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Taart

Zoals je weet bestaat de Natuurgroep Kockengen dit jaar 35 jaar.
Een mooie leeftijd om bij stil te staan, en bij een feestje hoort natuurlijk taart
Die was er dan ook op onze fantastische wandeling op 25 april op de fundamenten van kasteel Ruwiel.
Dit is niet de enige activiteit die gehouden is/wordt. Zo was er in het voorjaar een overzichtstentoonstelling in de 
bibliotheek en wordt er door Gerard van Zuijlen en Paul Vlaanderen (de mannen van het eerste uur van de club) een 
kamp georganiseerd. 
De komende jaarmarkt zullen we er ook weer zijn.
Er is de afgelopen periode al veel aandacht voor ons jubileum geweest in de lokale kranten. Gerard van Zuijlen en Ben 
van der Horst hebben hun enthousiaste verhalen ook bij Radio Polderland de ether in kunnen brengen.
Ik moet jullie  bekennen dat ik al een tijdje meeloop met de Natuurgroep. Hoewel ik niet van het eerste uur ben, heb 
ik toch de nodige ups en downs meegemaakt. Maar zoals de club er nu voor staat heb ik nog niet eerder meegemaakt. 
Er worden veel activiteiten ontplooid. De werkdagen worden zeer goed bezocht. In het landschap om ons heen worden 
voorwaarden geschapen om de planten en dieren die hier horen een goede plek te geven. Er worden veel waarnemingen 
gedaan. Deze willen we gaan vastleggen, zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is dat kan bekijken.
We hebben er een bestuurslid bij. Zijn naam is Pieter Hielema. Een zeer welkome versterking van het bestuur.
De vogelcursus en de daarbij behorende excursies zijn weer een groot succes.
In het secretarieel verslag kun je nalezen wat de natuurgroep afgelopen jaar heeft uitgevoerd en dat is niet gering 
kan ik je zeggen.
Vanaf deze plaatst wil ik alle leden en het bestuur feliciteren met dit jubileum en nog vele jaren toewensen.
O ja, de taart was heerlijk.

Ben van der Horst



Jaarverslag secretariaat  2008

Natuurgroep Kockengen, Ben van der Horst
Maart 2009

In het afgelopen jaar heeft de Natuurgroep de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Het bestuur vergadert één keer per zes weken. 
      Samenstelling bestuur:  Voorzitter: Fons van Haelst, 
    Secretaris: Ben van der Horst, 
    Penningmeester: Bram Paardenkooper, 
    Bestuursleden algemeen: Paul Vlaanderen, 
    Gerard van Zuylen en Theo van Schie.
• ARBO: er is meer aandacht voor het toezicht op de werkdagen. Door de motorzagers wordt in koppels van twee 

personen gewerkt om elkaars veiligheid te bewaken.
• De Natuurgroep Kockengen bestaat ultimo 2008 uit 78 leden.
• Het NGK blad heeft een nieuwe stijl gekregen en is vier keer verschenen.
• Een motorzaag met geharde ketting is aangeschaft voor het “onder doorzagen” van stobben.
• De NGK ondersteunt het manifest van de Stichting het Groene Hart.
• De volgende bezwaren zijn aangetekend:

- Aanleg hoogspanningsmast/gebouw in Kortrijk;
- Bouwvergunning aanvraag ten behoeve van de exploitatie van een forellen-visvijver op het 

recreatieterrein Grutto.
• Op de Jaarmarkt was de Natuurgroep Kockengen ook dit jaar aanwezig met een stand, met veel aanloop. Het thema 

was “nestgelegenheid voor vogels”. Ook werd het boek ‘Moerasvogels Aquarellen uit het Groene Hart’ van Hans Geuze 
te koop aangeboden.

• Theo van Schie en Gerard van Zuylen hebben een vogelcursus voor beginners georganiseerd, met in totaal 25 
deelnemers (veel leden). Het was een groot succes. Vijf deelnemers zijn als nieuw lid ingeschreven.

• Er zijn zes leden actief in de nestkasten-commissie. Er hangen eind 2008 in totaal 30 kasten: 11 torenvalk, 12 
kerkuil, 6 steenuil en 1 bosuil. In totaal hebben in 2008 in 6 kasten torenvalken gebroed en in in 6 kasten kerkuilen.

• Fons van Haelst heeft de aantallen broedvogels in de rietlanden en het Polderreservaat geïnventariseerd. De 
resultaten daarvan zijn in het NGK blad gepubliceerd.

• Er is een maandelijkse ganzen- en zwanentelling geweest en een watervogeltelling.
• In de ijsvogelwand die in 2007 is aangelegd heeft meteen in 2008 de ijsvogel gebroed. In het najaar van 2008 zijn 

twee extra ijsvogelwanden aangelegd (Polderreservaat en zuidelijke rietlanden), financieel mogelijk gemaakt door de 
Rabobank (Dividend in de Samenleving).

