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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 Johan van der Haven 06-46113959 johanhavener@hotmail.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 Vacant    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 
 Reizen Johan Meijer/Yolanda Calandt 06-54225364 reizen@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 
 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 10 november 2021 bij voorkeur per e-mail: braakbal@vogels-
rijnwoude.nl verwacht. Het is de bedoeling, dat deze uitgave op maandag 06 december 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, Dinette Neervoort  
Gerard Brouwers 
 

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

Voorpagina 
Kwartaalfoto: Roerdomp 
©Gerda van Kleef 
  

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 
 

Algemene ledenvergadering 
Op 22 maart heeft de ALV plaats gevonden. 23 leden 
waren daarbij aanwezig, terwijl er plaats was voor 35 
leden in verband met de 1,5 meter afstand. Geen op-
komst die wij gewend zijn, maar ik heb afzeggingen 
gekregen van 9 leden, de meesten waren met vakan-
tie. Er waren veel belangrijke agendapunten en ik stel 
u graag op de hoogte wat op de ALV besproken werd. 
 
Bestuurszaken 
Jos Geresse wilde een jaar proeftijd als voorzitter en 
gelukkig heeft hij besloten als voorzitter door te 
gaan. Van onze vorige voorzitter, Bas Bijl, werd met 
een toespraak en een cadeaubon afscheid genomen. 
Ook onze penningmeester, Leo van Soldt, is gekozen 
voor een nieuwe periode, hij werd daarmee voor de 
4e keer herbenoemd! Margot Klingers, een gewaar-
deerd bestuurslid, is na 8 jaar gestopt. Ook zij kreeg 
een toespraak en een cadeaubon. Ook Ronald Klin-
gers werd geëerd voor zijn werk als adviseur van het 
bestuur. Margot wordt opgevolgd door Johan van 
der Haven, een actief lid, waar het bestuur zeer blij 
mee is. Gerda van der Meer gaat stoppen met de le-
denactiviteiten en avonden, zij maakt wel het lo-
pende seizoen af. Zij kreeg een cadeaubon voor haar 
jarenlange inspanningen. Ook Piet van Duin en Ge-
rard Brouwers zullen een cadeaubon krijgen, zij zijn 
na vele jaren gestopt met hun werkzaamheden voor 
de Braakbal. 
 
Beter Bereikbaar Gouwe 
Van de bijzondere onderwerpen noem ik het omstre-
den tracé door het Spookverlaat/Kruiskade. Wij heb-
ben ervoor gekozen om met het Agrarisch Overleg 
Spookverlaat en de Bewonersvereniging Het Rietveld 
een gezamenlijk standpunt naar voren te brengen en 
dat heeft succes gehad bij de Provincie. Het tracé 
W18 is van de baan en is nu vervangen door een 
tracé W20 aan de oostzijde. Dat sluit aan op de N11 
in de buurt van het Zaans Rietveld en daar zijn die 
bewoners ook niet blij mee. 
 
Regionale Energie Strategie, RES 1.0 
Wij hebben een brief gestuurd aan de gemeente Al-
phen dat windturbines langs de N11 niet gewenst 
zijn in verband met broedgebieden voor vogels en 
Natura 2000 gebied De Wilck. Ook is deze brief aan 
de statenleden van de Provincie gestuurd. Daarnaast 
heeft Johan van der Haven als Wetlandwacht met 

gemeenteraadsleden gesproken in samenwerking 
met de actiegroep TurbulenT, opgericht door bewo-
ners.  
Het resultaat is dat er nu onderzoek wordt gedaan 
naar andere locaties en dat er beter overlegd moet 
worden met belanghebbenden. 
Voor de Munnikkenpolder is samen met Comité 
Doesbrug, IVN en KNNV-afdeling Leiden, geprotes-
teerd bij de gemeente Leiderdorp tegen de plaatsing 
van windturbines langs de A4 en in de polder. 
Het resultaat is onduidelijk. Aan de ene kant zegt de 
gemeente “De Munnikkenpolder als 'zoekgebied 
wind' heeft een belangrijke natuurwaarde en recrea-
tiebestemming. Daarom zal Leiderdorp alternatieve 
locaties zoeken in Leiderdorp en in de regio”. Aan de 
andere kant beslist uiteindelijk de Provincie en die 
wil wel daar windturbines plaatsen. 
 
Uitgave herstel ooievaarsnest 
Er is een aanzienlijke uitgave nodig om het ooievaars-
nest aan het Spookverlaat te herstellen. De leden 
stemden in met een uitgave van 2500 euro, inclusief 
BTW.  Een flink bedrag maar dit is noodzakelijk om 
een kantelmechanisme met contragewicht te maken 
om het werk, dat door de knotters gedaan wordt, 
veiliger te maken. Wel moet er geholpen worden bij 
de installatiewerkzaamheden. 
 
Vogelbescherming Nederland  
Op 11 april heeft het bestuur een oproep gedaan om 
de petitie “Aanvalsplan Grutto” te ondertekenen. In-
middels hebben ruim 85.000 mensen de petitie on-
dertekend. Bovendien wordt het plan ondersteund 
door een groot aantal maatschappelijke organisaties: 
zowel boeren- als natuurorganisaties. Er is dus grote 
maatschappelijke en politieke steun om het Aanvals-
plan Grutto uit te voeren. 
 
Activiteitenkalender 
Nadat ik in het vorige nummer een oproep gedaan 
heb aan de leden om mee te helpen met de organi-
satie van excursies, staat in de Activiteitenkalender 
nu weer een vol programma, want het blijkt dat ex-
cursies geliefd zijn bij de leden. Bij de afsluitende ex-
cursie van het seizoen gingen maar liefst 26 leden 
mee! 
 
Personalia 
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Helaas moest Charlotte Boer wegens gezondheids-
problemen haar functie van coördinator Jeugdcom-
missie opgeven. Het bestuur wenst haar veel sterkte 
en bedankt haar voor haar inzet afgelopen jaren. Wie 
haar opvolgt is nog niet bekend.   
 
World Cleanup-Day 
Op 18 september krijgt onze planeet een grote 
schoonmaakbeurt, in 180 landen en door 20 miljoen 
mensen. Iedereen is van harte welkom om op deze 
dag te komen helpen met het verwijderen van zwerf-
afval, het is echt een activiteit voor jong en oud! 
Onze VWG steunt deze actie van het dorpsoverleg 
Rijndijk Oost en Actief Rijnwoude en roept de leden 

op hun steentje bij te dragen om zoveel mogelijk 
zwerfafval op te ruimen. 
 
Tenslotte 
Wie in Hazerswoude woont en de Groene Hart Koe-
rier leest, weet al dat de gemeente Alphen een lint 
van lantaarnpalen heeft geplaatst langs het fietspad 
langs de Oostvaart. Onze VWG heeft bij de gemeente 
bezwaar aangetekend tegen de aanleg. Wij zien dat 
als een bedreiging van de fauna. Zeker voor het ge-
bied Spookverlaat/Kruiskade waar bijvoorbeeld rans-
uilen broeden en vleermuizen vliegen. Zowel de uilen 
als de vleermuizen zullen last hebben van de verlich-
ting en zijn beschermd op grond van de natuurbe-
schermingswetgeving. 

