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Voorwoord
lezing (lees vooral de uitnodiging) en
natuurommetjes, waaronder de natio
nale tuinvogeltelling op 26 januari, altijd
leuk.
In tegenstelling tot de bomen valt
onze sapstroom met betrekking tot
NGK-activiteiten in de zomer altijd even
stil, maar het was heerlijk om weer op
gang te komen tijdens de Nationale
Natuurwerkdag.
Ik heb weer zin in al die leuke
activiteiten, jij ook?
Maar ga eerst maar even lekker lezen
en kijken.

Na een prachtige zomer en dito najaar
gaan we nu toch naar de winter toe. De
bladeren gaan nu eindelijk vallen door
de koude nachten. Dat de bladeren nog
geen afscheid van de bomen konden
nemen, hebben we ook gemerkt tijdens
onze eerste werkdag dit seizoen. De
sapstroom van de bomen was wel
afgenomen, maar nog niet tot stilstand
gekomen.
Het is nu weer tijd voor een nieuws
brief met veel verslaglegging van onze
activiteiten over iets langere tijd. Je zult
lezen en zien (want veel foto’s), dat we

weer behoorlijk actief zijn geweest. Er
zijn ook weer nieuwe activiteiten
ontwikkeld, zoals de schoonmaakdag
van de bermen in en rondom Kock
engen. Hier was, net als bij de andere
activiteiten, veel animo voor.
Bij de jeugd is er weer nieuwe
aanwas en die ‘gastjes’ zijn hartstikke
enthousiast, het natuurommetje tijdens
de Nacht van de nacht vonden ze
geweldig.
Er staan weer aardig wat activiteiten
op de agenda voor de komende
periode: werkdagen, excursies, een

Tekst: Ben van der Horst
Foto: Hayo Baan
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Afscheid Gerard van Zuijlen

Tijden de algemene ledenvergadering
eind maart heeft Gerard van Zijlen
afscheid genomen als bestuurslid.
Gerard is één van de medeoprichters
van de NGK en heeft veel betekend
voor de vereniging. In het bestuur had

hij altijd de rol van de wetenschappelijke
benadering. Dat past bij Gerard, want hij
is jaren als ecoloog werkzaam geweest
bij de Provincie Zeeland. Gerard blijft
actief in de verenging en zal gevraagd en
ongevraagd advies blijven geven. Tijdens

de algemene ledenvergadering werd hij
bedankt voor zijn jarenlange inzet. Dit
ging vergezeld met een mooie bos
bloemen en wat lekkers.
Tekst & Foto: Ben van der Horst
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Bijzondere boomgaardvogels gespot
Zo was een merelnest op de grond
gevallen en daarna had diezelfde merel
een nieuwe plek gevonden in een kist.
Puttertjes hadden een heel verborgen
nest gemaakt en een paar winterko
ninkjes hadden kans gezien om bij de
opstap van de reuzenschommel in het
stro een plekje te vinden. Bij de
NL-doet actie in maart heeft de jeugd
bij de NGK nestkastjes gemaakt. Op het
terrein van Schulp hebben deze een
prominente plaats gekregen en wordt er
enthousiast gebruik van gemaakt door
koolmeesjes. Iedereen kon even een
kijkje nemen in één van de kasten.

Zaterdagmorgen 12 mei
ging de jeugd van de
Natuurgroep Kockengen
(NGK) op bezoek bij de
boomgaard (en het bos)
van de familie Schulp uit
Breukelen.
Gerrit en Jan-Der k
Schulp, beiden actief lid
van de Natuurgroep, lie
ten hun natuurvrienden
meegenieten van de bij
zondere vogels, die zich
ophouden op het terrein
van Schulp. De jongens
wisten precies te vertel
len, welke vogels zich
waar ophouden. Ook
konden ze veel nestjes
aanwijzen en wisten ze
dit vaak te larderen met
mooie verhalen.

