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V

oor je staat weer een nieuwsbrief van de Natuurroep Kockengen op het scherm. Als ik dit
schrijf zitten we weer middenin een
toename van het coronavirus. Dit virus
heeft grote impact op de maatschappij,
maar ook op de activiteiten van de Natuurgroep die we maar mondjesmaat uit
kunnen voeren. Veel van onze activiteiten hebben we inmiddels af moeten
zeggen.
Ik heb het wel gemist hoor: de ALV
met lezing, de excursies, maar ook de
natuurommetjes voor de jeugd. Gelukkig
hebben we wel een coronaproof zomerwerkdag kunnen houden. We hebben hier als bestuur goed over nagedacht en het is prima verlopen. Dit
bood ons perspectief om ook de eerste
werkdag op 7 november door te laten
gaan. Helaas heeft de landelijke organisatie van de Natuurwerkdag recent besloten om in het hele land de werkdag niet
door te laten gaan vanwege de almaar
toenemende coronabesmettingen. Begrijpelijk, maar wel vervelend.
Afgelopen tijd hebben we jullie regelmatig een email gestuurd met waarnemingen en ook links naar websites, die
interessant zijn om te bezoeken. Op
deze manier hebben we goed contact
kunnen houden. Dat blijkt wel uit de
respons, die daar op kwam. Persoonlijk
heb ik dat gewaardeerd.
Opvallend is ook de otterwaarneming van Gerard. Hij is inmiddels een
bekende Kockenees geworden.
Door de publiciteit die we af en toe
zoeken, krijgen we ook aanmeldingen

Voorwoord
van nieuwe leden en vrienden. Zij zijn
van harte welkom bij onze club.
De vlinderposters met schilderwerkjes van Hans Geuze, waar we eerder
melding van hebben gemaakt, zijn erg
mooi geworden en worden binnenkort
verspreid onder degenen die dat hebben aangegeven.
Al met al zijn we op de achtergrond
dus best actief. Als er weer ruimte is om

een activiteit op een veilige manier is te
organiseren zullen we dat zeker oppakken.
En nu maar hopen, dat alles snel
weer normaal wordt en we weer met
jullie op pad kunnen.
Ik wens jullie een mooie herfst.
Tekst: Ben van der Horst
Foto: Hayo Baan
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Eén zwaluw in de hand geeft zoveel vreugde!

B

ijna 2 weken geleden liep ik naar
de schuur en zag iets donkers
hangen aan de achterkant van
ijzeren kooi, die over de voederschaal
staat. Naderbij gekomen zag ik een gierzwaluw… Heel voorzichtig maakte ik
haar stevig vastgeklemde pootjes los van
het ijzeren rekje. Wat was ze mooi
diepbruin en haar donkere oogjes keken
me vragend aan. Ze liet toe dat ik haar
aaide en toen ik mijn hand opende,
fladderde ze moeizaam laag naar de
andere kant van de tuin, bleef eerst een
tijdje met wijd gespreide vleugels liggen
en sloot ze toen tegen haar lichaam. Ze
maakte geen aanstalten om weg te komen.
Na een tijdje toch maar de dierenarts gebeld en die zorgde ervoor, dat
een oudere heer (een bekende voor
deze klusjes) bij me kwam en haar naar
de vogelopvang bracht. Ik hoop dat ze
niet ernstig geblesseerd was en ze weer
vrij en blij door de lucht “ giert”.

Dankzij Jan heb ik vaak jonge vogels
na het ringen in de hand gehad zoals
torenvalk, kerkuil en schreeuwlelijkerds
spreeuwtjes en was ook aanwezig bij
jonge ooievaars. Ooit ging ik met NGK
mee naar Haarzuilens, mocht na het
ringen de warme lijfjes van vele zangvo-

geltjes en houtsnip vasthouden. Wat een
belevenissen allemaal!
Helaas door corona geen voortzetting van deze onuitwisbare ervaringen...
Een aanbeveling: “ Vogels als huisgenoten” van Len Howard. Ben je geïnteresseerd in het gedrag van vogels, dan is
dit een absolute aanrader.
Len leefde van 1894-1973, was altvioliste, kocht een huis bij Brighton in een
heerlijke natuurtuin. Zij zette de ramen
en deuren van haar “Bird Cottage” wijd
open en bestudeerde jaren het gedrag
van vogels in en om haar huis. Dus niet
(zoals toen gebruikelijk) in kooien, maar
in hun natuurlijke, vrije en blije habitat.
In het boek ook foto’s!
Hartelijke groetjes en eens tot ziens!