• Er zijn dit jaar vijf scholen begeleid in het kader van boomfeestdag en andere landschaps-onderhoudsdagen. Op de 
basisscholen is les gegeven. 

• In de bibliotheek van Kockengen is een tentoonstelling ingericht van 35 jaar NGK (tot in maart 2009).
• Meer dan in vorige jaren zijn regelmatig stukjes over de Natuurgroep in de plaatselijke pers gepubliceerd.
• Het broedresultaat van de zwarte stern in het Polderreservaat was aanzienlijk beter dan in 2007: 27 jongen zijn 

uitgevlogen. In totaal waren 18 van de 21 vlotjes bezet.
• De volgende excursies hebben plaatsgevonden

- Excursie naar de pier in IJmuiden;
- Excursie Waverveen (nieuw aangelegd gebied).

•  Werkdagen:
- De opkomst op de werkdagen was zeer goed.
- De eerste werkdag werd ondersteund door de Nationale Natuurwerkdag met veel PR. Er waren vier gasten te 

verwelkomen. RTV Utrecht is deze dag op bezoek geweest om onze werkzaamheden vast te leggen en op TV uit 
te zenden.

-  Het excelbestand verder op in deze uitgave geeft een weergave van het aantal deelnemers en de uitgevoerde 
werkzaamheden op de werkdagen.

- Dit jaar zijn twee werkdagen in augustus gehouden, waarbij boomopslag in de rietlanden is verwijderd.
- Door de vorstperiode is veel riet gemaaid, zowel in de rietlanden noord als rietlanden zuid.



Vogels rond huis en tuin centraal in de vogelcursus.

Op de tweede avond, 19 maart, van de vogelcursus stonden de vogels rond huis en tuin centraal.
De aansluitende excursie, 21 maart, ging naar het Vijverbos in Harmelen.

Op de tweede cursusavond was er eerst een lezing over de vogels die we rond ons huis en in de tuin kunnen waarnemen.
Veel vogelsoorten, die in het bos of bosranden voorkomen, hebben de tuinen, parken en het groen in de dorpen en steden 
ontdekt.
Daar vinden ze voldoende dekking, voedsel, water en nestgelegenheid. En als het groen wat ouder wordt, komen er nog 
meer typische bosvogels bij die voor hun voedsel of nest afhankelijk zijn van grote, oude bomen (boomkruiper, grote 
bonte specht)
Veel van deze soorten rekenen we nu zelfs tot de tuinvogels: roodborst, merel, koolmees. Er is zelfs jaarlijks, tijdens het 
laatste weekend van januari, een landelijke tuinvogeltelling.
Daarnaast zijn er de cultuurvolgers: vogelsoorten die de mens volgen. Deze vogels ontdekten dat er altijd wel voedsel te 
vinden is in de directe omgeving van de mens: mus, spreeuw, turksetortel.
Tot slot zijn er vogels die de gebouwen benutten om er te slapen en te nestelen.  Voedsel zoeken doen ze dan meest 
buiten de bebouwde kom: huiszwaluw, gierzwaluw, kerkuil.
Er zijn dus veel interessante vogelsoorten die we in onze directe woonomgeving kunnen waarnemen. 

Na deze pauze was er “het natuurmoment”, waarbij de cursisten hun bijzondere of opvallende waarnemingen konden 
doorgeven. En waren meldingen van de eerste tjiftjaf, baltsende futen, een groenling in de tuin en een merel met een 
witte kop. En Gerard meldde dat afgelopen week bij het eerste kievitsei was geweest in het gebied van de Utrechtse 
Venen. 
Tijdens het practicum van de lesavond was er aandacht voor nestkasten en vogelzang.
Diverse type nestkasten werden getoond met uitleg over de vogels die er gebruik van kunnen maken. En welke nestkasten 
je zelf in je eigen tuin kunt ophangen.
Bij het onderdeel vogelzang werden 5 algemene tuinvogelsoorten behandeld. Hoe kun je de zang herkennen en, vooral ook, 
onthouden. 