Heel bijzonder was een spotvogel die
met overgave aan het zingen was. De
deelnemers leerden over en genoten
van de imitaties van de vogel. Voortaan
weten ze de spotvogel wel te herken
nen aan de nasale schrille noten tussen
de imitaties door.
Aan het einde van de excursie werden
de 17 deelnemers verrast met lekker
vruchtensap en zelfgemaakte cake.
Lekker buiten in de zon op het terras
kon iedereen zo nog even nagenieten
van een geslaagde ochtend.
Tekst: Pieter Hielema
Foto: Ben van der Horst
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Kockengen Schoon

24 maart heeft de NGK voor de eerste
keer deelgenomen aan de landelijke
actie “Nederland Schoon”. Na de
opening door Annemieke en een
gezamenlijke kop koffie werden er 4
groepen ingedeeld. Gewapend met
grijpers, kruiwagens, de benodigde
veiligheidsmaatregelen en vuilniszakken
gingen 17 vrijwilligers verdeeld in 4
groepen op pad in diverse gebieden in
en rondom Kockengen.

De groepen gingen over het water,
door het dorp, langs de provinciale weg
of door het polderreservaat.
Na bijna twee uur gezellig werken
kwamen de groepen weer bij elkaar.
Onder het genot van een gevulde
koek, die geleverd werd door de MEC,
werd de dag kort geëvalueerd.

De opbrengst inclusief de bijzondere
vondsten:

•
•
•
•
•

20 vuilniszakken vuil
Diverse pallets
Een oud brandblusapparaat
Veel flessen
…

We willen de deelnemers graag
bedanken voor hun inzet en enthou
siasme. Ook Nederland Schoon voor
het leveren van de vuilniszakken, de
MEC voor het leveren van de veilig
heidshesjes en de gevulde koeken van
de Werkspecht en natuurlijk Jan voor de
boot.
Volgend jaar staat 23 maart in de
agenda. Doe je ook (weer) mee?
Tekst: Titia Hielema
Foto: Theo van Schie

Ooievaarsnest op de Sportweg geplaatst

Ooit, in een ver, ver verleden, is – gelijk
met het plaatsen van de lichtmasten van
het ESDO veld – in de hoek en tegen
de Heicop aan een paal voor een
ooievaarsnest geplaatst. De paal stond
er nog, maar het nest was vergaan en
de locatie vergeten.

Ko van Oostrom – voorzitter van de
LBNK – heeft sinds kort een nieuwe
woning aan de rand van het dorp en
met zicht op deze paal. Hij geniet van de
natuur en ziet vanuit zijn huis regelmatig
ooievaars scharrelen. Onderweg naar
een bijeenkomst met de gemeente
kwam de vergeten paal ter sprake. Zou

het mogelijk zijn om deze paal weer van
een kunstnest te voorzien? Het leek Ko
prachtig om uit te kijken op broedende
ooievaars. En omdat we de laatste jaren
eigenlijk elk jaar broedende ooievaars in
het dorp hebben is de locatie ook
kansrijk.
En zo gezegd, zo gedaan. Het bestuur
van onze eigen NGK was enthousiast.
Jan de Lange van de nestkasten
commissie zag mogelijkheden. Sebas
tiaan Verbruggen – voorzitter van de
ESDO – vond het ook een leuk idee. En
daarmee stonden alle lichten op groen.

Jan de Lange maakte in enkele
avonden eigenhandig een schitterend
kunstnest.
Nu alleen de plaatsing nog. Het nest
zit op 12,50 meter hoogte en daar is
een hoogwerker voor nodig. Ons eerste
plan – hulp van de lokale brandweer bleek vanwege aangepast beleid niet
(meer) mogelijk. Gelukkig heeft
schildersbedrijf Jan de Leeuw (van onze
eigen Arjan) ook een hoogwerker, die
(met overhang) precies hoog genoeg
kon.
Dinsdagavond 10 april stonden we
met zijn alleen op de Sportweg. En het
is gelukt – het nieuwe nest is geplaatst.
Er waren heel wat mensen/ partijen

nodig om dit voor elkaar te krijgen.
Iedereen heel erg bedankt voor het
enthousiasme, de inspanning, de hulp.
Nu in spanning afwachten of het
nest gewaardeerd wordt en er een
ooievaarspaartje gaat broeden.

