 Grutto  48 -28% 67  -7% 72 
Wilde Eend 48 +9%  44 +9% 40 Watersnip  1 +100%  0 0% 0 
Smient  2 0%  2 0% 2 Veldleeuwerik  5 +25%  4 -43% 7 
Slobeend 11 -15%  13 +44% 9 Graspieper  2 0%  2 0% 2 
Krakeend 47 +52%  31 +15% 27 Witte Kwikstaart  2 +200%    0 0% 0 
Wintertaling  2 -33%  3 +50% 2 Gele Kwikstaart  5 +150%  2 -33% 3 
Zomertaling  3 -25%  4 +300 1 Rietzanger  3 +50%  2 -50% 4 
Kuifeend 14 +8%  13 0 13 Kleine Karekiet  3 +200%  1 -50% 2 
Fazant  1 -67%  3 +50 2 Bosrietzanger  0 0%  0 -100% 1 
Fuut  2 +100%  1 0 1 Kneu  2 +100%  1 -50% 2 
Waterhoen  5 +150%  2 0% 2 Rietgors  2 0%  2 0% 2 
Meerkoet 64 +42%  45 +22% 37 Aantal soorten  32 +3,2%  31 0% 31 
Scholekster 30 -9%  33 +3% 32 Aantal territoria 480 +6,4% 451  +1,1% 446 
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Wetenschappers onderzoeken hersenen van matkop om iets te vinden tegen geheugenverlies 
  
De werking van het supergeheugen van een mezensoort, de Amerikaanse matkop, kan mogelijk mensen met 
geheugenverlies, zoals Alzheimer, helpen. 
Wetenschappers onderzoeken de hersenen van dit bijzondere vogeltje dat leeft in de VS. In de herfst krijgt zijn 
hippocampus, het gedeelte in het geheugen dat is gespecialiseerd in plaatsbepaling, nieuwe hersencellen en 
groeit met liefst dertig procent. Hierdoor kan het beestje de plekjes waar hij in de zomer voedsel voor de winter 
heeft verstopt moeiteloos vinden. In de lente als er minder van zijn geheugen wordt gevergd, krimpt zijn hippo-
campus weer tot normale grootte. Ditzelfde proces doet zich voor bij andere voedselverzamelende vogels, zoals 
Vlaamse gaaien, boomklevers en notenkrakers. 
De opmerkelijke elasticiteit van de hersenen van de matkop houdt verband met hormonale veranderingen in zijn 
brein. Onderzoekers bestuderen dit proces in de hoop dat ze iets vinden dat geheugenverlies bij mensen kan 
tegengaan. 
Het zwart-witte meesje heeft nog een andere opmerkelijke gave. Op koude winterdagen verlaagt het zijn li-
chaamstemperatuur zodat het in een soort verdoving raakt. Door deze gecontroleerde onderkoeling spaart het 
energie zodat het makkelijker de winter kan doorkomen. Vaak doet het dit in een boomholte, behaaglijk tussen 
zijn soortgenoten. Zorgvuldig uitgekozen want matkoppen kennen een strenge pikorde. 
 
          Bijdrage door Johan Meijer 
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WAARNEMINGEN DE WILCK 2020 
 

