
De lente komt eraan!!

Toen ik afgelopen weekend terugkeerde van onze wintervakantie, hoorde ik bij het uitstappen het liedje van de 
heggenmus. Eén van de eerste voorbodes van de lente! Dit lentegevoel associeer ik ook met de Natuurgroep die dit jaar 
35 jaar bestaat. De werkdagen worden goed bezocht (een verregende werkdag daargelaten) en er is deze winter weer 
veel werk verzet. Bijzonder is ook dat de vogelcursus voor het tweede achtereenvolgende jaar volgeboekt is. En wanneer 
ook de derde broedwand geplaatst is, kan geen enkele ijsvogel zomaar Kockengen voorbij vliegen.
Vanwege het 35-jarig jubileum wordt er in het Hemelvaartweekend weer als vanouds een kamp georganiseerd, in 
navolging van de vroegere goed bezochte kampen. Ik zou zeggen doe (weer) mee! 
Het jubileum komt ook terug in de tentoonstelling in de bibliotheek. Bovenstaande 
activiteiten zijn terug te vinden in publicaties in de plaatselijke bladen. Meer dan 
vroeger willen we waar mogelijk de publiciteit zoeken.

Kortom ook voor de Natuurgroep Kockengen is het lente! Een mooi voorjaar 
toegewenst.

Fons van Haelst

VOORJAAR 2009	 NATUUR GROEP KOCKENGEN	 MAART

Bestuursbesluit  *ARBO*

Veilig werken staat bij de Natuurgroep hoog in het vaandel. Daarom heeft het bestuur het volgende besluit genomen:
Tijdens de werkdagen wordt er door de motorzagers altijd in koppels van twee personen gewerkt, om elkaars veiligheid te 
bewaken.
Vervolgens zal er op iedere werkdag een toezichthouder zijn om de veiligheid van onze vrijwilligers in de gaten te houden.
Voor alle deelnemers geldt natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk veilig werkt en elke onveilige situatie bij de 
toezichthouder meldt.



Verslag van het rietmaaien in 2009

Eindelijk IJS en dat op een werkdag, zo begon 2009 op 3 januari. Met 2 éénassige motormaaiers met loonwerkers gingen 
we aan de slag in de rietlanden ten zuiden van de N401. 
Met 10 vrijwilligers lukte het om daar te maaien en met veel moeite te verbranden. 
Jaco, Robert en Willem begonnen de overhangende bomen langs de 
oever bij de Joostendammerbrug om te zagen ondanks het dunne 
ijslaagje ter plaatse. Het was een geweldige dag.

Donderdag 8 januari, er lag nog steeds ijs! Aan Niels gevraagd of de 
mensen van het GLOB (Gemeentelijk Landschap Onderhoud 
Breukelen) konden komen helpen om riet te maaien in het 
Polderreservaat. Daar waren de baggeraars bezig geweest om een 
pad door het rietland te maken voor de baggerzuigboot. Het al 
gemaaide riet zat aan de grond vastgevroren. Dat moesten we 
lostrekken om het op een hoop te krijgen om te verbranden. Samen 

met het nieuw 
gemaaide riet 
brandde het geweldig.
Met Bob die de maaimachine bediende en 2 vrijwilliger + Robert en 
Paul zat er behoorlijk schot in het werk. 
Robert en Paul hebben tussendoor ook nog eens 10 kruiwagens met 
elzenopslag uit de oevers van de schraalgraslanden verwijderd. 
Terwijl de GLOB-vrijwilligers gingen schaatsen, branden Bob, 
Robert en Paul de laatste hopen weg