Tekst & Foto's: Else Stekelenburg

Natuurinjectie in polderreservaat
schenen. De gevonden plantensoorten
geven een beeld van de huidige natuurkwaliteit van de drie percelen. Daarmee
kunnen de effecten van de ingreep op
lange termijn (monitoren) worden afgezet tegen de beginsituatie.

B

egin augustus is op drie graslandpercelen in het Polderreservaat
50 m2 (per perceel) afgeplagd en
is er daarna maaisel uit de Meije-graslanden, een natuurgebied met blauwgraslandvegetaties, opgebracht.
Het beheer van de graslandpercelen
in het Polderreservaat is erop gericht
om onder andere blauwgrasland en dot-

terbloemhooilanden te ontwikkelen. Van
met name de blauwgraslandvegetaties
zijn geen bronpopulaties in de directe
omgeving, waardoor vestiging van typische blauwgraslandsoorten sterk wordt
beperkt. Om deze ontwikkeling op gang
te helpen zijn op drie verschillende percelen, op daarvoor geschikte plekken,
vlakken van 10 meter lang en 5 meter
breed de vegetaties afgeschraapt en is
direct daarna samen met de loonwerker
vers blauwgraslandmaaisel opgehaald uit
de Meijegraslanden en is dit uitgespreid
over de drie percelen. Zie ook foto 1&2.
Om te weten te komen of deze ingrepen het gewenste effect teweeg
brengen heeft het Ecologisch onderzoeksbureau Dactylis uit Utrecht eind
juli een nulmeting uitgevoerd op de
desbetreffende percelen. Deze nulmeting heeft als doel een globaal beeld per
perceel te schetsen van de huidige stand
van zaken betreffende de vegetatie. Van
de bevindingen is een korte notitie ver-

Een conclusie van de notitie is, dat
de kwaliteit van de verschillende percelen nogal uiteen loopt, maar dat er potentie is voor het ontwikkelen van
blauwgrasland. Op twee percelen zijn al
een aantal blauwgraslandsoorten aanwezig (blauwe zegge, blauwe knoop),
maar de echte kernsoorten als klokjesgentiaan, blonde zegge, spaanse ruiter en
vlozegge ontbreken nog volledig. De
blauwe knoop (op één perceel aangetroffen, zie foto 3) is een typische
blauwgraslandsoort. Net als blauwe zegge is dit een constante soort binnen het
blauwgraslandverbond. De klokjesgentiaan zie je op foto 4.

Tekst & Foto's: Gerard van Zuijlen
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Graffiti
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G

raffiti op een informatiebord, dat wil je niet. Als
het dan toch gebeurt, moeten we toch maar
even poetsen. Gelukkig kregen we het er af.

Tekst en foto’s: Ben van der Horst
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Nachtvlinderen

O

p 5 mei zijn we weer eens
gaan nachtvlinderen. Doordat
de eerste geplande avond in
april al was afgezegd vanwege de coronarisico’s, hebben we in klein verband
de draad toch maar weer opgepakt.
Wel in klein comité met slechts drie
personen (Theo, Pieter en Ben). En we
hebben ons zo gepositioneerd, dat we
op ruim 1,5 meter van elkaar bleven.
Dit was de aftrap van het elfde seizoen. Waarbij we iedere maand een
avond zitten om te zien, welke nachtvlinders in het polderreservaat op het
laken verschijnen. In de afgelopen 10
jaar hebben we al 240 verschillende
macro nachtvlinders gespot. Macro’s zijn
de grotere nachtvlinders. Naast macro’s
zijn er ook micro’s. Deze registreren we
sinds een aantal jaren ook, maar deze
zijn door hun formaat lastiger op naam
te brengen.
Na het opzetten van het scherm was
het wachten geblazen. Het was een hel-

