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Natuur Groep Kockengen

Van de redactie
Na de winter, waar we weinig van gemerkt hebben, is de lente nu overal te voelen, te ruiken en te
zien. De eerste lammetjes zijn er, de knoppen staan op barsten, de grutto’s en kieviten zoeken
hun plekjes, het eerste kievitsei is al gevonden en de plantjes schieten de grond uit.
Als er iemand foto’s heeft gemaakt van grutto’s of kieviten of andere bezienswaardige
natuurverschijnselen is het goed om die te delen in ons blad. In het blad staat het mailadres om
naar toe te sturen.
In het voorjaar is het ook interessant om de stinzenplanten te bekijken. Er is een excursie
gepland op 24 maart. Kijk voor meer informatie in het blad.
Ook een trekvogel verdwaalt wel eens op zijn wereldreis. Lees het artikel over de speurtocht
naar de blauwstaart.
Het landgoed Queekhoven in Breukelen staat al 25 jaar lang op het werkprogramma van de NGK
in samenwerking met de knotgroep Vleuten de Meern. Dit jaar is het jubileum van deze
gezamenlijke klus geweest.
Zoals elk jaar is er de ledenvergadering, die gevolgd wordt door een lezing.
Dit jaar vindt deze plaats op 3 april in ’t Kockenest. Noteer het in de agenda en laat merken dat
het werk van de NGK gewaardeerd wordt door op deze avond te komen.
Tot ziens op 24 maart bij de excursie of op 3 april bij de ledenvergadering.
Of natuurlijk op een van de werkdagen.
Fons van Haelst

Excursies en Werkdagen 2007 Natuurgroep Kockengen
Woensdag 14 maart

9.00 uur
Boomfeestdag: schoolkinderen werken in het
Polderreservaat.
Je bent welkom als je de schoolkinderen wilt begeleiden.

Zaterdag 17 maart

9.00 uur
Polderreservaat ingang Dreef bij N401
Boswerkzaamheden afronden.
Na afloop onze jaarlijkse BBQ.

Woensdag 21 maart

9.00 uur
Boomfeestdag: werkplek nog onbekend.
Je bent welkom als je de schoolkinderen wilt begeleiden.

Zaterdag 24 maart

9.00 uur
Excursie Stinzenplanten in bossen van kasteel Nijenrode
Verzamelen bij ‘Rustende Boer’. Voor meer info zie hieronder.

Excursie Stinzenplanten
Op zaterdag 24 maart gaan we stinzenplanten bekijken. Bestemming is dé toplocatie voor
stinzenplanten langs de Vecht: kasteel Nijenrode.
Datum: 24 maart. Vertrek : 9:00 uur vanaf De Rustende Boer (supermarkt). Terug: rond het
middaguur
Opgave:
bij Paul Vlaanderen (tel. 241617 of pvlaanderen@hetnet.nl)
Graag vermelden of je eventueel een auto ter beschikking hebt.
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Foto’s van de aanleg van het retentiegebied.
In het vorige blad is uitvoerig geschreven over de aanleg van het retentiegebied door
waterschap de Stichse Rijnlanden.
Inmiddels is men met de uitvoering begonnen. De wand en de stuw zijn al in vergevorderd
stadium.

Op de foto’s is te zien dat er een verbindingssloot is gegraven tussen de Heicop en de Bijleveld.
Achter de damwand is een strook grond gebleven om straks bomen en struiken te planten.

Op bovenstaande foto is te zien dat men in het overloopgebied met grondverzet is begonnen.