Knobbelzwaan Buizerd Visdief 
Kleine Zwaan    Havik Holenduif 
Zwarte Zwaan Sperwer Stadsduif 
Grauwe Gans Torenvalk Houtduif 
Soepgans Boomvalk Turkse Tortel 
Kolgans Slechtvalk Gierzwaluw 
Indische gans Waterhoen IJsvogel 
Grote Canadese Gans Meerkoet Veldleeuwerik 
Brandgans Scholekster Boerenzwaluw 
Nijlgans Kluut Huiszwaluw 
Bergeend Bontbekplevier Graspieper 
Smient Kleine Plevier Witte Kwikstaart 
Slobeend Goudplevier Gele Kwikstaart 
Krakeend Kievit Grote Gele Kwikstaart 
Pijlstaart Temminck’s Strandloper Paapje 
Wilde Eend Kleine Strandloper Tapuit 
Soepeend Bonte Strandloper Gekraagde Roodstaart (174)* 
Wintertaling Kemphaan Kramsvogel 
Zomertaling Oeverloper Zanglijster (175)* 
Kuifeend Bosruiter Merel 
Fazant Witgat Rietzanger 
Fuut Tureluur Kleine Karekiet 
Aalscholver Zwarte Ruiter Koolmees 
Blauwe Reiger Groenpootruiter Gaai 
Purperreiger Grutto Ekster 
Grote Zilverreiger Regenwulp Kauw 
Kleine Zilverreiger Wulp Zwarte Kraai 
Koereiger Bokje Spreeuw 
(Witte) Ooievaar Watersnip Ringmus 
Lepelaar Kokmeeuw Huismus 
Zeearend Zwartkopmeeuw Vink 
Bruine Kiekendief Stormmeeuw Putter 
Blauwe Kiekendief Zilvermeeuw Kneu 
Rode Wouw     Kleine Mantelmeeuw Rietgors 

Zwarte Wouw *Vet rechtop = nieuwe gebiedvogel-
soort. 

Cursief vet=overvliegend geen ge-
biedbinding 

 

Het aantal waargenomen soorten over 2020 komt uiteindelijk uit op 103. Deze werden vooral gemeld door Cor 
Kes en Johan van der Haven, die samen ook Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland aldaar zijn en er 
ook de broedvogels inventariseren. Buiten de broedvogels worden in de maandelijkse wintertellingen (sept./okt. 
t/m mrt./apr.) duidelijk de meeste soorten opgemerkt. Vrijwel alle zijn in het gebied gezien en/of gehoord, dus 
niet erover vliegend zonder echte gebiedsbinding. Behalve de beide bovengenoemde en andere VWG-leden 
hadden ook derden hun inbreng via de website waarneming.nl, waaruit alleen de betrouwbare waarnemingen 
zijn overgenomen.  In 2020 werden twee nieuwe gebiedsvogelsoorten opgemerkt: soort 174, de Gekraagde 
Roodstaart ᷛᷜ is er foeragerend op 22-10-2020 aangetroffen, volgnummer 175, de Zanglijster was een winter-
telling-waarneming. De Wilck heeft goeddeels een ander aanbod aan vogelsoorten dan bijv. De Houtkamp en 
het gebied Spookverlaat/Kruiskade. Dit maakt ons VWG-werkgebied alleen maar interessanter! 
 

Cor Kes, Johan van der Haven, m.m.v. Bert van Eijk. 
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LANDSCHAPSBEHEER IN CORONATIJD 

JAARVERSLAG LANDSCHAPSBEHEER SEIZOEN 2020-2021 

 
Wat leven we in gekke tijden. Het Coronavirus Co-
vid 19 heeft ons afgelopen jaar in een ijzeren greep 
gehad. Het seizoen verliep daardoor anders dan 
normaal. Hieronder een impressie van datgene wat 
er afgelopen seizoen weer gebeurd is.   
 
De opperknotter op het vierde treetje 
Tijdens het jubileumjaar 2020 heeft onze oud-opper-
knotter Cor een Koninklijke onderscheiding gekre-
gen, onder andere omdat hij ruim 36 jaar aan 
landschapsbeheer heeft gedaan en in feite onze 
knotgroep opgericht heeft en ons daarna tot bloei 
heeft laten komen.  
Toen hij afscheid als eerste man nam, waren we even 
bang in een zwart gat te vallen, maar Bert heeft deze 
taak geweldig overgenomen. Nu is hij alweer vier jaar 
onze nieuwe “chef”. 
Nog maar 32 jaar te gaan, Bert, dan zit er voor jou 
vast ook een lintje in! 
 
