
 

 

 

 

Beste deelnemers, 

 

Op zaterdag 7 mei zijn we op bezoek geweest bij boerderij De Beekhoeve in Kamerik, op zoek 
naar de weidevogels. Het was een prachtige morgen om door de polder te struinen, mooi zonnig weer 

en veel leuke waarnemingen. 
 

Bij aankomst op de biologische boerderij werden we verwelkomd door de boer en boerin van De 

Beekhoeve, Koos en Monique van der Laan. We kregen uitleg over hun biologische boerderij en hoe 
ze omgaan met de weidevogels.  

Op een biologische boerderij worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt en de dieren 
krijgen speciaal, biologisch voer. 

Bij de boerderij De Beekhoeve ligt veel weiland en Koos huurt ook nog stukken weiland van 

Natuurmonumenten bij de Nieuwkoopse Plassen. Daarom hoeft niet al het land bij de boerderij heel 
intensief gebruikt te worden voor de koeien. Een deel van de weilanden kan laat gemaaid worden, de 

weidevogels hebben zo de kans om er rustig te broeden en hun jongen groot te brengen. 
 

Na deze uitleg maakte we een rondje over het erf, de stal en schuren. In de grote stal met de koeien 
was een zogenaamde potstal. In de potstal ligt een dikke laag stro op de vloer waar de koeien hun 

mest op laten vallen. Na verloop van tijd wordt er weer een verse laag stro over heen gestrooid. 

Langzaam maar zeker ontstaat er zo een dikke laag mest. Deze dikke laag met ruige mest wordt er 1x 
per jaar uitgehaald en gebruikt om het weiland te bemesten. De ruige mest trekt veel regenwormen 

aan, prima voedsel voor de weidevogels. 
 

  
 
In een van de schuren hangt een nestkast voor kerkuilen. Nu laat de kerkuil zich overdag niet zien 

maar we vonden wel sporen van deze vogel. De witte meststrepen bij de nestkast en op de machines 
en de braakballen op de vloer waren het bewijs dat de kerkuil hier aanwezig is. 

Uilen slikken hun prooi (muizen) heel door, met huid en haar. Na verloop van tijd braken ze de 

onverteerbare delen (haren, botjes, schedeltjes) weer uit in de vorm van een braakbal. Door de 
braakbal uit te pluizen kun je zien welke dieren de uil heeft gegeten. 

 
Daarna zijn we het weiland in gegaan op zoek naar de weidevogels. Eerst leerde we nog van Monique 

hoe je met een grasspriet kan voelen of een schrikdraad aan staat of niet. 
Bij de buren van De Beekhoeve hangt een torenvalknestkast aan het huis en deze was bezet. We 

konden de torenvalk goed zien zitten in de nestkast. 

              Cursus Vogels herkennen voor de Jeugd 

                    Nieuwsbrief 5 



Verderop zagen we in het weiland een aantal kieviten lopen en ontdekten we daar ook een paar 

kuikens. Met de telescopen konden we ze goed bekijken. 

  
 

Achter in het land kwamen we bij een aantal weilanden speciaal voor de weidevogels. Hier wordt met 
een pomp het waterpeil in de sloot hoog gehouden. Weidevogels houden van vochtig grasland, hier 

kunnen ze makkelijker in de grond naar voedsel zoeken.  

Bij dit weidevogelland is een kleine hut waar je kunt uitrusten, naar de vogels kunt kijken en allerlei 
dingen uit de natuur kunt bekijken. Een leuke en interessante plek. 

  
 

In het lange gras broeden veel Grutto’s, we zagen er zeker 18 rondvliegen, maar ook Tureluurs en er 

vloog een Slobeend voorbij.  
Kas liet nog even zien hoe goed weidevogels zich in het lange gras kunnen verbergen. 

In dit lange gras groeien ook veel bloemen zoals de pinksterbloem. Deze bloemen trekken weer 
insecten aan, die weer als voedsel kunnen dienen voor de kuikens van de weidevogels. 

  
Kas als grutto in het lange gras 
 

Terug in het clubhuis hebben we gezamenlijk de vogelwaarnemingen weer in ons logboek gezet. We 
hebben op deze excursie 23 vogelsoorten gezien, waarbij een aantal voor de eerste keer. 



Als afsluiting vertelde Gerard ons nog een bijzonder verhaal over een gevonden Grutto met 

kleurringen. 