           Pieter Bekooij 
           Secretaris 

 

Mysterie Van Het Verdwenen Eiland!!! 
 Op de vogelplas in het Spookverlaatgebied liggen 

twee eilanden, een groot eiland en (vanuit de vo-
gelhut Amalia gezien rechts daarvan) een kunst-
matig gemaakt, drijvend eilandje. Hoewel, liggen? 
Leden van de vogelwerkgroep ontdekten deze zo-
mer dat het drijvende eilandje was verdwenen. 
Hoe kon dat nou en waar was dat eiland geble-
ven?  
Het raadsel werd pas opgelost toen we het eiland 
onder het witte bruggetje terugvonden, helemaal 
aan het einde van de plas. Het was losgeslagen 
van de ankers. Met veel moeite is het eilandje 
achter de roeiboot weer teruggevaren naar zijn 
ligplaats, en opnieuw vastgemaakt. Dat was een 
zware klus voor Wijnand en Nico, want het ei-
landje is sterk begroeid en dus heel zwaar. Er 
staat zelfs een boompje op.  
Helaas sloeg het eilandje al snel daarna weer op 
drift, waarna de klus nogmaals moest worden 
herhaald. Nu ligt het eilandje weer stevig op zijn 
plek. De grauwe gans, die al jaren op het eilandje 
broedt, zal er blij mee zijn. Zie de filmpjes met 
onderstaande QR-code!! 
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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 voor-
behoud i.v.m. de Coronaregels  

Zo. 05/09 ‘21 14.00 – 16.00 Jeugdactiviteit: “Fête de la Nature” met 
slootbeestjes zoeken Gerda van der Meer 

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

Gerda van der Meer 

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

Zo. 03/10 ‘21 09.00 – 11.00 Leden- en publieksexcursie: Wandelen 
in De Wilck met Louis Westgeest Louis Westgeest 

Za. 09/10 ‘21 08.00- 17.00 Ledenexcursie in het teken van de vo-
geltrek onder leiding van Ton Renniers Gerda van der Meer 

Zo. 10/10 ‘21 14.00 – 15.30 Jeugdactiviteit: Vogelhuisjes timmeren Jeugdcommissie 

Za. 30/10 ‘21 20.00 – 21.30 

“Nacht van de Nacht”, publieks- en le-
denexcursie in het Spookverlaat  
met Louis Westgeest en Ans van den 
Broek 

Gerda van der Meer 

Di. 02/11 ’21  20.00 – 22.15 Overleg bestuur met coördinatoren Rien Vlam 

Di. 16/11 ‘21 20.00 – 22.15 
Lezing voor publiek en leden: Vier sei-
zoenen op Goeree en Schouwen door 
Ko Katsman 

Gerda van der Meer  

Za 27/11 ’21 08.00 – 17.00 Ledenexcursie Goeree en Schouwen 
met Ko Katsman Gerda van der Meer 
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  2022  

Di. 07/01 ‘22 20.00 - 23.00 Nieuwjaarsreceptie voor leden/dona-
teurs en partners Rien Vlam 

Zo. 23/01 ‘22 14.00 – 15.30 Jeugdactiviteit: Uilenballen pluizen Jeugdcommissie 

Za. 05/02 ‘22 08.00 – 17.00 Busexcursie o.l.v. Louis Westgeest voor 
leden Gerda van der Meer 

Di. 08/02 ‘22 20.00 – 22.15 Ledenavond: “Leden voor leden” 
met Ton Renniers Gerda van der Meer 

Di. 15/03 ‘22 20.00 - 22.15 Lezing voor publiek en leden over de 
Munnikkenpolder door Ton Renniers Gerda van der Meer 

Di. 22/03 ‘22 20.00 – 22.30 Algemene Ledenvergadering Pieter Bekooij 

Vr. 25/03 ’22 
t/m 03/04 ‘22  Ledenreis naar Israël  Johan Meijer 

Zo. 27/03 ‘22 08.00 – 12.00  Ledenexcursie Polders Poelgeest 
o.l.v. Lex Burgel Gerda van der Meer 

Zo. 10/04 ‘22 14.00 – 15.30 Jeugdactiviteit: Kleine beestjes zoeken 
op de Kruiskade Jeugdcommissie 

Zo. 24/04 ‘22 08.00 – 16.00 Ledenexcursie met J.L. Gerda van der Meer 

Za. 28/05 ‘22 20.00 – 23.00 
Ledenexcursie Houtsnippen Buiten-
plaats Leyduin in Heemstede o.l.v. Johan 
en Yolanda 

Gerda van der Meer 

Zo. 12/06  ‘22 08.00 – 13.00 Afsluitende ledenexcursie met lunch 
o.l.v. Johan en Yolanda Gerda van der Meer 

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) 

 

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. 
Wij doen dit jaar niet mee met de Nationale 
Natuur Werkdag (1e zaterdag van novem-
ber) 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; 08-01. 
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: geen zaterdagen meer! 
2022: 09-07, 30-07 
    
Verdere werkzaamheden op vrijdagmiddag 
van 13.30 – 16.00 uur        
2021:  24-09, 22-10, 12-11 
2022:  28-01, 11-02, 25-02, 11-03, 08-04,  
 13-05, 17-06 

Ton Renniers 
(06-19495835 of tonren-

niers@gmail.com) 
 

Ronald Klingers 
(071-5411198 of 

r.klingers@planet.nl) 

Tel-week-
ends 

Zaterdag /   
Zondag 

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) 
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Bericht van uw voorzitter 
 

Als ik schrijf, bevind ik mij al geruime tijd in het zui-
den van Frankrijk, voor de kenners in Fayence, 20 km 
recht boven Fréjus.  Wij plannen om 2-3 september 
weer terug te zijn in Nederland. Bijzonder deze keer 
was dat recht tegenover ons huis in de tuin van de 
overburen in een zeer grote spar een torenvalken-
paar een nest had gemaakt en daar drie jongen had.  

 

Dat stelde mij in staat om – enkele uren zittend on-
der een schaduwboom – enkele fraaie foto’s te ma-
ken. Denken wij wellicht dat torenvalken uitsluitend 
muizen eten: ik heb foto’s gemaakt met een kikker 
en een salamander in hun snavel. De mijns inziens 
fraaiste foto mag hierbij worden afgedrukt of wel-
licht worden gebruikt voor de voorpagina. De afstand 
tot het nest was circa 60 meter. 
 

Intussen gaat het gedoe over verlichting en windmo-
lens gewoon door zoals blijkt uit de correspondentie 

en het secretarieel van Pieter. Veel van onze mensen 
houden zich hier mee bezig en gelukkig levert het po-
sitief resultaat in veel gevallen.  
 
Ik begrijp dat er nu gesproken wordt om een derde 
vaccinatie te faciliteren maar dat eerst zoveel moge-
lijk mensen wereldwijd een beurt moeten krijgen, te-
recht overigens. 
 