Op zaterdag 21 maart was de excursie in het Vijverbos te Harmelen. Een prachtige zonnige voorjaarsmorgen, met veel 
vogelactiviteit.
Het Vijverbos is een natuurterrein van ca. 23 ha met een gemengd loofbos en diverse waterpartijen en is eigendom van 
het Utrechts Landschap.
Direct bij de start van de excursie werd een boomklever waargenomen bij de parkeerplaats. Hoog boven in een oude wilg, 
in het zonnetje, zat de vogel langere tijd luid te roepen. 
In het Vijverbos waren deze morgen veel vogels te horen en te zien. Doordat de bomen nog kaal zijn waren de meeste 
vogels na enig speurwerk ook goed te bekijken.  De bekende tuinvogelsoorten zoals merel, koolmees, pimpelmees, 
roodborst en vink werden allemaal gezien en gehoord. Opvallend was het grote aantal tjiftjaffen dat werd waargenomen. 
Waarschijnlijk was door het mooie lenteweer de trek vanuit het zuiden op gang gekomen en kwam het front nu voorbij.
Langs de Breudijk kon de polder ingekeken worden en werden stormmeeuw, zilvermeeuw, kievit en buizerd waargenomen. 
In en rond de vijvers waren diverse watervogels actief: wilde eend, krakeend, kuifeend en fuut. 

 fuut op de vijver van het Vijverbos (foto: Ineke de Bruin)



Heel opvallend aanwezig waren de nijlganzen. Verschillende paartjes zaten, luid roepend, achter elkaar aan. 
Een aantal nijlganzen stond op grote brede zijtakken, hoog boven in de bomen, op zoek naar een plek om te broeden. Het 
blijft een vreemd gezicht om dit soort watervogels zo hoog in de boom te zien.

Paartje Nijlganzen, hoog in de boom (foto: Emmie van Leeuwen)

Ook de grote bonte spechten lieten zich goed zien en horen. Een paartje spechten vloog steeds luidruchtig rondjes door 
de boomtoppen om de vijver, en regelmatig werden de roffels gehoord. Eenmalig werd de roep van de groene specht 
gehoord.

Aan het einde van de excursie werd er nog even in de plasjes aan de overzijde van de Tiendweg gekeken. Hier werd de 
Canadagans gezien en een paartje baltsende futen.
Nog een groepje staartmezen, een ekster en weer de roepende boomklever boven in de oude wilg.
En tot slot werd in de berm een eerste hommelkoningin gezien (aardhommel), de lente komt er aan!

Theo van Schie

!

Waargenomen vogelsoorten: 
 
Boomklever  Winterkoning  Vink 
Spreeuw  Roodborst  Vlaamse gaai 
Zanglijster  Pimpelmees  Nijlgans 
Zilvermeeuw  Stormmeeuw  Houtduif 
Koolmees  Kauw   Grote bonte specht 
Zwarte kraai  Merel   Boomkruiper 
Fuut   Wilde eend  Soepeend 
Kuifeend  Buizerd  Knobbelzwaan 
Krakeend  Bruine kiekendief Groene specht 
Turkse tortel  Ekster   Sperwer 
Groenling  Staartmees  Canadagans 
Meerkoet  Waterhoen 
 



Nieuw bestuurslid Pieter Hielema stelt zich voor:

Bij de afgelopen bestuursvergadering ben ik gekozen in het bestuur van 
de Natuurgroep Kockengen.  Een hele eer en een groot plezier. De 
afgelopen jaren (in 2005 ben ik in Kockengen gaan wonen) heb ik ervaren 
dat de Natuurgroep bestaat uit een erg leuke en actieve groep mensen 
waarbij ik me thuis voel. De vraag of ik een actievere rol in de vereniging 
zou willen spelen was voor mij daarom ook niet een al te moeilijke. Ja 
graag, dus. Helaas heb ik geen specialistische kennis op natuurgebied en 
leer ik op dat vlak vooral veel van de andere leden. Mijn rol in het bestuur 
zal daarom meer gericht zijn op het, op een goede manier, zichtbaarder 
maken van de Natuurgroep in Kockengen. Bijvoorbeeld door het schrijven 
van leuke artikelen in de pers of misschien het maken van een website. 
Daarvoor is het wel nodig dat ik eerst, binnen het bestuur, de kat een 
beetje uit de boom kijk en dat is mijn hoofdtaak op dit moment. En 
verder? Nou, ik ben erg actief in de wereld van het polsstokverspringen. 
Zowel op landelijk (secretaris van de Nederlandse Fierljepbond) als op 
regionaal (voorzitter a.i. van de Polsstokbond Holland) niveau. Kijk maar 
eens op www.pbholland.com voor meer informatie.  Voor mijn werk ben ik 
vnl. actief in de woningcorporatiemarkt als interim- en projectmanager 
(ZZP’er).  

Het allerbelangrijkst bewaar ik voor het laatst. Ik ben getrouwd met 
Cecilia en wij hebben een zoon (Kenzo) van vier die sinds september naar 
de Van Doornschool gaat.

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

http://www.pbholland.com
http://www.pbholland.com
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/


NGK Kamp Hemelvaart 2009 (20-24 mei)

In het kader van het 35-jarig bestaan van de 
Natuurgroep Kockengen hebben Paul en Gerard in de 
aloude traditie weer een kamp georganiseerd. Dit keer 
naar de Peel. De organisatie was prima, het kamperen 
bij de boer was minder primitief dan (door mij) 
gedacht en we hadden als NGK een mooi eigen veld om 
te koken en te ontbijten. Het aantal deelnemers 
varieerde in het weekend tussen de 12 – 15 man / 
vrouw.