Tekst & Foto's: Pieter Hielema
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De nieuwe privacywetgeving – ook de NGK legt
persoonsgegevens vast
Eind mei 2018 is de nieuwe privacy
wetgeving van kracht geworden. Hierin
wordt extra aandacht gevraagd voor nut
en noodzaak van het vastleggen van
persoonsgegevens. Tevens geeft de
nieuwe wet aan dat “geregistreerden”
hierover geïnformeerd moeten worden
en zijn de rechten voor die personen
beter gedefinieerd.
In de ledenadministratie van de NGK
leggen wij een aantal persoonsgegevens
vast. Dit doen we om leden (en relaties)
te kunnen bereiken en om jaarlijks de
contributie te kunnen innen. Het beheer
van de gegevens doen we zelf en deze
gegevens zijn alleen voor eigen gebruik.
De administrateurs hebben inzicht
in/ toegang tot het muteren van de
persoonsgegevens. Voor bestuurders zijn
dit alleen leesrechten. Bij mutaties wordt
(nog) niet vastgelegd, wie deze mutatie
wanneer heeft doorgevoerd.

In de tabel zijn per persoonsgegeven
de bewaartermijn na beëindiging van
het lidmaatschap te vinden.
De rechten van personen, zoals deze
gelden aangaande de privacy wetgeving,
zijn uiteraard gewoon van toepassing.
Heb je hierover vragen, schroom dan
niet om contact op te nemen met Ben
van der Horst. Horen we niets, dan
nemen we aan dat de huidige leden
akkoord zijn met vermelding in onze
administratie.

Tekst: Pieter Hielema

Persoonsgegeven

Bewaartermijn

Contactgegevens

5 jaar

Adresgegevens

5 jaar

Bankgegevens

5 jaar

Naam lid

Onbeperkt

Suggesties voor
NL Doet?
Zaterdag 16 maart 2019 doen we weer
mee met NL Doet, de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.

De afgelopen jaren hebben we
steeds iets gezelligs met de kinderen van
de natuurommetjesgroep georga
niseerd. Nestkastjes maken, insecten
hotels knutselen, ringslangbroeihoop
aanleggen, etcetera.
Het leek ons aardig als jullie lezers
met ons meedenken voor een nieuwe
NL Doet activiteit. Liefst iets waar
kinderen ook aan mee kunnen doen.
Heb jij een leuk natuuridee om
Kockengen nog iets mooier te maken?
Mail dan naar Annemieke van Steenis.
Uiteraard kun je je plan ook voorleggen,
dan kijken we er samen naar.
En wie weet – zetten we samen
onze schouders onder jouw project.

Tekst: Annemieke van Steenis
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Uilen Ringen
een kerkuilen
kast gemaakt.
Deze was nu
bezet met jonge
uilen. De uilen
werden door
een professio
nele ringer ge
ringd. De kin
deren mochten
de uilen zachtjes
aaien. En dit was
een onvergete
lijke ervaring.

Een spontane oproep van Jan de Lange
om jonge kerkuilen te ringen in Kortrijk
op 8 september liep uit op een
spektakel, waarbij ongeveer 30 bezoe
kers aanwezig waren, waaronder veel
kinderen. We waren te gast bij Nieck
Rietveld. Deze actieve deelnemer aan
het Natuurommetje had met zijn opa

Tekst: Ben van der Horst
Foto's: Else Stekelenburg

Zomerwerkdag 25 augustus 2018

Sommige stukken zijn zo onbegaanbaar en drassig dat de stronken met de boot uit het rietland zijn gehaald

Ondanks de matige weersvoorspelling
hebben we een geslaagde zomer
werkdag gehad op zaterdag 25 augustus
jl. Met ongeveer 15 man/ vrouw hebben
we opslag van bomen en struiken in het
rietland van het Polderreservaat verwij
derd. Dit doen we om het rietland in
stand te houden voor planten en dieren.
De weergoden waren ons goed gezind,
weinig tot geen regen gehad.
Tijdens deze werkdag waren een
aantal mensen van de gemeente Sticht
se Vecht aanwezig om onze werkzaam
heden in beeld te brengen. Dit voor een
promotiefilmpje over de NGK. Het
resultaat vind je uiteraard op onze
website en Facebookpagina en op
https://vimeo.com/289591405

