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Voorwoord

A

ls ik dit schrijf is het 12 maart.
Net de corona pandemie achter de rug en nu staat Oost
Europa in brand. Ik vind dit best ingewikkeld als 60 plusser, die deze ellende
nog nooit van deze nabijheid heeft
meegemaakt.
Ga ik nu een stuk schrijven over het
voorjaar of laat ik dat maar even zitten.
Of kijk ik terug op het afgelopen werkseizoen, waarbij we met extra werkdagen toch onze planning gehaald hebben.
En dat we steeds zulk goed weer heb-

ben gehad. En dat het steeds zo gezellig
was.
Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Het
leven gaat gewoon door, ondanks alle
ellende die we nu zien.
We hebben met elkaar weer een
nieuwsbrief gemaakt, de meeste stukjes
zijn van vóór eind februari geschreven.
Naast al deze ellende is het natuurlijk
ook nog lente. In de “Leuke- en bijzondere waarnemingen en meer” besteden
we daar aandacht aan. Mooi om te zien

dat er steeds meer meldingen komen
van verschillende leden.
We gaan komende tijd verschillende
activiteiten organiseren, waaronder een
vogelcursus en de Algemene ledenvergadering op 22 april met een lezing over
de purperreiger.
Af en toe mogen we de ogen even sluiten en toch even genieten van alle voorjaarsgeluiden die voorbij komen. Ook
zien we de eerste bloesems aan de
bomen en de voorjaarsbloeiers in het
veld.
Wij hebben het ‘gelukkig’ kunnen doen
met zware stormen, waarna het een
zonnig voorjaar werd.
Ik hoop voor de Oekraïners, dat de
rust daar weer spoedig terug keert en
zij ook weer een gevoel van lente kunnen ervaren.
Ben van er Horst

Tekst: en foto: Ben van der Horst
:
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Broedvogeltelling rietlanden Kockengen 2022

l vele jaren tellen we vanuit de
Natuurgroep Kockengen in het
voorjaar de broedvogels in de
rietlanden van Kockengen (zie kaart).
We gebruiken als methode 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 SOVON-systeem op het einde van
het seizoen voor alle soorten een schatting van het aantal broedparen in het
gebied en de locatie van die broedparen.
Als je belangstelling hebt eens een
inventarisatieronde mee te lopen (max.
1 persoon per keer), meldt je dan aan
bij
Fons
van
Haelst
(fons.van.haelst@gmail.com) of bel
06-13212061.

Tekst & Kaart: Fons van Haelst

Kaart broedvogeltelling

De “rode” reiger in het Groene Hart van Holland
Een purperreigerkolonie in Kockengen
Lezing door Henk Kooij
(onderdeel van de ALV 22 april 2022)

V

oor het eerst in 50 jaar hebben er dit jaar weer purperreigers gebroed in Kockengen. Een unieke gebeurtenis. Het gebeurt maar zelden dat er nieuwe kolonies bij komen, bij de ca. 30 die er momenteel zijn in Nederland.

Henk van der Kooij is dé purperreigerspecialist in Nederland. Al zo’n 40 jaar telt hij zelf en coördineert hij landelijk de tellingen van purperreigerkolonies (en van andere kolonievogels). Ook heeft hij op basis van dronebeelden de
schatting afgegeven, dat de kolonie in Kockengen in 2021 uit 8 broedparen bestond.
In zijn lezing neemt hij ons mee in de wereld van de purperreigerkolonies, het voorkomen in Nederland, de gevaren, succesfactoren, etc.
Een uitnodiging voor de ALV volgt via mail