Via een kennis kreeg Gerard een aantal kleurringen die waren gevonden in een weiland bij 
Kockengen. Op de rand van een plas-dras gebiedje waren de resten van een dode Grutto gevonden 

en aan een poot zaten een aantal kleurringen en er lagen nog een aantal kleurringen los om heen.  
Deze kleurringen zijn op een speciale volgorde bij de Grutto om de poten gedaan waardoor deze vogel 

op afstand te herkennen is. 

Gerard is samen met de vinder naar de plek geweest om te kijken of ze alle kleurringen hadden en of 
de metalen ring, die er ook altijd bij zit, nog terug te vinden was. De metalen ring is helaas niet meer 

gevonden. 
Omdat we niet weten hoe de ringen om de poten hebben gezeten is niet meer te achterhalen welke 

grutto het precies is geweest. Maar op basis van het aantal gevonden kleurringen is nu wel vast te 
stellen dat het een IJslandse Grutto was die door een Engelse onderzoeker op IJsland als kuiken is 

geringd. Deze vogel is vanaf IJsland naar Afrika gevlogen en dit voorjaar weer terug en tijdens een 

tussenstop in het plas-dras gebiedje bij Kockengen waarschijnlijk gevangen en opgegeten door een 
roofvogel. Een bijzonder verhaal. 

 

   
 

De waarnemingen van 7 mei 
 

Aalscholver 

Blauwe reiger 

Boerenzwaluw 

Ekster 

Fuut 

Gierzwaluw 

Grutto 

Huiszwaluw 

Kievit 

Kokmeeuw 

Koolmees 

Meerkoet 

Merel 

Scholekster 

Slobeend 

Spreeuw 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tureluur 

Vink 

Waterhoen 

Wilde eend 
Witte 
kwikstaart 

Zwarte kraai 

Zwarte stern 

 
Volgende excursie, zaterdag 28 mei 

Op de volgende excursie gaan we roeien op de Nieuwkoopse Plassen.  

We verzamelen om 8.00u bij het clubhuis en gaan van daaruit met auto’s naar het dorp Noorden. 
We hebben dan 4 roeiboten gehuurd bij de firma Groenendijk aan de Voorweg, en varen daar tussen 

de rietlanden door in het prachtige moerasgebied van de Nieuwkoopse Plassen. We hopen op veel 
leuke waarnemingen van riet- en moerasvogels. 

Omdat we dit keer wat verder weg gaan en gaan roeien zal deze excursie en lesochtend iets langer 
duren daar gebruikelijk. We verwachten tussen 12.30u en 13.00u de les af te ronden. 

Denk bij deze excursie aan warme kleding, we zitten stil in een roeiboot op het water, als het waait 

kan het nog behoorlijk koud zijn. Vergeet niet om iets te drinken en te eten mee te nemen.  
Bij zonnig weer is het verstandig om zonnebrandcrème te gebruiken in verband met de extra zon 

reflectie vanaf het water.  



Laatste excursie 

Op zaterdag 4 juni is al weer de laatste excursie van de vogelcursus. 

We gaan dan met jullie naar De Blauwe Kamer in Rhenen, een prachtig natuurgebied in de 
uiterwaarden van de Nederrijn.  

In dit natuurgebied leven heel veel verschillende vogelsoorten, en met wat geluk zien we (sporen van) 
bevers.  

We gaan er een rondwandeling maken en bezoeken een vogelkijkhut waar we uitzicht hebben op een 

broedkolonie met lepelaars. 
Bij deze laatste excursie zijn ook jullie ouders van harte welkom. 

 

 
Vogelkijkhut in De Blauwe Kamer 

 

We vertrekken deze dag om 8.00u bij het clubhuis en verwachten 13.00u-13.30u weer terug te zijn in 
Kockengen. 

 
Aanmelden voor de laatste excursie 

In verband met de organisatie van deze laatste excursie willen we de ouders vragen zich aan te 

melden voor deze excursie. 
Aanmelden graag voor 29 mei via theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl 

Na aanmelding verschijnt er nog een speciale nieuwsbrief met alle informatie over deze laatste 
excursie. 

 

Bij de aanmelding graag het volgende vermelden: 
Hoeveel ouders gaan er mee. 

Kom je met een auto en wil je rijden naar Rhenen. 
En hoeveel meerijders kunnen er dan nog mee in je auto.  

Of wil je meerijden met andere. 

 
Op basis van de aanmeldingen kunnen we dan een indeling maken. 

 
 

Graag tot de volgende keer, 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Gerard, Theo, Else, Jan en Ben. 
Cursusteam Vogelcursus Jeugd 
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