Tekst: Annemieke van Steenis
Foto's: Theo van Schie

Zoveel mogelijk struiken en bomen met kluit en al verwijderd, enkele waren zo breed
dat dicht bij de grond afzagen de enige mogelijkheid was
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Natuurommetje door de Nacht

Op vrijdagavond 26 oktober organi
seerde de Natuurgroep Kockengen een
bijzonder natuurommetje voor de jeugd.
In het kader van de Nacht van de
Nacht werd een nachtexcursie gemaakt
door het dorp, Polderreservaat en de
polder.
Onderweg werd er gespeurd naar
nachtdieren en was er
aandacht voor de in
vloed van het kunstlicht
op de natuur.
In het dorp werd
met behulp van een
bat-detector gespeurd
naar vleermuizen en op
vooraf aangebrachte
plekken met 'smeer'
naar nachtvlinders.
Smeer is een zoet
mengsel van stroop,
suiker en drank, waar nachtvlinders en
andere insecten op afkomen.
Door het regenachtige weer waren
er helaas geen vleermuizen en nacht
vlinders actief. Gelukkig waren er wel
mooie afbeeldingen van nachtvlinders in
het informatiehuisje aanwezig.
Bij het zaklampvissen hadden de
deelnemers, 9 jeugdleden en 6 volwas
sen, meer succes.
Met sterke zaklampen werd in de
heldere slootjes van het Polderreservaat
gezocht naar vissen en andere dieren.
Hierbij werden diverse soorten vissen

gezien en enkele rivier
kreeften.
De excursie ging over
de dijk langs het Heicop
langs de rietvelden naar
het pontje over het
Groot Heicop. Hier is
de invloed van het
kunstlicht al een stuk
minder en konden de
deelnemers de duis
ternis ervaren en met
een speciale nachtkijker
de polder inkijken. Door deze nacht
kijkers wordt het restlicht versterkt en
kun je het landschap en de daar
aanwezige dieren toch goed zien.
Tussen de wolken was de lucht
helder en kon het sterrenbeeld De
Grote Beer (het steelpannetje) goed
worden herkend.

Op de terugweg werd er op een
aantal plekken naar de geluiden van de
nacht geluisterd. En werden Smienten,
Kieviten, Meerkoeten en Grauwe
Ganzen gehoord.
Na afloop van de excursie was er
koffie of limonade met wat lekkers
(gebakken door de fam. Rietveld) en
keken de deelnemers, ondanks een
beetje regen, terug op een spannende
en leerzame nachtexcursie.

Tekst: Theo van Schie
Foto: Ben van der Horst, Theo van Schie
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Wereldrecordhouder en TV-persoonlijkheid
Arjan Dwarshuis naar onze winteravondlezing

Dit jaar hebben we een wel heel
spectaculaire gast voor onze winter
avondlezing gevonden. Iemand die echt
alles weet over het herkennen van
vogels.

Datum & Locatie

Datum: 21 december: 2018
Tijd: 20:00 uur - met inloop vanaf 19:30
uur
Locatie: Overdorp - ruimte De ont
moeting
Entree is gratis evenals een kopje
koffie/thee/fris bij binnenkomst. Graag
vooraf aanmelden bij (Ben van der
Horst) - in verband met reservering van
de ruimte en catering.
Zie ook onze website.

Bronzy Inca

Arjan Dwarshuis heeft in 2016 het
wereldrecord “vogelsoorten observe
ren” op zijn naam gebracht. Hij heeft in
één jaar alle werelddelen bezocht en
tijdens zijn queeste (uitdaging) ruim
6800 vogelsoorten geteld. Arjan is een
jonge gepassioneerde vogelaar, begena
digd verteller en heeft als missie om
mensen – vooral jonge mensen - en
thousiast te maken voor vogels. Hij zegt
daarover “vogels zijn de franje in de
natuur”.
Arjan Dwarshuis richt zich veel op
jongeren. Daarom nodigen we de jeugd
van Kockengen uit.
Voor de leden van de Natuurgroep
is dit ook een bijzonder extraatje. Het
wordt een onvergetelijke avond, dus mis
het niet.