De alliantie met de knotters van het Zaans Rietveld 

In het Zaans Rietveld is dit jaar in het geheel niet ge-
werkt ten gevolge van Corona en het feit dat hun op-
perknotter Peter door ziekte niet in staat was de 
werkzaamheden, voor zover die al uitgevoerd zou-
den mogen worden, te coördineren. Later meldde 
Peter dat hij definitief afscheid moest nemen van zijn 
knotploegje. Er is nu dus een vacature. Heeft iemand 
van onze knotters zin om deze mooie klus op zich te 
nemen?  
 
Voorjaars- en zomerklussen 2019 
De voorjaars- en zomerklussen verliepen geheel an-
ders dan de afgelopen jaren. We mochten na de 
grote Corona-uitbraak in het voorjaar gedurende de 
zomer maar met een paar mensen werken op het 
terrein van Staatsbosbeheer. Desondanks sloegen 
we een flinke slag met het rooien van essen op het 
tweede bosperceel, gezien vanaf de N11, en in een 
ander perceel ten oosten van Miech. SBB liet een 
aannemer ook het nodige rooiwerk verrichten, in het 
bos achter Beukeboom en in het driehoeksbos nabij 
de N11. Het is voor ons niet geheel duidelijk welke 



  Vogelwerkgroep 
Koudekerk / Hazerswoude e.o.    DE BRAAKBAL  

22 

gedachte er achter die kapacties zat. Er zijn in ieder 
geval heel wat populieren gerooid en wat wilgen.  

Wij mochten vanaf deze zomer weer het minitrek-
kertje weer van Taart en Tuin lenen. Met deze trek-
ker, meestal bestuurd door Dick, hebben we heel wat 
vrachtjes essenstammen van de percelen afgehaald, 
die door voornamelijk Ans, Simon en Ruud tot haard-
hout zijn verwerkt.  
 
Geen Natuurwerkdag 
Wij waren het dit seizoen toch al niet van plan, maar 
door de tweede Coronagolf in het najaar werd de 
landelijke Natuurwerkdag in het geheel afgeblazen. 
Jammer, maar begrijpelijk. 
 
Het seizoen samengevat 
In oktober 2020 liep het aantal besmettingen in de 
tweede Coronagolf zo op, dat SBB ons verbood om 
op het Spookverlaat te werken. En ook onze knot-
ploeg kreeg te maken met de eerste ziektegevallen 
door Corona: twee vrijwilligers werden positief op dit 
virus getest en moesten thuis in quarantaine.  
De start van het nieuwe seizoen werd vanwege de 
Coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Al-
leen op vrijdagen werd op beperkte schaal door een 
paar vrijwilligers doorgewerkt, voornamelijk op het 

erf van Jan om haardhout te maken, zo nu en dan op 
de kade en in de bospercelen voor kleine, 

voornamelijk individuele klusjes. Toch werd ook 
daarbij nog flink doorgewerkt.  
Zo werden de bomen op het ooievaarseiland “terug-
gezet” (de wilgen geknot en de essen weer tot op de 
stobbe afgezet). Dit mede ter voorbereiding op de 
volgend jaar te strijken ooievaarspaal, omdat het 
nest opgeknapt moet worden).  
We vernieuwden de snipperpaden, die door de over-
vloedige regenval in de herfst erg modderig waren 
geworden.  
Verder werd, voornamelijk door Margot, weer veel 

zwerfafval opgeruimd. Daarbij werden, passend in 
deze Coronatijden, regelmatig mondkapjes gevon-
den, en werden er diverse series batterijen, bijeen 
gehouden in packs, gevonden. We hebben geen idee 
waarvoor deze packs gebruikt zijn. Dit chemisch afval 
werd via SBB verantwoord afgevoerd. 
De kade werd vanaf de boerderij van Miech tot ver 
over de helft richting de boerderij van Menken ge-
knot. Sjon knapte deze klussen met wisselende hulp 
van telkens één andere knotter op. 
Verderop op de kade (het laatste deel tot aan het 
fietspad bij de N11) werd een aantal te ver doorge-
groeide, inmiddels loodzware wilgen geknot en werd 
er een waterril gemaakt voor de daarvan afkomende 