Wij lopen hier bijna overal verplicht met mondkapjes 
voor hetgeen bij temperaturen van rond 30 graden 
niet altijd aangenaam is. 
 
Ik laat het hierbij. Ik wens iedereen die nog moet een 
fijne vakantie en voor diegenen die het al gehad heb-
ben succes en plezier de komende weken. 

Jos Gerrese 
Voorzitter 
 

Ingekomen lectuur 
 

1. Bladgroen nr. 2 mei 2021 (KNNV en IVN-afdeling Leiden) 
2. Bont Allerlei 2021-2, https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei 
3. Limosa 94.1/2 -2021 (Ned. Ornithologische Unie en Sovon) en 

Sovon nieuws 34.2 juni 2021 
4. De Strandloper 53.2 maart 2021 (Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming,  

Noordwijk) 
5. Vogels 02/2021 (lente) en 03/2021 (zomer) (Vogelbescherming Ned.) 

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

Pieter Bekooij 
            Secretaris  
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Noord-Holland in zomertooi 
Excursie 13-06-2021 

 
Toen ik bericht kreeg dat we weer op excursie kon-
den, na meer dan een jaar onthouding, dacht ik: Ik 
laat me deze kans niet ontgaan. Kennelijk waren er 
meer die er zo over dachten, want om 8 uur stonden 
we, 20 man sterk, in Hazerswoude en het totaal was 
nog groter, want die stonden in Durgerdam al op ons 
te wachten.  

 
De dag was zeer fraai wat weer betreft, en zoals altijd 
hadden we het weer erg gezellig. Omdat er in Neder-
land nogal aan de weg of dijk gewerkt wordt, liepen 
we af en toe wel eens ergens vast, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Altijd bij de grootste groep blij-
ven is het devies, maar ik volg dat niet altijd, dus 
miste ik gelijk al een snor en een sprinkhaanzanger. 
Ik ben nu hun geluiden aan het beluisteren, dus heb 
ik nog wat compensatie. Het stralende weer zal er 
ook wel voor gezorgd hebben dat alle vogels extra 
mooi zongen. De graszangers en de tuinfluiters kre-
gen er maar geen genoeg van. Johan en Jolanda had-
den veel mogelijke vogelspotplekken ingepland, 
maar niemand leek haast te hebben, dus dan valt er 
altijd wel een af. Geeft niets, vandaag zaten er overal 
vogels, of liepen te wandelen met hun jongen. Ture-
luurs, kluten, grutto’s, kieviten, bergeenden, 

kwikstaarten, ganzen, eenden, allemaal vergezeld 
van klein grut. Prachtig om te zien hoe de moeders 
en vaders voor hun kroost zorgen en schermen. Me-
nige kraai, meeuw en buizerd werd weggejaagd. 
 
Voor het eerst betrad ik de Volgermeerpolder, een 
met vuil en troep van Amsterdam volgestort meer, 
nu veranderd in een vogelparadijs. Helaas ook in een 
uitlaatgebied voor smerige hondeneigenaren. Je 
moest moeite doen de poep te ontlopen. Maar laten 
we nou juist hier onze mooiste vogelbelevenis heb-
ben van de dag.  

Ton roept op een gegeven moment: Kwak! En tege-
lijk zie ik een bruingekleurde reiger opvliegen. Een 
roerdomp is nog meer punten waard! Zij? heeft vast 
jongen, want ze blijft maar rondvliegen, zodat nie-
mand enig idee kan hebben van de plaats van het 
nest. De gele streep op de hals is goed te zien als ze 
in grote cirkels boven ons blijft vliegen. Zo, dat was 
de moeite waard. 
 

Roerdomp        ©Ton Renniers 

Roerdomp       ©Jan van Kleef 

Roerdomp            ©Cor Martijn Roerdomp        ©Ton Renniers 
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We beginnen honger te krijgen dus rijden we naar 
het bezoekerscentrum van het Twiske, waar we onze 
lunch nuttigen. Helaas is het centrum gesloten, maar 
erachter, langs de rietvelden is het nog interessanter 
door de vele kirrende en piepende geluiden van riet-
zangers, bosrietzangers, maar een snor? Ik moet het 
nog even checken. Een sprinkhaanrietzanger zit er in 
ieder geval niet bij. Natuurlijk zweeft er regelmatig 
een bruine kiek, laag boven het riet, met zijn onmis-
kenbare V-vorm en zijn donkere uitstraling. Ook cir-
kelen er twee buizerds rond, maar veel hoger.  
 
Intussen zijn er een paar stellen (2 auto’s vol) van het 
padje geraakt. Die besluiten naar Castricum te rijden 
en daar nog wat te wandelen. Wij rijden naar de Ei-
landpolder, bij Graft, waar we vanuit de schuilhut 

zicht hebben op driftig foeragerende tureluurs, 
grutto’s, een kwikstaart, wat eenden en een berg-
eend die moe is van het op de kinderen passen en 
lekker staat uit te rusten. De vier of vijf? jongen mo-
gen lekker in hun gestreepte pyjama’s badderen in 
het modderwater.  Aan de andere kant van de weg 
lopen twee nieuwsgierige pony’s te grazen, en jawel 
hoor, er zit een witte kwik, bijna onder hun poten. 
Nou ja, een jonkie dan. 
 
Dan is het intussen alweer tijd om op huis aan te 
gaan. Wat hebben we heerlijk genoten. Dank aan Jo-
han en Jolanda, die dat toch maar weer voor elkaar 
hebben gekregen. En,… wat is Nederland toch mooi, 
hè, met prachtig zomerweer. 

 
Johan JvR 

Waarnemingen  
Excursie Noord-Holland 13-06-2021 

 
Aalscholver Grauwe gans Koolmees Sperwer 

Bergeend Groenling Krakeend Spreeuw 

Blauwborst Grote bonte specht Kuifeend Sprinkhaanzanger 

Blauwe reiger Grote zilverreiger Lepelaar Tjiftjaf 

Boerenzwaluw Grutto Meerkoet Tuinfluiter 

Bosrietzanger Halsbandparkiet Merel Tureluur 

Brandgans Heggenmus Nijlgans Vink 

Bruine kiekendief Holenduif Oeverzwaluw Visdief 

Buizerd Houtduif Ooievaar Waterhoen 

Canadese gans Huismus Pimpelmees Wilde eend 

Cetti’s zanger Kauw Rietgors Winterkoning 

Dodaars Kievit Rietzanger Witte kwikstaart 

Ekster Kleine karekiet Roerdomp Wulp 

Fazant Kleine mantelmeeuw Roodborst Zilvermeeuw 

Fitis Kluut Scholekster Zwarte Kraai 

Fuut Kneu Slobeend Zwartkop 

Gaai Knobbelzwaan Snor  

Gierzwaluw Koekoek   

Grasmus Kokmeeuw   
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‘Niet voor de Poes’ 
 

Katten doden wereldwijd miljoenen in het wild levende dieren. Dat is vooral in de VS onderzocht. Zij doden 
vooral muizen (ca. 67%), (jonge) vogels (ca. 23%) en knaagdieren, vooral konijnen (ca. 10%). 
 