Gorgeted Woodstar

Buff-bridled Inca-finch
Tekst: Pieter Hielema
Foto's: Arjan Dwarshuis
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NGK in het blad Landleven

Jan de Lange en Gerard van Zuijlen
gaan een aantal keer per jaar vogels
ringen in de rietlanden van Kockengen.
Dit ringen dient er voor om vogels te
kunnen volgen: waar worden ze terug
gevangen, welke route hebben ze
afgelegd en hoe oud kunnen bepaalde
vogels worden?
Het blad “Landleven” (sept 2018)
heeft een uitgebreid artikel geschreven
over de nachtelijke avonturen van deze
twee NGK-ers.
Tekst & Foto's: Ben van der Horst
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Hoog water in het polderresevaat

Eind september had het flink geregend.
Een inwoner maakte mij opmerkzaam
op het feit, dat het waterniveau in het
Polderreservaat erg hoog stond. Gezien
de flinke bui en het waterhoogtebeleid
niets verontrustends, dacht ik. Toch ben
ik maar even gaan kijken. De situatie, die
ik aantrof, was wel bijzonder.
De oorzaak was een verstopte pijp
bij het infohuisje, waardoor het water
niet de gewenste route kon volgen en
via de achterkant het polderreservaat in
kon lopen. Gerard heeft een geul
gegraven, waardoor het water weer weg
kon lopen. De pijp is inmiddels ontstopt
en de situatie is weer normaal.
Maar het was wel een bijzonder
gezicht.

Tekst: Ben van der Horst
Foto's: Ben van der Horst, Gerard van
Zuijlen
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Zwaluwtil geplaatst in Kockengen

Op zaterdag 29 september is er
door de Natuurgroep Kockengen
(NGK) een zwaluwtil geplaatst in de
tuin bij de familie de Lange aan de
Wagendijk. De zwaluwtil ligt fraai in het
zich,t zodat voorbijgangers straks in het
voorjaar kunnen meegenieten van de
nestelende huiszwaluwen.

Jan de Lange heeft een grote
inspanning geleverd in de voorbereiding
van dit project. Zo moest er o.a. een
solide fundering gemaakt worden, zodat
de til bij de eerste de beste storm niet
om zou kunnen waaien.

2018 is door vogelbescherming NL
en Sovon aangewezen als “jaar van de
huiszwaluw”. Een prima aanleiding voor
de Natuurgroep om extra aandacht aan
deze bijzondere vogelsoort te besteden.
Met dank voor een financiële bijdrage
van 2500 euro van gebiedsontwikkelaar
BPD – verstrekt als tegenprestatie voor
ondersteuning bij het maken van een
beplantingsplan – en een bijdrage uit het
IJsvogelfonds van Vogelbescherming NL
kon dit plan voor een zwaluwtil uit
gevoerd worden.

De huiszwaluw is een echte cul
tuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in
steden, dorpen of gehuchten aan allerlei
typen gebouwen. De zwaluwen zijn
weer vertrokken naar hun winterverblijf
in Afrika. Volgend voorjaar, als ze in april
weer terugkomen naar Nederland, zal
de vogeltjes een mooi nieuw onder
komen te wachten staan.
Tekst: Pieter Hielema
Foto's: Theo van Schie
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ARBO
gersorganisatie Landschap Erfgoed
Utrecht (LEU) heeft er voor gezorgd,
dat we 40 nieuwe helmen konden
ontvangen. En hier zijn we ontzettend
blij mee.
Via het LEU konden we ook voor
een sterk gereduceerd tarief een
opfriscursus motorkettingzagen volgen.
Gert en Ben zijn hier naar toe geweest
en hebben de nieuwste inzichten in het
veilig werken weer tot zich genomen.
Zo werd er gewerkt met een valbe
veiliging in knotbomen. Een bijzondere
ervaring. Veiligheid begint bij bewust
wording van de eventuele risico’s. Met
gezond boerenverstand kom je al heel
ver. De wet vraagt soms meer.
De Natuurgroep Kockengen heeft
veiligheid in een hoog vaandel staan.
Niet alleen omdat dit van de wet moet,
maar omdat we zuinig willen zijn op
onze vrijwilligers. We maken bij de
werkdagen draaiboeken, waarbij de
eventuele risico’s in kaar t worden
gebracht. We proberen deze risico’s
vervolgens te minimaliseren. We dragen
helmen en handschoenen. De ladders
moeten gekeurd zijn. En de vrijwilligers
die met motorkettingzagen werken,
moeten gecertificeerd zijn.