Zaterdag 10 januari is er een extra oproep uitgegaan om riet te 
maaien in de zuidelijke rietlanden tussen de Teckopseweg en 
Schutterskade met slechts één reactie van Bas, wat nu? Toch maar 

eens gaan kijken of er toch nog meer NGK-ers kwamen of alleen maar 
de 2 loonwerkers die besteld waren. Misschien had we in de oproep moeten zetten; ‘we gaan het dotterland weer 
herstellen! Of redden!’
Gelukkig kwamen Bas (was al bekend) en Pieter met zoon en schoonzus helpen, ze hadden naar ons lopen zoeken aan de 
andere kant van het dorp, de Teckopseweg is schijnbaar onbekend in ons dorp.  
Schaatsers en voorbijgangers reageerden positief met “Ha, we krijgen de dotters weer terug”. De dhr. de Boer van nr. 10 
kwam langs en vond dat we goed bezig waren, die dotters moeten weer terugkomen! zei hij, Ik word lid van de club en gaf 
meteen € 10,-. Hij prees ook het maken van de IJsvogelwand en vertelde dat er die week een IJsvogel tegen de ruit was 
doodgevlogen (alle moeite voor niets dacht ik???).
Ook Robert kwam nog helpen, maar stapte al gauw in een muskusrathol, 
haalde 2 flinke natte poten en ging weer snel naar huis. Om 12.30 uur 
was een strook van 80 x 20 meter gemaaid, het riet werd op rillen 
gelegd, maar de wind bleef uit, toch maar weer hopen maken dat 
brandde makkelijker. Een houtsnip en een fazant vlogen verschrikt op 
uit het rietland en de zon ging onder in Kamerik, de maan kwam net 
boven de horizon in Kortrijk op. Wat een mooie beleving aan het slot 
van deze extra werkdag. De helft van het gemaaide riet was verbrand 
en met pijn in onze armen en benen keerden  we om 17 uur naar huis.

Maandag 12 januari heb ik de rest kunnen branden. De loonwerkers 
waren op het naast gelegen rietland van VNLB (Vrijwillig Natuur en 
Landschap Behoud) aan de slag gegaan en hebben het gemaaide riet in vuur omgezet.   De dooi trad jammer genoeg in.

Woensdag 15 januari had Gerard de moed om met de 2 loonwerkers het laatste stuk rietland van het VNLB te maaien en 
branden, terwijl Paul en Robert met Erfgoed Utrecht en 50 schoolkinderen aan de Grote Heicop werkte om het moeras 
boomvrij te maken.
Al met al een staaltje van aanpakken van de NGK met de hulp van de mensen van het GLOB  en de firma Verduijn.

Paul



Contributie

In november is aan alle leden een 
mail verzonden om de contributie 
voor 2009 te betalen.
Helaas is dit niet door iedereen 
gedaan.
Hierbij het verzoek dit alsnog te 
voldoen.

Het bedrag van  € 10,00 kun je 
overmaken op rekening nummer 
94.95.06.079 t.n.v. vereniging 
Natuurgroep Kockengen.
Dit bedrag is per gezin/adres.
Misschien is het handig dit 
automatisch jaarlijks over te 
maken.

Alvast bedankt

Gezamenlijke vrijwilligersdag langs de Vecht

Onderstaand bericht is ontvangen van de heer Jaap Zaagman van 
Landschap Erfgoed Utrecht.
Vind je het leuk om hieraan deel te nemen meld je dan voor 19 maart 
aan bij Ben van der Horst          (benvanderhorst@hetnet.nl )