dere avond met helaas een zeer koude
noordoosten wind. Hierdoor lieten zich
slechts drie soorten op het laken zien.
Het waren wel gave exemplaren, die
hoogstwaarschijnlijk nog maar kort het
popstadium achter zich hadden gelaten.
De eerste nachtvlinder werd gefotografeerd en via de app ObsIdentify geïdentificeerd als ‘geoogde wor teluil’.
Omdat deze app geen 100% zekerheid

geeft wordt altijd het vlinderboek er op
nageslagen. De witte achtervleugels, die
we duidelijk zagen, kwamen niet overeen met de genoemde soort. Uiteindelijk bleek het de ‘gewone worteluil’ te
zijn. Zeg maar een zusje, maar wel een
andere soort. Het blijft altijd opletten
geblazen. Verder werden nog een zeer
gave ‘witte tijger’ en een ‘agaatvlinder’
gespot. Prachtige exemplaren.
Naast het wachten op zo’n koude
avond is het natuurlijk ook gezellig om
weer eens met elkaar bij te praten. Om
24 uur vonden we het welletjes en gingen we huiswaarts, een beetje opwarmen.

Tekst Ben van der Horst
Foto’s Theo van Schie en Ben van der Horst
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Natuurbelevenissen van Mirjam Pleijster

M
Bloedrode heidelibel

irjam is sinds kort lid van de Natuurgroep Kockengen. Voorheen
stuurde zij vaak mooie natuurfoto’s naar
het regionale weekblad.
Hieronder vastgelegde natuurbelevenissen in het Polderreservaat en daarbuiten.
Foto’s: Mirjam Pleijster

Grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger

Gewone oeverlibel

Gewone oeverlibel

Lantaarntje

Gamma-uil

Variable waterjuffer

Variable waterjuffer

Kleine karekiet

Purperreiger

Natuurgroep Kockengen
Najaar 2020

Nieuwe opslag

D

oor een windvlaag enige tijd geleden was onze huidige opslag niet meer wind- en waterdicht. Dit was niet goed voor
onze gereedschapskar en een deel van ons materiaal. Sinds kort
hebben we een nieuwe opslagplek gevonden. Op zaterdag 5 september 2020 hebben Jan en Theo de ruimte afgezet met hekken
en de week daarna hebben Jan, Theo, Bram en Ben de nieuwe
plek ingericht en de spullen verhuisd. We zijn erg blij met deze
ruime locatie.
Tekst Ben van der Horst
Foto’s Theo van Schie
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Otter terug in Kockengen

D

e otter is na meer dan 60 jaar
terug in Kockengen. In de zuidelijke rietlanden langs de Wagendijk, ter hoogte van de afslag naar
Teckop, heeft de 72-jarige natuurkenner
Gerard van Zuijlen zondagochtend twee
otters waargenomen. “Ik ben er nog
steeds een beetje beduusd van.”
“Ik dacht dat er twee katten op weg
zaten”, begint Gerard van Zuijlen zijn
verhaal. “Het was 4.15 uur ’s ochtends
en ik was net op de fiets gesprongen op
weg naar Haarzuilens om vogels te ringen. Dat doen we altijd in de ochtendschemer. Het was nog donker, dus ik had
mijn koplamp aan. Plots moest ik in de
remmen… Maar het waren geen katten,
daar waren ze veel te groot voor. Omdat ze schrokken van mijn aanwezigheid,
hobbelden ze terug naar het water. Toen
besefte ik dat ik iets heel bijzonders
meemaakte: twee otters. Vlak voor me.
Wat een sensatie. In het schijnsel van
mijn licht zag ik hun natte lichamen met
die enorme staarten. Met een ferme
plons doken ze in het water. Al met al
duurde het zo’n 15 seconden, maar een
dag later ben ik er nog steeds een beetje beduusd van”, vertelt Gerard van
Zuijlen.
Van Zuijlen is samen met zijn vrouw
Cocky in 1972 in Kockengen komen
wonen. Al die tijd is hij betrokken geweest bij het werk van Natuurgroep
Kockengen. “Al bijna vijftig jaar zijn we