Daar is de grutto weer!
Altijd leuk om te melden, wanneer je bijvoorbeeld de grutto voor het eerst weer hoort of ziet zo
eind februari van elk jaar, afhankelijk van het weer. Maar er zijn natuurlijk meer soorten die de
lente aankondigen. Denk aan de fitis en later in het seizoen de spotvogel, de eerste gierzwaluw
enz. De eerste zang van de merel en van de lijster? Allemaal steeds weer leuk om te horen of te
zien.
Zo ontstond het idee om eens vast te leggen wanneer we iets voor het eerst zien of horen.
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Om dat te realiseren bij deze de uitnodiging om je eerste waarnemingen eens door te mailen aan
Bram, brampaardenkooper@hetnet.nl zodat we dat in de loop van het seizoen kunnen publiceren.
Gaat om de kenmerkende soorten, zoals hierboven al enige genoemd, maar voeg gerust soorten
toe, zoals de rietvogels.
Bram Paardenkooper

Een blauwstaart in Zandvoort
Vogelminnend Nederland (en vooral de ‘lijstjesbijhouders’) was de afgelopen maanden in rep en
roer: een blauwstaart was gespot in Zandvoort. Een eerstejaars mannetje dat ergens een afslag
gemist had. In plaats van naar het normale overwinteringsgebied in Zuid-Oost Azië was het
vanuit de Russische toendra’s naar Zandvoort gevlogen.

De eerste keer dat ik ging zoeken, gaf meteen een vrij surrealistisch beeld: in een duinvallei met
veel struikgewas stonden overal verspreid mannen met kijkers en camera’s spiedend om zich heen
te kijken. De blauwstaart liet zich dan ook niet zien. Wel kwam ik daar Gerard tegen en een paar
weken later hebben we een hernieuwde poging ondernomen. Eerst langs Driehuis om een fraaie
pallas boszanger te bekijken (precies op de aangegeven plaats), vervolgens weer naar dezelfde
duinvallei bij Zandvoort. Ditmaal liet de blauwstaart zich fraai bewonderen, zich niets
aantrekkend van een voortdurend ‘geklik’ van de vele fotografen. Het is inderdaad een zeer
fraaie vogel – qua postuur veel lijkend op een roodborstje.
De laatste weken wordt de vogel niet meer gemeld, waarschijnlijk is zoveel bekijks hem toch
teveel geworden.
Fons van Haelst
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Uitnodiging ledenvergadering.
Dit jaar is de ledenvergadering op 3 april in ’t Kockenest. Aanvang: 20:15 uur.
Agenda
1.

Welkom

2.

Verslag secretariaat 2006

3.

Financieel jaarverslag 2006

4.

Plannen voor 2007 en bespreken suggesties

5.

Nestgelegenheid ijsvogel (Paul Vlaanderen)

Paul geeft toelichting op het plan om nestgelegenheid in Kockengen voor de ijsvogel
te maken.
6.

Presentatie Agrarische Natuurvereniging ‘de Utrechtse Venen’ (Gerard van Zuijlen).

De Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen zorgt ervoor dat boeren in onze
regio beheerstaken (nestbescherming, uitgesteld maaien, vluchtheuvels,
slootkantbeheer) kunnen afsluiten bij de overheid, om daarmee de natuur in het
boerenland te kunnen beschermen en behouden.
Gerard is veldcoördinator bij de verenging en is daarmee voor de boeren het
aanspreekpunt voor de beheerstaken. In de presentatie gaat hij in op de
verschillende beheerspakketten die de boeren hebben afgesloten, de resultaten van
de nestmeldingen, de resultaten van de SOVON telling die vorig jaar is uitgevoerd.
Tot slot gaat hij in op resultaten van ons Zwarte Sternproject.
Iedereen is van harte welkom!
Tot 3 april,
Fons van Haelst