takken. Volgend seizoen moeten er veel meer van die 
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waterrillen worden gemaakt, want er ligt bijzonder 
veel takhout op grote hopen op de kade. 
Dinette, soms geholpen door een andere knotter, 
ging moedig de strijd aan met de bramen, die op di-
verse plekken in de bosvakken de nieuwe aanplant 

volledig overwoekeren.  
Staatsbosbeheer zelf en aannemers in hun dienst 
hebben in het herfst- en winterseizoen her en der 
ook nog wat bosklusjes uitgevoerd; gelukkig geen 
grote klussen (die doen we ook liever zo veel moge-
lijk zelf!). 
 
Heel jammer dat veel van onze knotters dit jaar niet 
aan de slag konden. We hebben jullie harde werken 
en gezelligheid erg gemist. Volgend seizoen is het ho-
pelijk weer mogelijk om met zijn allen aan de slag te 
gaan. Er is meer dan genoeg werk aan de winkel na 
dit toch wat verloren beheerjaar. 
Het lukte me aan het eind van het seizoen toch nog 
om met een paar vrijdagwerkers mijn verjaardag te 
vieren en daarbij terug te blikken op dit zeer 
vreemde seizoen. Daarbij werd ook in kleine kring de 
beruchte “Gouden plons” uitgereikt.  
 

 

 

Uitreiking van de “Gouden plons” 
Al heel vroeg in het nieuwe jaar, het was nog zomer, 
hadden we de ideale kandidatuur voor de Gouden 
Plons al te pakken. Tijdens een vrijdagochtendklus op 
het erf van Jan Kerkvliet werden de nodige essen in 
zijn erfbeplanting gerooid. Jan werkte vanzelfspre-
kend ook weer keihard mee. Toen een es over de 
sloot was gevallen, wilde Jan over de stam heen naar 
het weiland, om daar een touw aan de boom te be-
vestigen. Ondanks waarschuwingen dat het erg wie-
belig was, zette Jan door. André voelde dat het mis 
zou gaan, en heeft zijn camera op de telefoon gestart 
om het één en ander te filmen. Jan liet een fraai 
staaltje boegsprietlopen zien, maar haalde toch net 
de overkant niet. Een plons was het gevolg, en Jan 
kroop drijfnat en bemodderd uit zijn sloot. Voor het 
eerst hebben we bewijs op film van de Gouden Plons.  
Een terechte winnaar van deze wisseltrofee. 
 

QR-code naar filmpje: (filmpje van Andre Vermeij) 

 
(link:) 
https://www.vogelsrijnwoude.nl/Werkgroepen/Land-
schapsbeheer/2020-2021/2021-02%20Gouden-
plons.mp4 
 

Goede tweede werd Sjon, die tijdens onze enige ijs-
werkdag tijdens het knotten op en langs het Linde-
eilandje door de ijsvloer zakte.  
 

Ronald Klingers    (Foto’s Margot Klingers) 
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WAARNEMINGEN SPOOKVERLAAT/KRUISKADE 2020 
 