Tekst & Foto: Jieles van Baalen, www.jieles.nl

Twee juveniele purperreigers

Natuurgroep Kockengen – Voorjaar 2022

Natuurgroep Kockengen
Voorjaar 2022

Overzicht Nestkastwerkgroep 2021

H

ierbij voor de 5de keer een jaaroverzicht van de Nestkasten Werkgroep
Woerden, onderdeel van de Natuurgroep Kockengen. Sinds 2012 zijn wij actief met het plaatsen en controleren van nestkasten in Woerden en omgeving. Ons werkgebied breidt zich nog steeds uit en
bestrijkt grote delen van het Utrechtse gedeelte van
het Groene Hart. Inmiddels beheren wij ongeveer 300
nestkasten voor o.a. steenuil, kerkuil, bosuil en torenvalk.
Klapval

Dit jaar zijn we weer erg veel op pad geweest met de klapval om volwassen
torenvalken te vangen. De voornaamste reden: het zoönose-onderzoek t.b.v.
overdraagbare ziektes, waaronder vogelgriep en Westnijlvirus.
Hierdoor hebben we meer dan 110 torenvalken kunnen vangen.
Buiten het seizoen

Dit jaar hebben we weer subsidies mogen ontvangen: Beleef en Bewonder
van Groen aan de Buurt, waar we weer nestkasten van hebben gemaakt, geplaatst en vervangen.
Het broedseizoen

Als werkgroep hebben wij ons aan de door het RIVM vastgestelde maatregelen gehouden. Wat voor ons betekende: met kleinere groepen en minder op pad.
Maar gelukkig hebben we toch bijna al onze kasten kunnen controleren.
Voor de uilen en roofvogels begon dit jaar erg nat en
koud.Hierdoor was de voedselvoorziening minimaal.
Veel uilenkasten waren daarom niet bezet of er werd
pas laat begonnen met de eileg. Bijna alle torenvalken
begonnen ook later dit jaar, maar door de grote spreiding in legselstart was het wel een betrekkelijk goed jaar.

2020

legsels

uitgevlogen jongen

percentage

torenvalk

62

244

3,93

steenuil

14

34

2,42

kerkuil

16

47

2,93

2021

legsels

uitgevlogen jongen

percentage

bosuil

1

3

3

torenvalk

47

193

4,1

steenuil

8

24

3

kerkuil

21

86

4,09

Tekst en foto’s: Johan Tuls
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Oproep ondersteunen vernieuwing NGK website

D

e
website van de Natuurgroep
bestaat in zijn huidige vorm al
enige jaren en doet inmiddels enigszins
gedateerd aan.
Daarom hierbij een oproep voor
iedereen, die wil bijdragen aan een vernieuwing van onze website. Te denken
valt aan:
- Meedenken over de structuur van
de website (welke indeling - rubrieken)
- Meedenken over de vormgeving van
de website
- Maken van foto’s voor de website
- Meeschrijven aan nieuwe teksten
- Daadwerkelijk realiseren van de site
en bevorderen van de ‘vindbaarheid’.

We denken aan het oprichten van
een werkgroep(je), waarin bovenstaande expertises ingevuld zijn.
M.a.w. heb je af niteit met een of
meerdere van bovenstaande activiteiten
en vind je het leuk om aan de vernieuwing van de website mee te werken,
geef je dan op bij Fons van Haelst
(fons.van.haelst@gmail.com) of bel voor
nadere info: 06-13212061.

fi

foto’s en tekst: Fons van Haelst
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Verslag PTT-telling Oukooproute

et Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende
monitoringproject van SOVON
(sinds 1978). SOVON is de stichting in
Nederland, die gegevens over vogelaantallen verzamelt en beschikbaar stelt
voor studies en beleidsvragen.
De PTT telling houdt in, dat op een
vooraf gede nieerde route op 20 vaste
locaties gedurende 5 minuten alle vogels
worden geteld (ook de overvliegende
vogels). Dit in de periode 15 december
t/m 1 januari.

periode 1985 -2020 was de route 19
keer eerder geteld.
-De aantallen grote zilverreigers (voor
2003 werden ze nooit gezien)
-Het grote aantal kolganzen: bijna 1000
meer dan vorig jaar en dat was al fors
meer dan de voorgaande jaren
-Het ontbreken van brandganzen, kuifeenden
-Het forse aantal slobeenden en wintertalingen vergeleken met voorgaande
jaren.
Voor iedereen die interesse heeft
om bepaalde vogeltellingen te gaan
doen (er zijn diverse varianten, die meer
of minder vogelkennis vragen), neem
vooral even contact op.
fons.van.haelst@gmail.com of
06-13212061.

