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Werkgroepen
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onderhoud  Edwin Valentijn, landschapswerkgroep@nvwk.nl 06 48131144 
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Coördinatoren uilenwerkgroep Joep Vanderbroeck en Pia Vrucht, uilenwerkgroep@nvwk.nl  06 55588849 0182 550879
Coördinator erfvogelwerkgroep Jaap Graveland, erfvogels@nvwk.nl 06 53579285 0182 601814
Coördinator zwaluwenwerkgroep Nico van Dam, nicovandam@hotmail.nl  0180 513975
Coördinatoren jeugdwerkgroep Vacant, interim: Benjamin Hallie, b.hallie@hetnet.nl  06 28430807
    
Coördinator Knotgroep Krimpen Jos de Nood, denoodros@telfort.nl  0180 518572
Coördinator roofvogelwerkgroep Jaap Jan Leeuwenburgh, roofvogelwerkgroep@nvwk.nl 06 40726332
Coördinator waterwerkgroep Vacant, waterwerkgroep@nvwk.nl     
Coördinator materialen Floor Andeweg, materialen-nvwk@kpnmail.nl  0180 514130

Andere belangrijke instanties 
Dierenambulance Gouda e.o. Ook voor ophalen zieke dieren met vogelgriep  0182 529059
Dierenbescherming Afdeling Krimpenerwaard  0180 510984
Meldpunt m.b.t. milieu en de jacht Politie Hollands Midden, Regionaal Milieu Team  0900 8844
Melden van zwerfvuil Contact opnemen met de gemeente Krimpenerwaard  140182
Meldpunt Laagvliegen Krimpenerwaard   010 4733333
Vogelasiel  Vogelklas Karel Schot  010 4857847
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Onderzoek doodsoorzaak wilde dieren Dutch Wildlife Health Centre www.dwhc.nl/meldingsformulier
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   Lid worden? 
Wilt u actief deelnemen aan de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard of wilt u de doelstellingen van 
onze vereniging steunen, word dan lid. Op onze website kunt u alles over ons vinden, wat we doen en waar 
we voor staan. Meld u aan op www.nvwk.nl onder ‘de vereniging’, of stuur een e-mail naar info@nvwk.nl met 
uw gegevens. U kunt ook de secretaris bellen: 06 55812250. Zie de colofon voor de diverse lidmaatschappen. 
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Van de voorzitter
Jaap Graveland

Groei en uitdagingen, zo kan ik dit voorwoord samenvatten. De NVWK 
groeit al jaren gestaag door, we hebben nu ruim 900 leden. Fijn! En zegt 
het voort: de meeste inwoners kennen ons nog steeds niet of nauwelijks. 
Uitdagingen genoeg, en met meer leden kunnen we nog meer voor de 
natuur en voor elkaar doen: excursies, lezingen, tellen, knotten, overheden 
stimuleren, enz. 
Wat ook groeit is het aantal leden dat zich aanmeldt voor de 
zoogdierwerkgroep. In januari spraken we met zijn elven plannen door: 

meer muizeninventarisaties, een vleermuisinventarisatie, onderzoek naar het gebruik van de aangelegde 
faunapassages. Heb je ook belangstelling? Meld je dan bij mij. 
De vogelaars zijn sinds 1 januari met hun Big Year begonnen: zoveel mogelijk soorten zien. Om mensen die 
weinig van vogels weten op weg te helpen, organiseer ik weer een aantal excursies in de Krimpenerwaard. 
Nog mooier is ook een echte cursus te geven met informatieavonden voor soortherkenning, maar dat moet ik 
nog even bezien; er is veel te doen…
Ook leuk om te vermelden is dat het projectteam van Prachtlint groeit. De aangesloten organisaties bepalen 
zelf wat ze willen leren en verbeteren, maar het projectteam helpt ze daarbij, dus die versterking is mooi. Het 
maakt het ook mogelijk het werk wat te verdelen. In deze Waardvogel meer daarover.
Uitdagingen gaan we niet uit de weg. De agrariërs hebben gevraagd of de NVWK wil helpen bij nestbehandeling 
van zomerganzen. Best een gevoelig onderwerp, in de volgende Waardvogel lees je er meer over.
De omgeving staat uiteraard ook niet stil. De druk op het Groene Hart neemt niet af, integendeel. Er wordt 
bijvoorbeeld ruimte gezocht voor de grote woningopgave in Zuid-Holland (234.000 woningen!). En er moet 
voor de energietransitie ook 50 ha zonnepark in de Krimpenerwaard komen. De NVWK is gevraagd mee te 
denken over het ontwerp. We vinden een zonnepark eigenlijk niks, want we willen graag dat boeren kunnen 
extensiveren en daarvoor is ruimte nodig. Maar áls het er komt, kan het maar beter ‘natuurinclusief’ zijn. Meer 
daarover in een dit nummer, wordt vervolgd.
Om bij de provinciale verkiezingen in maart aandacht te vragen 
voor bouwen zonder aantasting van het Groene Hart heeft de 
Stichting Groene Hart een petitie gestart. De NVWK onderschrijft 
die petitie van harte. Hier de link, met een goede toelichting door 
Alex Ouwehand, directeur van de  Milieufederatie: milieufederatie.
nl/nieuws/red-het-groene-hart-teken-de-petitie/. Zie ook pag. 15.
Tot slot: het is een bijzonder moment. In februari 2003 trad Maria 
Kuijf toe tot de redactie. 20 jaar geleden… En net als bij monitoring 
geldt: langjarige reeksen zijn het meest kostbaar, want de kwaliteit 
neemt toe met de jaren. En dat zien we aan ons blad! Ook verzorgt 
Maria al geruime tijd onze site nvwk.nl. Maria, namens de hele 
vereniging: dank je wel! 
Mensen, met jullie bijdragen help je Maria het meest. Niet dat 
we te klagen hebben, hoor. Maar dan kan ik nu mooi even kwijt: 
het hoeft geen ingewikkelde, zware inhoud te zijn. Juist jullie 
persoonlijke beleving, verhalen en foto’s maken dit blad voor velen 
lezenswaardig. En uiteraard zie ik jullie bij onze ALV!  d
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Even noteren
Slaapplaatstelling grote zilverreigers

Zaterdag 25 februari 2023: telling van aantallen grote 
zilverreigers op de bij ons bekende slaapplaatsen. Telling vindt 
plaats vanaf zonsondergang (half vijf) totdat het donker is. De 
coördinatie is overgegaan van Jaap Oosterom naar Mieke Veen en 
Leo Markesteijn. Voor deelname of info: Mieke Veen, mieke.veen@
hotmail.com of Leo Markesteijn, leom2941@gmail.com.

Voorlopige knotdatum, locatie nader te bepalen
25 februari 2023, 09.00 - 13.00 uur. Houd de site in de 

gaten of geef je op bij landschapswerkgroep@nvwk.nl voor de 
berichtgevingen.

Struikroven
200+ planten redden van de sloop in samenwerking met 

QuaWonen. Julianastraat, Krimpen aan de Lek. Help mee! 
Woensdag 1 maart om 09.00u starten we met het uitgraven van 
de grote planten met behulp van een graafmachine. Deze maakt 
de wortelkluiten los waarna de planten terug in het gat worden 
geplaatst. Kleine planten doen we met de schop (meenemen!)
Zaterdag 4 maart kunnen de planten opgehaald worden tussen 
09.00 en 15.00 uur, waarbij bewoners van QuaWonen voorrang 
hebben tussen 09.00 en 10.00 uur. Zie: www.struikroven.nu.

Knotten en snoeien Knotgroep Krimpen 
Op 4 maart zijn knotters en snoeiers bij Smara, IJsseldijk West 

15 in Ouderkerk aan den IJssel. Meedoen of nadere informatie: 
denoodros@telfort.nl.

Vogelexcursie Berkenwoudse Driehoek/polder De Nesse
Zaterdag 11 maart. Excursie voor mensen die weinig van 

vogels weten, en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn zeer 
welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider: Jaap 
Graveland.  We wandelen door de Berkenwoudse Driehoek. In 
deze tijd zijn daar veel winter- en watervogels. Ook grote kans op 
slechtvalk. Kleed je warm aan, het is doorgaans kouder dan je denkt 
en we staan vaak stil. Het kan plaatselijk modderig zijn, dus zorg 
voor laarzen of stevige waterdichte schoenen. 
Ook mensen die geen NVWK-lid zijn kunnen zich opgeven, maar bij 
overintekening gaan leden voor. Start: 09.30u op parkeerplaats op 
hoek Wellepoort en Schaapjeszijde. Einde excursie: circa 12.30 uur.
Aanmelden: stuur een mail naar: info@nvwk.nl.

Startavond Weidevogelseizoen 2023
De Zwaan op do 16 maart. Inloop 19.30 uur met koffie, start 

om 20.00 tot ong. 22.00 uur. Voor meer info: pag. 35. 

Wintervogeltelling
Het weekend van 18 en 19 maart 2023. Info bij Hans 

Kouwenberg  06-12417622 of Peter Berger 0180-664287. 

Cursus kennismaking weidevogelbescherming
Herkenning, gedrag, invoeren, enzovoort op dindsdag 21 

maart. Inloop is vanaf 19.30  uur met koffie, start 20.00 tot 22.00 
uur. Zie pagina. 35.

Vogelexcursie Loetbos
Zaterdag 25 maart. Excursie voor mensen die weinig 

van vogels weten en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn zeer 
welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider: Jaap 
Graveland. We wandelen door het Loetbos. In deze tijd zingen er 
al veel zangvogels. Ook kans op buizerd, havik, lepelaar. We lopen 
over de paden, dus gewone wandelschoenen zijn voldoende. Ook 
mensen die geen NVWK-lid zijn kunnen zich opgeven, maar bij 
overintekening gaan leden voor. 
Start: 07.00 uur bij de Hendrikshoeve. Auto’s parkeren op P 
aan oostzijde van de Kerkweg, het is 2 minuten lopen naar de 
Hendrikshoeve. Fietsen kunnen gestald op P naast Hendrikshoeve. 
Einde excursie: circa 09.00 uur. Aanmelden: stuur een mail naar: 
info@nvwk.nl.

Algemene Ledenvergadering NVWK
Op woensdag 29 maart 2023 houdt de NVWK haar jaarlijkse 

ledenvergadering in De Zwaan te Berkenwoude met na de pauze 
een boeiende presentatie. Reserveer vast de datum! Zie pag. 9.

Cursus herkenning predatie en predatoren
in De Zwaan, Berkenwoude, op do 30 maart. Inloop 19.30 uur 

met koffie, start 20.00 tot 22.00 uur. Zie ook pag. 35. 

Wintervogeltelling
Het weekend van 15 en 16 april 2023. Info bij Hans 

Kouwenberg  06-12417622 of Peter Berger 0180-664287. 

Jeugdexcursie Vogelklas Karel Schot
Zaterdagmiddag 15 april om 13.30 uur brengen we met 

de jeugdwerkgroep een bezoek aan Vogelklas Karel Schot in 
Rotterdam-Zuid. Opgeven kan bij Benjamin: b.hallie@hetnet.nl of 
06-28430807. Voor verdere info: zie jeugdpagina. Jeugdwerkgroep 
leden ontvangen nog een uitnodiging per mail.

Nationale Bijentelling 
Op 15 en 16 april. Wil je bijdragen aan de bescherming van 

de wilde bijen? Ruim de helft van de soorten wordt bedreigd, 
door gif en habitatverlies. Ze zijn super-belangrijk voor bestuiving van 
gewas en dus voor ons eten! Kijk op nationalebijentelling.nl voor een 
gidsje met de 16 meest voorkomende soorten in je tuin en hoe je 
meedoet. Leuk! Zie ook pag. 34. 

Vogelexcursie helofytenfilter, Nespolder
Zaterdag 22 april. Excursie voor mensen die weinig 

van vogels weten, en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn 
zeer welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider: 
Jaap Graveland. We lopen ca 5 km langs helofytenfilter en 
vervolgens naar Nespolder. Volop weidevogels en watervogels. 
Het kan plaatselijk modderig zijn, dus zorg voor laarzen of stevige 
waterdichte schoenen. En zorg ook voor warme kleding, het kan 
’s ochtends verraderlijk koud zijn. Ook mensen die geen NVWK-lid 
zijn kunnen zich opgeven, maar bij overintekening gaan leden voor. 
Start: 07.30 uur op driesprong van parallelweg N210 met 
Okkerse kade bij De Kwakels. Neem daarvoor parallelweg N210 
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Foto: Huig Bouter

vanaf rotonde Berkenwoude/Zuidbroekse Molen of vanaf rotonde 
Bergambacht. Parkeren kan langs de parallelweg. Je kan parkeren in 
de berm. Maar handigst is om met de fiets te komen. Einde excursie 
ca 10.00 uur. Aanmelden: stuur een mail naar: info@nvwk.nl.

Praktijkochtend weidevogels- en predatie/predatoren
Hooge Boezem achter Haastrecht op zaterdag 29 april 

09.00-12.00 uur. Zie verder pag. 35. 

Big Birding Day
Zaterdag 29 april van 05.00 tot 17.00 uur. Big Birding Day is 

het jaarlijks evenement waarbij in groepsverband binnen de grenzen 
van de Krimpenerwaard zoveel mogelijk vogels gescoord moeten 
worden. Daarvoor krijg je twaalf uur de tijd. Het is een geweldige 
beleving om zo’n dag mee te maken. Vanaf het krieken van de dag, 
wanneer de eerste vogels beginnen met zingen, wordt er fanatiek 
gevogeld. In het verleden zijn er door het winnende team meer dan 
115 soorten gezien. Gaat dat dit jaar ook lukken? Je kunt je als groep 
van drie a vier personen opgeven bij Coen van Nieuwamerongen. 
Als u geen groepje heeft maar wel mee wilt doen, dan kan dat 
uiteraard ook. We verzamelen ons centraal in de Krimpenerwaard 
op het parkeerterrein van café De Loet langs de N210. Om 5.00 
uur starten we, dus 4.45 uur graag aanwezig zijn . Info en opgeven: 
coenvna@gmail.com.

Vogelexcursie Doovegat
Zaterdag 13 mei. Excursie voor mensen die weinig van vogels 

weten en voor beginnende vogelaars. Kinderen zijn zeer 
welkom, onder begeleiding van een ouder. Excursieleider is 

Jaap Graveland. Een rondwandeling van ca 5 km door en om 
Doovegat, een gebied rijk aan water-, moeras- en weidevogels. 