25 jaar werken op Queekhoven
Knotgroep Vleuten de Meern en Natuurgroep Kockengen besloten ongeveer 25 jaar geleden om
een gezamenlijk project te doen in de buurt.
Het werd een groot bos bij Breukelen: Queekhoven genaamd.
In het begin kwamen we er lopend aan door het weiland bij een groot hek, waar we over heen
moesten klimmen.
Verder op het terrein stond een grote tent waar we koffie of thee kregen.
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Daarna konden we een handzaagje pakken en gingen verderop voor de bruggetjes in het bos aan
het werk.
Na flink zagen konden we een vuur maken .
We hebben daar flink gezaagd.
Ook hebben we de bruggetjes hersteld om naar het tweede bosje te komen.
Dat was zo veel mogelijk bruggetjes maken op 1 dag.
Daar werd ook met flinke balken gesjouwd en flink getimmerd.
‘s Avonds is bij de grote tent een flinke maaltijd voor de harde werkers geserveerd.
Met natuurlijk een lekker borreltje erbij.
Later hebben we ook in het tweede bosje gezaagd en een lekkere maaltijd genuttigd.
Toen we weer eens in het begin van het bosje aan het zagen, waren kwam Lars (een oude NGK-er)
een keer meewerken.
Na eerst een tijdje te hebben bijgekletst, gingen we weer zagen.
En na een werkdag hadden ze ook een feestavond georganiseerd met een live bandje (Ferry
Forehand) die lekkere dansmuziek speelde.
Na zo´n flinke zaagdag heb je flink wat trek.
Dus zijn we ook een keer met de gezamenlijke groepen wezen gourmetten.
Zeer gezellig en lekker.
En na 25 jaar komen we nog steeds eind januari (laatste weekend januari) bij elkaar om
gezamenlijk te zagen .
Alleen tijden veranderen. We begonnen met de handzaag en nu wordt het voornamelijk met de
motorzaag gedaan en een klein beetje met de handzaag.
En afgelopen januari was dus de 25ste keer dat knotgroep Vleuten de Meern en de Natuurgroep
Kockengen gezamenlijk het project Queekhoven aanpakten.
Dus dat moest gevierd worden met een taart met slagroom erop.
Dit is een impressie van mij (Robert) van 25 jaar werken op Queekhoven
Robert Vlaanderen

Werkdag 3 maart
De werkdag van 3 maart
ging vanwege het zeer
slechte weer niet door; het
regende pijpenstelen.
's Middags werd het echter
nog mooi weer en heb ik wat
plaatjes van het riet
geschoten.
Ben
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Contributie van de Natuur Groep Kockengen bedraagt € 10,00 per jaar. Dit bedrag elk jaar voor 30
november overboeken op bankrekening 94.95.06.079 tnv: Ver. Natuurgroep Kockengen.
Excursies die buiten Kockengen plaatsvinden: denk om consumptiegeld en evt. bijdrage in de reiskosten!!
Voor weekenden geldt een maximum van 50 deelnemers; soms minder! Geef je dus tijdig op
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Colofon
Voorzitter

Fons van Haelst, Kerkweg 102, tel 0346-241918,
fons.van.haelst@capgemini.com

Secretaris

Ben van der Horst, Zwanebloem 5, tel. 0346 – 241185,
benvanderhorst@hetnet.nl

Penningmeester

Bram Paardenkooper, Wagendijk 39, tel. 0346 – 241872, brampaardenkooper@hetnet.nl

Algemeen Bestuurslid
Paul Vlaanderen
Gerard van Zuylen

Landschapsbeheer

Paul Vlaanderen, Pr. Bernhardweg 11, tel. 0346 – 241617,
pvlaand@hetnet.nl

Redactie

Gerard Hooijmaijers, Roerdomp 35, tel. 0346 – 241129,
g.hooymayers@hccnet.nl
Yvon Jonkers, Purperreiger 72, tel. 0346 – 242663,
yvon.jonkers@planet.nl

Nestkastencommissie

Paul Vlaanderen
Fons van Haelst
Wim Tieleman, Kalmoes 6, 0346 – 242059

Amfibieënwerkgroep

Gerard van Zuylen, Heicop 7, tel. 0346 – 576147

Redactie / Distributie NGK nieuwsbrief

Robert Vlaanderen, Kon. Wilhelminaplein 30, tel. 0346 – 242087
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