keihard bezig om
het hier mooi en
natuurlijk te
houden. De
ontmoeting met
de otters is een
hele mooie beloning voor al dat
werk. De rietlanden vormen een
uitgelezen biotoop voor de
otters. Het stikt hier van de vis en kreeften. Eten genoeg dus.”
Otterkenner Hans Blom uit de Meije
liet vorige week in het AD/Groene Hart
weten dat er in Wilnis al dna-sporen van
otters zijn gevonden. Van Zuijlen: “Het
kan bijna niet anders dat deze otters via
het riviertje De Bijleveld vanuit Wilnis
naar Kockengen zijn gekomen. Misschien
gaan we met de Natuurgroep Kockengen binnenkort Blom uitnodigen om
ook hier te speuren naar dna-sporen en
gaan we nachtcamera’s ophangen om ze
te spotten. We weten veel van de natuur, maar otterkenners zijn we in Kockengen niet.”
“Toen Cocky en ik trouwden in 1972
stond er een opgezette otter in het gemeentehuis van Kockengen. Dat was de
laatste, werd ons verteld.” Oer-Kockenees en Wagendijkbewoner Willem
van Doorn weet te vertellen dat de
otter in het gemeentehuis inderdaad de
laatste otter is geweest. “Meer dan 60
jaar geleden is deze aan de noordkant
van de Wagendijk door een auto doodgereden. Otters kwamen in die tijd
meer voor in Kockengen, maar ik heb er
nooit een gezien; het zijn nachtdieren.
Maar misschien dat ik er nu een keertje
voor wakker blijf. Het is bijzonder mooi
dat-ie Kockengen heeft weten te
vinden!”
Tekst: Douwe Anne Verbrugge
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Jonge ijsvogeltjes vliegen uit

N

a weken genoten te hebben
van het ijsvogelpaar zag ik vanmiddag op een druilerige zomerdag 3 kuikens uit het nest komen.

Deze vogels hebben een witte punt
op de snavel en hebben een vale kleur
oranje. Zie het verschil met de adult
man op plaat één.
Na het uitvliegen bleef de vrouw, net
als de man, zeker een uur in het nieuwe
nest hoger dan het oude. Toen het eerste jong uit het nest kwam, maakte die
een ander geluid dan de ouders. Het
duurt vrij lang, geen ouders bij dit moment.

Wat knap dat ze deze plechtigheid
helemaal instinctief afwerken. Er werd
wel veel gefladderd.Net op de rand.
Maar het jong viel onder het nest met
gespreide vleugels in het water. Wat
knap dat die opvloog en naar de zitstok
vloog. Daarna nog veel fladderen. En de
wijde wereld in vliegen. Zonder hulp van

ouders. En niet wachten op de broertjes
of zusjes.
Na een half uur kwam de vrouw
boven op de zitstok. En vloog in het
nieuwe nest, waar beide ouders de vorige dagen al regelmatig verbleven.
Daarna heb ik de 1e foto gemaakt, bestaande uit 4 fotootjes van de man die
daar het grote nieuwe nest in vloog.
Was het toeval vanmiddag bij het nest,
nee ! het moest zo zijn. Prachtig, wat
een ervaring.
Maar één grote vraag stel ik me wel.
Waarom gaven de ouders de jonge vogeltjes steeds minder vis. Wel grote visjes, maar eergisteren duurde het ruim
anderhalf uur. Was het misschien een
reden om de jongen te dwingen uit het
nest te komen. Vragen zonder antwoord.
Het blijft een onbegrijpelijk wonder.

Tekst en foto’s: Cees Struijk

Vliegende schorpioenen in Kockengen

A

ls natuurverslaafde ga ik er
vaak op uit om mij te laten
verwonderen. Dat kan natuurlijk in grote uitgestrekte natuurgebieden
zoals de Veluwe of de Oostvaardersplassen, maar ik vind het minstens net zo
fijn om de verwondering te zoeken in
de plaatselijke natuurplekjes.
Op een zonnige middag fietste ik
naar “De Grutto” in Kockengen, een
kleine visplas naast de N401. Naast de
plas groeien enkele grote bramenstruiken. Het onkruid eromheen stond hoog
en de zon verwarmde de vochtige bladeren. De uitgelezen plek om insecten
te zoeken, dacht ik zo. Dus ik zette mijn
fiets vast aan een boom en sloop rustig
langs de prikkelstruik opzoek naar iets
interessants. Een bont zandoogje warmde zich op in het zonlicht en de rupsen
van de dagpauwoog deden zich te goed
aan brandnetelbladeren. Niet veel bijzonders, tot mijn oog viel op een eigenaardig beest.