Het kan plaatselijk modderig zijn, dus zorg voor laarzen of stevige 
waterdichte schoenen. Zorg ook voor warme kleren, het kan 7 
mei ’s ochtends heel koud zijn.Ook mensen die geen NVWK-lid 
zijn kunnen zich opgeven, maar bij overintekening gaan leden voor. 
Start: 6.45 uur op parkeerplaats bij zwembad De Loete, Bredeweg 
2 in Haastrecht. Einde excursie ca 9.00 uur. Aanmelden: stuur een 
mail naar: info@nvwk.nl.

In de pijplijn: 
Jeugdexcursie Eendenkooi Bakkerswaal
Datum en nadere info volgt.

Lezing over Libellen
Spreker Paul Schrijvershof neemt ons mee. Houd de agenda op 
www.nvwk.nl en de volgende Waardvogel goed in de gaten, nadere 
informatie volgt.

Excursie biologische geitenboerderij ‘De Bonte Weide’. 
Wegens succes herhaald. Na het bijzondere bezoek van vorig 
jaar stelt Mart-Jan de Jong ook dit jaar zijn boerderij weer open 
voor de NVWK. Altijd al benieuwd geweest naar de bedrijfsvoering 
van een biologische boerderij? Houd de agenda op www.nvwk.nl en 
de volgende Waardvogel goed in de gaten, nadere informatie volgt. 
Deze excursie is tevens zeer geschikt voor kinderen.  d

Cursus snoeien
Voor mensen die willen leren snoeien is het nu al mogelijk 
zich aan te melden voor een cursus in het najaar.
Opgeven of nadere info:  wim.van.den.bremen@xs4all.nl

Bruine kikkerBruine kikker foto van de maand foto van de maand
Maria Kuijf

De bruine kikker is hoogstwaarschijnlijk de meest wijdverspreide amfibie van Nederland. Buiten het broedseizoen leven 
bruine kikkers op het land. Sommige kikkers overwinteren ook op het land, andere overwinteren in het water. Als in het 
vroege voorjaar de temperatuur stijgt, ontwaken de kikkers uit hun winterslaap en gaan op zoek naar ondiep water om daar 
hun eitjes in te leggen. Onderweg worden de vrouwtjes, met gezwollen buik van de eitjes, opgewacht door de kleinere 
mannetjes. De mannetjes klauteren op de rug van de vrouwtjes en klemmen zich met hun voorpoten vast onder de oksels 
van het vrouwtje. Dit heet de paargreep of amplexus. De mannetjes hebben tijdens de voortplantingsperiode paarborstels 
(zwarte eeltachtige knobbels) op de duimen waardoor ze de vrouwtjes steviger vast kunnen houden.  d

Kikkermannetjes willen zich onder invloed van de paringsdrang nog wel eens vergissen en pakken alles wat maar op een vrouwtje lijkt, zoals 
een ander kikkermannetje, een kikker van een andere soort of een vis. Een triootje komt ook regelmatig voor en soms ontstaat er zelfs een 

hele kluwen van kikkers. De eieren worden gelegd in snel opwarmende, ondiepe plekken. Een vrouwtje legt één eiklomp per jaar en het legsel 
bestaat uit gemiddeld 1.000 - 2.500 eieren. De klont eitjes noemen we dril, omdat elk eitje is ingepakt in een doorzichtig gelei-omhulsel en het 
er heel drillerig uitziet. De eitjes zijn zo ingepakt om ze te beschermen. Tegelijkertijd werkt het dril ook als een soort lens, om de zonnewarmte 
op te vangen. Dit is heel belangrijk, want kikkers zorgen verder niet meer voor de eitjes. 
Tijdens de trek van de plaats van ontwaken naar de plaats waar de eieren worden gelegd, moeten de  bruine kikkers (en andere kikkersoorten, 
padden en salamanders) soms drukke wegen oversteken. Dierenbescherming organiseert avonden waarbij de padden worden overgezet door 
vrijwilligers. Zodoende wordt geprobeerd om te voorkomen dat de padden massaal doodgereden worden. Zie pagina 34 voor een oproep hiertoe. 

De foto van de maand is een foto van Huig Bouter van twee bruine kikkers in amplexus. Bruine kikkers zijn variabel van kleur: bruin, groenbruin, 
roodbruin, geelbruin, grijsbruin, etc. Huig heeft ál zijn foto’s aan ons ter beschikking gesteld en we zijn hem daarvoor erg dankbaar! 

Bronnen: https://www.ravon.nl/, www.wikipedia.nl , www.kikkersite.nl    d         
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Vuurjuffer
op de voorpagina: lentebode van het eerste uur
Harry Verkerk 

In 2023 staan libellen op de voorpagina. De vuurjuffer is een van de eerste juffers die uitsluipt in het voorjaar. Hij vliegt van april 
tot augustus. De vroegste geregistreerde waarneming van de vuurjuffer dateert van 16 maart. De grootste aantallen komen 
voor in mei en juni. De vuurjuffer is een van de twee rode juffers en beide soorten maken deel uit van de familie waterjuffers.  D.

De vuurjuffer is een dankbare soort, want deze is goed te 
herkennen met zijn rode verschijning, rode of gele rugstreep, 

de zwarte figuren op segment zeven t/m negen, zwarte poten en 
donkere pterostigmata. Bedenk nog wel dat er ook een aantal rode 
‘gewone’ libellen zijn, maar die hebben andere kenmerken (zie ook 
het algemene artikel op pag. 28 in deze Waardvogel). Je kunt de 
vuurjuffer bij zowel stilstaand als zwak stromend water aantreffen. 
Hij komt ook vaak voor bij tuinvijvers. Vaak ligt het water beschut en 
deels in de schaduw.

De andere rode waterjuffer, de koraaljuffer, is volgens de huidige 
stand van zaken (nog) niet in de Krimpenerwaard gesignaleerd. 

In het oosten van ons land is deze al vrij algemeen. De natuur blijft 
echter veranderen en deze soort wordt snel algemener, dus je weet 
het niet. Volgens de ‘Libellen van Zuid-Holland’ is deze soort vanaf 
het jaar 2000 zo’n twintig keer in Zuid-Holland waargenomen. Dus 
wie weet.... Overigens is deze juffer met zijn rode poten en rode 
pterostigma duidelijk te onderscheiden van de vuurjuffer. Ook 
omdat de koraaljuffer pas vanaf eind mei vliegt.

Zoals vaker voorkomt bij libellen, komen de vrouwtjes van de 
vuurjuffer in verschillende vormen voor. Dat zullen we in een 

volgend artikel ook bij het lantaarntje zien. Met de diverse vormen 
bedoelen we de variatie in de hoeveelheid zwart en rood op het 
achterlijf.  
Daarnaast zijn de mannetjes na het uitsluipen niet gelijk uitgekleurd 
en kunnen daarom ook voor een vrouwtje worden aangezien. 
Dat kan best lastig zijn, maar de vrouwtjes zijn in ieder geval op 
andere kenmerken van de mannetjes te onderscheiden, zoals 

achterlijfaanhangels en bij het mannetje de 
secundaire geslachtsorganen. Als je meer 
gedetailleerde info wil, kijk dan eens op de 
site van de Vlinderstichting onder het kopje 
Libellen, en dan “Libellen herkennen” en zoek 
deze soort eens op www.vlinderstichting.
nl/libellen/libellen-herkennen/families,zie 
de QR-code. Deze site presenteert overzichtelijke informatie op 
verschillende tabbladen per libelsoort.

Vuurjuffer, vorm typica, foto: Harry Verkerk Vuurjuffers in tandem, eierleggend, foto: Harry Verkerk

Waarnemingen van vuurjuffers in de Krimpenerwaard vanaf 2013
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Kaartje waarnemingen vuurjuffer Krimpenerwaard vanaf 2013

Eitjes worden in tandem in drijvende waterplanten afgezet. De 
mannetje zie je dan rechtop op de vrouwtjes staan, die hij met zijn 

achterlijfaanhangsels aan het halsschild vastgrijpt. Daarmee geeft hij 
de concurrentie te verstaan om vooral uit de buurt te blijven. De 
eitjes komen na circa vier weken uit. De larven leven één tot twee 
jaar onder water. De libel leeft ongeveer drie weken. Je ziet ze 
langer, omdat ze niet allemaal tegelijk uitsluipen.
Vuurjuffers zijn vaak op beschutte plaatsen in oevervegetatie en 
struiken te vinden. Ze rusten meestal met halfgespreide vleugels. 
De eiafzet gebeurt in het water en dan zijn ze het beste te zien.

De vuurjuffer is een algemene soort die in het grootste deel 
van Nederland wordt waargenomen. In de Krimpenerwaard is 

het aantal waarnemingen echter zeer beperkt. De oorzaak is niet 
duidelijk. Onderstaand in tabelvorm de waarnemingen vanaf 2013. 

Hoe mooi zou het zijn als we in 2023 in ieder geval meer dan het 
aantal meldingen van 2022 zouden overtreffen! Makkie toch? Wie 
zoekt er mee? Het voordeel is dat libellen van mooi weer houden. 
Ze vliegen overwegend pas vanaf zo’n 15 graden Celsius en hebben 
veelal de zon nodig om energie te verzamelen om te kunnen vliegen.

Tip 1: Krimpenerwaard is in het kaartje van waarneming.nl vooral 
herkenbaar aan de uitstulping aan de rechterzijde.
Tip 2: Op waarneming.nl kun je ook waarnemingen binnen het 
werkgebied van de NVWK bekijken. Dat gaat als volgt:
Ga naar ‘Ontdek’; kies locaties; vul ‘Krimpenerwaard’ in en kies 
‘Krimpenerwaard algemeen’; ga naar ‘Soorten gezien’;  selecteer 
‘Libellen’ en druk op ‘filter. Je ziet dan een lijst met libellen in de 
Krimpenerwaard, waar je een soort kunt aanklikken en verder op 
onderzoek kunt.

Bronnen:
vlinderstichting.nl;
Veldgids Libellen, 
Frank Bos en Marcel 
Wasscher; Veldgids 
Libellen van Europa, 
Klaas-Douwe en B. 
Dijkstra; Libellen in 
Zuid-Holland, Theo 
Muuse  D.    

Kaartje met waarnemingen van de vuurjuffer in midden Nederland 2013 - 2023, opvallend is dat rondom de 
Krimpenerwaard waarnemingen gedaan worden, maar in de Krimpenerwaard nauwelijks.

Kaartje waarnemingen vuurjuffer Krimpenerwaard vanaf 2013
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 Klussenbank: wie helpt mee? 
De NVWK krijgt het steeds drukker. Dat is prachtig, want in de praktijk betekent het dat we als vrijwilligersvereniging  meepraten 
bij de grote projecten in de Krimpenerwaard en daar het natuurbelang kunnen inbrengen, maar ook dat we uit eigen initiatief met 
projecten kunnen aankloppen bij de beide gemeente, waterschap en provincie. Soms schieten daardoor bepaalde klussen erbij in, 
en voor de projecten hebben we extra handen nodig. Daarom hebben we een klussenbank opgericht; er staan ook  klussen op de 
website onder Actueel. Vaak gaat het om kortlopende taken, soms komt een klus op herhaling. Wie helpt mee?  D

Versterking voor de jeugdwerkgroep

Benjamin zoekt versterking voor de jeugdwerkgroep. Hij is  creatief in 
het bedenken van activiteiten, maar zou blij zijn met versterking voor het 
 uitvoeren van die leuke plannen. Benjamin heeft een drukke baan naast 
zijn studie en het zou voor het moment al helpen als een ouder of groot-
ouder de praktische organisatie van al is het maar één activiteit op zich 
wil nemen. Een coördinator zou natuurlijk helemaal ideaal zijn. Kijk op 
pagina 16 voor de concrete hulpvraag van Benjamin, of bel of mail hem.

Website Prachtlint uitbouwen
Kijk even op de website www.prachtlint.nl. Prachtlint groeit, weer drie 
organisaties hebben zich gecommitteerd aan de doelstellingen, dat is 
 fantastisch! We willen nu een eigen pagina Krimpenerwaard op die 
 website met informatie om je eigen tuin of erf te helpen vergroenen en 
 vriendelijker te maken voor insecten, vogels en andere  dieren. Die kennis 
en info is al verzameld bij het  Erfvogelproject, maar moet nog als content 

op onze  Krimpenerwaardpagina. Een afgeronde klus! 
Voor  technische  problemen is budget voor inhuren IT-
er  beschikbaar. Interesse? Vragen? Zoek contact met 
coördinator Charlotte Diepenhorst via charlotte@lots-
and-more.nl. ces en maak er wat moois van!

Tel je eigen dorpsvogels  
Doe je mee met de Nationale Tuinvogeltelling? Dan is dit ook iets voor 
jou. Door driemaal in het voorjaar vogels op een bepaalde plek in je  eigen 
bebouwde kom te tellen, wordt duidelijk of onze beide  gemeenten 
 slagen in hun voornemen om de goede maatregelen te  nemen die de 
kernen beter leefbaar maken voor vogels. De NVWK maakt er een 
 speerpunt van om ook in onze bebouwde kommen  natuurinclusief te 
(laten) bouwen en renoveren en het groenbeleid daarop af te  stemmen. 
Want steeds meer vogels  vertrekken uit de bebouwde kom en het 
wordt zo een dooie boel. Daarom  tellen overal in het land mensen al 

stadsvogels voor het  Meetnet  Urbane 
 Soorten, MUS - doe mee! Bel of 
mail Jaap Graveland of  Mariëlla van 
 Gemeren van de werkgroep RO, zie 
pagina 2. Lees ook even blz. 20!

Waterwerkgroep zoekt coördinator
De waterwerkgroep is al enige tijd op drift, ze zoekt een anker.  Iemand 
die weer activiteiten op touw zet en de groep weer op koers brengt.  
Denk niet dat je per se alles van waterdieren en  waterecologie moet 
weten om deze taak in te vullen, want er zit heel veel 
kennis in de groep en daaruit kun je ook putten voor 
ideeën. En als waterleven je interesse heeft, leer je 
immers vanzelf, gaandeweg. Zo gaat dat nu eenmaal 
met iets dat je leuk vindt! Wil je meer  weten? Zoek 
contact met Jaap Graveland, zie pag. 2.