Ik weet dat er veel poezenliefhebbers zijn in het Westen, vermoedelijk meer vrouwen dan mannen. 
Maar ook mannen kunnen van poezen houden. Frans Pointl schreef eens een gedicht, getiteld ‘Klotewijf’. 
 
Daaruit enkele strofen: 

als ik ergens een hekel aan heb zijn het katten 
dat zei ze wel driemaal 
Ik stond op 
Pakte mijn jas 
En zei: 
‘ik zorg liever voor tien katten 
dan voor één lastig en dom oud wijf’. 

 

Er zijn thans, 2021, in Nederland ongeveer 4 miljoen 
katten. Over hoe dat aantal over de meer dan 8 mil-
joen huishoudens verdeeld is, is mij niet bekend, 
maar het lijkt me zeker 2 miljoen huishoudens te 
gelden. 
Wij mensen denken nogal eens een hogere ontwik-
keling te hebben dan dieren, ook t.o.v. de kat, maar 
bij vier van de vijf zintuigen verslaat die ons. 
Geur (200 miljoen geurcellen), Gehoor (hogere deci-
bellen, onafhankelijke oren ~ schotelantennes), 
Tastzin (tastharen bij de snor, boven de wenkbrauw 
en bij de poten) en Zicht (minder licht nodig, breder 
zicht). Mensen hebben wel meer smaakpapillen. 
 

Terzijde: Mensen die mij al lang kennen, weten dat 
ik - als vogelaar – niet van katten houd. Ik spreek 
ook nooit over poezen. Dat klinkt mij te lief. Vroeger 
stelde ik weleens aan een bekende de volgende vier 
binaire vragen: Beatles of Stones, koe of paard, Ajax 
of Feijenoord, honden of katten? Wat heeft jouw 
voorkeur? Als de ander dan een voorkeur aangaf 
voor een gearceerd item, hadden we een probleem. 
Geintje. 
 
Katten zijn jagers, vooral ‘s nachts. In de weilanden 
in Groningen en Friesland, waar elke boerderij wel 
één of meerdere katten heeft, struinen honderden 
katten rond, vooral ‘s nachts. Ze lopen behoorlijke 
afstanden, zoals blijkt uit onderzoek van Raymond 
Klaassen (RijksUniversiteit Groningen) en Age de 
Jong van de Bond Friese Vogelwachten. Zij voorza-
gen katten van een tracker. En helaas, zij doden kui-
kens; eieren raken ze niet aan. 
Dat jagen op vogels door katten een probleem 
vormt, daar kan geen misverstand over bestaan, 
zegt Chris Smit, hoogleraar Ecologie en Natuurbe-
heer van de RUG. Hij schat het aantal gedode vogels 
in Nederland jaarlijks op meer dan 15 miljoen. Hij 
baseert zich daarbij op Amerikaans onderzoek, waar 
katten in meerdere experimenten werden uitgerust 
met minuscule camera’s. Ongeveer 15 vogels per 
kat per jaar daar. 
Van de ca. 4 miljoen katten in Nederland komt een 
derde nooit buiten. Dus de overige 2,7 miljoen do-
den volgens Smit gemiddeld 6 vogeltjes. 
Claudia Vinke van de faculteit Diergeneeskunde in 
Utrecht zegt: ‘Jagen bij katten is een innerlijke be-
hoefte. Zij beheersen de kill bite, de nekbeet. Ze 
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hoeven helemaal geen honger te hebben. Ze foera-
geren ook; ze brengen voedsel naar huis voor later 
op de dag. Dus als een kat komt aanzetten met een 
dood vogeltje, is dat niet een cadeautje, zoals veel 
eigenaren nogal eens denken, maar wordt er gefoe-
rageerd. Voor later.’ 
 

Wat kan het bestuur, de kattenbezitters en voge-
laars doen om het aantal gedode dieren omlaag te 
brengen?* 
 
1. De wet stelt nu al het verstoren van vogels tijdens 
het broedseizoen (15 maart – 15 juni) strafbaar. 
Hier en daar worden hondenbezitters de laatste tijd 
beboet, wanneer zij in die periode hun hond losla-
ten in weide- of natuurgebieden. Arie Trouwborst 
van de KU Brabant) stelt dat eigenaren van katten, 
die loslopen in het broedseizoen ook feitelijk straf-
baar zijn. Maar een boete zal niet snel uitgeschre-
ven worden, lijkt me. Toch is Trouwborst ervan 
overtuigd dat rode lijstsoorten als leeuwerik en 
graspieper lijden onder loslopende katten. 
2. Kattenbezitters zouden sowieso hun katten ‘s 
nachts zoveel mogelijk moeten binnenhouden. 
3. Vogelwerkgroepen kunnen helpen bij het wegha-
len van loopplanken bij slootjes, het plaatsen van 
stroomhekken en het afsluiten van bruggetjes **. 
 
Op Texel vindt sinds enige jaren een totaalaanpak 
plaats. Alle katten op het eiland worden verplicht 

gechipt. Age de Jong: ‘Elke kat op meer dan 150 me-
ter buiten de bebouwde kom en/of in een natuurge-
bied mag worden gevangen, en wordt teruggegeven 
aan de eigenaar. Of verwijderd van het eiland, in-
dien niet gechipt. 
 
Op het vasteland van Nederland is zo’n gezamen-
lijke aanpak niet mogelijk. Maar op een eiland is het 
te doen. Mogelijk speelt ook mee dat de talrijke be-
zoekende vogelaars op het eiland veel geld in het 
laatje brengen. Misschien wel meer dan aan katten-
voer wordt omgezet in de supermarkten ter plaatse 
:-). 
 
Ik vind Vogelbescherming Nederland op dit gebied 
een ‘lame duck’. Ik ben al 45 jaar lid, maar kan me 
geen actie herinneren. Een vereniging van 300.000 
overwegend senioren geleid door te voorzichtige 
mensen. 
 
Ik heb in 2008 gesolliciteerd naar de functie van di-
recteur van de Vogelbescherming. Ik had terecht 
geen schijn van kans; wel ervaring met het leiden 
van een middelgrote organisatie, maar geen enkele 
ervaring op natuur- en milieugebied. Als men de 
stoutmoedige beslissing had genomen om mij wèl 
te benoemen, had de Vogelbescherming zeker min-
der leden gehad dan nu onder Fred Wouters, maar 
mogelijk wel meer bewustzijn uitgestraald over de 
negatieve effecten van 4 miljoen katten. 
‘Niet voor niets heet een kat een huisdier’ zou één 
van de campagnes geweest zijn.   
 
Tot slot. Ik realiseer me terdege dat poezen gewel-
dige positieve effecten (kunnen) hebben op het wel-
zijn van hun eigenaren. Dat voor velen, vooral 
singles, een poes onmisbaar is. Een positief verhaal 
over poezen zou een essay van minstens 60 bladzij-
den opleveren. Te groot dus voor een vogelblad als 
de Braakbal.   