Smient

Meerkoet

Op 19 december hebben ondergetekende en Corrie en Hans van Loenhoud de Oukooproute geteld: het gebied ten oosten / noorden van Portengen en ten westen van Nieuwer ter Aa.
Een landschappelijk gezien prachtig gebied met op die dag bijzonder veel ganzen en eenden

fi

Boeiend is om de resultaten te vergelijken met voorgaande jaren. In de

Torenvalk

foto’s en tekst: Fons van Haelst

Verslag PTT-telling Oukooproute de resultaten

Resultaten
Soort

totaal

Soort

totaal

Grauwe Gans

895

Grote Mantelmeeuw

1

Kolgans

1815

Zilvermeeuw

3

Knobbelzwaan

195

Holenduif

20

Nijlgans

12

Houtduif

24

Bergeend

14

Turkse Tortel

11

Slobeend

60

Grote Bonte Specht

1

Krakeend

50

Torenvalk

2

Smient

294

Gaai

1

Wilde Eend

112

Ekster

16

Soepeend

5

Kauw

3

Wintertaling

22

Zwarte Kraai

28

Fazant

4

Pimpelmees

2

Fuut

2

Koolmees

6

Blauwe Reiger

6

Winterkoning

1

Grote Zilverreiger

11

Spreeuw

271

Aalscholver

14

Merel

2

Buizerd

3

Roodborst

3

Waterhoen

2

Huismus

13

Meerkoet

57

Ringmus

4

Kokmeeuw

3

Heggenmus

1

Stormmeeuw

426

Vink

8
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Cursus ‘Herkennen zang rietvogels’

ltijd al nieuwsgierig geweest
welke vogeltjes zorgen voor
het mooie gekwetter / zang
vanuit het riet?
Op maandagavond 25 april 2022
geven Jieles van Baalen, Bram Paardenkooper en Fons van Haelst een presentatie over het herkennen van de zang
van rietvogels. En dan met name de
rietvogels, die voorkomen in de Rietlanden van Kockengen.
Aanvang: 20:00 uur, locatie Basisschool ’t Kockenest. Duur ca. 1,5 uur.
Kosten € 10,- p.p.
We laten de zang van rietvogels horen, vertellen over de belangrijkste kenmerken (‘ezelsbruggetjes’) van die zang
en verder enige bijzonderheden over de
vogelsoort en de aantallen broedparen
die in de Rietlanden voorkomen.
Naast de reguliere soorten behandelen we ook een aantal ‘112’ soorten
(meteen ons bellen als je die hoort!).
Gelet op het plannen van de beschikbare ruimte (max 20 personen)
graag even vooraf opgeven bij fons.van.haelst@gmail.com.
Op 7 mei geven we een excursie
vogelzang in de Rietlanden van Kockengen en op 21 mei in de Groene Jonker.
Het is vroeg op: we starten voor zonsopkomst. Nadere bijzonderheden volgen op de avond in ’t Kockenest.

Tekst: Fons van Haelst
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Rietland

et is gelukt. Het groot onderhoud van de noordelijke rietlanden is door
middel van crowdfunding tot stand gekomen. Het dorp Kockengen, de
Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer hebben het samen
mogelijk gemaakt om het Rietland te onderhouden.
En nu maar hopen dat we ooit de roerdomp weer als broedvogel mogen
verwelkomen. Die broedde het laatst juist in het gedeelte wat nu onderhanden
wordt genomen.