Nog één mezenkastenmonitor
Voor het vierde jaar van ons project zoeken we nog één teller, een  maatje 
voor het gebiedje De Kwakels is er al. Het gaat in het  broedseizoen om 
wekelijks de eitjes en/of de jonkies tellen, en het (op afstand) noteren 

van de nesten van de eikenprocessierups in een 
paar proefbomen. Een leuke natuurklus met een 
lage  instap. Zolang je weet hoe een koolmees er 
uit ziet, kun je hier aan beginnen. Eén van de vorige 
 monitoren wil jullie graag wegwijs maken. Voor na-
dere info: Joke Colijn, 06-44744408 

Helper weidevogelwerkgroep hard nodig!
Klaas heeft jarenlang onze grote weidevogelwerkgroep geleid. Hij had 
contact met alle weidewachters, leidde aspirant weidewachters op en 
nam hen mee in zijn kano om hen het ‘vak’ te leren in de praktijk. Met 
de boeren in de Krimpenerwaard heeft Klaas veel contacten  gelegd 
en daarmee ook vogels gered. Op dit moment loopt het hem over 
de  handen, zeker omdat we nog steeds nieu-
we mensen nodig hebben aangezien onze oude 
rotten in het vak soms wat rustiger aan moeten 
doen. Wie wordt lid van ons weidevogelteam zo-
dat Klaas het een jaartje rustiger aan kan doen? 
Samen sparren is ook nog eens leuker. Informatie 
in eerste instantie bij Joke Colijn, zie pag. 2

Filmpjes van je werkgroep of activiteit
De NVWK wil een beeldocument van de activiteiten van alle  werkgroepen 
maken. Daarvoor zijn filmpjes door  leden  nodig, die je  gewoon maakt met 
je telefoon. NVWK- activiteiten  vinden plaats door het hele jaar heen, 
dus blijf alert op geschikte momenten in alle  jaargetijden.  Lekker  bezig 
in het landschap? Ben je vlotjes aan het  timmeren, loop je  planten te 

 inventariseren,  Waardvogels te  bezorgen of sta je  vogels te 
tellen? Doe je mee aan een  cursus of excursie? Alles leent 
zich voor een filmpje. Bij  voorkeur  horizontaal, maar gooi 
een leuk verticaal filmpje niet weg. Stuur je  materiaal naar 
het e-mailadres van de redactie (zie pag. 2), zodat we hier-
van een  representatieve korte film  kunnen maken. De eer-
ste filmpjes zijn binnen! We zijn benieuwd - stuur maar op! 

Zoogdierwerkgroep zoekt (nog) leden
Er is een start gemaakt voor een werkgroep voor zoogdieren. Lees 
even wat Jaap schrijft op pagina. 23. Spreekt 
deze diergroep je aan, of heb je al inspiratie en wil 
je meepraten? Mail Jaap!   Bellen kan ook ‘s avonds, 
zie hiervoor pagina 2.

Archivaris gezocht
De NVWK krijgt met enige regelmaat 
 historische documenten  aangeboden 
over de natuur en landschap in de 
 Krimpenerwaard. Die kunnen bij 
 toekomstige ontwikkelingen van grote 
waarde blijken. Wie houdt van de geur 
en de taal van oude papieren en wil ze 
 archiveren en orde scheppen?  Zie pag. 
2 voor de secretaris, info@nvwk.nl.
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Algemene ledenvergadering
Uitnodiging voor 29 maart 2023
Frans van der Storm, secretaris

Op woensdag 29 maart vindt weer de Algemene ledenvergadering plaats, als vanouds in De Zwaan te Berkenwoude aan de Kerkweg 
2, vanaf 20.00 uur. Aansluitend op de vergadering spreekt Addy de Jongh, oprichter en directeur van het Otterstation.Het bestuur 
nodigt je van harte uit de vergadering en de lezing bij te wonen. S.v.p. aanmelden via info@nvwk.nl of telefonisch bij de secretaris.  d

Op de agenda staan;
- verantwoording over beleid, uitvoering en besteding van ons 

geld in 2022
-     jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester
-     begroting 2023
-    aftreden van Marco Steenwinkel in verband met verhuizing en van 
Joke Colijn in verband met vervulling termijn
-     benoeming Michiel Fokkema in de functie van penningmeester
- gedachtewisseling tussen leden en bestuur over actuele 
onderwerpen

Het jaarverslag van de secretaris is opgenomen in deze editie van de 
Waardvogel en is net als alle andere stukken voor de vergadering 

ook te vinden op de bestuurspagina op onze website.

Marco Steenwinkel verhuist dit voorjaar naar de provincie Drenthe 
en is daardoor niet langer beschikbaar als penningmeester. Het 

bestuur draagt Michiel Fokkema voor ter benoeming in het bestuur 
in de functie van penningmeester. Michiel is de afgelopen twee jaar 
lid geweest van de kascontrolecommissie en is daarmee al enigszins 
bekend met de financiële gang van zaken binnen de NVWK.
Joke Colijn heeft de NVWK twaalf jaar gediend als bestuurslid, 

verantwoordelijk voor de PR en communicatie. Joke blijft actief in de 
redactie van de Waardvogel.
Opvolgen van een Joke Colijn is geen sinecure, dus … Leden die de 
ambitie hebben om op hun eígen manier de NVWK naar buiten toe een 
gezicht te geven, die willen nadenken over en vormgeven aan ons PR-
beleid worden dringend uitgenodigd contact op te nemen met Jaap 
Graveland of Frans van der Storm. 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich bij de secretaris 
melden tot uiterlijk 27 maart.

Addy de Jongh spreekt
De otter is ook in onze contreien een veelbesproken dier. Groot 

was de opwinding toen een paar jaar geleden de eerste waarnemingen 
van otterjongen werden bevestigd in de Nieuwkoopse plassen. Nog 
groter werd de opwinding toen de otter ook werd gesignaleerd in de 
Reeuwijkse plassen en de discussie binnen de Krimpenerwaard kwam 
lekker op gang toen twee jonge otters werden uitgezet in onze polder.
Een dikke dertig jaar geleden was de otter in Nederland uitgestorven, 
twintig jaar geleden begon Addy de Jongh met herintroductie. Wat hij 
daarvoor allemaal heeft moeten doen, wat er in de afgelopen twintig 
jaar allemaal is gepasseerd, daarover zal Addy ons vertellen en laten 
meegenieten met lichtbeelden.  d

Activiteiten van werkgroepen
Er is weer een vogelcursus gegeven, met bijbehorende excursies. 

En sowieso was het een goed excursiejaar, in totaal 19 keer zijn 
we eropuit getrokken. Dichtbij naar Helofytenfilter, Berkenwoudse 
driekhoek en Hooge Boezem achter Haastrecht, maar net zo goed 
naar de Kampina (vlinders en libellen) en naar de Dordtse Biesbosch. 
We merken dat er behoefte is om niet alleen soortgerichte excursies 
te houden, maar ook gebiedsgerichte waar natuur en landschap in 
samenhang worden behandeld.

Anthonie Stip verzorgde een interessante lezing over Trends in 
natuurbescherming, aansluitend aan de Algemene Vergadering in 
maart. Verder zijn lezingen verzorgd door Abe Maaijen over zijn reis 
naar de Zambezi, door Sjaak Willemstein over duurzaam tuinieren 
en bokashi maken, door Henk van der Weijden over biodiversiteit in 
sloten vroeger en nu, en last but not least door Kees Moeliker over zijn 
Natuurhistorisch Museum. Aan alle inleiders nogmaals grote dank voor 
hun inzet om ons deelgenoot te maken van hun inzichten en kennis.

Jaarverslag NVWKJaarverslag NVWK 2022 2022
Frans van der Storm, secretaris

Het jaarverslag over 2021 bevatte in de inleiding best wel veel teleurstellingen. Ons voornemen om het twaalfde lustrum eens 
lekker royaal te vieren werd doorkruist door de beperkende maatregelen vanwege Covid. En ondanks dat op de keper beschouwd 
behoorlijk veel werk was verzet, het voelde anders. De puf leek eruit, de verenigingsbrede activiteiten waren er niet. Omdat 
we tóch een feestje wilden vieren, hebben we dat gewoon een jaar opgeschoven. Zo van: we hebben de zestig jaar inderdaad 
volgemaakt, nu mag het. Laten we eerlijk zijn, het is niet helemaal geworden wat we ons ervan hadden voorgesteld. Samen met 
de coördinatoren van de werkgroepen hadden we een breed palet van excursies, lezingen, en zo nog het een en ander bedacht. 
Maar, we begonnen het jaar wéér met een lockdown; zelfs onze gebruikelijke Nieuwjaarswandeling op de eerste zaterdag van 
het jaar hebben we twee maanden moeten uitstellen. Was het dan allemaal drama in 2022? Nee, natuurlijk niet.  D
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Successen en de teleurstellingen
In de jaarlijkse bijeenkomst van de coördinatoren met het bestuur 

zijn de successen en de teleurstellingen van de werkgroepen 
besproken. Voor dit jaarverslag noemen we:
- de inbraak op Schaapjeszijde, waarbij onder andere twee 
motorkettingzagen en andere kostbare materialen zijn gestolen. Voor 
de landschapswerkgroepen staat daar tegenover dat in het Loetbos 
plezierig en effectief is samengewerkt met Staatsbosbeheer, en dat 
met de aanschaf van nieuw materieel meteen een milieuslag is gemaakt.
De knotploeg Krimpen is still going strong met het onderhoud op haar 
vaste locaties.
- Het broedvogel- en torenvalkproject van de werkgroep Roofvogels 
is voorspoedig verlopen, en heeft geleid tot een publicatie in het blad 
de Takkeling.
- De werkgroep Jeugd heeft haar beoogde doelstelling behaald met vijf 
activiteiten specifiek voor de doelgroep, waaronder de zeer geslaagde 
excursie naar de geitenboerderij van Mart-Jan de Jong en eind 2022 
het bezoek aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, in het 
verlengde van de lezing van Kees Moeliker.
- Hans Kouwenberg kon vanuit de werkgroep Winterwatervogels 
melden dat de resultaten van de tellingen inmiddels hebben geleid 
tot inzichten bij het ministerie van LNV en de aanwijzing van de 
Krimpenerwaard tot Important Bird Area (IBA).
- De werkgroep Uilen heeft weer eer ingelegd met haar fietsexcursie 
in en rond het Loetbos op zoek naar de diverse uilensoorten in onze 
polder.
- De werkgroep Weidevogels had helaas een minder succesvol 
jaar dan in 2021. Het aantal gevonden nesten was al minder, en de 
combinatie van weersomstandigheden en predatie gaf een extra zetje 
tot bescheiden succes.
- De werkgroep Planten laat steeds meer van zich horen en zien met 
de tweewekelijkse inventarisaties, en ook met gewaardeerde bijdragen 
aan de activiteiten van FLORON in onze provincie.
- Leen Verschoor en zijn werkgroep RO laten meer en meer zien hoe 
belangrijk is het om het beleid van de overheden te volgen en daarover 
zienswijzen te formuleren. Laten we zeggen dat beide gemeenten in de 
Krimpenerwaard weten van ons bestaan.

Projecten
Behalve in werkgroepen zijn leden ook actief in projecten. Al eerder 

is aandacht besteed aan het project Graslandvlinders, dat in oktober 
nog een forse impuls heeft gekregen met de aanpak van de Lekweide 
bij Bergambacht. In de eerste fase was dit deelproject op een forse 
tegenvaller uitgelopen. Met de lessen die we daaruit hebben getrokken 
en met een genereuze bijdrage van de loonwerker, is de Lekweide 
opnieuw aangepakt, op een iets andere locatie en met een fors andere 
werkwijze.
Een tweede project dat afgelopen jaar veel aandacht kreeg is Prachtlint, 
ooit van de grond gekomen via de motiemarkt van de gemeente 
Krimpenerwaard. Inmiddels hebben bijna alle belangrijke partijen in 
de polder zich bij het project aangesloten en zo werken zij samen aan 
herstel en versterking van de biodiversiteit in de bermen langs wegen 
en kades.
Intern hebben we twee projecten lopen. Ten eerste de inventarisatie 
van onze materialen: wat hebben we eigenlijk in eigendom, waar 
bevindt het spul zich, wie beheert het, wanneer zijn onderhoud en 
vervanging aan de orde? Simpele vragen, maar best lastig om goed te 
beantwoorden. Floor Andeweg en Nico Hagendijk hebben deze taak 
op zich genomen.
Het tweede interne project gaat over de huisvesting. Onder de 
bezielende leiding van Huug Luigies zijn inmiddels meerdere stappen 

gezet om tot een goede verkenning te komen. Wij hebben onze serieuze 
belangstelling voor een locatie bij het Loetbos kenbaar gemaakt aan 
de eigenaar/beheerder, en hopen in 2023 stevige vervolgstappen te 
kunnen zetten.

Ontwikkeling vereniging
Een vereniging bestaat bij de gratie van leden, van mensen 

die zich met anderen verenigen op wat de vereniging beoogt: het 
bestuderen, beschermen en beheren van het landschap en de natuur 
in de Krimpenerwaard. Daar werken we aan, daarvoor betalen we 
een jaarlijkse bijdrage, daarover praten wij tijdens en buiten onze 
activiteiten met bekenden én onbekenden (bijvoorbeeld bezoekers in 
de gebieden).
Wij zijn blij met de voortdurende aanwas van nieuwe leden. Zo mochten 
we 51 nieuwe leden (29 met een basislidmaatschap, 21 ‘gezins’leden 
met 41 leden in de ‘aanhang’, 1 cadeaulidmaatschap en 1 donateur). 
Helaas is ook het lidmaatschap van 22 leden beëindigd (om reden van 
overlijden, verhuizing, financieel of gewoon zomaar). Lang verhaal kort: 
op 1 januari stond de teller op 904 leden, inclusief alle gezinsleden.
Een blóeiende vereniging bestaat bij de gratie van actíeve leden: 
vrijwilligers die zich via werkgroepen inzetten voor een diversiteit aan 
activiteiten, of soms gewoon voor een incidentele actie (denk maar 
aan reuzenbalsemientrekken) of lekker meegaan met een excursie of 
lezingen bijwonen, of een foto insturen voor op de site, of….
Een belangrijke groep vrijwilligers wordt gevormd door de 
coördinatoren van de werkgroepen. Zij nemen het bestuur veel werk 
uit handen, zij zorgen dat signalen uit de vereniging bij het bestuur 
komen, zij helpen het bestuur beleid te vormen en richting te geven. 
Ook in die groep vindt voortdurend verversing plaats. Pia Vrucht en 
Joep Vanderbroeck coördineren de werkgroep Uilen en Wil Sluis en 
Ton Hoefnagel hebben de coördinatie van de werkgroep Vlinders 
en libellen op zich genomen. Voor de werkgroepen Water en voor 
Zoogdieren staan de vacatures nog open. De coördinatie van de 
vogelwerkgroepen werd ingevuld door Vincent van Dijk, echter hij 
verhuist begin 2023 naar Drenthe waarmee de vacature voor deze 
uitdagende positie opnieuw openstaat. 
Voor alle actieve leden hebben we begin september een buitengewoon 
geslaagde bijeenkomst georganiseerd, achter de Hendrikshoeve, met 
uitstekende catering met producten uit de Krimpenerwaard van de 
Voedselfamilie. 