Op een braamblad zie ik een
vreemd insect. Het heeft doorzichtige
vleugels met een donker vlekkenpatroon en een langwerpig geel lichaam.
Aan het eind van het slanke lichaam zit
een ronde kop met een soor t
steeksnuit. Het eind van de staart is gekromd en lijkt een angel te hebben.
Voorzichtig kruip ik dichterbij. Ik hurk in
de brandnetels neer om het beestje van
dichtbij te bekijken. Het gaat om een

schorpioenvlieg. Die naam klinkt gevaarlijker dan hij is, maar doet niet te kort
aan de verschijning.
In Nederland leven een vijftal soorten schorpioenvliegen, die vooral verschillen op basis van het vlekkenpatroon
op de vleugels. Ze zijn allemaal ongevaarlijk, want die vreemde steeksnuit
gebruiken ze alleen om dode insecten
of overrijp fruit mee leeg te zuigen. Ook
de schorpioenstaart is geen angel maar
een tang, waarmee de mannetjes zich
tijdens de paring vastklampen aan de
gelukkige vrouwtjes. Na de paring legt
het vrouwtje eitjes in de bodem, waarna
er kleine larven uit kruipen die hetzelfde
dieet hebben als de volwassen dieren.
Na het nemen van enkele foto’s
kruipt de schorpioenvlieg naar het uiteinde van het blad en springt nogal onhandig over naar een ander blad, waarna
het in de kruidlaag verdwijnt. Ik ben tevreden en ga weer verder zoeken, wat
deze braamstruik nog meer te verwonderen heeft.
Tekst en foto’s: Donny Dolman
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Zigzagboom

I

k weet niet of het jullie wel eens is opgevallen, maar in het polderreservaat staat
een “zigzagboom”.
Ik noem hem zo, omdat hij er zo uitziet. Het is overigens een els (Alnus glutinosa). Dit groeipatroon ontstaat, doordat er soms takken zijn afgezaagd of zijn afgebroken. De boom staat aan het laantje naast de N 401.
Tekst & Foto's Ben van der Horst
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Zomerwerkdag in het polderreservaat
Het was de eerste werkdag, waarbij
we rekening moesten houden met de
Coronaregels. Met goede informatie
vooraf en instructie in het veld bleek het

allemaal prima uitvoerbaar.

O

p zaterdag 29 augustus organiseerde de Natuurgroep
Kockengen een ‘werkdag’ in
het Polderreservaat. Met een kleine
groep van 8 enthousiaste vrijwilligers

zijn er diverse klussen aangepakt.
Bij de knotwilgen, die afgelopen winter gesnoeid zijn, is het waterlot op de
stammen weggeknipt. En zijn de laaghangende takken uit de knot, die over
het pad hangen, ook gesnoeid.
In het rietland zijn twee grote wilgenstruiken verwijderd. Dit om te voorkomen, dat het rietland langzaam maar
zeker in bos verandert en zo het leef-

gebied van allerlei rietvogels verdwijnt.
Het was een hele klus om deze struiken
uit het rietland te zagen en de takken
weg te slepen, maar vele handen maken
licht werk.
Tijdens het werk in het Polderreservaat werd er van alles gespot: een jagende torenvalk, een overstekende rivierkreeft, een ijsvogel, de zang van de
cetti’s zanger en putters en er vloog een
bont zandoogje (vlinder) voorbij. Mooie
waarnemingen en dat maakt het werk

buiten in de natuur extra leuk.
Tekst: Theo van Schie
Foto’s: Theo van Schie en Ben van der Horst
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Polders vol met gans en zwaan