Beste mensen,
Op initiatief van de Vechtplassencommissie is er een plan ontwikkeld om 
het jaagpad langs de Vecht te herstellen. D.w.z. afzetten van de 
begroeiing tussen wal en Vecht, zodat je vanaf de wal zicht houdt op het 
water en vanaf het water op de wal. Waar mogelijk zal in de toekomst het 
jaagpad echt hersteld worden en worden mogelijk oude draaipalen 
teruggeplaatst. Er is gekeken naar een lang traject tussen Loenen en 
Maarssen, maar een realisatie in één keer is niet haalbaar. Er zijn twee 
eigenaren bereid gevonden waar op korte termijn een start gemaakt kan 
worden met het afzetten van het hout. Landschap Erfgoed Utrecht neemt 
het initiatief om samen met de Vechtplassencommissie  en de gemeente 
Breukelen een gezamenlijke werkdag te organiseren op zaterdag 21 maart 
van dit jaar. Wij willen de groepen uit de regio, maar ook groepen die 
verder weg zitten, oproepen aan deze gezamenlijke werkdag deel te 
nemen. Wij hopen met circa 60 personen op deze manier gezamenlijk het 
winterseizoen af te kunnen sluiten en tegelijkertijd aan de bewoners van 
de streek te laten zien, wat er mogelijk is dankzij vrijwilligerswerk. 
Het takhout zal aansluitend aan de werkzaamheden gechipt worden en een 
bescheiden catering mag op deze dag uiteraard niet ontbreken.  Ik wil 
iedereen oproepen dit aanbod intern te bespreken en bij een positieve 
reactie aan mij de schatting door te geven met hoeveel mensen je denkt 
te komen. Als er te veel animo is voor deelname zullen wij of meer locaties 
moeten zoeken, of als dat niet lukt nee moeten verkopen aan de laatste 
aanmeldingen. Ik wacht in spanning op jullie reacties.
Dat was het en mogelijk tot 21 maart, de eerste lentedag.

Met vriendelijke groet,
Jaap Zaagman 
Hoofd uitvoering en vrijwilligerswerk 

Neemt u ook eens een kijkje op de 
vernieuwde website van Landschap Erfgoed 
Utrecht:
www.landschaperfgoedutrecht.nl 
 
Landschap Erfgoed Utrecht
Postbus 121
3730 AC De Bilt
t030-2205534
m06-22485973
f030-2205544

Jubileumwandeltocht op 25 april 2009
Vertrek om 7.00 uur bij “De Rustende Boer’ op de 
Driestammenweg.

24 april bestaat de Natuurgroep Kockengen 35 jaar.
Omstreeks die datum waarop de eerste natuurtocht is 
gehouden, zijn we de laatste jubileumjaren (25 en 30) ook weer 
op pad gegaan, ’s morgens vroeg zoals op de eerste keer. 

Deze keer weer een tocht die het asfalt zoveel mogelijk 
vermijdt. Een tocht van 4 á 5 uur om de schoonheid en de 
bekoring  van het polderlandschap te aanschouwen en te beleven.   
Een tocht langs 5 natuurgebiedjes in onze omgeving. 
Neem vrienden en kennissen mee op deze unieke tocht.

Wandel dus mee op 25 april

Meer info bij Paul Vlaanderen (0346-241617)
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Natuurgroep Kockengen sluit werkseizoen af
 
Kockengen: Afgelopen zaterdag heeft de Natuurgoep Kockengen het werkseizoen na vijf 
werkdagen weer gesloten.
 
Het was een productieve dag waarbij een flinke groep van 15 vrijwilligers uit Kockengen en omgeving 
de handen uit de mouwen staken.
De werkdag werd afgesloten met een hapje en een drankje.
 
Traditiegetrouw organiseert de, dit jaar jubilerende, Natuurgroep in het winterseizoen op de 
eerste zaterdag van elke maand een werkdag.
De eerste werkdag, op de eerste zaterdag van november, valt samen met de landelijke 
natuurwerkdag. Daarna wordt er doorgewerkt tot en met maart.
Dit werkseizoen is er veel aandacht besteedt aan de rietlanden. Daarnaast heeft er ook beheer 
plaatsgevonden in het bosje in het polderreservaat.
 
De laatste jaren neemt het aantal vrijwilligers wat meehelpt toe. Dit betekent dat er regelmatig 
ruimte is om extra zaken op te pakken.
Zo ook deze winter, waarbij naast het gewone werk ook twee ijsvogelbroedwanden zijn gerealiseerd 
en extra veel riet gemaaid is.