Tot slot
2022 is in meerdere opzichten een roerig jaar geweest. Het is goed 

te merken dat er onrust heerst in de wereld en daarmee onzekerheid 
in ons bestaan. Het kabinet maakt veel beleid en regels, maar de 
uitvoering laat vaak te wensen over. Het is niet alleen de onrust die 
wordt veroorzaakt door wat groepen die zich luidruchtig roeren via 
de sociale media en op het Malieveld, het is voor ons ook het inzicht 
dat essentiële waarden in onze maatschappij en in onze omgeving niet 
die prioriteit krijgen die nodig zijn om de wereld leefbaar te houden. 
Ik doel hierbij vooral op de wijze waarop natuur wordt behandeld: 
steeds als stiefkindje van het beleid, bij voorkeur met geitenpaadjes te 
doorkruisen, gezien als productiefactor in plaats van als mogelijkmaker 
van ons leven.
Wij, bestuur van de NVWK, hechten grote waarde aan samenwerken 
met álle partijen in onze leef- en werkomgeving om ieder naar vermogen 
bij te dragen aan een betere wereld. Een wereld waarin we gezond 
kunnen leven en werken om in ons bestaan te voorzien, waarin we 
elkaar respecteren – ook door elkaar aan te spreken op en te luisteren 
naar elkaars standpunten, te zoeken naar gemeenschappelijkheid in 
belangen.  D
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De race is losgebarsten 
Al bijna 100 soorten gezien door de koploper
Coen van Nieuwamerongen

We zijn los! De eerste maand van de race zit er al weer op. Waar sommigen een vliegende start hebben gemaakt, deden 
anderen het wat rustiger aan. Doordat iedereen nu op scherp staat, wordt de maand januari, normaal een relatief rustige 
maand wat vogels betreft, ineens een stuk leuker. Het is dan ook niet vreemd dat de Bird-Alert WhatsAppgroep vaker 
afgaat dan we in deze maand gewend zijn. De koplopers zitten aan het einde van de eerste maand al tegen de 100 soorten. 
Het jaar is nog maar net begonnen, er kan nog zó veel gebeuren!  d

De eerste leuke soort die veel bekijks trok was een gemengde groep 
met grote barmsijzen en kleine barmsijzen in het Krimpenerhout. 

Tot het einde van 2022 zaten er steeds twee kwakken in het 
Stormpoldervloedbos. Meerdere ‘racers’ deden in de eerste dagen 

van het jaar al een flinke zoekpoging om deze soort ook in het nieuwe 
jaar te kunnen noteren. Even leek het erop dat de kwakken daar zelf 
hun medewerking niet aan wilden verlenen, maar gelukkig lieten ze 
zich vanaf 3 januari (soms flink verscholen) regelmatig zien. De één 
zag ze direct de eerste keer, een ander had bij de vierde keer pas bingo. 

Januari is een echte ganzenmaand. Duizenden kolganzen en 
brandganzen worden nauwkeurig afgespeurd. En met succes! 

We slagen er met elkaar in om meerdere kleine rietganzen en 
toendrarietganzen tussen de vele ganzen te vinden. Cor had zelfs 
het geluk een roodhalsgans te vinden in de polders van Gouderak. 
Helaas voor de anderen was de vogel is in de uren daarna spoorloos. 

Op naar een revanche! Het kan natuurlijk geen kwaad om de ganzen 
de komende maanden goed te blijven checken, want ook rotgans en 
dwerggans zijn gewilde soorten.

Half december vorig jaar werd er drie dagen achter elkaar een 
klapekster waargenomen in het Loetbos. Helaas leek de vogel 

daarna gevlogen, maar het was opnieuw Cor die de vogel op 17 januari 
terug wist te vinden in een heel ander gedeelte van het Loetbos. De 
vogel had het gepresteerd om ruim een maand uit beeld te blijven. 
Zegt dat iets over de vogel zelf of over ons? Ik laat het vrij…  Andere 
noemenswaardige (typisch winterse) soorten die werden gezien zijn: 
bokje, blauwe kiekendief, zeearend, smelleken, goudvink en grote 
zaagbek.

Ook deze editie spelen we weer het beruchte voorspelspel, waarbij 
de deelnemers voorspellen welke soorten dit jaar gezien zullen 

worden. De lat ligt hoog, want lukt het om de door jou voorspelde 
soort zelf te vinden, verdubbel je je punten. De één speelt op veilig, 
de ander speelt liever ‘hard to get’. Aan de verbeeldingskracht ligt het 
in ieder geval niet, er worden prachtige soorten voorspeld: vale gier 
(6x), struikrietzanger (4x), bruine boszanger (4x), pestvogel (4x), 
grijze wouw (4x) en middelste bonte specht (4x). We kunnen alleen 
maar duimen dat we een paar van deze soorten gaan zien dit jaar. 

Op het moment van schrijven hebben we voor de Race 2023 de 
volgende 25 deelnemers: Arjan de Heer, Erik Kleyheeg, Quinten 

van Erkel, Jaap Oosterom, Dirk-Jan Saaltink, Dirk-Jan van Roest, 
Daan van Braak, Herman van de Brand, Willem van Rij, Cor Oskam, 
Harm Blom, Lars Blom, Arie Ros, Gijsbert Mourik, Arie Dorsman, 
Michel Fokkema, Oscar de Pauw, Wil Sluis, Stef van Walsum, Vincent 
Vuijk, Pieter ’t Lam, Leo Ponsen, Henk Gazan, Gabi Baartman en 
ondergetekende.  Mocht je je alsnog willen aanmelden dan kan dat: 
stuur een mailtje naar coenvna@gmail.com.  d

Kleine barmsijs, foto: Coen van Nieuwamerongen

Een verborgen kwak toch gesnapt, foto: Coen van Nieuwamerongen

Links: toendrarietgans, rechts: kolgans; foto: Vincent Vuik



WAARDVOGEL | FEBRUARI 202312

Huig vond het belangrijk dat we eerst enige basiskennis omtrent 
de vlinderfamilies kregen. 

Vlinders behoren tot de orde der Lepidoptera, wat betekent 
‘schubvleugeligen’.
Vlinders kun je indelen in dagvlinders en nachtvlinders. Dan wordt 
het meteen al een beetje ingewikkeld, want niet elke vlinder die 
overdag vliegt is een dagvlinder. Er zijn ook nachtvlinders die je 
overdag ziet. Men noemt die ‘dagactieve nachtvlinders’.
Het verschil tussen dag- en nachtvlinders zit de ‘antennes’. Die 
van de dagvlinders zijn ongeveerd en eindigen met een knopje. De 
voelsprieten van mannelijke nachtvlinders zijn geveerd en hebben 
geen knopje.
Nachtvlinders zijn weer in te delen in macro- en microlepidoptera. 
Het verschil tussen macro’s en micro’s is lang niet altijd afhankelijk 
van de grootte van de vlinder en moeilijk te zien.
Huig vestigde de aandacht op een andere groep insecten: de 
kokerjuffers. Dit zijn trichoptera, wat haarvleugeligen betekent en 
dus geen vlinders zijn. 
“Maar op alles is een uitzondering,” zei Huig en dit was een uitspraak 
die hij diverse keren herhaalde. 
De grootte van vlinders verschilt veel. Bijvoorbeeld: de grootste 
dagvlinder is de koninginnenpage met een spanwijdte van circa 80 
mm. De ligusterpijlstaart, een macro-nachtvlinder, is ongeveer 120 
mm. De eenstipslakkenspoormot, een micro-nachtvlinder, is circa 4 
mm. Maar Huig vond de schoonheid niet afhangen van de grootte; 
“Hoe groot of klein zij ook zijn, de één is nog mooier dan de ander.”

Ook de grootte van de rupsen is heel verschillend. Er zijn twee 
soorten rupsen. Ten eerste zijn er rupsen met op de eerste drie 

segmenten drie paar poten en op segmenten 6 t/m 9 vier paar poten. 
(buikschuivers) en op segment 13 een ‘naschuiver’, (de achterste 
poot). Ten tweede zijn er spanrupsen, kortweg spanners genoemd. 
Zij missen op de segmenten 6 t/m 8 de buikschuivers en moeten het 
achterlijf dus steeds spannen en ‘bijtrekken’. Wanneer je een rups 
ziet die hiervan afwijkt, is het geen rups van een Lepidoptera.

Nachtvlinders boeien!
Lezing door Huig Bouter
Tekst: Maria Kuijf, foto’s: Huig Bouter

In zijn lange leven heeft Huig Bouter tienduizenden natuurfoto’s gemaakt en ontzettend veel kennis omtrent de natuur 
vergaard. Hij gaf geregeld lezingen om zijn foto’s en kennis te delen. Helaas heeft Huig te kennen gegeven om te stoppen 
met lezingen verzorgen. Op 24 januari gaf Huig zijn allerlaatste lezing, over nachtvlinders. Dit was een eer voor de NVWK. 
Het was een enorm interessante lezing, waarin Huig zijn liefde en verwondering voor de natuur met veel humor liet zien.  D

Een ‘gewone’ rups met buikschuivers Een spanner beweegt zich op een eigenaardige manier voortt

Ligusterpijlstaart

Eenstipslakkenspoormot
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De Nederlandse naamgeving van de vlinders vormen voor Huig 
een vraagteken. Soms zijn vlinders naar de rups genoemd, 

zoals de slakrups en de eikenprocessierups. De rups van een witte 
schaduwspanner is zoals te verwachten valt een spanner, maar de 
rupsen van de wintervlinder en de  paddenstoeluil zijn ook spanners.

En wat te denken van het volgende: de linkervlinder heet 
tweevlekspanner en de rechter is een vierstipbeertje (??). 
Al met al reden voor Huig om een vraag over herkomst en logica 
van namen te stellen aan het Zoölogisch museum Amsterdam. 
Het antwoord luidde: “Dit soort namen zijn meestal historisch 
gegroeid. Er is geen speciale reden waarom de éne vlinder met ‘uil’, 
‘spinner’, ‘spanner’, etc. of dan wel met ‘vlinder’, ‘rups’ of ‘mot’ wordt 
aangeduid. Erg belangrijk lijkt het me niet. Een Nederlandse naam 
heeft ook geen wetenschappelijke status, d.w.z. dat die feitelijk 
niet vastligt. Een wetenschappelijke naam wel! Als je er meer van 
wilt weten kun je op Vlindernet speuren naar de etymologie (de 
herkomst van een woord) van de Nederlandse namen, soms heel 
interessant. Groetjes, Rob (Zoölogisch museum Amsterdam).”

Ook de metamorfose werd onder de aandacht gebracht. Een 
metamorfose is een buitengewone gebeurtenis, zeker wanneer 

je nagaat dat de genetische samenstelling van de cellen van een eitje 
gelijk zijn aan die van alle andere stadia. Het verschil is dat de éne cel 
in een bepaald stadium geactiveerd wordt en de andere juist geremd 
wordt. De gebeurtenis is een soort cirkel, maar volgens traditie 
begint men met het eistadium. 
Een leuke gedachte is de vraag: waarom zou de vlinder niet de 
manier zijn van de rups om een nieuwe rups te produceren en zo zijn 
leefgebied uit te breiden? Waarbij de rups dus eindstadium is? 
Vervolgens toonde Huig dia’s van vlinders met hun rupsen. De een 
nog mooier dan de andere en tussen het uiterlijk van de rups en van 
de vlinder is vaak nauwelijks overeenkomst te vinden.

De vlinder en rups van gevlekte groenuil

De vlinder en rups van goudvenstertje

De vlinder en rups van doodshoofdvlinder

De vlinder en rupsen van groot avondrood. Rupsen van dezelfde 
soort kunnen een heel andere kleur hebben, waarschijnlijk afhankelijk 
van wat ze eten en hun levensstadium
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Wist je dat er een hele dierentuin aan nachtvlinders rondvliegt: 
veelvraat, hermelijnvlinder, schaapje, kameeltje, grote beer, 

gele tijger en er zijn er vast nog meer. 
Het uiterlijk van de rupsen kun je net zo bewonderen als dat van de 
vlinders.

Huig had nog veel meer te vertellen en nog veel meer prachtige 
dia’s, maar ik wil besluiten met de mooie foto van een zijderups. 
De zijderups komt niet meer in het wild voor. Wanneer de rups 
gaat verpoppen, spint ze een cocon van zijde-draad van bijna een 
kilometer lang, die voor de zijdeproductie weer wordt afgewikkeld. 
Huig, dankjewel voor je adembenemende, geweldig mooie 
presentatie!  D

Rups van kameeltje, de reden van de naam is duidelijk

Rups van veelvraat, onvoorstelbaar mooi op heide gefotografeerd 
met dauwdruppels

Rups van absintmonnik, opgaand in zijn omgeving

Rups van de wilgenhoutrups, die een zurige geur verspeidt.

Rups van  witvlakvlinder, met vreemde borstels en harige uitsteeksels

Rups en vlinder van de hermelijnvlinder. Bij de hermelijnvlinder zijn de 
veervormige antennes enorm ontwikkeld. 

De zijderups is afhankelijk van de moerbeiboom.
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Red het Groene Hart van Zuid-Holland en teken de petitie                P E R S B E R I C H T

https://milieufederatie.nl/nieuws/red-het-groene-hart-teken-de-petitie/ 

Het Groene Hart is voor Zuid-Holland een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Het is een plek waar mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden 
in het boerenland. Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse landschap dreigt te verdwijnen.

Tot 2030 gaat Zuid-Holland zo’n 236.000 woningen bouwen. Dat is 26 % van de landelijke bouwopgave en een toename van 16% op de huidige Zuid-
Hollandse woningvoorraad. Als veel van deze woningen in de groene ruimte gebouwd gaan worden gaat dit unieke Zuid-Hollandse landschap verloren. 
De totale ruimtevraag bij bouwen in de groene ruimte is namelijk nog veel groter. Bij al deze woningen hoort de benodigde infrastructuur, maatschappelijke 
voorzieningen zoals winkels en scholen, maar ook bedrijventerreinen en voorzieningen voor de opwekking van duurzame energie. Zonder regie en 
doordacht beleid kunnen zo maar op korte termijn grote delen van het Groene Hart verloren gaan, zoals de unieke polders Gnephoek, de Zuidplas, 
Alblasserwaard en Krimpenerwaard. Veel van het Groene Hart is al verloren. Als we nu niets doen kan dit weleens het einde betekenen van het Groene 
Hart zoals wij dat kennen.
De roep om te bouwen in de groene ruimte komt vooral van direct betrokkenen uit de bouwwereld. Bouwen in de groene ruimte is voor projectontwikkelaars 
een beproefd verdienmodel. Ook zien we dat gemeenten in het Groene Hart deze roep verder versterken.
Maar het kan en moet anders. We hebben niets tegen bouwen voor de woonbehoefte. Veel starters op de woningmarkt wachten nu absurd lang op een 
betaalbare huur-of koopwoning. Dit is een maatschappelijk probleem dat met grote prioriteit moet worden aangepakt. Bouwen in de groene ruimte is 
hiervoor echter niet de oplossing. Starters op de woningmarkt en mensen met een smalle beurs zitten niet te wachten op dure villa’s, twee-onder-een 
kappers en grote eengezinswoningen buiten de stad. Bouwen moet vooral binnenstedelijk. Daar is de vraag naar betaalbare woningen groot en is ook 
voldoende ruimte om dit te realiseren. Het omvormen van bedrijfs- en kantoorcomplexen is een goede optie voor starters op de woningmarkt, meer prioriteit 
leggen op het realiseren van levensloopbestendige woningen: compacte en betaalbare appartementen. Veel ouderen willen best verhuizen, maar er zijn 
te weinig seniorenwoningen in de bebouwde kom beschikbaar om deze doorstroming te realiseren. De oplossing is juist om deze binnenstedelijke opgave 
slim te combineren met het versterken van het landelijk gebied, herstel van de biodiversiteit en bij te dragen aan de klimaatopgave.