I

n de extra nieuwsbrief van 2020 was al
te lezen over de inzet van de Natuurgroep als ganzen- en zwanentellers
voor SOVON. In februari, maart en april
2020 hebben leden het aantal ganzen
en zwanen in polders rondom Kockengen in kaart gebracht.
Op de fiets of lopend en gewapend
met een verrekijker gingen de tellers
iedere 2de zaterdag hun eigen gebiedjes
af om de vogels te tellen. Deze gegevens werden ingevoerd via een speciale
app, zodat de soort, het aantal en de
locatie overzichtelijk doorgegeven werd
aan SOVON. De uitgestrekte polders
bleken een grote hoeveelheid aan ganzen en zwanen te bevatten. Met name
grauwe gans, kolgans e
n knobbelzwanen waren in grote
getale aanwezig, maar ook brandgans,
Canadese gans en nijlgans waren gezien.
Dankzij het gematigde klimaat en grote
hoeveelheid water is Nederland van
internationaal belang voor vele vogels.
Ieder jaar komen grote groepen vanuit
Scandinavië en Rusland naar Nederland
om te overwinteren of te rusten tijdens
de doortrek. Met het naderende najaar
komt de wintertrek weer op gang en zal

ook dit najaar het aantal ganzen en
zwanen worden geteld.
Wie meer wil weten of ook wil gaan
tellen, kan een kijkje nemen op de website van SOVON of contact opnemen
met tellers van de Natuurgroep via secretaris@natuurgroepkockengen.nl.

Tekst en foto: Donny Dolman
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Broedvogeltelling rietlanden Kockengen 21+22 mei 2020

A

l vele jaren tellen we vanuit de
NGK in het voorjaar de
broedvogels in de rietlanden
van Kockengen (zie kaart).
We gebruiken als methode daarvoor
BMP-A (Broedvogel Monitoring Project –
A) van SOVON. Kort samengevat: gedurende het voorjaar worden in 7 – 12 bezoeken rond zonsopkomst de broedvogels
geteld. Per waarneming wordt aangegeven
of het bijvoorbeeld een zingend mannetje
is, een paartje, een nest met jongen etc.
Vervolgens geeft het systeem op het einde
van het seizoen voor alle soorten een
schatting van het aantal broedparen in het
gebied.
Op 21 mei (noordelijke rietlanden)
en 22 mei (zuidelijke rietlanden) heb ik
de 8e inventarisatie gedaan en toegevoegd aan de eerdere waarnemingen.
Let wel: het betreft het aantal waarnemingen: voor zangvogels is dat vaak 1 op
1 met het aantal zingende mannetjes,
voor eenden en ganzen zijn het vaak
paartjes.
Bijzonderheden

• Inmiddels zijn 14 vlotjes in het Polderreservaat bezet door zwar te
sterns.
• Voor het eerst heb ik de havik gehoord (“kek-kek-kek”) in het bos van
het Polderreservaat (!). Was al langer
aanwezig – maar tot mijn frustratie
had ik hem nog niet eerder gehoord.
• In de kakafonie van zangers in het
Polderreservaat als zwartkop, tuinfluiter, cetti’s zanger, winterkoning en
tjiftjaf valt het geluid van de grauwe

vliegenvanger nauwelijks op. Hij is er
wel: aan het begin van het kleine pad
in het Polderreservaat (gezien vanaf
de T27) maakt hij zijn kleine ‘jachtvluchtjes’ vanaf een tak.
• Vandaag een ree horen ‘blaffen’ in de
zuidelijke rietlanden – in het zuidelijk-

ste gedeelte bij de Schutterskade.
Een aantal maanden terug had ik er
daar ook als eens 1 gezien.
Voor bijzondere waarnemingen in
het gebied houd ik me aanbevolen.
Tekst: Fons van Haelst