Tekst en foto’s: Ben van der Horst
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Renvogel
Daurische klauwier) en het vogeluitkijkpunt Renvogelveld, beide nabij de vuurtoren van Texel. Dit Renvogelveld is een
plek, waar in de vogeltrektijd vaak bijzondere soorten worden waargenomen.
Het veld is zo genoemd, omdat er in
oktober 1986 een voor Nederland zeer
zeldzame Renvogel is gezien. Bij het horen van de naam Renvogel moest ik
gelijk weer aan het plaatje van deze vogel denken in het boek ‘Zien is kennen’.
Een mooie dynamische plaat van een
voorover gedoken, rennende vogel die
zich met grote passen uit de voeten
maakt.
Maar helaas voor ons op dat moment geen Renvogel, maar wel veel andere soorten.
Renvogel

H

et vogelboek ‘Zien is kennen’
was voor mij persoonlijk het
eerste vogelboek. Het opvallend
vormgegeven boekje stond bij mijn ouders thuis in de boekenkast. Als ik er
voorzichtig mee was, mocht ik het bekijken. Vele malen heb ik (in de jaren 70)
deze vogelgids doorgebladerd en de
kleurplaten bekeken.
Ik verwonderde mij over de vele
soorten, waar ik nog nooit van gehoord
had en de soms grappige volksnamen
en bijzondere kleurplaten. Zo herinner
ik mij de plaat van het Woudaapje, een
vogel met een merkwaardige vorm. En
ook de Renvogel, een vogel die schijnbaar heel goed kon rennen en dat liever
deed dan vliegen.

Het boek ‘Zien is kennen’ was een
van de eerste vogelgidsen in Nederland
en verscheen in 1937, in de kenmerkende linnen band met de drukknoopsluiting. Het was gemaakt door Nol
Binsbergen, Dirk Mooij en Rein Stuurman (1900-1984). Rein Stuurman verzorgde de 360 illustraties in het boek,
waarvan tussen 1937 en 1987 tien
drukken (ruim honderdduizend exemplaren) zijn verschenen. Het boek, 6e
druk uit 1961, staat nu in mijn boekenkast.
Afgelopen najaar (11 tot 13 oktober)
ging ik met een aantal vrienden vogels
kijken op Texel. En bezochten we o.a. de
Tuintjes (daar zat op dat moment een

Het toeval wil dat niet veel later, op
25 oktober, er een Renvogel werd
waargenomen in het Noord-Hollands
Duinreservaat. Na 35 jaar verscheen
deze zeer zeldzame dwaalgast uit
Noord Afrika opeens weer in Nederland. Vele tientallen vogelaars trokken
naar het duingebied om deze zeldzaamheid te zien en vast te leggen op foto en
video. Volgens de berichten in de media
werden er ook “Renvogelaars” gezien.

Renvogel uit 1933, collectie Naturalis

…Renvogel
Op You Tube zijn diverse video’s te bekijken van deze bijzondere waarneming in het Noord-Hollands Duinreservaat.
Daarbij is ook goed te zien hoe de vogel aan zijn naam komt. Net als andere plevieren rent de vogel steeds kleiner
wordende stukjes om vervolgens stil te staan en de omgeving te observeren en/of naar voedsel te pikken. Een kenmerkende manier van lopen, in snelle dribbelpas, zoals we ook zien bij andere plevieren zoals de Kieviet en Bontbekplevier. Op de video’s zien we ook dat de Renvogel af en toe een lange sprint trekt ook in de kenmerkende, razendsnelle dribbelpas, waarbij de vogel min of meer in rechtop staande houding blijft om de omgeving goed in de gaten te
houden.
https://youtu.be/RWZtRIDERL8
Toen Rein Stuurman de aquarel van deze vogel maakte voor het boek ‘Zien is kennen’ (voor 1937), waren er nog
maar 3 waarnemingen bekend in Nederland: in 1844, 1909 en 1933. Van de laatste 2 waarnemingen resten nu nog de
opgezette exemplaren in musea van de toen geschoten vogels. (!) Waarschijnlijk heeft Rein Stuurman deze opgezette
vogels of foto’s daarvan gebruikt als inspiratiebron voor zijn aquarel. En heeft hij de vogel nooit in levende lijve gezien,
niet zelf zien rennen en had hij geen beeld van de karakteristieke houding.
Stuurman heeft zelf een invulling gegeven aan de houding van de vogel tijdens het rennen. Niet helemaal realistisch,
maar wel heel kenmerkend. In ieder geval zodanig, dat ik de plaat en de naam van deze Renvogel me nog altijd goed
herinner.
De titel van het boek ‘Zien is kennen’ zegt het al: als je een vogel wilt leren (her)kennen, moet je deze (het liefst
meerdere keren) gezien hebben. Dit kan in levende lijve, maar dus ook met behulp van een vogelboek.