 



Kamp.....kamp.....kamp.....kamp
 
Een oude traditie van de Natuurgroep herleeft: we gaan weer een kamp organiseren. Naast dat het enorm gezellig is 
op zo'n kamp leer je in korte tijd ook ontzettend veel over de natuur. En vooral voor de cursisten van de vogelcursus 
(ook die van vorig jaar) is dit een uitgelezen kans om nieuwe vogelsoorten en hun geluiden te leren kennen. Wat dacht 
je van nachtzwaluw, blauwborst, roerdomp, sprinkhaanzanger?
 
Het kamp zal plaatsvinden in 
het Hemelvaartweekend van 21 
mei tot en met 24 mei nabij het 
unieke natuurgebied De Peel op de 
grens van Brabant en Limburg. Zo 
nodig kun je ook een deel van deze 
periode komen. En kinderen zijn 
uiteraard ook van harte welkom.
 
We gaan kamperen op minicamping 
't Rouweelse Veld in Kronenberg 
(www.rouweelseveld.nl/), een paar 
kilometer ten oosten van de 
Mariapeel. Je moet dus je eigen 
tent meenemen. We kunnen er met 
30 personen terecht. Haast je dus 
met de opgave! Er staan ook 
een pipowagen en een bungalowtent 
op de mini-camping. Dit moet je wel zelf reserveren. Het eten 's morgens en 's avonds doen we traditioneel   
gezamenlijk (zie foto), dus daar hoef je je geen zorgen over te maken; alleen hier en daar een helpende hand. 
 
Volgens Wikipedia: 'De Peel is een grotendeels verdwenen hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies 
Noord-Brabant en Limburg. Het hoogveen bevond zich voornamelijk op de Peelhorst, een geologisch verschijnsel met 
kleilagen op relatief geringe diepte. Restanten van veengebieden op de Peelhorst zijn de Mariapeel en de Deurnese 
Peel.'  
De Deurnese en de Mariapeel is nu een 900 ha groot natuurgebied van moeras en bossen, ontstaan door vervening. En 
daar gaan wij naar toe.
 
Om het kamp verder te kunnen organiseren moeten we weten hoeveel mensen er mee gaan. Graag zo snel mogelijk 
opgave, maar uiterlijk vóór 1 april bij Paul Vlaanderen (mail: pvlaanderen@hetnet.nl  of tel.241617) of bij onze 
secretaris Ben van der Horst: via de mail (benvanderhorst@hetnet.nl) of via de telefoon: 241185. Zodra we genoeg 
opgaves hebben krijg je bericht over meer bijzonderheden, zoals de kosten enz. Bij Paul kun je ook terecht voor 
eventuele vragen.
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Waarneming van de 
roerdomp in Kockengen.

In de afgelopen winterperiode is 
de roerdomp weer gesignaleerd in 
het Polderreservaat te 
Kockengen. Eén van de wensen van 
de Natuurgroep Kockengen is de 
roerdomp weer terug te krijgen 
als broedvogel in Kockengen. Elke 
winter is er wel een roerdomp die 
vanuit Oost-Europa een poosje 
komt overwinteren. Hopelijk 
wordt dit een blijvertje. 
Op 18 februari heeft Theo van 
Schie een roerdomp waargenomen 
langs de Wagendijk ter hoogte 
van de Schutterskade.

Foto gemaakt door Betty van Middelkoop, 
6 februari, Polderreservaat Kockengen. 

Vogelcursus 2009 gestart
door Theo van Schie

Dit voorjaar organiseert de NGK voor de 2e maal een vogelcursus voor beginners.
De cursus, die op donderdagavond 12 februari is gestart, is ook nu weer volgeboekt met 25 deelnemers. Door 
de publicatie in de VAR zijn er dit jaar wat meer deelnemers (6) uit de regio; Wilnis, Maarssen en Breukelen. 