De weergoden waren ons bijzonder goed gezind, zodat we 4 dagen lang voluit hebben kunnen wandelen, 
planten en vogels kunnen bekijken en uiteraard de nodige terrasjes mee kunnen pikken.
Bijzonder was de avondexcursie om de nachtzwaluw te beluisteren. Tussen het gezoem en geprik van de 
muggen door hebben we uiteindelijk twee nachtzwaluwen horen snorren.
De Peel bestaat eigenlijk uit twee gebieden: de Groote Peel en de Mariapeel. Het aantal bezoekers aan 
beide uitgestrekte gebieden was - ondanks het Hemelvaart weekend – vrij beperkt. Voor één eendje kon het 
weekend niet meer stuk, dankzij de inzet van een paar helden (zie foto) werd het bevrijd uit een benarde 
situatie.

Uiteraard was er naast de plantjes (paar soorten zonnedauw), de vele 
libellensoorten, een treintje processierupsen ook de nodige aandacht voor de 
vogels. Tijdens het weekend zijn de volgende (93!) soorten waargenomen.

Aalscholver, blauwborst, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomklever, boomkruiper, 
boompieper, boomvalk, bosrietzanger, bosuil, bruine kiekendief, buizerd, dodaars, 
ekster, fazant, fitis, fluiter, fuut, geelgors, gekraagde roodstaart, gierzwaluw, 
goudhaan, goudvink, grasmus, graspieper, grauwe gans, grauwe vliegenvanger, groene 
specht, groenling, grote bonte specht, grote Canadese gans, grote lijster, heggenmus, 
holenduif, houtduif, houtsnip, huismus, huiszwaluw, kauw, kievit, kleine Canadese gans, 
kleine karekiet, kneu, knobbelzwaan, koekoek, kokmeeuw, koolmees, kuifeend, 
meerkoet, merel, nachtegaal, nachtzwaluw, nijlgans, paapje, patrijs, pimpelmees, 
putter, rietgors, rietzanger, ringmus, roek, roodborst, roodborsttapuit, scholekster, 
slobeend, spotvogel, spreeuw, sprinkhaanzanger, staartmees, steenuil, tafeleend, 
tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, Turkse tortel, veldleeuwerik, vink, vlaamse gaai, 

waterhoen, waterral, wespendief, wielewaal, wilde eend, winterkoning, wintertaling, witte kwikstaart, wulp, zanglijster, 
zomertortel, zwarte kraai, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwartkop

De bijgevoegde foto’s zijn van Agnes en Robert.

Fons van Haelst

NGK HELDEN



Processierups

Zonnedauw

Breed Wolegras



Jubileumexcursie groot succes

Zaterdag 25 april heeft de Natuurgroep Kockengen, in het kader van haar 35-
jarig jubileum, een wandeltocht gemaakt naar het voormalig Kasteel Ruwiel.

De wandeltocht ging van Kockengen via de Bosdijk en de Boterwal naar de 
resten van Kasteel Ruwiel. 

Precies 35 jaar en één dag eerder, op 24 april 1974 organiseerden Gerard van 
Zuylen, Han Dijkers, Johan en Cor de Kruif de eerste excursie van de 
Natuurgroep Kockengen 

Paul Vlaanderen had deze wandeltocht minutieus voorbereid en gezorgd voor 
een mooie route waarbij we zo veel mogelijk de verharde wegen meden. Als 
vakkundig gids begeleidde Paul Vlaanderen de tweeëntwintig deelnemers en 
verraste hen met mooie historische wetenswaardigheden. 

We zagen bijzondere en zeldzame planten in de omgeving van Kockengen zoals 
Gulden Boterbloem, Slangenwortel, Kleine Valeriaan en Waterviolier. 

Tijdens de wandeling zagen en hoorden we (of eigenlijk vooral Theo) maar 
liefst 56 vogelsoorten, waaronder de eerste Gierzwaluwen, Zwarte Sterns en 
Koekoeken van 2009. Daarnaast was het natuurlijk genieten van de op dit 
moment zeer actieve weidevogels zoals Grutto, Scholekster, Kievit en 
Tureluur. In het riet hoorden we onder andere de Sprinkhaanzanger, Rietgors 
en Rietzangers.
Op de oude resten van het Kasteel dronken we gezellig koffie en was er een 
prachtige verjaardagstaart met de tekst 35-jaar NGK.

De wandeling werd afgesloten met een kopje koffie in Abrona, Kockengen



Verslag van de ledenvergadering op 6 april 2009.