Waarom deze petitie?
Met deze petitie willen wij bereiken dat in het Groene Hart, waar nu buiten de bebouwde kom geen bebouwing is, ook niet meer 
gebouwd mag worden. Samen geven wij het Groene Hart zo de bescherming die het verdient. Spreek u uit voor het Groene Hart 
én het binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen. Het op grote schaal opgeven van de onvervangbare groene ruimte gaat 
ons niet verder helpen. Binnenstedelijk bouwen voor de échte woonbehoefte gaat dit wel doen. Laten wij niet opnieuw de fout 
maken om grondspeculanten en bouwbedrijven te blijven bedienen, zodat zij ook nu weer veel kunnen verdienen ten koste van 
de schaarse groene ruimte en de woningbehoefte van velen.
Spreek u uit en onderteken de petitie. Delen van deze petitie wordt zeer gewaardeerd. Vraag uw omgeving om ook te ondertekenen. Samen staan we sterk! 
Op 8 maart sluit deze petitie en wordt het resultaat aangeboden aan alle lijstrekkers bij de verkiezingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Teken de 
petitie van Natuur en milieufederatie Zuid-Holland via de QR-code, of ga naar NVWK.nl/nieuws en teken het bericht van 7 februari met de actieve link!   D

Foto: Ivo Hofstede, Ihdesign.nl



WAARDVOGEL | FEBRUARI 202316

Jeugdpagina
Jeugdexcursie Vogelklas Karel Schot  

Benjamin Hallie

Op zaterdag 15 april om 13.30 uur brengen we met de 
jeugdwerkgroep een bezoek aan Vogelopvang Karel Schot 
in Rotterdam-Zuid. Je krijgt tijdens een wandeling over 
het terrein te zien hoe het vogelasiel werkt. Je kunt de 
vogels van dichtbij bekijken en je hoort hoe de Vogelklas 
op deze bijzondere plek is ontstaan. 

Voor deze excursie zijn we afhankelijk van een aantal ouders die kunnen rijden. Uiteraard zijn ook zij van harte 
welkom. Deelname is zoals gebruikelijk gratis. Meer info of opgeven? b.hallie@hetnet.nl of 06-28430807. 
Leden van de werkgroep ontvangen nog een uitnodiging per mail.

Wat doet Vogelklas Karel Schot?
Vogelklas Karel Schot is een 
opvangcentrum voor hulpbehoevende 
wilde vogels en andere dieren. Zieke, 
gewonde of op een andere manier in 
de problemen geraakte vogels kunnen 
bij de Vogelklas terecht. Ze worden 
verzorgd tot ze in staat zijn om voor 
zichzelf te zorgen en worden dan weer 
vrijgelaten.
Alle in het wild levende vogelsoorten, 
vleermuizen, egels, marters en 
andere kleine zoogdieren kunnen bij 
de Vogelklas terecht. Voor andere 
soorten weten de medewerkers van 
de Vogelklas de weg naar het juiste 
opvangcentrum.  D

De jeugdwerkgroep zoekt hulp van 
vaders en/of moeders
Benjamin vindt het heel erg leuk om dingen voor de jeugdwerkgroep te bedenken en te doen. Maar 
Benjamin doet ook nog heel veel andere dingen voor de NVWK en zou het dus fijn vinden als een 
vader of moeder hem kan helpen met bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten voor de jeugd. 
Zou jouw vader of moeder Benjamin kunnen helpen?  

Op pagina 22 in de Waardvogel van december 2022 staat informatie voor de ouders over wat we graag 
zouden willen en waar we al blij mee zouden zijn. Papa of mama: geef je a.u.b. op bij Benjamin Hallie: 
b.hallie@hetnet.nl of bel 06-28430807. Het is hartstikke leuk werk en de kinderen zullen er blij mee 
zijn.  D

Kunstwerk met vogels op de buitenmuur van de Vogelklas, bron: BKOR
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Kwis: een leuke herinnering aan de Nieuwsjaarswandeling  
Benjamin Hallie

Een aantal NVWK-jeugdleden en leden van de JNW moeten een leuke herinnering aan de 
Nieuwjaarswandeling hebben gehad op het moment dat een van hen een gaai zag wegduiken in een bosje 
langs de vogelrijke surfplas in Reeuwijk. Zo’n mooie vogel op een grijze winterdag was voor de jeugdigen 
voldoende aanleiding om even te blijven staan. Maar zoals zo vaak liet de vogel zich niet al te gemakkelijk 
zien.  D

Daar kwam verandering in bij het naderen van een hardlopend 
duo. De vogel schrok, kwam omhoog en landde even verderop 
op een tak waar hij goed te bewonderen was. Uiteraard leidde 
dit tot enige beroering bij iedereen die met de verrekijker in 
de aanslag stond. Dit deed het hardlopende duo omkijken 
waarna een van hen riep: “Kijk, een ijsvogel!”. Niets anders 
dan beleefdheid zorgde ervoor dat het lachen en proesten 
van ons ‘kenners’ enige seconden uitbleef, totdat het duo 
buiten gehoorafstand liep. Aan hun ‘hardlooptempo’ kan deze 
determinatiefout niet ten grondslag hebben gelegen, wellicht 
wel aan enige basale kennis. 
Maar wat weet jij eigenlijk van beide vogels? Plaats de volgende 
omschrijvingen bij de juiste vogel. Lukt het niet helemaal, neem 
dan eens een kijkje op de website van de Vogelbescherming en 
zoek op de betreffende vogel voor het antwoord.
Op de jeugdpagina van de NVWK-website vind je de oplossing. 
Veel succes!  
 

Gaai IJsvogel

 
1. Met mijn ‘indringer-alarm’ waarschuw ik de andere vogels 

om mij heen. 
2. Ik broed vanaf februari/maart, met meerdere legsels per 

jaar. 
3. Van ons tweeën ben ik het best bestand tegen kou en 

ijs. 
4. Ik heb doorgaans één legsel per jaar.
5. Mijn vrouwtje heeft een oranjerode ondersnavel. 
6. Ik maak vaak gebruik van een laaghangende tak als 

uitkijkpost.  
7. Ik leef graag in de omgeving van helder water. 
8. Met mijn verzameldrang word ik ook wel de natuurlijke 

bosaanplanter genoemd.     
9. Soms worden wij vergezeld door grote aantallen 

soortgenoten uit midden-, noord- of oost Europa. 
10. Geschat aantal broedparen in Nederland: 1250.  D  

IJsvogel, foto: Huig Bouter

Gaai, foto: Huig Bouter 
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Kinderopvangboerderij 
'Achter 't Potdeksel' 

 opvang van 07.00 tot 19.00 uur  
 verticale groep van 0 tot 4 jaar (max. 16) 
 optimale zorg en aandacht  
 ervaren en gediplomeerde leiding  
 in landelijke en agrarische omgeving 
 unieke accommodatie in voormalige koeienstal 
 buitenspeelruimte in openlucht en overdekt 
 natuur-educatieve visie en uitgangspunten  

www.kinderopvangboerderij.nl 
potdeksel.kinderopvangboerderij@kpnmail.nl 

Aad van der Meijden &  Netty Brussee 
Benedenberg 66 - 2861 LH Bergambacht 

 0182-353183 
  

 

 
 

 
 

Landschap – Cultuurhistorie – Ecologie - 
Klimaatadaptatie 

Advies – Realisatie – Educatie 
 

Wij kunnen u helpen door middel van: 
 

• Advies, ontwerp en directievoering bij inrichting van 
natuurterreinen, openbaar groen, landgoederen en 
(boeren)erf. 

• Opstellen van (groen)beheerplannen en 
gebiedsvisies. 

• Ecologische en landschappelijke inventarisaties. 
• Qickscans, ecologisch vervolgonderzoek en 

aanvragen ontheffingen m.b.t. Wet 
natuurbescherming. 

• Lezingen, excursies en cursussen m.b.t. Natuur en 
Landschap. 
 
 

info@bureau-schildwacht.nl 
www.bureau-schildwacht.nl 

Beukendaal 3, 2831 VA Gouderak 
06-22978424 
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• Ecologische en landschappelijke inventarisaties. 
• Qickscans, ecologisch vervolgonderzoek en 

aanvragen ontheffingen m.b.t. Wet 
natuurbescherming. 

• Lezingen, excursies en cursussen m.b.t. Natuur en 
Landschap. 
 
 

info@bureau-schildwacht.nl 
www.bureau-schildwacht.nl 

Beukendaal 3, 2831 VA Gouderak 
06-22978424 
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Sovon bestaat 50 jaar
Doe mee met de lustrumchallange!
Erik Kleyheeg

In 1973 werd Sovon opgericht om de eerste vogelatlas te maken. Dit jaar viert Sovon dus haar 50-jarig bestaan! Vanwege 
dit lustrum heeft Sovon een mooie uitdaging bedacht waar iedere vogelaar aan mee kan doen. Verspreid over heel 
Nederland zijn verschillende vogelvormen getekend die bestaan uit vakken van één vierkante kilometer: de zogenaamde 
kilometerhokken. Door via LiveAtlas vogellijsten in deze hokken bij te houden, help je om de vogelfiguren op de kaart te zetten 
en doe je waardevolle vogeltellingen. Met je deelname kun je een mooie mok of een fraai, speciaal ontworpen vogelshirt van 
Okimono verdienen. De ‘challenge’ is gestart op 1 januari en eindigt op 31 december.  d

Vogelvormen
Door minstens een halfuur en maximaal anderhalf uur lang in 

één van de kilometerhokken van de vogelfiguur te tellen, kleur je 
dat hok van de vogelvorm in. Het mooiste is om 1 uur lang in een 
kilometerhok te tellen, maar in sommige zeer open gebieden is dat 
erg lang, vandaar de wat ruimere tijdsmarge. Hoe meer hokken 
er zijn geteld, hoe verder de vogelvorm gevuld raakt. Je kunt een 
kilometerhok in je eentje tellen, maar ook met meerdere vogelaars 
op pad gaan. Zo worden de vogels - letterlijk! - op de kaart gezet. 

Zo doe je mee
Het invoeren van tellingen doe je in de gratis app van Sovon. In de 

laatste versie van Avimap en iAvimap kun je de kilometerhokken die 
bij de challenge horen herkennen aan de witte rand. De instructies 
zijn als volgt samen te vatten:
• Bekijk de methode van tellingen voor LiveAtlas op www.sovon.nl.
• Kijk op de website van LiveAtlas welke kilometerhokken van de 
vogelvorm nog niet geteld zijn. Deze hokken kun je in het veld ook in 
de invoer van de app Avimap zien.

• Voer een telling van minimaal een halfuur uit in een of meerdere 
van deze niet-getelde kilometerhokken. Deze worden gevuld op de 
kaart. Het is belangrijk dat je alle vogelsoorten noteert die je in het 
hok ziet of hoort.
• Heb je medetellers, voer die dan ook in bij je telling.

Woudaap en visarend
Voor deze lustrumchallenge van Sovon liggen 21 

kilometerhokken grotendeels binnen de grenzen van de 
Krimpenerwaard. Het gaat om de buik van de woudaap en een 
stukje vleugel van de visarend. Het zou mooi zijn als we deze hokken 
ook gevuld krijgen! Overigens mag je de hokken zo vaak tellen als 
je wilt en als je de smaak te pakken hebt, kun je ook andere hokken 
buiten de vogelfiguren gaan tellen. LiveAtlas is namelijk een jaarrond-
project dat zich richt op heel Nederland. 

Prijs voor fanatieke tellers
De meest fanatieke tellers krijgen aan het einde van het 

lustrumjaar een cadeautje van Sovon. Speciaal voor het lustrum heeft 
Sovon samen met Okimono een jubileum-T-shirt laten ontwerpen 
met een mooie afbeelding van een boerenzwaluw, bekend van het 
logo van Sovon. Tellers die dit jaar minstens 20 kilometerhokken 
tellen die nog niet eerder geteld waren, ontvangen een exemplaar. 
Als je minstens 10 hokken als eerste telt, ontvang je een mooie 
Sovon-mok. Je hoeft je niet speciaal aan te melden om voor deze 
prijzen in aanmerking te komen. 

Kijk voor meer informatie over het lustrum van Sovon op www.
sovon.nl.  D

Voor de vormen zijn typerende soorten voor de regio gekozen. 

De groen gemarkeerde kilometerhokken liggen in de Krimpenerwaard. 
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Stadsvogeladviseurs in de NVWK
Twee actieve leden van de NVWK zijn tevens ook 

stadsvogeladviseurs voor Vogelbescherming Nederland: 
Marcus Breet (weidevogelwachter) en Barbara Clemens 
(wintervogeltelgroep, slaapplaatstellingen grote zilverrreigers en 
zwarte stern werkgroep). In de kaders stellen Marcus en Barbara 
stellen zichzelf voor.
 