Tekst en foto’s: Theo van Schie
Renvogel, Wikipedia, Frank Vassen
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Scheldende meerkoet en nieuwsgierige uilen…
10 februari 2022
et was vandaag een prachtige dag: zonnig, droog en niet te veel wind. Ik had
er helemaal een voorjaarsgevoel van. Zo erg dat ik het niet kon laten om na
het eten eens wat nachtleven op te gaan zoeken. Ik stapte op de ets en
reed vanuit Breukelen richting Tienhoven. De klok slaat pas net 20:00 uur, maar het
is al een tijdje compleet donker. De Vechtbrug is aan werkzaamheden onderheven,
waardoor ik langs het voormalige gemeentehuis ets en over een pontonbrug heen
moet naar de overkant. Terwijl ik over de brug ets, maken de ijzeren delen een
hard klinkend geluid. Een meerkoet schrikt ervan wakker en ik hoor hem haast
scheldend naar mij piepen. Zo stil mogelijk probeer ik mijn weg te vervolgen. Ik ets
over het donkere Zandpad en focus op alle geluiden. Vanuit mijn huis hoor ik geregeld bosuilen roepen vanuit deze richting, maar tot nu is het tijdens mijn etstocht
nog stil.
Links van mij is een open weiland, rechts van mij wat huizen waar gezellig licht
brandt. Onder een lantaarnpaal stop ik, puur op de gok, om even te luisteren. Ik sta
nog onhandig met beiden benen over mijn ets als er op datzelfde moment een
schim uit de boom voor mij wegvliegt. Mijn hart maakt een sprongetje en ik probeer
de vogel goed te bekijken. In het zwakke licht van de lantaarn zie ik een zwarte
schim voorbij gaan: een cilindrisch lichaam gaat over in een kop, er is niet echt een
nek en de kop eindigt stomp. De vlucht is soepel en geruisloos. Het is een uil! De
vogel verdwijnt met onbekende identiteit in het donker. Ik blijf nog even wachten en
bekijk de bomen om mij heen die door de lantaarn worden verlicht. Plots zie ik daar
achter mij wat beweging. Uit nieuwsgierigheid was de uil toch nog even komen kijken. En nu zag ik het goed: donkerbruine kleur, dikke ronde kop en zwarte ogen.
Het is een bosuil!
Om elkaar de rust te gunnen stap ik weer op mijn ets. Om nabij Fort Nieuwersluis weer te stoppen. Dit lijkt me een echte uilenplek en misschien hoor ik nog wel
iets anders vanuit het rietland roepen, was mijn gedachte. Dan hoor ik in de verte
een gillend geluid. Dat klinkt als een kerkuil! Die had ik eigenlijk niet verwacht. Ik
speel even het geluid van een kerkuil af op mijn telefoon om de vogel te stimuleren
terug te roepen. Direct vliegt er enkele meters voor mij een kerkuil door het licht
van mijn etslampje. De vogel vliegt langs en draait zijn kop haast boos naar mij. Op
dat moment vraag ik mijzelf af waarom ik dit ook alweer doe. Bij elke uil schrik ik
me rot van de stille verschijning, die zo goed is aangepast aan het leven in het duister, terwijl ik met een etslampje de weg moet vinden.