 
Dik Elzenga 

 
*Alle bovengenoemde uitspraken en bevindingen van wetenschappers en onderzoekers zijn redelijk recent en heb 
ik uit (online) media gehaald. Bron foto’s: vogelbescherming.nl 
 
** In de lijvige roman en millionseller ‘Vrijheid’ van de Amerikaanse auteur Jonathan Franzen, (o.a. in ca. 2010 
aanbevolen door Barack Obama) vergiftigt de hoofdpersoon, een vogelliefhebber, alle katten die ‘s nachts rond 
zijn huis - een natuurgebiedje bij een meertje - zwerven met stukjes vlees. Hij is zich steeds meer gaan ergeren 
aan de rijkelui die aan de andere kant van dat meertje in steeds maar nieuwe villa’s zijn komen wonen. Die poe-
zenliefhebbers laten hun poezen ‘s nachts buiten. Nogal eens komt de poes ‘s morgens niet meer opdagen. 
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Slechtvalk 
Het is 3 december, het regent en het is naar, koud 
weer.  Ik kan natuurlijk de hele dag binnen blijven zit-
ten, maar dan wordt het een lange dag. Ik kan na-
tuurlijk ook naar de 
Brouwersdam gaan. Comfor-
tabel, tien minuten rijden, 
verwarming aan en met dit 
weer geen toerist te beken-
nen. De keus is niet zo moei-
lijk. Altijd als ik de dam oprijd 
aan de Noordzeekant ben ik 
benieuwd wat ik zal aantref-
fen. Soms zit er niks bijzon-
ders en moet ik me tevreden 
stellen met de altijd aanwe-
zige steenlopertjes. Soms 
zwemmen er verrassingen in de zee als ijsduiker of 
zee-eenden. ’s Winters is het er bijna altijd goed toe-
ven. 
 

Bij aankomst even in het haventje kijken of er iets 
zwemt, maar al gauw wordt mijn aandacht getrokken 
door een grijs silhouet een honderdtal meters ver-
derop. Het zal toch niet…? Eerst maar eens het foto-
toestel in orde brengen, zodat ik zo min mogelijk 
moet bewegen als ik dichterbij de vogel kom. Het 
raampje gaat vast open en eerst rijd ik de vogel voor-
bij, zodat ik hem straks na omgekeerd te zijn aan de 
bestuurderskant heb.  
 

Na al die manoeuvres nader ik langzaam de slecht-
valk, want die is het! Ik begin maar vast met 

fotograferen, want zo dichtbij heb ik hem nog nooit 
gezien. Na een aantal plaatjes kom ik nog wat dich-
terbij. Hij blijft zitten! Nog wat dichterbij, nog steeds 
geen beweging. Nog een stukje van tien meter en ik 

zit op gelijke hoogte. Hij zit 
duidelijk uit te buiken, zijn 
krop is vol en op zijn buikve-
ren zie je nog bloed van een 
pas opgegeten prooi. Hij 
vindt het allemaal wel best 
zo.  
Toen ik zestig jaar geleden 
het plaatje van de slechtvalk 
met gluton inplakte had ik 
nooit kunnen bedenken dat 
ik hem ooit zo van dichtbij 
zou kunnen zien. De Brou-

wersdam bestond alleen nog maar op papier en het 
verhaaltje in mijn album begint zo: ‘Ofschoon de 
slechtvalk in geheel Europa, IJsland uitgezonderd, 
zijn kroost grootbrengt, heeft hij in ons land nog 
maar viermaal gebroed.’ Bovendien was de afname 
van roofvogels in gang gezet door het gebruik van do-
delijk landbouwgif. 
 

Nu, anno 2021, leert de Vogelatlas ons dat er in Ne-
derland 130 – 170 territoria van slechtvalken zijn. Dat 
is dus andere koek en een teken van hoop dat soms 
dingen ten goede kunnen veranderen. De trefkans is 
dus veel groter geworden, maar deze ervaring vlak 
voor Sinterklaas heb ik toch als een grote, onver-
wachte surprise ervaren. 

           Ko Katsman (+ foto) 
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DE HOUTDUIF  
Waarom de houtduif ‘rotte koe’ zegt 

 
U denkt dat de houtduif “roekoe, roekoe” roept, maar als u goed luistert, hoort u dat hij iets anders zegt. Wat hij 
roept en hoe dat zo gekomen is, leest u in dit oude verhaal over de Ark van Noach. En dan begrijpt u ook waarom 
de duif sindsdien rode poten heeft. 
 

Op de Ark van Noach leefden de overlevenden 
van de grootste watersnoodramp in de geschiede-
nis dicht op elkaar. Van ieder dier was er een man 
en een vrouw aan boord. Na de eindeloze regens 
klaarde de lucht op. Ze konden niet wachten tot 
het water zakte, ze snakten naar frisse lucht en 
ruimte.  
Toen de stortregens stopten, vroeg Noach aan de 
vogels een vrijwilliger om op onderzoek uit te 
gaan. Was het water al aan het zakken? Viel er al-
weer land droog? De grote, sterke, witte raaf 
stelde zich direct beschikbaar, maar verkwanselde 
zijn opdracht en veranderde als straf in een 
zwarte, krassende vogel. Ook de ijsvogel dacht al-
leen aan zichzelf toen hij de vrijheid in de diep-
blauwe lucht voelde en werd veroordeeld tot een 
kwetsbaar leven op het water. Noach was boos en 
teleurgesteld in hen. 

 
“Driemaal een scheepsrecht” zei hij tegen zijn vrouw, “ik ga het nog één keer proberen.”  
Hij dacht diep na welke vogel het meest geschikt zou zijn en hij besloot de zachtaardige duif op onderzoek uit te 
sturen. Met veel geklapper steeg de wat lompe vogel op van de Ark en vloog over de uitgestrekte wateren. Al snel 
zag hij wat groen op het droogvallende bergland. Daar aangekomen was hij geschokt door alle verdronken dieren 
die hij zag liggen. Hij trippelde over het sompige land, waar het bloed van de dode dieren vermengd was met het 
water van de overstroming. Sindsdien zijn de poten van de duif rood.  
De trouwe vogel was niet vergeten dat hij een belangrijke opdracht had te vervullen. Hij trok een takje met groene 
bladeren van de boom en vloog er mee terug naar de Ark. Noach was blij verrast dat de duif zo snel terugkwam 
met het bewijs dat het water zakte en het leven zich hernam. “Vertel me wat je onderweg hebt gezien,” vroeg 
Noach de duif. Deze was nog te verbijsterd en in de war over alle dode dieren onderweg. Hij mompelde alleen 
maar: “rotte koe, rotte koe”. 
 
Toch was Noach trots op de houtduif die de hoop mee terug had genomen en zei: “Duif, voortaan ben jij het 
symbool van hoop en nieuw leven na moeilijke tijden.” 
Ondanks deze eer is de houtduif zijn ervaring tot op heden nog niet te boven gekomen. Nog altijd heeft hij rode 
poten en roept hij nog steeds “rotte koe, rotte koe, rotte koe”. 
 