• Het secretarieel jaarverslag is besproken en goedgekeurd (zie bijlage)
• Het financieel jaarverslag is goedgekeurd met de volgende aanvullende notities:

o Vanaf dit jaar (2009) besluiten we over te stappen op een jaarrekening met, voor de grotere bedragen, 
balansposten. Hierdoor zal een kleine verstoring optreden in de verslaglegging van 2009 in verband met 
de vogelcursus en de ijsvogelwand. 

o Vanaf 2009 worden geen cash posten meer geaccepteerd.
o Grote uitgaven buiten de begroting mogen alleen na overleg met het bestuur.
o De jaarrekening voor 2008 blijft zoals hij is.

• De begroting voor 2009 is goedgekeurd met de volgende aanvullende notities:
o Uitgangspunt voor deze begroting is een sluitende begroting geweest.
o Een sluitende begroting geeft ruimte voor 1055 Euro voor de post Beheer en Onderhoud. Dit zal ruim 

voldoende zijn voor 2009.
o Voor toekomstige begrotingen (vanaf 2010) reserveren we een gemiddeld bedrag voor de post Beheer en 

Onderhoud op basis van ervaringscijfers van eerder jaren + eventueel bekende afwijkingen daarop. Als 
richtbedrag werd hiervoor 1000 Euro genoemd.

o Aan de begroting worden nog twee posten toegevoegd: 
 Voor het riet maaien een debet en creditbedrag.
 De inkomsten uit de vogelcursus worden toegevoegd en opgenomen in de reserve.

•  Pieter Hielema wordt gekozen tot bestuurslid.
• In het kader van het 35 jarig jubileum kennen we drie activiteiten:

o Een tentoonstelling in de bibliotheek van Kockengen (periode januari – maart).
o Een kamp (21 – 24 mei).
o Een wandeling onder leiding van Paul (25 april).

• Alle nestkasten zijn in de periode april/mei 2008 gecontroleerd. 50% van de nestkasten was bezet, wat gezien 
wordt als een goede score. De extra steenuilkasten richting Haarzuilens hebben nog niet tot succes geleid.

• Ledenlijst
o Besloten wordt om leden die sinds 2005 niet meer betaald hebben te royeren. Om niet per abuis toch de 

verkeerde mensen te royeren wordt de kandidatenlijst rondgestuurd naar bestuursleden om indien nodig 
mensen persoonlijk te benaderen.

o Leden die het afgelopen jaar niet betaald hebben worden via e-mail herinnerd aan de afdracht.
o Een drietal leden zijn niet in het bezit van een computer met internet en moeten het Natuurblad en 

betalingsherinneringen op papier ontvangen.
o Agendapunt voor de volgende vergadering: Ledenaantal vergroten? Is dit wenselijk? En zo ja, in welke 

vorm?
•  Wandeltocht

o Besloten is om de wandeltocht intern te houden. Daarmee besluiten we ook om bij het 35 jarig jubileum 
geen grote actie met externe contacten te doen.

o Wel gaan we in de loop van het jaar een lijst opstellen van de externe contacten waarmee we binnen ons 
NGK-netwerk te maken hebben.

• Kamp
o Het geplande jubileumkamp gaat door. 16 mensen hebben zich opgegeven.

• Veiligheid
o Dit agendapunt wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de eerstvolgende bestuursvergadering.

• Rondvraag
o Bram is naar een bijeenkomst over het Rabofonds Dividend van de Samenleving geweest. Hier zijn veel 

mogelijkheden voor financiering, mits we aan de voorwaarden voldoen. Bram mailt deze voorwaarden 
rond.

 Dit agendapunt voegen we toe aan de komende bestuursvergadering.
o Pieter vraagt hoe we om willen gaan met waarneming.nl. We nemen dit op in het komende NGK blad en 

zetten het onderwerp op de agenda van de komende bestuursvergadering.



Zwarte stern vlotjes weer uitgelegd in het 
polderreservaat.

Tekst en foto's: Theo van Schie, Jan van Wijk

Jaarlijks broeden er zware sterns in het polderreservaat 
van Kockengen. Ze broeden daar op de nestvlotjes die door 
de Natuurgroep Kockengen worden uitgelegd. 
Vorig jaar was de broedkolonie in het polderreservaat zeer 
succesvol, er vlogen in totaal 27 jonge zwarte sterns uit.
Wat zal er in 2009 gebeuren?