ARBO vraagt ook onderhoud.
Helmen blijven officieel maar vijf jaar
goed en moeten dan vervangen wor
den. En dit jaar was dat weer aan de
beur t. De overkoepelende vrijwilli

Tekst: Ben van der Horst
Foto's: Gert van Loo, Ben van der Horst,
Theo van Schie
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Uilen in NGK opslagplaats

Tijdens een recent bezoek aan onze opslagplaats zag Theo een Steenuil in de
schuur zitten. Het beestje was tot op twee meter te benaderen. Prachtig mooi,
jammer dat ik daar niet bij was.
Jan heeft in overleg met de eigenaar een nestkast opgehangen. Nu maar
afwachten of dat succesvol wordt.
Bijzonder was, dat er in de opslag ook sporen van de kerkuil gezien zijn.
Tekst: Ben van der Horst
Foto: Theo van Schie

Agenda
1-dec-18

Werkdag in Polderreservaat

21-dec-18

Winteravondlezing Arjan Dwarshuis

5-jan-19

Werkdag

26-jan-19

Natuur-ommetje Jeugd Nationale tuinvogeltelling

2-feb-19

Werkdag

16-feb-19

Vogelexcursie

2-mrt-19

Werkdag

15-mrt-19

Natuur-ommetje Jeugd NL-Doet

24-mrt-19

Opschoondag in Kockengen

29-mrt-19

Algemene Leden Vergadering
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Eerste werkdag winterseizoen
Op de planning stond een wilgen
bosje dat na 6 jaar weer aan de beurt
was om afgezet te worden.
Vooraf aan de werkdag is er een
voorwerkdag geweest om alvast een
pad vrij te zagen en een plek te maken
voor het vuur.

kinderen bij waren. Er is flink gewerkt en
er werd genoten van het mooie weer. Al
het dunne hout ging op het vuur dat
werd beheerd door onze vuur-vrouwen
Titia en Annemieke.

Op 3 november was het weer zover, de
start van het werkdagenseizoen. We
konden weer gebruik maken van de

website van de
‘Nationale natuur
werkdag’ om onze werkdag te pro
moten. Hierop hebben 3 mensen
gereageerd van buiten de vaste groep.
De kennismaking met het werken in het
landschap is hen goed bevallen en ze
hebben beloofd nog eens terug te
komen. Dat klinkt alvast goed.

Vooraf aan de werkdag werd een
toelichting gegeven op het doel van de
uit te voeren werkzaamheden. Dit
wilgenhakhoutbos dient een keer in de
5 à 6 jaar afgezet te worden. Om het
een wilgenhakhoutbos te laten zijn
moeten opgaande bomen ook omge
zaagd worden. Dit betekent dat er dan
ook aanwezige eiken omgezaagd moe
ten worden. Voordeel is wel dat die
gewoon weer uitlopen, maar dan niet

als een opgaande boom. Doe je het niet
dan wordt het een eiken bos in plaats
van een wilgenhakhoutbos.
Uiteindelijk waren er 21 deelnemers
op deze dag. Leuk is dat er ook

Tijdens de koffie was er een heerlijke
cake gemaakt door Else en bij de lunch
was er een overheerlijke pompoensoep

van Agnes en Paul met ingrediënten uit
een lokale groentetuin.
Na afloop was er nog een gezellige
nazit bij het vuur.
Kortom: een topdag

Tekst: Ben van der Horst
Foto's: Theo van Schie, Ben van der Horst

Natuurommetje Westbroekse Zodden
Half september, een noordelijke wind,
vogeltrektijd, een prima moment om
een natuurommetje te maken door de
Westbroekse Zodden bij Tienhoven.