Er zijn 4 bekende soorten duiven: de grote houtduif met de witte halsvlek en witte vleugelbanden en de kleinere, 
grijze holenduif. De bekende stadsduif heeft als voorouders de rotsduif. Tenslotte is er de kleine, lichtbruine Turkse 
tortel. De houtduif is een echt groepsdier en zit vooral in parken, tuinen en het liefst in graan- en maisakkers.  Het 
zijn uitstekende vliegers. Als ze opvliegen is het luide geklapper van de vleugels goed hoorbaar. Het klinkt heel lomp 
en onhandig, maar dat is het niet. De vleugels klappen boven en onder het lichaam tegen elkaar. Ze leggen meestal 
slechts 2 eieren per keer, maar kunnen wel 3 nesten grootbrengen. Buizerd, havik en sperwers zijn dol op duiven. 
 

Els Baars, (www.natuurverhalen.nl) 

Houtduif  @Saxifraga-Harry van Oosterhout 
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Heimweh nach Poland….. 
 
In 2017 en 2018 zijn wij naar Polen gegaan: 1 x met 
de auto, 2 dagen rijden naar Oost Polen en 1 x met 
het vliegtuig naar Warschau en met een huurauto. 
Het voorseizoen was erg koud en nat en toen we 
aankwamen in Oost Polen was het net prachtig 
weer geworden. En dat hebben we geweten. De 
vogels grepen hun kans. Over het moerasgebied 
vlogen de watersnippen je om de oren, ze zaten 
zelfs op de elektriciteitspalen! Ons eerste wande-

lingetje ’s middags vanuit ons hotel: een roodmus 
en een appelvink tezamen op de weg…. 
 
Overigens hebben we op de heenreis in 2017 nog 
het gebied bezocht waar we met de vogelwerk-
groep zo’n 20 jaar geleden met onze eerste buiten-
landse reis naar toe gingen, op de grens van 
Duitsland en Polen: ….. 
Voor degenen onder ons die die trip toen hebben 
meegemaakt: er was een betonnen pad, waar je 
met de auto kon rijden. Dat pad lag toentertijd he-
lemaal droog. Wellicht dat Ton zich nog kan herin-
neren dat we bij een klein bruggetje een stuk of 7 
Temminck strandlopertjes zagen aankomen…. 

Dat gebied lag nu geheel onder water!  

 
Doorrijden dus. Polen heeft de afgelopen jaren be-
hoorlijk kunnen werken aan de snelwegen, wel 
met EU-geld overigens. Maar goed, je werkt als EU 
graag samen met zo’n Pis partij! 
Het doel was het laatste oerbos van Europa: Bialo-
wieza en het nationaal park Narwianski Narodowy. 
Wat is er nog over van het oerbos? Niet veel, maar 
wat ze nog hebben wordt erg goed bewaakt. De 
vermeende weg die men wil aanleggen door het 
gebied valt buiten het bewaakte Unesco gebied. 
Ook het kappen van bomen (https://ecer.min-
buza.nl/-/eu-hof-veroordeelt-polen-voor-hout-
kap-in-beschermd-oerbos) ligt daarbuiten. 
Behalve dat oerbos kun je in de omgeving fantas-
tisch vogelen. En het mooie is, er is praktisch geen 
horizonvervuiling.  
 
Bijkomend voordeel is dat het allemaal goed gere-
geld is: veel vogelhutten die op palen staan, dus 
met goede uitkijk over plassen, moerasgebied en 
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bos en relatief weinig toeristen. Bij het uitzoeken 
vooraf ontdekten we dat er elk jaar een festival 
wordt georganiseerd: Wild Poland (https://wildpo-
land.com). Enthousiaste gasten die vreemd opke-
ken toen we in 2018 weer langskwamen. Maar ja: 
Heimweh nach Poland…. 

 
Het leuke is dat je aan kunt sluiten bij de excursies 
die georganiseerd worden voor mensen die daar 
voor een week hebben ingeschreven: vogels, be-
ren, wolven, bisons. En juist bij de vogelexcursies 
was er keuze genoeg: ’s avonds een uilenexcursie, 
een middag spechten en natuurlijk een wandeling 
door het oerbos. In onze week was er een bioloog 
uit Warschau, die al jaren onderzoek doet in het 
oerbos, om de excursie te begeleiden. Dat hebben 
we geweten!  

Je mag niet op eigen gelegenheid het oerbos in en 
je betreedt het bos via een flinke houten afgeslo-
ten toegangspoort. Het geeft je het idee dat je toe-
gang krijgt tot iets exclusiefs….. En dat werd 
ruimschoots overtroffen. 

 
Een lange trip over vlonders, smalle paadjes, over 
boomstronken en om je heen alleen de geur van 
bloementapijten en het geluid van spechten en 
zangvogels: overweldigend! Op het pad liep een 
vos ons tegemoet en die ging van het pad af, 
maakte een omweg door het bos en liep daarna 
doodgemoedereerd weer verder achter ons op het 
pad. Je mag het pad absoluut niet verlaten. Dat wil 
je ook niet, want het bloemen- en mostapijt sluit 
naadloos aan het pad: stel je voor dat je iets zou 
beschadigen! 

 
Het bijzondere aan het bos is dat er nergens door 
de mens wordt ingegrepen: je mag ook nergens 
aankomen. Honderden soorten zwammen en mos-
sen en alle soorten groen. En de geur is overweldi-
gend: dan weer zoet, dan weer knoflook….. 
 
Die uilen- en spechtenexcursie leek ons ook wel 
wat…. In beide gevallen was de beste vogelaar van 
Polen onze begeleider. Zo iemand als Eduard: hij 
wist precies waar we moesten zijn en geen geluid 
ontging hem. En in 1 middag 9 spechtensoorten: 
we teren er nog steeds op! 
Het toetje was de excursie naar een moerasgebied 
waar de poelsnip aan het baltsen was.  
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Tegen de schemering lieten ze zich zien, al opsprin-
gend kwamen ze boven het moerasgewas uit.  
De excursies waren zo goed bevallen, dat we met 
een paar mensen nog een bonusexcursie hebben 
georganiseerd in de omgeving. Vooraf mochten 
we nog een gewenste vogelsoort indienen. Nou, ik 
had er nog 1: een sperwergrasmus leek mij wel 
wat. Dat ging hij regelen. En verdomd, op een ge-
geven moment wist hij waar die moest zitten. Hij 
floot een deuntje en in de pocketino! 
 
Verder nog mooie soorten? De roodmussen gaan 
nog net niet op je vinger zitten, de draaihalzen wa-
ren aan het paren boven het bankje op het dorps-
pleintje tijdens de lunch, de wielewalen tetteren 

om je heen en o ja, de waterrietzanger en citroen-
kwik in Narwianski Narodowy: het kon niet op! 

 
Het zijn 2 fantastische vakanties geweest achter el-
kaar. 2022 Is het de bedoeling om naar Israël te 
gaan, inshallah zullen we maar zeggen. Maar een 
buitenland excursie naar Oost-Polen, wij zeggen 
geen nee. 2024? 
 

Johan & Jolanda 
    (+ foto’s) 
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Schokkend verhaal 
 

Soms hoor je dingen die 
te erg lijken om waar te 
zijn. Maar er gebeurt zo 
veel naars in de wereld, 
dat ik het niet onbespro-
ken kan laten. Laatst 
hoorde ik het volgende, 
waargebeurde verhaal. 
 