Knobbelzwaan Waterral Koperwiek 
Kolgans Waterhoen Zanglijster 
Grauwe Gans Meerkoet Grote Lijster 
Soepgans Scholekster Merel 
Grote Canadese Gans Kievit Beflijster 
Brandgans Oeverloper Zwartkop 
Nijlgans Witgat Tuinfluiter 
Bergeend Tureluur Grasmus 
Smient Grutto Rietzanger 
Slobeend Regenwulp Sprinkhaanzanger 
Krakeend Watersnip Snor 
Wilde Eend Kokmeeuw Cetti’s Zanger 
Soepeend Stormmeeuw Kleine Karekiet 
Wintertaling Zilvermeeuw Bosrietzanger 
Zomertaling Kleine Mantelmeeuw Spotvogel 
Carolina-Eend  Visdief Fitis 
Kuifeend Holenduif Tjiftjaf 
Tafeleend Houtduif Goudhaan 
Fazant Turkse Tortel Vuurgoudhaan 
Huishoen (Kip/Haan) Halsbandparkiet Winterkoning 
Dodaars Koekoek Grauwe Vliegenvanger 
Fuut Kerkuil Koolmees 
Aalscholver Ransuil Pimpelmees 
Roerdomp Gierzwaluw Staartmees 
Kwak IJsvogel Boomkruiper 
Blauwe Reiger Groene Specht Gaai 
Purperreiger Grote Bonte Specht Ekster 
Grote Zilverreiger Oeverzwaluw Kauw 
Kleine Zilverreiger  202* Boerenzwaluw Zwarte Kraai 
Koereiger Huiszwaluw Spreeuw 
(Witte) Ooievaar Graspieper Wielewaal 
Bruine Kiekendief Witte Kwikstaart Huismus 
Buizerd Grote Gele Kwikstaart Vink 
Havik Heggenmus Groenling 
Sperwer Roodborst Putter 
Boomvalk Blauwborst Sijs 
Torenvalk Paapje Rietgors 

 
Het “corona”- jaar 2020 was in veel opzichten bijzonder. De vogelpresentie van het Spookverlaat-Kruiskade ge-
bied deed het goed, zowel bij het broed- als het waarneemgedeelte. 
Erin/direct ernaast /erboven werden 111 vogelsoorten gezien/gehoord. Veel ervan (86) door het broedvogelin-
ventarisatieteam in de periode maart/juli, maar het hele jaar door ook 25 door andere VWG-leden plus aange-
vuld met betrouwbare gegevens uit waarneming.nl. 
Als nieuwe gebiedssoort werd de Kleine Zilverreiger (volgnr. 202) toegevoegd. De periode 1980/2020 leverde 
in totaal dus 202 soorten op.            
 
           Bert van Eijk 
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 FLYWAYTELLING 
2020 van Noorwegen 
tot aan Zuid-Afrika, of-
wel de Oost-Atlanti-
sche trekroute, 
hierover wat veelzij-
dige gegevens: ruim 
1200 tellers in 32 lan-

den, van de 95 echte “doelsoorten” werden 
meer dan 14 miljoen vogels geteld, alles bij 
elkaar kwamen de tellingen uit op 250 wa-
tervogelsoorten. 

 Een tweede impressie van het afgelopen 
broedseizoen 2020 (= HET JAAR VAN DE 
WILDE EEND) maakt duidelijk, dat één op 
de vijf uitgekomen kuikens uiteindelijk “uit-
vliegt”; bij de verwante KRAKEEND blijkt dit 
daarentegen bij één op de drie het geval te 
zijn. 

 Op 3 december 2020 verscheen de TWEEDE 
EUROPESE BROEDVOGELATLAS, gebaseerd 
op tellingen uit de periode 2013/2017; en-
kele opvallende veranderingen in vergelij-
king met de vorige atlas (vooral met 
gegevens uit de jaren ’80, uitgekomen in 
1997) zijn: 35% van alle inheemse soorten 
heeft zijn areaal uitgebreid (in NL bijv. 
Zwartkopmeeuw en Koereiger); daarente-
gen laat 25% van de soorten een krimp zien 
(Kemphaan, Ortolaan); uitgestorven is o.a. 
de Vechtkwartel (Spanje); weinig nieuwe 
broedvogels: bijv. Huisgierzwaluw (Z-
Spanje). 