De voorbereidingen voor het broedseizoen 2009 beginnen 
ruim voordat de zwarte sterns terugkomen. 
Begin april zijn de nestvlotjes uit de winterstalling gehaald en 
nagekeken en waar nodig gerepareerd. Op 4 april, de laatste 
NGK-werkdag van het seizoen, zijn de vlotjes van een natte 
kleilaag voorzien en te drogen gelegd.
Eind april zijn de vlotje uitgelegd in twee sloten van het 
polderreservaat, in elke sloot 10 vlotjes.
Op de vlotjes werd over de inmiddels opgedroogde klei een 
laag draadwieren (“flap”) aangebracht.
Daarover komt de uiteindelijke afdeklaag; bij een sloot 
bestaat deze uit een omgekeerde graszode en in de andere 
sloot uit een verse laag (veen)bagger.
Met een touw en een zware steen als anker worden de vlotjes 
op hun plaats gehouden.
De vlotjes zijn goed te zien vanaf het wandelpad over de dijk 
langs het Heicop.

De eerste zwarte sterns zijn inmiddels al weer gezien. Op zondag 19 april werd de eerste overvliegende zwarte stern 
gezien. Later, op 25 april tijdens de NGK jubileumwandeling, werden er 3 waargenomen.
De eerste groep zwarte sterns (12) die op de nestvlotjes zaten werden op zondagmorgen 10 mei gezien.
In de avond bleek dat op die dag al het eerste ei was gelegd. Enkele dagen later was dit ei weer verdwenen. 
Waarschijnlijk was er sprake van legnood, de stern moest letterlijk 
even zijn ei kwijt, en is ook geen verdere activiteit rond de vlotjes 
waargenomen.

Ook andere dieren hebben de vlotjes weer ontdekt. Op 4 mei zat er 
een kuifeend op een van de vlotjes te rusten En op de avond van 7 mei 
zat een roodwangschildpad te zonnen op een van de vlotjes. Nu maar 
afwachten wat het broedseizoen verder zal brengen, in 2008 waren 
rond 20 mei de legsels compleet en zaten alle sterns te broeden.
Ook dit jaar wordt de broedkolonie weer nauwgezet gevolgd door Paul 
Vlaanderen en Theo van Schie.



  
Vogelcursus op bezoek bij weidevogelboerderij

De deelnemers van de vogelcursus hadden op zaterdag 18 april een bijzondere weidevogelexcursie op het bedrijf 
van Joop van Weerdenburg.
Joop en zijn dochter Baukje gaven een rondleiding over hun bedrijf en vertelden over hun inspanningen voor het 
behoud van de weidevogels. Gezeten op een platte wagen achter een trekker werden de cursisten rondgereden over 
de weilanden.
Op een mooie voorjaarszaterdagmorgen 14 april om 10.00 uur verzamelden de cursisten zich op het erf van de 
boerderij van Joop van Weerdenburg aan de Ter Aase Zuwe.
Joop en zijn dochter Baukje gaven eerst een inleiding over het bedrijf, het agrarisch natuurbeheer, de effecten op 
hun bedrijfsvoering en de resultaten. En die zijn spectaculair te noemen!

Van Weerdenburg is lid van de Agrarische Natuurvereniging De Utrechtse Venen. Deze vereniging is actief in het 
westelijk veenweidegebied van de provincie Utrecht en telt zo’n 500 leden.
Leden kunnen via de overheid contracten afsluiten voor weidevogelbeheer (nestbescherming en uitgesteld maaien) 
en ook nog ‘last minute’ contracten via de Agrarische Natuurvereniging, zoals vluchtheuvels voor de 
kuikenoverleving. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een pakket slootkantbeheer af te sluiten. De vereniging 
zorgt ook dat er voldoende vlotjes voor de Zwarte Stern aanwezig zijn in het veenweidegebied. Er bestaan dus 
verschillende contracten, allemaal gericht op de bescherming van de natuur in het agrarische gebied.
Op het bedrijf van Van Weerdenburg zijn meerder contracten afgesloten, die gezamenlijk een pakket van 
maatregelen vormen specifiek afgestemd op de weidevogels en op de slootkantplanten. Zo’n verzameling van 
maatregelen op een bedrijf wordt ook wel Mozaïekbeheer genoemd. 

Voor inspanningen voor weidevogelbeheer ontvangen de deelnemers van de Agrarische Natuurvereniging een 
beheersvergoeding van de overheid en eventueel ook nog via de vereniging als er een ‘last minute’pakket is 
afgesloten. De vereniging kent ook nog een bonussysteem. Daarbij ontvangt de deelnemer een vergoeding per nest. 
Zodra er een nest wordt gevonden, wordt deze aangemeld bij de veldcoördinator van de Agrarische 
Natuurvereniging (Gerard van Zuijlen). De veldcoördinator zorgt na aanmelding dat binnen 5 dagen het nest wordt 
gecontroleerd. Per soort is het bedrag verschillend, nesten van zeldzame soorten kennen een hogere vergoeding dan 
van de meer algemene soorten.
Bij het slootkantbeheer ontvangt de deelnemer van de overheid een vergoeding per strekkende meter slootkant. 
Ook hierbij heeft de vereniging een bonussysteem ontwikkeld. Voor bijzondere plantensoorten wordt een 
vergoeding per soort uitbetaald.