Een jonge man was net 
terug van een lange sab-

batical in het zuiden. Hij had nog niet veel gepres-
teerd in zijn leven, en het was maar de vraag of dit 
ooit zou veranderen. Net terug in ons koude kikker-
land viel zijn oog op een jonge schone. Daar wilde hij 
het wel eens mee doen! Hij zat wat ordinair naar haar 
te roepen, maar dat was voor haar al snel genoeg. Ze 
ging in op zijn avances. Het lukte hem zonder al te 
veel moeite om haar over te halen tot ruige, niet al 
te liefdevolle seks. Een vluggertje, zogezegd. En 
daarna liet hij haar gewoon achter, zonder zich ver-
der om haar en om de eventuele gevolgen van hun 
escapade te bekommeren. Op weg naar een volgend 
avontuurtje.  
 
Het meisje was al niet veel beter. Al snel bleek zij in 
verwachting van de jongeman. Maar ook zij bleek 
van een laag allooi te zijn. Ze had een zeer doortrapt 
plan om van haar kind af te komen, zodat zij haar on-
bezorgde leventje zonder kindergejengel kon voort-
zetten.  
 
Haar buren waren ook in blijde verwachting. Op een 
onbewaakt moment brak zij bij dit aanstaande gezin-
netje in dropte haar nageslacht bij hen. Ze liet zelfs 
geen boodschap achter, maar verdween met de 
noorderzon.  
Ze had geluk: de pleegouders accepteerden dit “ca-
deautje”, en voedden het kind op alsof het er één van 
hun zelf was. Wat een voorbeeldig stel! Maar zij wer-
den zwaar gestraft voor hun goede daad.  
 
Het kind van de ontaarde ouders was zelf minstens 
zo’n slecht wezen. Hij deed het meest verschrikke-
lijke wat je je kunt voorstellen. Zo jong als hij was, 
gooide hij zijn pleegbroertjes en -zusjes het huis uit 
en liet ze in de kou en zonder eten aan hun lot over. 
De pleegouders konden hun echte kinderen niet 
meer terugvinden, zodat die een vreselijke dood 
stierven. 

Onwetend van de grote misdaad die hun 
pleegkind had begaan, richten de pleegou-
ders zich daarom met alle energie op hun 
enig overgebleven (pleeg-) kind. Die 
maakte daarvan dapper misbruik door alles 
te pakken wat hij kon krijgen. De ouders 
moesten zich tot hun uiterste inspannen 
om dit rotjoch alles te geven wat hij wilde. 
 
Zonder te bedanken verliet de puber uit-
eindelijk het gezin. En omdat de appel niet 
ver van de boom valt, begon hij maar eens 
met een lekker lang uitstapje naar het 
warme zuiden. Heerlijk naar de zon, die 
nietsnut. 
 
Wat is dat voor een aso familie, zult u zich 
afvragen? Mag ik u even voorstellen: de fa-
milie Koekoek! Geen mensen, maar vogels. 
En u ziet: niets menselijks is vogels vreemd. 
Ik ken ook nog een lekker smeuïg verhaal 
over de heggenmus, maar dat komt mis-
schien later nog wel eens. 

              Ronald Klingers 

 

     ©Hans van der Meulen 
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SCHEEFWONERS in een huurwoning!!! 

 
Vorige week maandag 7 juni was ik samen met Nico 
van Vliet op pad, om een controle te doen van de ui-
lenkasten in ons gebied. Na een paar kasten gecon-
troleerd te hebben, wat niet meeviel, kwamen we bij 
familie De Jong aan het Westeinde (vroegere boer-
derij van Margreet en Nico Kaptein) waar de toren-
valkkast op het punt stond uit elkaar te vallen. Toen 
we naar de kast liepen, vloog er een torenvalk uit de 
krakkemikkige kast. Onvoorstelbaar, een broedgeval 

in zo’n kast. We hebben voorgesteld om niks te doen. 
We hebben het idee dat de vogel best wel weet of 

het een goede plek is om te broeden, anders hadden 
ze daar geen nest gemaakt. Alleen, nu maar hopen 

dat er geen storm komt want dan vrees ik toch voor 
de gevolgen….  
Het leuke was wel weer dat we een nieuwe plek von-
den met een broedgeval van een steenuil, we moes-
ten wel halsbrekende toeren uithalen om erbij te 
komen, maar ja alles (bijna alles) voor de hobby  
 
PS. Inmiddels hebben we een nieuwe kast gebracht 
die t.z.t. de oude kan vervangen 

 
Wijnand van den Bosch (+ foto’s) 
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 De ZWARTRUG-
SPECHT leeft verspreid 
in bijna geheel Alaska, 
behalve noordelijk van 
de noordpoolcirkel in 
verreweg het grootste 
gedeelte van Canada 
van West naar Oost en 

in het Noordwesten van de USA; deze soort 
heeft een opvallend bijzonder leefgebied, 
namelijk bosgebieden die door brand zijn 
aangetast, met onaangetaste stukken, die 
elkaar afwisselen. De vogels vestigen zich er 
meestal in de eerste lente na een brand en 
leven van larven van houtborende prachtke-
vers die in de asresten zitten; als de kever-
populaties er afnemen vertrekken de 
spechten naar recent verbrande bossen, 
meestal na vier tot acht jaar. 

 Het vergaat de OEHOE in ons land en ook in 
België uitstekend; het vestigingsjaar was 
1997, in Limburg, in 2020 telde ons land 46 
territoria met 32 nesten, Limburg scoorde 
met 19 paren het hoogst; de soort staat op 
de NL Rode Lijst, dit heeft te maken met de 
nog kleine en kwetsbare populatie en niet 
met een bedreigde status; “onze” Oehoe-
soort is mondiaal met dik zestig centimeter 
in grootte de tweede en heeft een span-
wijdte van 1,80 meter. 

 BIRDLIFE INTERNATIONAL, waarvan ook ons 
land lid is, betreft een koepelorganisatie van 
ruim 120 vogel- en natuurorganisaties met 
bij elkaar 10 miljoen leden en supporters; 
daarmee betreft het de grootste natuuror-
ganisatie ter wereld. 

 VOGELBESCHERMING NEDERLAND is een  
vereniging met ruim 150.000 leden, meer 
dan 600 vrijwilligers en zo’n 95 mede-
werk(st)ers; er wordt samengewerkt met 
400 lokale en regionale groepen (zoals 

VWG’s), die zich voor vogels en andere na-
tuur inzetten. 

 ’s Winters lijkt ons land meer ROERDOM-
PEN te huisvesten dan in de broedtijd: er 
zijn dan veel overwinteraars uit Noord- en 
Oost-Europa; van onze eigen broedvogels 
trekt een deel weg naar Zuidwestelijker 
streken in Europa tot zelfs in NW-Afrikaanse 
staten als Marokko en Gambia; dit zijn 
vooral vrouwtjes, de mannetjes blijven gro-
tendeels overwinteren omdat dit voordelen 
biedt om in het nieuwe broedseizoen snel-
ler geschikte territoria te vinden en te  be-
zetten; omdat zij groter en bijna tweemaal 
zo zwaar zijn als de vrouwtjes is hun kans op 
overleving hier in de winter groter; de soort 
is polygaam: veelwijverij heeft de voorkeur! 