 Vervolg TWEEDE EUROPESE BROEDVOGEL-
ATLAS: de gemiddelde ligging van de soort-
arealen heeft zich sinds de vorige atlas met 
28 km noordwaarts verplaatst (= plm. 1 km 
per jaar) als gevolg van de klimaatopwar-
ming; noordelijke regio’s in het continent 

kregen er soorten bij, maar in het zuiden is 
er soortenverlies geconstateerd. 

 Slot TWEEDE EUROPESE BROEDVOGELAT-
LAS: tijdens het veldwerk werden 539 in-
heemse soorten als broedvogel vastgesteld, 
daarvan komen er 40 alleen in Europa voor 
(= endemen) en 59 voornamelijk in Europa 
(= bijna endemen); er zijn 57 exoten als 
broedvogel, daarin zijn m.n. Nederland en 
Vlaanderen soortenrijk en geschikt als vesti-
gings- en voortplantingsregio. 

 Intussen is de HALSBANDPARKIET voor veel 
Randstadstedelingen een bekend en soms 
geliefd – maar vaker negatief beoordeeld – 
ornithologisch fenomeen geworden; in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw vestigde de 
soort zich vooral in Den Haag (1e officiële 
broedgeval 1968), Amsterdam en Rotter-
dam; eind 2013 werd via slaapplaatstellin-
gen zeker dat de populatie ± 11.000 vogels 
groot was, intussen lijkt een maximum van 
12.000 exemplaren reëel (recordhoogte 
winter 2011/2012 met 11.700 vogels). 

 Vervolg HALSBANDPARKIET: tegenwoordig 
zijn er aardig wat steden met flink bezette 
slaapplaatsen, allereerst de hierboven ge-
noemde “grote drie”, maar daarbuiten is er 
nog steeds sprake van groei; met name 
Haarlem (meer dan 600 slaapplaatsvogels) 
en Leiderdorp (Vogelbuurt, plm. 700), ook 
Utrecht, Aalsmeer, Purmerend en Alphen 
aan den Rijn zitten allemaal op honderden 
overnachtende vogels. 

 Met de KLEINE RIETGANS gaat het best 
goed: het aantal groeit en zit nu op zo’n 80- 
tot 90.000 broedvogels; jaarlijks wordt er in 
ons land wel minder overwinterd, rond het 
jaar 2000 waren dat 25.000 vogels en in 
2018 ± 6.000; er wordt nu steeds noordelij-
ker overwinterd, zoals in Denemarken, waar 

 
 
 

(ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL-              

EN VERENNIEUWTJES!! 
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na de maïsoogst veel korrels en zelfs kolven 
op de velden blijven liggen: tafeltje-dek-je! 

 De NOORDSE STERN is de ware kampioen 
lange-afstands-overbrugger, prestatieover-
zicht: jaarlijks heen en weer tussen broed-
gebieden (noordelijk Europa) en 
overwinteringsregio (Zuidpoolgebied) komt 
neer op dan zo’n 40.000 km, omzwervingen 
winterverblijf (tot zo’n 50.000 km), subto-
taal in één jaar plm. 90.000; de vogel kan 
wel 30 jaar worden en finisht zo op 3,5 keer 
de afstand van onze aardbol naar de maan 
te hebben afgelegd. 

 Nu dan een zangvogel-afstandskampioen in 
beeld: de FITIS (slechts 11 cm lang, met am-
per 10 gram lichaamsgewicht) overbrugt in 
zijn gewichtsklasse de grootste afstand tus-
sen broed- en overwinteringsgebied: van 
Noordoost-Siberië naar Kenia/Tanzania = 
13.000 km. 

 MEEUWEN in ons NL: bij de allang voorko-
mende soorten daalt de broedpopulatie de 
laatste decennia behoorlijk: de KOKMEEUW 
sinds 1990 meer dan gehalveerd tot 95.000 
– 100.000 paren, de ZILVERMEEUW van 
90.000 in 1985 naar nu 35.000 à 40.000, de 
STORMMEEUW zakt ook al een tijd, het be-
stand bedraagt thans 2.000 tot 3.000 paar; 
daarentegen gaat het de KLEINE MANTEL-
MEEUW goed: eerste broedgeval in 1926, 
nu zijn er 75.000 tot 90.000 broedparen, 
was al afvlakkend (na 100.000 tot 110.000) 
en vertoont nu ook populatiedaling. 