Actieplan Huismus en Actieplan Stadsvogels
In 2004 kwam de huismus op de Rode Lijst van Nederlandse 

broedvogels te staan. Tot die tijd was de huismus een van de 
meest algemene broedvogels in Nederland. De schrikbarend 
sterke achteruitgang van deze algemene soort was aanleiding voor 
Vogelbescherming Nederland om een beschermingsprogramma 
voor stadsvogels te starten. Het stadsvogelprogramma kwam in 
2005 met het Actieplan Huismus en in 2006 volgde het Actieplan 
Stadsvogels. Het programma had twee belangrijke doelen:
1. Het verbeteren van het leefgebied voor vogels en mensen 
in de bebouwde omgeving;
2. Een groeiend aantal mensen enthousiasmeren voor vogels 
en natuur.
Het programma richtte zich op drie doelgroepen, namelijk 
bestuurders (gemeenten), bedrijven en bewoners.
Bestuurlijke keuzes betreffende de ruimtelijke ordening, keuzes 
in nieuwbouw- of renovatieprojecten en keuzes van bewoners bij 
bijvoorbeeld de inrichting van hun tuin of wijk hebben allemaal effect 
op de leefomgeving van vogels in de bebouwde kom.
Ook vandaag zijn dit nog steeds de doelen en doelgroepen 
voor het beschermen van vogels in de stad en introduceerde 
Vogelbescherming de drie V’s om een vogelvriendelijke leefomgeving 
in de bebouwde kom te creëren of te behouden:
1. Voortplantingsplek;
2. Voedsel;
3. Veiligheid.
Alleen met een nestkast is het namelijk niet gedaan. Vogels moeten 
in de omgeving van potentiële nestgelegenheid uiteraard ook 
voedsel en veilige plekken in struiken of bomen kunnen vinden. Dit 
resulteert in een vergroening van de stad om een vogelvriendelijke 
leefomgeving te creëren. En zoals onderzoek inmiddels heeft 
uitgewezen heeft meer groen ook een positief effect op het welzijn 
van de mensen in de stad. Een win-win-situatie dus.  D

Vogelbescherming in de stad
Stadsvogeladviseurs en Actieplannen
Barbara Clemens

Stadsvogeladviseurs zijn vrijwilligers die zich namens Vogelbescherming Nederland in hun stad inzetten voor het 
verbeteren van het leefgebied van vogels, en daarmee ook van mensen. Deze vrijwilligersfunctie is in  2009 geïntroduceerd 
en is inmiddels tot een landelijk netwerk van actieve vrijwilligers uitgegroeid. De hoofdtaken van stadsvogeladviseurs zijn 
het opbouwen en onderhouden van een netwerk met bestuurders, bedrijven en andere belanghebbende partijen en deze 
te enthousiasmeren, informeren en adviseren bij het vormgeven aan, of het behouden van een vogelvriendelijke stad. 
Daarnaast fungeren stadsvogeladviseurs als lokaal aanspreekpunt voor de verschillende actoren en voor Vogelbescherming. 
Zij signaleren activiteiten die vogels kunnen benadelen, signaleren kennisbehoefte (zowel lokaal als algemeen), dragen 
kennis aan en delen hun kennis met het netwerk van stadsvogeladviseurs.  D

Mijn naam is Marcus Breet, ik verblijf reeds 51 jaar op deze 
wereld en ben woonachtig in Capelle aan den IJssel. Ik ben 
historicus van origine en momenteel werkzaam als adviseur 
informatiemanagement en verder actief in de provinciale- en 
binnenkort waterschapspolitiek. Sinds april 2020 actief voor 
de NVWK. Dit is op een bijzondere manier ontstaan. Ik zat op 
dat moment in between jobs en het was middenin Coronatijd. 
In een bericht van het Noordbrabants Dagblad las ik dat er 
dringend weidevogelwachters nodig waren als gevolg van 
uitval door Corona. Ik heb daar op gereageerd. Zij hebben mij 
doorgelust naar de NVWK, dat was dichterbij en daar was ook 
inzet nodig. Zodoende. Niet veel later ben ik ook actief geworden 
voor Vogelbescherming Nederland als Stadsvogeladviseur. Mijn 

interesse en passie in vogels was al ontstaan in mijn kindertijd. 
In korte tijd kende ik de vogelgids en alle soorten in Europa uit 
mijn hoofd! Door de jaren heen heb ik vele vogels gered en zelf 
verzorgd ofwel naar Vogelklas Karel Schot gebracht. Tevens 
maak ik graag foto’s van vogels. Als stadsvogeladviseur heb 
ik tot nu toe bijgedragen aan een gierzwaluwkastenproject 
in Capelle Schenkel, boerenzwaluwvide, onderzoek naar 
huisvesting van huiszwaluwen en het monitoren van de stand 
van gierzwaluwen en huismussen. Voorts monitor ik de stand 
van diverse andere soorten en hou een oogje in het zeil bij 
renovaties en verduurzamingsprojecten. Hierbij wordt ook de 
vleermuis meegenomen. Ik werk hierbij ook samen met lokale 
natuurorganisaties. Leuk en dankbaar vrijwilligerswerk!  D
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Mijn naam is Barbara Clemens, ik ben 43 (bijna 44), alleenstaand en woon in Gouda. Ik werk 
als leidinggevende in de ICT, ben al langere tijd lid van Vogelbescherming Nederland en sinds 
kort ook van de NVWK. Ik had al langer de wens om naast mijn passieve lidmaatschap bij 
Vogelbescherming ook een actieve bijdrage te gaan leveren aan het beschermen van vogels. 
Via een contactpersoon bij Vogelbescherming kwam ik bij de NVWK terecht, waar ik met veel 
plezier mijn steentje bijdraag aan de maandelijkse watervogeltellingen, slaapplaatstellingen 
van de grote zilverreiger en vanaf komend seizoen ook aan de zwarte stern werkgroep. 
Daarnaast ben ik kortgeleden als Stadsvogeladviseur in Gouda van start gegaan. Ik focus 
momenteel voornamelijk op het opbouwen van een netwerk, het leggen van contacten 
en creëren van bekendheid. Ik zie veel kansen om meer bewustwording bij de gemeente, 
(bouw-)bedrijven en bewoners voor vogels en de stad als hun leefomgeving te creëren. 
Gouda is op veel punten al goed bezig met vergroening, verduurzamen en het verhogen van 
de biodiversiteit in de stad. Dit vormt een goede basis om de aandacht ook te richten op 
de vogelpopulatie in de stad. Ik zie het als een mooie uitdaging om als stadsvogeladviseur 
hiermee aan de slag te gaan en het is voor mij persoonlijk ook een prima afwisseling ten 
opzichte van het abstracte werk in de ICT.  D

Grafiek links: Trends soorten broedvogels 
in stedelijk gebied sinds 2007 met 
onderscheid naar leefomgeving (trend van 
soorten van bebouwing is excl. slechtvalk)

Afbeelding onder: Trendindicatie in 
Nederland en per provincie van 13 vogels 
van stedelijk gebied op basis van MUS-
tellingen in 2007-2021 en landelijke 
populaties (2019-2020)

Bron: Sovon rapport 2022

Meer informatie: 
www.vogelbescherming.nl/bescherming/
in-de-buurt/vogelwerkgroep
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Red de ringmusRed de ringmus  help je mee? 
Erik Kleyheeg

Het gezellige gekwetter van mussen zou je in het voorjaar in een agrarische regio als de Krimpenerwaard overal moeten horen. In de 
dorpen zou dat vooral het tjilpen van de huismus zijn en gelukkig is dat op veel plekken nog het geval. Buiten de bebouwde kernen zou 
je met een beetje oefening naast het geluid van de huismus ook regelmatig de ringmus moeten kunnen horen. Op weelderig begroeide 
erven en langs tiendwegen voelt de ringmus zich het meest thuis. Van de huismus is algemeen bekend dat hij de laatste decennia 
afnam, maar recent heeft de ringmus het veel moeilijker. Landelijk is de ringmus bezig aan een vrije val en in de provincie Zuid-Holland 
is nog maar een fractie over van de broedpopulatie in de jaren ’90. Ook in de Krimpenerwaard heeft de soort het helaas moeilijk. 
Tijd voor actie!  D

Waar broedt de ringmus?
De oorzaak voor de achteruitgang van de ringmus is 

nog niet helemaal duidelijk en waarschijnlijk is het – zoals zo 
vaak – een combinatie van factoren. Het ligt voor de hand dat 
in de Krimpenerwaard factoren als voedselbeschikbaarheid en 
broedgelegenheid een rol spelen, maar habitatverlies, predatie en 
ziekte zouden ook mee kunnen spelen. Om de ringmus te helpen is 
het nuttig om een goed beeld te hebben van de huidige status van de 
soort in de Krimpenerwaard. Waar broeden ze nog en hoeveel zijn 
het er? Met deze vragen willen we graag het project ‘Red de ringmus’ 
starten in het voorjaar van 2023. Op dit moment zijn er duidelijke 

kernen waar ringmussen worden gezien en die kernen willen we 
graag nog beter in beeld krijgen. Iedereen kan daarmee helpen door 
ringmuswaarnemingen door te geven via krimpen.waarneming.
nl. Ook willen we graag specifiek deze plekken bezoeken om een 
inschatting te maken van hoeveel ringmussen er broeden. 

Actie voor de ringmus
Op basis van de resultaten van 2023 is het plan om 

daadwerkelijk over te gaan tot actie voor de ringmus. Het idee is om 
een aantal kernen te selecteren waar we vanaf 2024 extra aandacht 
op kunnen vestigen. Per kern wordt een uitwerking gemaakt van 

de uitgangssituatie, een overzicht van 
mogelijke verbeteringen van de habitat en 
een stappenplan om de lokale populatie te 
versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan 
zal zijn om een nestkastenproject op te 
starten, waarmee een eventueel gebrek aan 
nestgelegenheid wordt opgeheven. In de loop 
van 2023 zal hiervoor financiering worden 
gezocht en worden contacten gelegd met 
eigenaren en beheerders van de te selecteren 
kernen om mee te werken aan het project. 

Meld je aan!
Draag je de ringmus ook een warm hart 

toe en vind je het leuk om je handen uit de 
mouwen te steken om de soort een steuntje 
in de rug te geven? Meld je dan aan en 
ontvang meer informatie over het project via 
een mailtje naar erikkleyheeg@gmail.com.  D

De trend van de ringmus in Nederland (links) en Zuid-Holland  (rechts); bron: www.sovon.nl

Ringmus, foto: Erik Kleyheeg
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In de Krimpenerwaard zijn duidelijke kernen waar nog ringmussen aanwezig zijn op basis van waarnemingen van 01-01-2022 tot nu. 
Bron: www.waarneming.nl).

Het mannetje van de huismus lijkt op het eerste gezicht op een ringmus. Toch zijn er genoeg verschillen:
- De ringmus dankt zijn naam aan een witte ring om zijn hals die onderbroken is in de nek.
- De ringmus heeft een zwarte wang/oorvlek.
- De man huismus heeft zwarte vlek op de borst en een ringmus niet.
- Het mannetje van de huismus heeft een grijs petje op zijn kop in tegenstelling tot de ringmus, waarvan de kop geheel warmbruin is. 
- De ringmus is iets kleiner en zuiverder getekend dan de huismus.
- Ringmussen houden zich in het algemeen meer op in bomen en ander groen. Zijn Engelse naam is niet voor niets treesparrow.
- Mannetjes en vrouwtjes van de ringmus zijn niet van elkaar te onderscheiden; kijk voor een paartje huismus de foto op pagina 27.  D

Mannetje huismus, foto: Huig Bouter Ringmussen, foto: Erik Kleyheeg
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Aquatische biodiversiteit
neemt snel af in het veenweidengebied
Tekst: Benjamin Hallie; foto’s: Dirk-Jan Saaltink 

Echt een onderwerp waarbij je het droog moet zien te houden, of waarbij de tranen je in de ogen schieten. Met onze 
waterkwaliteit is het niet al te best gesteld. Maar er is reden voor optimisme, want er liggen kansen. Spreker Henk van der 
Weijden nam ons de avond van 29 november jl. mee in de wondere wereld van het vele water in ons veenweidengebied. In 
een goedgevulde zaal in De Zwaan deelde Henk zijn rijke kennis met de aanwezige geïnteresseerden. Deze kennis verwierf 
hij beroepsmatig en uit interesse. Omdat met een reproductie van de volledige inhoud van de lezing een extra nummer van 
de Waardvogel gevuld kan worden, beperk ik mij in dit artikel tot een stukje ontstaansgeschiedenis en wil ik de invloed van 
krabbenscheer centraal stellen. Wat eveneens vermeldenswaardig is, is het gezamenlijke oppervlak water van meer dan 
2500ha op een gebiedsgrootte van 20.000ha Krimpenerwaard. Enige aandacht verdient dit onderwerp dus wel.  d

De bekende Jac P. Thijsse was onder de indruk van de Nederlandse 
sloten. Van hem is de uitspraak: “Sloten zijn een schier 

onovertroffen netwerk van openlucht-aquaria”. Hij schreef er ook een 
mooi boekje over: ‘In sloot en plas’. Maar wat is nu zo kenmerkend voor 
de Krimpenerwaard? De Krimpenerwaard bestaat hoofdzakelijk uit 
veen. Hoe is dat daar gekomen, hoe is het veen ontstaan? Wat zijn de 
eigenschappen? Daarom een duik in het verleden. 
Een na de ijstijd doorgebroken landrug tussen Dover en Calais leidde 
tot een enorme verplaatsing van kalkrijk zand in noordelijke richting 
tot het Waddengebied aan toe. Aan de randen ervan ontstonden de 
Nederlandse duinen. Die duinen belemmerden de rivierafvoeren van 
Rijn, Maas en Schelde, zodat zich achter de duinen een groot waterrijk 
moerasgebied (‘Haf’ genaamd) vormde, waarin zoetwaterplanten en 
rietvelden tot moerasvorming leidden. Hierop ontstonden vervolgens 
moerasbossen en de afgestorven takken en bladeren leidden weer tot 
veenvorming bovenop de - reeds vroeger - afgezette zand- en kleilagen. 
Deze moerasbos-vorming begon met het elzenbroekbos waarop zich 
later berkenbroekbos ontwikkelde. Wellicht dat hier de naam van de 
welbekende dorpskern van is afgeleid.

De vorming van laagveen kan overigens snel plaatsvinden. Dit is 
nagebootst in de Weerribben, waar gegraven petgaten van één 

meter diep werden gevoed met regenwater. Hierna volgde een explosie 
van waterplanten als krabbenscheer, pluimzegge en gagel, waarna de 
eerste elzen zich wisten te vestigen. Met het vallen van blad is een 
petgat na 30 à 40 jaar volledig dichtgegroeid met bomen, mossen, 
zeggen en riet waarna het betreedbaar is. Dat laatste stadium kennen 
we als het welbekende, maar tevens zeldzame trilveen. Voorwaarde 
voor dit proces is de invloed van hemelwater, waarin plantenresten 
weinig verteren. 

Dat de kwaliteit van ons water de laatste decennia sterk achteruit 
is gegaan, was Henk allereerst met het blote oog al opgevallen. 