H
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Kerkuil (Texel)
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…Scheldende meerkoet en nieuwsgierige uilen
Met twee uilen in een kwartier tijd
en op nog geen 100 meter van elkaar af
lijkt het een geluksdag en haast een
makkie om uilen te “scoren”. Ik ets
langs wat boerderijen om met goede
hoop een steenuil te treffen. Het boerenweggetje blijft stil, dus ets ik rustig
door langs het bos terug naar Breukelen.
Het begint inmiddels redelijk af te koelen en het meeste leven lijkt al teruggetrokken te zijn. Met mijn zaklamp zoek ik
nog naar nachtactieve insecten op de
stammen van bomen langs de weg. Het
levert echter niet veel meer op dan wat
spinnen en pissebedden, die onder de
schors vandaan gekropen zijn.
Tevreden ets ik terug richting de
pontonbrug. En hoewel ik zachtjes probeer de brug over te komen, word ik
wederom nageroepen door een slapeloze meerkoet. Het dorp lijkt inmiddels
al in een diepe slaap. Ik passeer de donkere huizen, waar de gordijnen en ramen al dicht zijn. Als ik mijn ets op slot
zet, hoor ik nog een groepje smienten
overvliegen. Onder het genot van het
ge uit van de nachttrekkende eenden
doe ik deur op slot en kruip ik onder de
wol. .

Bosuil genietend (Rhenen)

fi

fi

fi

fi

fl

Tekst en foto’s: Donny Dolman
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Broedheuvel voor Ringslangen aangelegd

R

ingslangen zijn niet weg te denken in de rietlanden. Om de populatie te laten groeien zijn ze bij
de Natuur Groep Kockengen altijd weer
op zoek naar nieuwe locaties. En zo
kwamen ze bij ons terecht. Onze tuin
grenst aan het rietland en de gekozen
plek ligt direct aan de sloot. Een voorwaarde voor een mooie locatie om een
broedplek aan te leggen. De voorbereidingen werden gestart met het verplaatsen van een aantal planten. Het
bestellen van paardenmest en houtsnippers. Takken kwamen van de boom
naast de aan te leggen broedplek. NL
Doet werd benaderd om het te nancieren.

fi

fi

Zaterdag 12 maart zijn we met een
aantal leden van de NGK en onder toeziend oog van Saskia, de specialiste in
ringslangen en broedheuvels, aan de slag
gegaan.
Eerst egaliseren, takken erop en dan
3 kuub paardenmest en 3 kuub houtsnippers met kruiwagens over de takken
aanbrengen. Een hoop gesjouw, maar
prachtig weer en de kof e met versgebakken appeltaart houdt ons prima in
beweging.
Aan het einde van de ochtend is de
broedheuvel klaar.
Nu afwachten of de ringslangen hem
goedkeuren. Binnen in de heuvel gaat de
temperatuur lekker omhoog door het
broeien van de mest en snippers. Eind
augustus zouden we het resultaat kunnen verwachten. De jonge ringslangen
zouden dan uitgebroed moeten zijn.
Deze heuvel kan nu jaren achtereen
gebruikt worden door de ringslangen.
Voor het onderhoud hoeven wij alleen
maar ons tuinafval op de heuvel te leggen. We houden jullie op de hoogte van
de ontwikkelingen.

Tekst en foto’s: Karin Ballyzany
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e weergoden hadden het goed
met ons voor op die zaterdag.
Op de vrijdag voorafgaand was
het onbestendig weer met veel buien in
de middag. Zondag idem dito. Maar zaterdag was het fantastisch weer om een
werkdag te houden. Fris met een lekker
zonnetje. Soms moet je geluk hebben.
Het was weer eens een werkdag
met heel beperkte coronamaatregelen,
waardoor we met 14 deelnemers aan
de slag gingen om 16 knotwilgen van
hun zware hout te ontdoen. De knotten
hadden eigenlijk het jaar ervoor geknot

moeten worden, maar ja vanwege bekende reden ging dat niet door.
De knotten staan op een perceel dat
eigendom is van Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL).
De Natuurgroep heeft een afspraak
om de bomen op dit perceel te onderhouden.