De eerste cursusavond begon met een lezing over de wintervogels: vogels die in de winter opvallend aanwezig zijn in 
onze omgeving.
In het tweede deel van de avond was er aandacht voor verrekijkers en de vele verschillende vogelboeken.
Door omstandigheden kon de eerste lesavond niet in het “t Kockenest” plaatsvinden en is uitgeweken naar de zaal van 
boerderij Segers aan de Wagendijk. Dat bleek geen probleem te zijn, alle 25 deelnemers waren aanwezig.
De eerste excursie, op zaterdag 14 februari, ging op de fiets door de polders ten Noorden van Kockengen. Een groep 
reed via Spengen, Veenkade, Portengen en Bosdijk naar het gebied van Staatsbosbeheer aan de Ter Aase Zuwe. De 
andere groep reed tegengesteld eerst via Portengen naar Bosdijk.  

 Vogels kijken op de dijk langs Groot Heicop (foto's  Emmie van Leeuwen)



Het was een koude, maar zeer mooie ochtend, temperatuur net boven nul, maar droog en zonnig weer. Er werden heel 
wat vogelsoorten waargenomen.
In de poldersloten werden eendensoorten gezien zoals smient, krakeend, slobeend, kuifeend, maar ook knobbelzwanen 
en meerkoeten.

Langs het Groot Heicop werd een bijzonder ganzenpaar gezien: een witte boerengans (ook wel soepgans genoemd) samen 
met een grote Canadagans.
Op menig hek of paaltje zat een torenvalk of buizerd. En er werden diverse Grote Zilverreigers gezien.

Poldersloot met smient, krakeend, knobbelzwaan en meerkoet (foto Judith van Middelkoop)

Spectaculair was de waarneming van een jagende slechtvalk die een smient probeerde te verschalken. En dat deze 
slechtvalk op een paal neerstreek vlak naast een grote zilverreiger. Via de telescoop zijn er foto's van gemaakt. Deze 
zijn helaas niet zo scherp, maar de vogels zijn nog wel herkenbaar.

Grote Zilverreiger en Slechtvalk       Soepgans en Grote Canadagans
(foto Judith van Middelkoop)          (foto Emmie van Leeuwen)



Langs de Veenkade en bij de Bosdijk werden ook diverse kleine overwinteraars gezien zoals de keep, sijs en een grote groep 
van ca. 40 graspiepers.
In het gebied van Staatsbosbeheer aan de Ter Aase Zuwe waren enorme aantallen ganzen aanwezig; vnl. kolganzen, maar ook 
grauwe gans en brandgans.

Deelnemers kijken naar ganzen in Polder Demmerik (l) en naar keep op Veenkade. 
(foto's Macelle Kasperaitis)

Bij café “de Schans” aan de Uitweg troffen de twee excursiegroepen elkaar weer en kon iedereen zich weer opwarmen aan de 
koffie of warme chocolademelk. Daarna fietsten we via Donkereind en Portengen of Veenkade terug naar Kockengen.
In totaal zijn er 42 vogelsoorten waargenomen. Zie onderstaande lijst.

Voor de maand maart staan de vogels rond huis en tuin op het programma met een excursie naar het Vijverbos in Harmelen. 

Waargenomen vogelsoorten :

Smient   Slobeend  Krakeend  Wilde eend
Bergeend  Krooneend*   Soepeend  Kuifeend
Knobbelzwaan  Grauwe gans  Soepgans  Kolgans
Nijlgans   Grote Canadagans Brandgans  Blauwe reiger
Grote Zilverreiger  Meerkoet   Waterhoen  Buizerd
Torenvalk  Slechtvalk  Spreeuw   Huismus
Zwarte kraai  Koolmees  Pimpelmees  Vink
Keep   Sijs   Heggenmus  Roodborst
Vlaamse gaai   Turkse Tortel  Houtduif  Kievit
Zilvermeeuw  Stormmeeuw  Aalscholver  Fuut
Witte Kwikstaart Winterkoning

* in watervogelcollectie aan Donkereind.