Van de in 1975 aanwezige soorten aarvederkruid, waterranonkel, 
sterrekroos, fonteinkruiden, gele plomp, kleine watersalamanders, 
groene kikker, pikzwarte watertor, bittervoorn, duikerwants, 
ringslang en diverse libellen- en jufferlarven is weinig overgebleven. 
Ook de kamsalamander kwam in 1975 nog voor. De wateraardbei 
kwam in 1975 nog voor in meer dan 46 kilometerhokken van de 
Krimpenerwaard, evenals de brede waterpest, grote boterbloem en het 
moerasviooltje, in respectievelijk 8, 15 en 30 kilometerhokken. En dan 
de zwarte sternen, die voor de tweede wereldoorlog alleen al kolonies 
van 200 broedpaartjes telden in voornamelijk Ouderkerk en omgeving. 

Hiermee zijn we aanbeland bij de functie van krabbenscheer. 
Krabbenscheer is een inheemse waterplant en vervult hiermee een 

belangrijke rol in het ecosysteem van onze poldersloten. Daarnaast 
indiceert het een voldoende waterkwaliteit. Ondanks dat we het in 
de Krimpenerwaard nog op diverse plaatsen tegenkomen, schat Henk 
de achteruitgang op 90% ten opzichte 1975. Toch is enige nuance 
gerechtvaardigd met betrekking tot krabbenscheer. Krabbenscheer 
wortelt in de bodem en kan zo dicht groeien, dat er via afleggers 
etages ontstaan. Hierdoor ontstaat lichtgebrek, sterven de onderste 
delen af en kan de vegetatie imploderen. Waarschijnlijk hebben ze dan 
zoveel voedingstoffen uit de waterbodem gehaald, dat er hypertrofie 
(overmaat aan voedingsstoffen) en ammonificatie kan ontstaan. Dit 
valt te voorkomen door de sloot te schonen, waarbij een bedekking 

Boven: groene kikker; onder: fonteinkruid. 
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van 75% van het wateroppervlak het meest wenselijk is. Waterafvoer 
blijft mogelijk en overige waterplanten hebben de kans zich te blijven 
ontwikkelen en handhaven. 
De waardering voor krabbenscheer is onder de bewoners van het 
veenweidegebied helaas niet altijd even groot, waarbij sommigen het 
als ‘vuil’ betitelen. 
Vroeger was dat anders. Toen er nog geen kunstmest was, bemestten 
de boeren hun graslanden met krabbenscheren uit de sloot. Want 
krabbenscheer is rijk aan mineralen, waaronder kalk. Men noemde ze 
ook wel ‘kletskoppen’. Als je ze met een hooivork uit het water haalde 
en op het land aanbrengt, maakte dat een kletsend geluid vanwege de 
bagger die met de plant mee omhoog kwam. 
Met het naderen van de winter zakken de krabbenscheerplanten naar 
de bodem van de sloot, om in de lente geactiveerd te worden door 
het warme zonlicht. In de bladeren ontstaan luchtcellen waardoor de 
planten weer naar het wateroppervlak stijgen. 

Een soort die volledig afhankelijk is van krabbenscheer is de groene 
glazenmaker. Deze libel is Europees zwaar beschermd. Het wijfje 

boort gaten in de plant waarna ei-afzetting plaats vindt. Vliegvlug 
worden de larven pas na vervellen in het derde jaar. Tot die tijd 
verblijven zij als larve onder water. Vereisten voor de biotoop zijn dan 
ook helder en zuurstofrijk water, te herkennen aan een gezonde bruine 
zuurstofhoudende slootbodem waarin andere waterplanten zoals 
waterpest en kikkerbeet kunnen wortelen en driehoekig puntkroos 
kan zweven. Ofwel: de krabbenscheerbiotoop. Aan krabbenscheer 
hechten zich allerlei epifyten, zoals waterpoliepen, en andere dieren 
en planten, die het water zuiveren. Het schijnt dat het water binnen 
zo’n kolonie krabbenscheer zo schoon wordt, dat er in het centrum 
bepaalde kiezelalgen gaan optreden die je nergens anders in sloten 
kunt aantreffen en die verder alleen in heel schone meren voorkomen.

Gelet op het bovenstaande moet er in krabbenscheerbiotoop 
door waterschappen gericht schoningsbeheer gevoerd 

worden, waarbij de sloot tenminste 50% bedekking kan behouden. 
Henk geeft aan dat alleen al de aanwezigheid van krabbenscheer 
aanleiding moet zijn tot grote waakzaamheid van het waterschap. Een 
populatie van 10x10m krabbenscheer kan in potentie al een groene 
glazenmaker huisvesten. Met deze kennis kijk ik in de loop van het 
nieuwe weidevogelseizoen toch eens met een schuin oog naar de 
breedste sloten van mijn weidevogelboer zodra de krabbenscheer 

daar ruimschoots aanwezig is. Overigens lijkt het mannetje groene 
glazenmaker erg veel op het vrouwtje van de keizerlibel. Fouten in de 
determinatie liggen dus op de loer.

Dan tot slot de bittervoorn, tot 2017 een zwaar beschermde soort, 
al was dit niet Europees geregeld. De bittervoorn leeft in symbiose 

met de zwanenmossel waarin zij hun ‘hom’ en ‘kuit’ deponeren. 
Bij het herzien van de Flora- en faunawet verdween plotseling de 
bittervoorn nadat waterschappen en aannemers hiertoe voorstellen 
hadden ingediend bij het ministerie van Economische zaken. Dit leidde 
tot verwijdering van de bittervoorn van de beschermde lijst, als 
gevolg van de bemoeienis van natuurbeschermers die commentaar 
leverden op bagger- en schoningswerkzaamheden. Duidelijk is dat 
andere belangen in Nederland nog wel eens boven het belang van 
natuur gaan, om nog maar te zwijgen over het uitgangspunt van de 
minimale vereisten in beschermde natuur, die geregeld afbreuk doen 
aan ambities van overheden. 

Wat wel Europees geregeld is, is de kaderrichtlijn water, afgekort 
KRW. Kort gezegd staat hierin een minimale waterkwaliteit 

beschreven waaraan voldaan moet worden, maar Nederland 
vooralsnog niet aan voldoet. Om reden hiervan is de einddatum 
uitgesteld naar 2027.

Tenslotte werden door Henk aanbevelingen gedaan voor herstel 
van de waterkwaliteit, zoals klimaatgestuurd peilbeheer, en als 

dat niet mogelijk is, isolatie van gebiedseigen water met een minimum 
aan inlaatwater via schotbalken of dammen met draaibare elleboog-
buizen, zodat de invloed van gebiedsvreemd water beperkt blijft. 
Meer weten over de kaderrichtlijn water of de volledige inhoud van de 
lezing? Neem contact op met Henk van der Weijden: hgvdweijden@
gmail.com.  d

Krabbenscheer gezonken op de bodem van de sloot.

Het gekromde achterlijfje van het vrouwtje groene glazenmaker dat 
eitjes afzet ín het water op krabbenscheer, in het Reeuwijkse Hout. 
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Planontwikkeling zonnepark 
aan de Tiendweg te Krimpen aan de Lek
Marije Willems

De NVWK is benaderd door Solar Energie Works (SEW) die het plan heeft om een zonnepark te realiseren langs de 
Tiendweg in Krimpen aan de Lek. We hebben twee keer een oriënterend gesprek gevoerd om meer informatie te krijgen 
over het plan en om te bezien of en in welke vorm de NVWK inbreng wil leveren aan dit project. Gelukkig ligt er nog geen 
uitgewerkt plan en hebben we in dat opzicht nog ruimte om mee te denken. De vraag is: willen we dat? Leen Verschoor van 
de RO werkgroep en algemeen bestuurslid Marije Willems zijn met SEW het gesprek aangegaan.  d

Mee of tegen?
Op basis van het eerste gesprek en 

verschillende mailwisselingen is aan het 
bestuur ook de vraag voorgelegd of we ons 
als vereniging wel of niet  zouden moeten 
inlaten met dit project.  Ook al omdat we 
zeer kritisch waren over de zoekgebieden 
ten tijde van de RES. Alles overziend is 
besloten om het gesprek aan te blijven gaan 
vanuit het belang om een zo groot mogelijke 
bijdrage aan biodiversiteit te realiseren.

De Regionale Energie Strategie (RES)
In juni 2021 heeft de gemeenteraad van 

Krimpenerwaard de RES 1.0 vastgesteld, 
een plan waarin de zoekgebieden staan 
voor windenergie en zonneparken voor 
energie-opwek. Onze voorzitter heeft 
ingesproken in die raadsvergadering en 
heeft verschillende kanttekeningen en aanvullingen meegegeven. 
In vorige Waardvogels is daar meer informatie over terug te lezen. 
Het gebied in Krimpen aan de Lek waar SEW een zonnepark wil 
realiseren, is een al door de raad vastgesteld zoekgebied. In principe 
mag daar dus een zonnepark worden gerealiseerd.
In de provinciale verordening stelt de provincie dat er voor elk 
project in het buitengebied een goede inpassing in het landschap en 
een bijdrage aan biodiversiteit nodig is. Dat moet de initiatiefnemer 
dus in acht nemen. De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft nog 
geen aanvullende eigen beleidsregels gesteld. Die lijken dit voorjaar 
te gaan volgen. In ieder geval moet bij de daadwerkelijke aanvraag 
om een Omgevingsvergunning een onderbouwd ecologisch advies 
opgesteld zijn.

Startdocument
SEW heeft ons het startdocument gestuurd van het zonnepark. 

SEW wil bij de realisatie van het zonnepark werken volgens het 
keurmerk EcoCertified Solar Parks van Wageningen Universiteit 
Research. De verdere uitwerking van de inrichting van het plangebied 
voert SEW in gezamenlijk overleg met diverse betrokken partijen 
zoals gemeente Krimpenerwaard, HHSK en NMZH. En dus ook 
NVWK.
Leen Verschoor, voorzitter van onze RO werkgroep, heeft aan de 
hand van dat document een eerste oriënterend gesprek met SEW 
gehad. Vervolgens is het document aan de verschillende leden 
van de werkgroep toegestuurd. Het startdocument leverde bij de 
verschillende RO-werkgroepleden nog heel veel vraagtekens op. 

Zo wordt gesproken over het compenseren van 25 te dempen 
sloten en over natuurcompensatie vanwege ecolodges zonder 
dat er verder veel toegelicht wordt. Verder lezen de leden 
verschillende onjuiste stellingen of wordt er te veel kort-door-de 
-bocht geredeneerd. Bijvoorbeeld over de bijenvolken die het terrein 
moeten gaan bewonen, het soort kruiden dat benut gaat worden en 
de begrazingsmethode voor beheer. Ook wordt geen recht gedaan 
aan de vele weidevogels en andere dieren die in en aan de rand van 
het gebied zijn gesignaleerd zoals bunzing en ooievaar. Kortom, veel 
vragen en wat ons betreft een verre van volledig startdocument.

Gesprek
Op vrijdag 27 januari vond het tweede oriënterende gesprek 

plaats met de initiatiefnemer. We vonden een tweede gesprek van 
belang om een goed beeld te kunnen vormen of en hoe wij een 
serieuze inbreng konden leveren in het bewaken van de mate waarin 
biodiversiteit daadwerkelijk en serieus een plek krijgt in het plan.
De vertegenwoordiger van SEW lichtte het proces en traject toe. 
Ze waren met veel partners verdere gesprekken aan het voeren. 
Hun doel is de realisatie van een financieel sluitende ontwikkeling 
van het zonnepark met een bijdrage aan de biodiversiteit en een 
participatiemogelijkheid voor eigen inwoners (ook met kleine beurs). 
Of dat allemaal haalbaar wordt, is nog een punt van onderzoek 
voor SEW en zal met name afhangen van de kosten voor de aanleg 
van een 50 Kv aansluitpunt nabij het terrein door Stedin. Vanwege 
de onderhoudswerkzaamheden tussen de stellages en langs de 
waterranden houdt SEW nu rekening met twee meter tussenruimte. 

Locatie ooievaarsnest ten opzichte van het weidegebied waar nog steeds weidevogels 
broeden.
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Het lijkt erop dat die niet minder kan, dus SEW moet stevig gaan 
rekenen.
In het startdocument en de gesprekken toont SEW goede wil en 
bereidheid om het zonnepark zo ecologisch mogelijk in te richten. 
Een ecologisch advies gaat zeker worden opgesteld als onderdeel 
van hun vergunning. En bij inrichting zal een landschapsarchitect 
waar mogelijk ruimte bieden voor natuurvriendelijke inrichting. SEW 
geeft in het gesprek aan onze inbreng graag te ontvangen en nodigt 
de NVWK uit ook een rol te hebben bij het ecologische advies en de 
daadwerkelijke inrichtingsplannen.

Het vervolg
Het terrein is een wat geïsoleerd liggende polder ten zuiden 

van de N210, waarin de natuurwaarde relatief minder wordt. De 
realisatie van een zonnepark zou de biodiversiteit kunnen vergroten. 
Maar of en in welke vorm dat ook daadwerkelijk zal gebeuren is nu 
nog niet te zeggen. Om de kans die er bestaat zo goed mogelijk te 
benutten hebben we voor nu een constructieve houding. Of dat zo 
blijft, zal moeten blijken uit het vervolgproces. 
Eventuele vragen over dit proces kunt u stellen aan de RO 
werkgroep, Leen Verschoor, via werkgroepro@nvwk.nl. d

Welke ecoloog wil deelnemen 
aan het Ecologennetwerk Zuid-Holland?
Jaap Graveland

Alle overheden in de Krimpenerwaard zetten zich in voor herstel van biodiversiteit op hun eigen areaal. Dus ook onze twee 
gemeenten. Er is veel te doen en te leren: vergroening van tuinen, behoud van nest- en schuilgelegenheid voor vogels en 
vleermuizen bij woningaanpassing voor de Energietransitie, natuurinclusieve nieuwbouw, inzaaien en beheren van bermen 
voor meer kruiden- en insectenrijkdom, activeren van burgers, enz.  d

Veel van deze onderwerpen worden aangepakt in het programma 
Prachtlint Krimpenerwaard. Binnen en buiten Prachtlint zet de 

NVWK zich in voor biodiversiteit in de kernen. We kunnen daarbij 
veel leren van initiatieven en mensen buiten de Krimpenerwaard. De 
provincie Zuid-Holland heeft met een aantal gemeenten een paar 
jaar geleden het Zuid-Hollands Ecologennetwerk opgericht. Het 
richt zich vooral op biodiversiteit in de kernen. Er zitten bekende en 
ervaren stadsecologen in van onder andere                                               de 
gemeente Delft en Bureau Stadsnatuur Rotterdam (https://www.
bureaustadsnatuur.nl/). Het netwerk komt circa vier keer per jaar bij 
elkaar, elke keer rond een bepaald thema. 