… Broedvogeltelling rietlanden Kockengen 21+22 mei 2020
Soort
Grote canadese gans
Grauwe gans
Soepgans
Knobbelzwaan
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wilde eend
Soepeend
Kuifeend
Fazant
Fuut
Blauwe reiger
Aalscholver
Sperwer
Havik
Bruine kiekendief
Buizerd
Waterhoen
Meerkoet
Watersnip
Zwarte stern
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Gierzwaluw
IJsvogel
Grote bonte specht
Torenvalk
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Pimpelmees
Koolmees
Boerenzwaluw
Cetti's zanger
Staartmees
Fitis
Tjiftjaf
Rietzanger
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Snor
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Winterkoning
Boomkruiper
Spreeuw
Merel
Zanglijster
Grauwe vliegenvanger
Roodborst
Huismus
Ringmus
Heggenmus
Witte kwikstraart
Vink
Groenling
Putter
Rietgors

5 maart
114
1
1
1
6
38
5
1
9
1

17 maart 25+26 maart
1
144
1
2

93
1
1
1

2
40
4
3
3
8

5
48
3
9
7
13

1

2

5 april

16 april

27 april

9 mei

21+22 mei

1
93
1

79

62

1
6

39

4

4

2

10
36
3
9
7
9

5
27

6
37

6
10
8
1
1
1

1
8
8
2
3
2

1
1
6
11

1

2

1
7
5
2
1
1
1
2

4
15

3
7

2
8

8

6

17
2
1

17
3
1
2

14
1
19
3
1

1
3
23

9
15

6
24

11

1
11

1
17

1
1
4
3
7

1
1
1
1
4
3
6
2
8

4

4

5

1

13

20

3
20
1

7

7
2

3
3
1

1

3
2

1
1

1

4
1

2
1

7

12

1

13

1
15

1

2

1

1

1

2

1

1

1

5
3
6

2
2

1
3
1
5

1
5
5
7
1
1
17
2

3
1
6
6
4
12
26

4
2
1
13

3
1
10
20
3
7
9
6
1

7
1
6
5

10

2

2

1
1
1

1

1
10

4
7
1

8
1
1
11

12
1
2
3

1
3
2
6
1
6
3
12
16
3
1
1
3
9
3
12
4
7

1

7
2
4
2
4
1
3
16
20
18

2
5
7
5

2

2
16
20
20
2
1

1
4
4
1
14

3
3
5
1
17

9
7
1

1
7
1
1
1

2
1

4

3
1

6

4

2
3
1
9

3
1
9

Vlinderposters
Om Hans te bedanken zijn twee flessen
wijn overhandigd met daarop de afdruk
van de posters. Dit werd door hem zeer
gewaardeerd.
De eerste posters zijn reeds bezorgd bij
de leden die aangegeven hadden de
posters te willen ontvangen, de rest
volgt spoedig.

D

it voorjaar kwam Hans Geuze
met het idee om twee posters
te maken met vlinders. Een met
dagvlinders en een met nachtvlinders.
Reden hiervoor is om leden meer kennis te laten nemen van beide vlindersoorten. Het bestuur heeft dit initiatief
van harte ondersteund. Binnen de Natuurgroep Kockengen is een aantal
mensen, waaronder Hans, actief met het
inventariseren van de nachtvlinders in
het Polderreservaat. Afgelopen jaar was
dit het 10e jaar en zijn in totaal al 246
soorten nachtvlinders gespot van de
ruim 800 soorten die in Nederland
voorkomen. Een bijzonder resultaat.
Hans die al jaren prachtige schilderwerken maakt van o.a. vogels en vlinders
is erin geslaagd om nu twee prachtige
posters samen te stellen van zijn werk.

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

Natuurgroep Kockengen
Najaar 2020

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.

Colofon
Voorzitter

Pieter Hielema, tel. 06 - 2900 6207
pieter.hielema@natuurgroepkockengen.nl
Secretaris

Ben van der Horst, tel. 06 – 1021 9862,
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Penningmeester
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Algemeen Bestuurslid

Theo van Schie, tel. 0346 – 241060
theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl
Annemieke van Steenis, tel. 06 – 26630420
annemieke.van.steenis@natuurgroepkockengen.nl
NGK Nieuwsbrief

Vormgeving/Samenstelling: Hayo Baan, tel. 06 - 12308489
info@hayobaan.nl – www.hayobaan.nl
Tekstredactie: Gerard Hooijmaijers,
g.hooijmaijers@gmail.com
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