 

Dit jaar zijn er twee ijsvogelwanden 
gerealiseerd. Als je daar mee bezig bent ga je 
ongemerkt toch meer in deze beestjes 
verdiepen.
Als je dan bij de Emmaus aan het snuffelen 
bent en je komt dan het vogelboek tegen: 
"Vogel, wie ben je?", 'n Vogelboek voor de 
Jeugd, uit 1949, geschreven door Ko Zweeres 
en met tekeningen van Rein Stuurman, dan krijg 
je toch een warm gevoel.
Lees zelf maar!



Expositie Natuurgroep Kockengen in Bibliotheek 
Kockengen

In het kader van het 35-jarig bestaan van de Natuurgroep Kockengen 
is nog tot 20 maart een tentoonstelling over de Natuurgroep te zien in 
de bibliotheek van Kockengen.

De expositie laat met mooie foto’s en teksten zien hoe 35 jaar geleden 
een start gemaakt werd. In  binnen- en buitenland werden excursies 
gehouden en de Natuurgroep leverde een belangrijke bijdrage aan het 
opzetten en inrichten van het Polderreservaat in Kockengen. 

Ook de huidige activiteiten komen aan bod. Naast het voortzetten van 
de activiteiten van het eerste uur worden voorbeelden getoond van 
activiteiten die we organiseren:

• Na een succesvolle eerste editie in 2008 is in 2009 opnieuw een 
vogelcursus georganiseerd, die ook nu weer ‘vol’ is. 

• De jaarlijkse excursies  naar o.a. de Oostvaardersplassen en de 
pier van IJmuiden. 

• De werkdagen elke eerste zaterdag van de maand in de periode 
november tot en met april in het polderreservaat en de rietlanden 
rond Kockengen. 

Jaarlijks wordt een broedvogeltelling 
uitgevoerd in de rietlanden rond Kockengen en worden voor de zwarte 
stern broedvlotjes neergelegd in het Polderreservaat.  Voor  kerkuil, 
torenvalk, steenuil en bosuil zijn in de omgeving van Kockengen 
nestkasten opgehangen.  Voor de ijsvogel zijn broedwanden geplaatst 
(inmiddels 3). De eerste broedwand vorig jaar heeft direct geleid tot 
het eerste broedgeval van de ijsvogel in het Polderreservaat.

Eind december werden er tussen de 
Kerkweg en korfbalveld vijf ransuilen 
waargenomen
Op de foto (gemaakt door Gerry Mulders) 
zijn van twee uilen de silhouetten te zien.



 

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
Theo van Schie, Kon. Julianaweg 7, tel. 0346 – 241060
Paul Vlaanderen
Gerard van Zuylen

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.

Uitnodiging ledenvergadering Natuurgroep Kockengen.

Datum: 6 april 2009
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Wagendijk 39 (Bram Paardenkooper)

Agenda

1. Welkom

2. Secretarieel verslag 2008

3. Financieel jaarverslag 2008 + vaststellen begroting 2009

4. Samenstelling bestuur
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met Pieter 
Hielema als algemeen bestuurslid.

5       Het 35 jarig bestaan van de Natuurgroep Kockengen

6       Verslag nestkastencommissie (2008)

7       Rondvraag

8 Presentatie / beelden door Bram Paardenkooper van zijn reis 
vorig jaar naar het (bijzonder) afgelegen South Georgia in de 
zuidelijke Atlantische Oceaan. Uiteraard met bijzondere 
aandacht voor de waargenomen vogels.

Iedereen is van harte welkom! Graag vooraf aanmelden (voor 4 april) bij: 
benvanderhorst@hetnet.nl (tel. 241185).

Tot 6 april!
Fons van Haelst
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