 Slot MEEUWEN, nu nieuwere broedvogel-
soorten: de GROTE MANTELMEEUW telt 
thans ± 80  paren, maar veel meer overwin-
teraars (5.400 tot 6.500 ex.); sinds een aan-
tal jaren broedt de DRIETEENMEEUW op NL 
boorplatforms met jaarlijks nu 80 tot meer 
dan 200 gevallen; een doorgroeiende 
broedpopulatie van de  ZWARTKOPMEEUW 
telt ± 4.000 paren; nieuwkomer PONTISCHE 
MEEUW lijkt een versnelling te gaan 

inzetten (in 2019 minstens 30 broedparen) 
en tot voor kort minstens 250 tot 500 over-
winteraars; de GEELPOOTMEEUW zet niet 
door (10 tot 20 paren, overwintert ook 
slechts met 150 à 300 vogels); de bij ons on-
regelmatige, zeldzame en zeer schaarse 
broedvogel DWERGMEEUW: in 2019 met 1 
broedpaar betrapt, laatstelijk ook op De 
Kreupel en de Markerwadden als zodanig 
gezien, verder een erg talrijke doortrekker 
en dan vooral begin april in NO-waartse 
richting langs de kust en de Randmeren. 

 ALBATROSSEN zijn de echte luchtkoningen 
van de oceanen: zo kunnen eerstejaarsvo-
gels van de GROTE ALBATROS tijdens dat 
jaar ruim 4,5 maal de aarde rondvliegen; de 
NOORDELIJKE KONINGSALBATROS kan in 
24 uur 1.800 km afleggen en de GRIJS-
KOPALBATROS presteert het om binnen 46 
dagen helemaal rond de aarde te vliegen. 

 Met de SPREEUW gaat het in Groot-Brittan-
nië als broedvogel beslist niet goed: tussen 
1995 en 2016 nam de populatie met 51% af, 
vanaf 1967 tot 2016 betrof de terugval zelfs 
87%; maar ook de aantallen overwinteraars 
gaan hard achteruit, dus ook in de her-
komstgebieden daarvan is de situatie aan 
het verslechteren. 

 Een opmerkelijkheid: inmiddels zullen er in 
ons land meer KLEINE PLEVIEREN broeden 
dan ZOMERTORTELS, een situatie die tot 
voor kort ondenkbaar was. 

 Enkele “toppers” onder de broedvogels 
van de MARKER WADDEN: IJSEEND (1e 
broedgeval NL in 2019), Dwergstern, Ge-
oorde Fuut en Krooneend; tot voor kort 
was er in ons land sinds 1958 maar één 
broedgeval van de LACHSTERN bekend, 
maar sinds 2020 is dit niet meer zo: op de 
Marker Wadden vloog 1 jong van deze 
Rode Lijstsoort uit.   

 
 
Anonymus Snuffelaer 
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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.  
 
Momenteel kan men in verband met de corona-maatregelen via de receptie 
niet naar binnen (situatie per 10-04-2021), een telefoontje ernaar toe (zie on-
der) zou mogelijk verhelderend kunnen werken of er intussen mogelijkheid 
tot aflevering van gave kadavers is …… 
 
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 uur. 

 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. Opmerkelijk, maar toch echt waar! Wie weet na 
afslanking dan wel opheffing van de nu van kracht zijnde corona-belemmeringen betere resultaten? 
             
             
           De IJsmeester 
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Landschapsbeheer tijdens Corona en eindelijk weer op het IJS !!!  (Foto’s: Margot Klingers) 
 