Joop en Baukje geven uitleg aan een aandachtig publiek

De resultaten van al deze maatregelen op het bedrijf van Van Weerdenburg zijn spectaculair te noemen. Met 
gepaste trots liet Joop de resultaten over de afgelopen jaren zien.

Aantal nesten Aantal nesten Aantal nesten Aantal nesten Aantal nesten
vogelsoort In 2001 In 2004 Ìn 2005 In 2006 In 2007
Kievit 17 25 37 42 32
Grutto 23 41 35 39 43
Tureluur 5 16 19 31 38



  
Scholekster 1 5 8 8 3
Slobeend 4 6 5 1 6
Kuifeend 0 3 5 10 7
Krakeend 0 0 0 1 3
Totaal: 50 96 109 132 132

In 2008 (nog niet in de tabel) was er een lichte daling van de aantallen, deze werd veroorzaakt door predatie van de 
nesten, vermoedelijk door de hermelijn. Maar zo veel nesten op amper 30 ha is zeer spectaculair te noemen. Zeker 
als we dit afzetten tegen de landelijke tendens van als maar dalende aantallen weidevogels.

Tegenover de inkomsten uit de contracten staan echter ook verminderde inkomsten. Door het later maaien mist Van 
Weerdenburg een deel van de eerste (mei) snede van het gras. En dit is het meest voedzame gras van het seizoen. 
Het langere gras dat nu in juni wordt geoogst, heeft een veel lagere voedingswaarde. Dit heeft uiteraard effect op 
de melkgift van de koeien. 
Het is voor Van Weerdenburg amper winstgevend om aan weidevogelbescherming te doen. Maar het plezier dat Joop 
en Baukje er aan beleven, maakt ook wel weer veel goed. Joop maakt zich echter wel zorgen over de veranderingen, 
die in 2010 op komst zijn in de contracten en vergoedingen. Hij hoopt dat het nog rendabel blijft voor zijn bedrijf.

Op de platte wagen door het weiland op zoek naar weidevogels.

Na deze inleiding werd de trekker met platte wagen uit de schuur gehaald. Midden op de kar werd een rij strobalen 
gelegd, die als zitbank functioneerde. Met 20 personen op de kar reed de trekker langzaam het weiland in.
Doordat de weidevogels min of meer gewend zijn aan de trekker, zien ze dit niet als een gevaar en blijven rustig op 
de grond bezig met voedsel zoeken, balts of broeden. Dit gaf de cursisten de kans om de weidevogels van dichtbij 
te bekijken. Regelmatig stopte de trekker even en gaven Joop of Baukje uitleg over de nestmarkering en hoe je 
nesten kunt vinden. Een paar keer mochten de cursisten  van de kar af om een nest van dichtbij bekijken. Het zelf 
opsporen van een nest bleek dan niet eenvoudig. 

Nesten zoeken blijkt niet eenvoudig, een nest van slobeend.

Tijdens de rondleiding werden er nog nieuwe nesten ontdekt die nog niet eerder gevonden waren. Op een perceel 
vloog een slobeend op van een nest met volledig legsel van 10 eieren.
De nesten van grutto, kievit, tureluur en slobeend konden van dichtbij bekeken worden en veel gefotografeerd door 



de cursisten.
De slootkanten en ook de weilanden waren prachtig gekleurd door de vele dotter- en pinksterbloemen. Deze bloemen 
trekken insecten aan, die weer voedsel vormen voor de weidevogels en hun kuikens.
De weidevogels waren zeer actief, constant klonk het geroep van grutto, kieviet en tureluur. En overal activiteit van 
weidevogels; balts, voedsel zoeken en achtervolgingen. En niet alleen van vogels, ook diverse hazen werden van dichtbij 
gezien.
De bloemen- en vogelrijkdom, samen met het mooie weer, zorgde voor een heel bijzondere excursie.

Bloemrijkweiland met pinksterbloemen en langs de sloten dotterbloemen 

Terug op het erf werd de kar weer uitgeladen en de strobalen weer teruggelegd in de loods.
Gerard bedankte Joop en Baukje voor de ontvangst op hun bedrijf en de uitleg. 
De cursisten waren zeer onder de indruk en spraken hun respect en waardering uit voor de inzet van Joop en Baukje voor 
het behoud van de weidevogels.

Tekst: Theo van Schie, Gerard van Zuijlen
Foto's: Ineke Griffioen, Marian Mangelsdorf, Marcelle Kasperaitis, Theo van Schie
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Radio Polderland

Op 11 mei zijn Gerard van Zuijlen en Ben van der Horst 
geïnterviewd door Arno v.d. Heuvel in een live uitzending van Radio 
Polderland. Er was speciaal aandacht voor het 35 jarige bestaan. 
Gerard en Ben vertelden enthousiast over de oprichting van de 
Natuurgroep en de huidige activiteiten.