Op zaterdag 15 september is een
kleine groep van 5 jeugdleden en 5
volwassenen op excursie naar de
Westbroekse Zodden geweest, een
natuurgebied op de grens van de
heuvelrug en het laagveengebied bij
Tienhoven.

In deze tijd van het jaar trekken
duizenden vogels over ons land, altijd
weer spannend wat je dan weer zal
tegenkomen tijdens een excursie.
Op het eerste deel van de excursie
door de elzenbroekbosjes werden
kleine zangvogels gezien en gehoord:
koolmees, tjiftjaf, winterkoning en vink.
Even verderop in het open landschap bij
het water zat in een grote dode boom

een groep aalscholvers hun vleugels te
drogen.

staar t, wilde ber tram en moeras
rolklaver.
Een leuk en gevarieerd natuur
ommetje met leuke waarnemingen, met
de visarend als hoogtepunt.
Ook een keer mee? Meld je aan bij
Ben van der Horst.

En de groep had geluk. Opeens
verscheen er een grote roofvogel vanuit
het noorden, de visarend! Kenmerkend
was het gedrag van deze roofvogel, af
en toe biddend stil staand boven de
plassen speurend naar een prooi. Ook
de kenmerkende knik in de vleugels was
goed waar te nemen.
Na een paar rondjes verdween de
visarend in de richting van de Loos
drechtse Plassen. Een mooie waar
neming!
Na een klein regenbuitje werden nog
graspiepers, een rietgors, buizerd en een
torenvalk waargenomen.
Naast de
vogels werd er onderweg ook naar de
nog aanwezige bloeiende planten in de
slootkant gekeken. Er werden nog
bloeiende planten gezien van katten

Tekst: Theo van Schie
Foto's: Theo van Schie, Ben van der Horst
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Nationale Tuinvogeltelling 2019:
de voorpret kan beginnen!

Vooraankondiging: doe (weer) mee
met nationale tuinvogeltelling op 25 t/m
27 januari 2019.
Herfsttijd: heerlijk, als de mezen,
vinken en roodborsten de tuinen weer
intrekken. Als het kouder wordt, dienen
de koperwieken en kramsvogels zich
hopelijk aan. Precies waarom de
Nationale Tuinvogeltelling 's winters is.
Er zijn dan veel vogels die graag de tuin
inkomen voor voedsel. U ziet ze stukken
beter dan in de lente.
De Tuinvogeltelling lijkt misschien nog
ver weg, maar nu is de beste tijd om
vast wat bij te voeren. Op de website
van www.vogelbescherming.nl kunt u

lezen wat bijvoorbeeld de Grote Bonte
Specht lekker vindt, want deze mooie
vogel komst steeds vaker in tuinen. Een
beetje voorpret is leuk.
Als u zich aanmeldt bij Vogelbe
scherming voor de tuinvogeltelling, dan
krijgt u herkenningstips, een kortings
code voor de webshop, de laatste
nieuwtjes over tuinvogels, een quiz en
mooie aanbiedingen.
Zet de data voor de Nationale Tuin
vogeltelling nu vast in uw agenda: 25, 26
& 27 januari 2019.
Te zijner tijd krijgt u nog een mail van
ons met meer details over deze telling..
We maken er, net als voorgaande jaren,
ook weer een natuurommetje voor de
jeugd van.
Heeft u nog vragen, mail deze dan
naar onze tuinvogeltelling coördinator
Gerard van Zuijlen of bel 0346-576147.

Tekst: Gerard van Zuijlen
Foto's: Ineke Versteegh
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Beter leren fotograferen?
Neem voor meer informatie en het
volledige aanbod workshops eens een
kijkje op zijn website: www.hayobaan.nl.

Op zoek naar manieren om je (wildlife)
fotografie-vaardigheden te verbeteren?
Neem dan eens deel aan een workshop
van NGK lid Hayo Baan. Hij biedt
diverse workshops en tours voor een
gunstige prijs.
Voor natuurfotografie enthousiasten
biedt hij bijvoorbeeld een dagworkshop
roofvogelfotografie aan in Nederland.
Ook meerdaagse workshops naar o.a.
Helgoland of het Beierse woud behoren
tot de mogelijkheden.
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