.
Tekst Ben van der Horst
Foto's Ben van der Horst en Theo van Schie
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…Werkdag 5 februari
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Vooraf aan de werkdag zijn al een
aantal mensen bezig geweest om het
terrein wat meer begaanbaar te maken
door o.a. het riet rond de knotbomen
en de vuurplaats te maaien en alvast
wat dun hout te snoeien als aanmaakhout voor het vuur.
Het is altijd een avontuur om daar te
gaan werken. Ten eerste moet alles en
iedereen met een boot naar het terrein
gevaren worden. Gelukkig kunnen we
altijd de roeiboot van Willem van
Doorn lenen.
Bij aanvang van de werkzaamheden
vertelde Theo iets over het gebied en
het doel van de klus. Tevens werd er
aandacht geschonken aan het veilig werken. Zoals je op de bijgaande foto’s kunt

zien, zijn het behoorlijk dikke stammen
die gezaagd worden. Dit was geen probleem, want iedereen had veel zin om
weer eens ink fysiek bezig te zijn. Halverwege de ochtend was er kof e met
koek en tijdens de lunch was er een
stevige erwtensoep van Titia. De takken
werden netjes op het vuur gegooid, zodat er een compact vuur ontstond.
Rond twee uur was de klus geklaard. Nu
moest alleen nog het vuur bewaakt
worden. Er zijn altijd enkelen die zich
‘opofferen’ voor deze zogenaamde nazit
om dan even gezellig bij te kletsen. Zo
komt fysiek en sociaal bij elkaar. Zie voor
een impressie van deze werkdag de bijgaande foto’s.

it weekeinde was het weer
zover. Van september t/m april,
rond de 15de van de maand,
tellen wij de ganzen en zwanen in de
Polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Wij
doen dit voor Sovon. Sovon is een nonpro t organisatie die landelijk de gegevens van de vogelstand bij houdt. De
resultaten vormen een basis voor natuurbeheer.

zwerm aankomen. Oeps, ze landen in
ons gebied en ja hoor, we kunnen weer
helemaal opnieuw beginnen met tellen.
Een klikker is dan wel noodzakelijk, je
bent zo de tel kwijt.

Maandelijks staan wij dus te turen
door de verrekijkers en telelens. Eerst
de soorten maar eens identi ceren. Dat
vinden we al niet zo’n makkelijk klusje,
want ze liggen of staan juist met hun
snavel de andere kant op. Wachten dus
maar tot je een goed beeld hebt. Het
zijn ook nog eens de koudste en winderigste maanden van het jaar. Maar het
geduld wordt beloond en tellen maar.
Het kunnen er echt veel zijn. Denk aan
enkele duizenden. En dan ben je lekker
bezig en hoor je in de lucht een nieuwe

koeten, zilver- en blauwe reigers en ga
zo maar door.
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Zwanen en ganzen tellen voor Sovon

Tijdens het speuren zie je ook allerlei
andere vogels en vaak hazen. Zoals
goudplevieren en grutto’s, wulpen, roofvogels, eenden in alle soorten en maten.
Kieviten en heel veel smienten, meer-

We leren ons gebied al aardig kennen en weten wat we kunnen verwachten. Maar het blijft altijd weer een verrassing of ze er zijn en om ze weer in
beeld te krijgen. Een leuke klus.

Tekst en foto: Karin Ballizany
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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)
fotogra e-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 natuurfotogra e enthousiasten
biedt hij bijvoorbeeld een dagworkshop
roofvogelfotogra e aan in Nederland.
Ook meerdaagse workshops naar o.a.
Helgoland of het Beierse woud behoren
tot de mogelijkheden.
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