 Het lijkt met de KEIZERSPINGUÏN op Antarc-
tica momenteel goed te gaan, via satelliet-
beelden zijn elf tot nog toe onbekende kolo-
nies ontdekt; het totale aantal op het conti-
nent komt daarmee op 61; er blijken nu 
daardoor 10% meer individuele vogels te 
zijn, waardoor er aantal broedparen is ge-
groeid naar zo’n 270.000. Maar: beperk het 
optimisme toch maar wat, omdat deze 
nieuwe kolonies zich allemaal in de meest 
kwetsbare gebieden bevinden. 

 Vliegen zonder een vleugelslag gaat de AN-
DESCONDOR prima af: deze grootste vlie-
gende vogels zijn 15 kilo zwaar, met een 
spanwijdte tot 3,20 meter, bewegen hun 
vleugels vrijwel alleen als ze opstijgen; afda-
len naar voedsel wordt alleen gedaan bij ze-
kerheid van een maaltje, omdat geregeld 
opnieuw opstijgen onnodig veel energie 
kost; het bleek, dat met gebruikmaking van 
thermiek, het voor één condor zelfs moge-
lijk was om in vijf uur tijd 172 kilometer af 
te leggen zonder één vleugelslag te maken.  

 
 
 

(ALLERLEI) OPGEPIKTE SNAVEL-              

EN VERENNIEUWTJES!! 
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 Noordenwind in combinatie met kou ver-
oorzaakten bij zangvogelsoorten, die als 
lange afstandstrekker vanuit Afrika noord-
waarts naar hun broedgebieden reizen, in 
heel West-Europa een aankomstvertraging 
van meer dan een week, zoals o.a. bij TUIN-
FLUITER, BRAAMSLUIPER en GRASMUS; ook 
in het Spookverlaat en de Houtkamp was dit 
merkbaar. 

 Feest na de nestentelling 2020 bij de PUR-
PERREIGER: voor het eerst sinds 1970 be-
reikte de populatie meer dan 1000 
broedparen. 

 Na meerdere acties tijdens 2020 – het JAAR 
VAN DE WILDE EEND – werd het duidelijk, 
dat slechts één op de vijf kuikens groot 
wordt; bij de KRAKEEND bleek het één op 
de drie te zijn. 

 Op 31-12-2020 had SOVON 60 mede-
werk(st)ers in dienst; zoals begrijpelijk is het 
aantal vrijwilligers een veelvoud hiervan; 
deze steken vele duizenden uren in het 
meewerken aan een van de minstens 15 tel-
projecten, zoals bijvoorbeeld het BMP (4 
secties, totaal 95.000 uren), Nestkaarten 
(45.000 uren), Watervogel-telgebieden 
(145.000 uren), overige projecten (ongeveer 
30.000 uren), opgeteld zo’n 315.000 uren; 
onze VWG draagt hieraan veelzijdig bij. 

 WEST-PAPUA (= voormalig NL Nieuw-Gui-
nea) is heel erg vogelrijk: het telt ruim 700 
soorten, waaronder 36 van de 39 PARADIJS-
VOGELS. 

 De drie KAUKASUSLANDEN bieden voge-
laars behalve meer of minder bekende vo-
gels ook voor hen “vreemde” soorten; zo 
biedt het meest westelijk gelegen GEORGIË 
er zo’n 350, waarvan ongeveer de helft er 
broedvogel is; ARMENIË ligt centraal in deze 
regio en telt minstens 345 vastgestelde 
soorten; AZERBEIDZJAN is de oostelijkste 

staat, grenst aan de Kaspische Zee en heeft 
er meer dan 370 op voorraad. 

 HELGOLAND meet maar enkele vierkante ki-
lometers aan landoppervlak en ligt op ± 70 
km in de Duitse Bocht (Noordzee) vanaf de 
kust van de Duitse deelstaat Nedersaksen; 
desondanks zijn er op dit “postzegelkleine” 
eilandduo inmiddels 425 vogelsoorten 
waargenomen. 

 IJSLAND is vrijwel boomloos, kent mede 
daardoor slechts zo’n 75 er regelmatig broe-
dende vogelsoorten, maar intussen zijn er 
wel meer dan 300 aldaar verblijvende vast-
gesteld. 

 MYANMAR (= het vroegere BIRMA) is (intus-
sen: was?) nog niet lang open voor toe-
risme, toch kwam het land al gauw in trek 
bij vogelaartoeristen: het biedt ruim 1.000 
vogelsoorten. 

 Eén van de beste vogel(aar)plekken in 
NOORD-GRIEKENDLAND is het DADIABOS, 
waar niet minder dan 36 van de 39 Euro-
pese ROOFVOGELSOORTEN voorkomen, 
een andere toplocatie is het KERKINIMEER, 
waar in die regio meer dan 300 vogelsoor-
ten leven. 

 Mogelijk heeft ECUADOR de hoogste dicht-
heid aan vogelsoorten ter wereld: meer dan 
1600 op een oppervlakte van ongeveer 
achtmaal ons eigen land. 

 Ook SURINAME telt mondiaal-ornitholo-
gisch zeker mee: met ruim 700 geldige vo-
gelsoorten. 

 In Afrika begint (begon?) ETHIOPIË steeds 
belangrijker te worden als vogeltoeristisch 
land en terecht: met 850 soorten, waaron-
der liefst 34 landelijke edemen, staat het in-
tussen in de top tien van 
vogelaarbestemmingen in dit grote wereld-
deel; maar nu: de politieke situatie?  

 
Anonymus Snuffelaer 

  



Vogelwerkgroep 
DE BRAAKBAL       Koudekerk / Hazerswoude e.o. 
 

23 
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 10-08-2021), een mail van degene die het kada-
ver wil gaan afgeven, kan deze rechtstreeks adresseren aan de Senior Collec-
tiebeheerder Vogels: pepijn.kamminga@naturalis.nl, deze mailt u dan terug 
met de benodigde informatie. …… 
 
In elk geval, 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, adres: Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg2, 2333 CR Leiden. 
Kantoortijden: ma./vrij. 09.00/17.00 uur. 
Telefonisch bereikbaar: 071-7519600 (ma/vrij  09.00-12.00 en  13.00-16.00 uur, weekend  10.00-12.00 
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. Gemak dient de mens! 

 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, b.g.g. 06-10615507). Deze zorgt dan voor een berichtje in “Uit de Vrieskist” van de 
eerstvolgende “Braakbal”. Zo is het niet eens nodig om een schriftelijke bijdrage te leveren en toch 
met al of niet alleen voornaam (er wordt uitgegaan van alleen de voornaam, indien helemaal complete 
vermelding OK is dan graag even vermelden bij de opgave) in ons kwartaalblad te worden vermeld! 
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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Fuut met modderkruiper vangst       (Foto: Ton Rennier) 

  