Bijzondere libel waargenomen in polderreservaat.

Op donderdagmorgen 7 mei heeft Ruud van Middelkoop een platbuik waargenomen in het polderreservaat.
Deze bijzondere libellensoort had hij nog niet eerder gezien in het polderreservaat.

Bijgaand twee fraaie foto's van de platbuik gemaakt door Ruud.





Zinkflora bekijken in België

Al een aantal jaren ga ik samen met een groepje mensen op een 
zaterdag in maart/april/mei naar een zinkmijn net onder Vaals in 
België. Om 8.04 uur nemen we de trein uit Utrecht naar Maastricht, 
dan de bus naar Vaals en vandaar de bus richting Eupen waar we (als we 
alle aansluitingen halen) om 11.30 uur 
in Kelmis uitstappen.
We lopen eerst langs een meertje 
waar vroeger het zinkerts werd 
gewassen en waar een grote karper 
van 24 kg werd gevangen die ik snel 
op de foto zette. En ja hoor; je gaat 
soms op je huisdier lijken, oordeel 
zelf maar. De vis werd daarna in een 
grote plastic tas gedaan, gewogen en weer vrij gelaten. Op een 
boomstam die in het meertje dreef, zaten wel dertig 
roodwangschildpadjes te zonnen, er waren flinke grote exemplaren bij. 
Het Polderreservaat staat zo te zien nog wat te wachten wat betreft 
de schildpadjes.    
We lopen verder, want we willen plantjes kijken       
Tussen de Honebach en de Geul ligt een voormalige zinkmijn, een 
bijzonder mooie omgeving rijk aan planten en geschiedenis.   
   
Hier een verkorte lijst met waarnemingen:
Kramsvogel   Koninginnepage
Grote bonte Specht  Dagpauwoog
Groene Specht   Koevinkje
Buizerd    Oranjetip
Witte Kwikstaart  

Zinkboerenkers   Hangende zegge
Zinklepelblad   Judaspenning
Zinkengelsgras    Maartsviooltje
Zinkviooltje   Bingelkruid
Vleugeltjesbloem  Kruisbladwaldstro
Holwortel   Muskuskruit
Narcis (meer dan 2000)  Bosanemoon
Mannetjesorchis   Witte waterkers
Peperboompje   Maagdenpalm
Voorjaarszegge   Rapunzel
Bosgeelster   Blaasjeskruid
Goudveil (2 soorten)  Grootbloemig muur
Daslook    Steenbreekvaren
Grote Schubwortel
Eenbes

Het was een geweldige dag uit 
met z’n zessen met vrijreizen 
of reductiekaartje. 
Bekijk de foto’s maar. Als je 
zin hebt, kan je mee, volgend 
jaar gaan we zeker weer.

Paul Vlaanderen

Koninginnepage
Zonnende roodwangschildpadden
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Tussentijdse bevindingen broedvogeltelling rietlanden

Ook dit jaar inventariseer ik de broedvogels in de rietlanden en in het 
polderreservaat. Hierbij alvast wat tussentijdse bevindingen:
• De rietzanger doet het onverminderd goed, ondanks het vele riet dat 

gemaaid is. 
• De ‘neergang’ van de kleine karekiet zet zich tot nu toe voort. De 

kleine karekiet heeft mogelijk ook last van het feit dat het riet tegen 
het bos in het Polderreservaat gemaaid is, het stukje waar ze in de 
grootste dichtheid zaten.

• Het werken in de rietlanden noord en het bosje van Den Hertog lijkt 
succes te hebben. In het gebied broeden waarschijnlijk snor¸ 
sprinkhaanrietzanger en braamsluiper. Alle drie nieuwe soorten t.o.v. 
vorig jaar. Het maakt het op dit moment een van de boeiendste 
gebiedjes binnen het totale terrein dat ik inventariseer.

• De bruine kiekendief broedt weer in de rietlanden, evenals krakeend, 
kuifeend en knobbelzwaan;

• De zwarte stern lijkt maar moeizaam op gang te komen met broeden in 
vergelijking met vorige jaren. De reden daarvan is mij niet duidelijk. 

• Helaas is de ijsvogel dit jaar geen broedvogel. De strenge winter 
(door ijs – geen vis) heeft de populatie ijsvogels teruggebracht en 
onze ijsvogels hebben het waarschijnlijk ook niet overleefd.

• Het succes van de grauwe gans zal niemand ontgaan zijn. Ten opzichte 
van vorig jaar vrijwel een verdubbeling van het aantal broedparen en 
jongen.

Fons van Haelst
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