Kortom, het is een hartstikke nuttig netwerk voor ons. We hebben 
verkend of we vanuit de samenwerking van Prachtlint mensen 

beschikbaar hebben die er aan kunnen deelnemen. Dat blijkt niet het 
geval: mensen zijn al druk bezet of het ligt iets te veel buiten hun 
werkveld. Daarom dus deze oproep met als doel: kennisuitwisseling 
over behoud en herstel van biodiversiteit in de kernen. Heb je 
kennis van of affiniteit met stadsecologie, wil je die inzetten voor 
de Krimpenerwaard door deel te nemen aan het netwerk, en wil je 
die kennis inbrengen in de Krimpenerwaard, stuur me dan even een 

mailtje of bel me. We hebben nog geen vast omlijnd beeld hoe we dat 
dan precies organiseren. Dat hoeft ook niet en zien we werkenderwijs 
wel. Het is een informeel netwerk om van elkaar te leren en elkaar 
te inspireren. Als dat lukt, volgt de rest vanzelf. Jaap Graveland, 
06-53579285 (na 19.30 uur), jaap.graveland@nvwk.nl.  d

Paartje huismus met nestmateriaal, foto: Joke Altenburg Man huismus in dakgoot van pannendak, foto: archief NVWK

Gierzwaluw, foto: Henk Post
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Libellen: een oeroude en primitieve soort?
Harry Verkerk tekst en foto’s, tenzij anders vermeld

Fascinerend! Heb je dat ook wel eens? Dat een onderwerp je interesseert en je vervolgens boeit? Het verhaal over libellen is 
bijzonder. Zowel hun geschiedenis, als hun bouw en leefwijze is ingenieus. Loop je met me mee? De libellen (Odonata) zijn 
een orde van de gevleugelde insecten. Het woord Odonata is afgeleid van het Griekse woord voor ‘getand’. Het zijn snelle 
en zeer succesvolle (95%) jagers met krachtige, getande kaken. Maar ook in het stadium van de larve is deze (uitschuifbare) 
kaak een geducht wapen! Een libel kan daarmee razendsnel toeslaan en zelfs kleine visjes verorberen. D

Het verhaal begint al meer dan 300 miljoen jaar geleden, 
tijdens het Carboon. Toen verschenen de libellen, blijkt uit de 

bestudering van fossielen. Ze hadden een spanwijdte van wel 70 
tot 75 cm!  
Dit is te vergelijken met de grootte van een kraai. Onvoorstelbaar! In 
de loop van de tijd zijn ze kleiner geworden. De grootste, thans nog 
levende libel is een reuzejuffer uit Midden- en Zuid-Amerika van 19 
cm. Men denkt dat de afname van de grootte vooral is te verklaren 
door de afname van zuurstof in de atmosfeer. Ook in de Egyptische 
tombes zijn afbeeldingen van libellen gevonden. Maar al die tijd is 
de bouw van de libel ongewijzigd gebleven. Blijkbaar is het een zeer 
geslaagd ontwerp in de natuur!

De bouw en werking van de lichaam is heel apart. Zomaar even 
een paar punten: 

- Ze hebben een zeer beweeglijke kop, met antennes, kaken met 
tanden, waarmee ze zelfs prooien groter dan zijzelf aankunnen. Ze 
eten muggen, vliegen, motjes en soms zelfs vlinders, of elkaar....
- Ze hebben drie eenvoudige puntogen en één paar grote bolvormige 
facetogen met wel dertigduizend lichtdetectors, waarmee ze bijna 
360 graden in het rond kunnen kijken. Al een interessant onderwerp 
op zich. Hiermee kunnen ze zelfs de vlucht van een prooi voorspellen 
en hun route daarop aanpassen. Hun hersens zijn dus in staat om 
een grote hoeveelheid informatie snel en accuraat te verwerken!
- Aan hun lichaam zitten twee paar vleugels, die op unieke wijze via 
direct stuurbare vliegspieren, en via indirecte vliegspieren worden 
aangestuurd. Hiermee kunnen de vleugels onafhankelijk van elkaar 
en in elke gewenste richting worden bewogen. Dit maakt hen zeer 
wendbaar en hierdoor ontstaan fantastische vliegmogelijkheden. 

Achteruit vliegen, op zijn kop vliegen, hangen als een helikopter, 
snelle haakse bochten nemen, het kan allemaal. Zo kunnen ze 
onmiddellijk na de start op hoge snelheid vliegen. Er zijn snelheden 
van wel vijftig km/uur gemeten! 
- De voorplanting geschiedt op een bijzondere wijze. Het mannetje 
produceert zijn zaad onder het negende segment en bergt het 
op in een aparte ruimte (het secundaire geslachtsorgaan) aan de 
onderzijde van segment twee en drie. Tijdens de paring grijpt hij het 
vrouwtje achter haar kop, en kromt het vrouwtje haar onderlijf naar 
die ruimte. Hierdoor ontstaat een zogenaamd paringswiel. 

Een boeiend fenomeen, dat je goed kunt waarnemen. 
- Tenslotte worden de bevruchte eieren in het water afgezet (behalve 
door houtpantserjuffers). Dat gebeurt vaak in tandemvorm, waarbij 
het mannetje het vrouwtje nog steeds vast heeft en zelfs in volle 
lengte rechtop staat. 

De oudst bekende fossielen van libellen zijn al 275 miljoen jaar 
oud. In Eichstatt (Beieren) in het museum van de vondsten in de 
kalksteengroeves van Solnhofen vind je een exemplaar dat uit de 
Jura stamt van 150 miljoen jaar terug. Bron: commons.wikipedia.org

Azuurwaterjuffers eierleggend, Sint Pietersberg.

Heidelibel onbekend, paringswiel in het Steinse Groen. 
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De libel heeft schoon water nodig om te leven, dus vind je ze 
nabij sloten, plasjes, vennen en dergelijke. Hun aanwezigheid 

kan daarmee iets zeggen over de kwaliteit van het water. Omdat 
Nederland zo’n waterrijk land is, komen er relatief veel soorten voor. 
Er zijn wel 71 soorten in Nederland gemeld, thans komen er nog 
circa 64 soorten voor. Ook hier is de klimaatverandering voelbaar. 
Er komen soorten bij, maar er verdwijnen ook soorten. 

De Odonata bestaan uit twee onderorden: de juffers en de ‘echte’ 
libellen, die kortweg ook wel ‘libellen’  worden genoemd. In 

bouw en gedrag zijn diverse verschillen tussen juffers en libellen op 
te merken. Enkele verschillen zijn:

- Juffers zijn over het 
algemeen slanker en 
kleiner en hebben twee 
paar gelijkvormige 
vleugels. Libellen 
zijn meestal groter. 
Hun achtervleugels 
zijn breder dan de 
voorvleugels.
- Juffers houden hun 
vleugels in rust veelal 
langs hun lichaam. 
De libellen houden 
hun vleugels meestal 
horizontaal en soms 
zelfs iets naar voren.
- De ogen van juffers 
zijn aan de zijkant 
ingeplant en staan 

daardoor uit elkaar. De ogen van libellen staan geheel of bijna tegen 
elkaar. Maar: er is geen regel of er is wel een uitzondering: Bij de 

rombouten zijn de ogen duidelijk van elkaar gescheiden. Die zijn 
echter zeer zeldzaam in Nederland.
 - Juffers bewegen zich meer gracieus, terwijl ‘echte’ libellen zeer 
snelle vliegers zijn.

Een ander interessant aspect is de leeftijd van een libel. Een libel 
komt onder water uit een ei en leeft daar als larve, ook wel nimf 

genoemd. Die fase kan, afhankelijk van de soort, enkele maanden tot 
een paar jaar duren! Daarin vervelt de larve in zijn ontwikkeling tot 
imago (volwassen libel) meerdere keren. Tenslotte klimt de larve in 
een plant, om daar in zijn finale gedaante te verschijnen, uitsluipen 
genoemd. Dit is een korte periode van circa een uur, waarin hij heel 

kwetsbaar is. Zijn jas laat hij aan de plant hangen. Deze larvehuidjes 
zijn een goede aanwijzing dat bepaalde libellen aanwezig zijn. Ze 
zijn echter lastig te vinden. Het imago wordt ‘slechts’ enkele weken 
tot enkele maanden oud. Juffers leven korter dan echte libellen. In 
die korte tijd moeten zij op prooi jagen, geslachtsrijp worden, een 
partner vinden, paren en eitjes afzetten. Je kunt libellen, afhankelijk 
van de soort, vanaf april tot en met november waarnemen. Er zijn in 
Nederland twee soorten die als imago overwinteren: de bruine en de 
noordse winterjuffer. Deze kunnen zo’n acht maanden oud worden.
De libel: een oeroude en primitieve dierensoort? U mag het zeggen!

Dit artikel is algemeen gebleven. Er blijft nog genoeg stof over om 
in volgende Waardvogels meer te vertellen!

Ik hoop dat je interesse voor deze dierensoort is gewekt of gegroeid 
en dat je met andere ogen naar een libel kijkt. Daarnaast zou het 
mooi zijn, als jullie waarnemingen van libellen in de Krimpenerwaard 
melden op waarneming.nl.
Nog enkele zeer mooie en informatieve Youtube publicaties. Ze zijn 
in het Engels, maar zelfs zonder dat te kunnen volgen, zijn het al 
prachtige opnames en zeer de moeite waard!
1. The insane biology of: the Dragonfly (19 
minuten; over vleugels, vliegen en ogen). Zie 
bovenste QR-code.
2. The Secret World of DragonFlies, Short Film 
Showcase (15 minuten), zie tweede QR-code.    
3. Sky hunters, the world of the Dragonfly - Go 
Wild (50 minuten)        
4. True Facts: Carnivorous Dragonflies (11 
minuten; van larve tot imago tot eierleggend)      
Verder is op de site van de Vlinderstichting een 
schat aan informatie te vinden. Ook bieden zij 
een aantal korte cursussen aan.  D 

Boven: steenrode heidelibel vrouw. Bij een libel liggen de ogen 
tegen elkaar aan. 
Onder: grote roodoogjuffer. De ogen van een juffer staan als 
knopjes aan de zijkanten van de kop, foto: Nico Kranenburg

Vuurlibel vrouw, foto: Nico Kranenburg

Huidje van een libellenlarf, foto: Huig Bouter
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Torenvalkkasten geplaatst 
Roofvogelwerkgroep aan het werk
Tekst: Max Ossevoort, foto’s: Hetty Nieuwstraten

De roofvogelwerkgroep voert sinds 2020 in de Krimpenerwaard het Torenvalkproject uit. De aanleiding was dat de 
torenvalk in Nederland in een sterke neerwaartse spiraal zit en dat we ons realiseerden hoe weinig we eigenlijk weten van 
de torenvalk in de Krimpenerwaard. Het doel van het project is om inzicht te krijgen in het aantal broedende torenvalken 
in de Krimpenerwaard en hun jaarlijkse reproductie succes vast stellen en aan de hand van de uitkomsten, indien nodig, 
maatregelen te nemen ter ondersteuning van de populatie.   d

Bij de start van het onderzoek hebben we eerst de bestaande 
torenvalkkasten geïnventariseerd en in ‘lege’ gebieden 

nieuwe kasten opgehangen. Deze kasten, inmiddels ongeveer 
95, worden jaarlijks gemonitoord en jonge vogels worden in het 
kader van het onderzoek geringd door professionele ringers van 
Nebularia. Die kasten moeten ook onderhouden worden en daar 
waar nodig gerepareerd of vervangen worden. 
Op zaterdag 4 februari heeft de roofvogelwerkgroep in dat kader 
twee nieuwe torenvalkkasten geplaatst langs de Bovenkerkseweg 
in Stolwijk. Beide kasten werden opgehangen aan bokpalen, maar 
die moesten dan eerst nog wel ‘even’ geplaatst worden en dat 
bleek een hele uitdaging. Stedin is bezig met een herziening van 

het stroomnet waarbij palen vervangen, maar ook weggehaald 
worden. In dat laatste geval wordt een ondergronds netwerk 
aangelegd. 
Van Stedin hebben we desgevraagd een aantal bokpalen 
ontvangen. Deze palen zijn ongeveer zeven lang en hoe zet je 
die dan in de grond? Op het eerste adres hing een torenvalkkast 
in een boom vlak naast het huis, maar die locatie was minder 
geschikt. Een kast ophangen aan een bokpaal en die in het weiland 
verder achter het huis plaatsen met de opening op het oosten 
zou meer succesvol moeten zijn. Dirk Nieuwstraten, een ervaren 
medewerker van Stedin, nam op dit adres het voortouw en al snel 
had hij met een speciale gatengraver een gat van 1,5 meter diepte 
gemaakt en een schuin aflopende sleuf naar het gat gegraven. De 
kast was inmiddels aan de paal bevestigd en op zijn aanwijzing 
werd de paal met vereende krachten in het gat geplaatst met 
de opening in de juiste richting. Na nog houtsnippers in de kast 
gebracht te hebben konden we even uitrusten onder het genot 
van een lekker bakje koffie, met dank aan Hetty Nieuwstraten. 

Op naar het volgende adres! Daar stond in het weiland al een 
paal met kast, maar de metalen paal was zo dun dat deze 

bij een stevige wind heen en weer zwaaide. Daarbij was de kast 
nodig aan vervanging toe. Ondanks dat was de kast al een paar jaar 
achter elkaar bezet. Een ladder ertegenaan zetten om de jongen 
te kunnen ringen was, door de slappe paal, uit den boze, dus een 
stevige bokpaal zou dat in ieder geval verbeteren. Met onze zojuist 
opgedane kennis en met de geleende gatengraver werd de paal met 
kast al snel op zijn plek gezet. Vullen met houtsnippers was een 
peulenschil en na het afvoeren van de oude paal en restanten van 
de oude kast keken we tevreden terug op onze inspanningen. Nu 
afwachten of de torenvalken er ook blij mee zijn. Meer informatie 
over het torenvalkproject kunt u vinden op de roofvogelpagina van 
de NVWK-website.  D 
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Nieuwjaarsexcursie
Veel kinderen, zon en heel veel vogels
Jaap Graveland

Op 7 januari heb ik weer de traditionele nieuwjaarsexcursie van de NVWK geleid, op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 
Nou ja, geleid, binnen een kwartier was ik de halve groep al kwijt, zoals altijd rond de ‘surfplas’ in de Reeuwijkse Plassen.   D

Door zandwinning voor verbreding van de A12 is de plas tot 40 
m diep, hij vriest dus zelden dicht en is daardoor zeer in trek bij 

eenden en ganzen. Het is een Vogelrichtlijngebied, o.a. aangewezen 
voor de smient. En niet voor niets: tijdens de vorst in december 
zaten er 90.000 smienten op de plas. Dat lijkt goed samen te gaan 
met recreatie: tijdens de excursie zagen we  windsurfers bezig in 
‘hun’ hoek van de plas, en 500 meter verderop zaten tienduizenden 
smienten. Ik denk dat het er 40 à 50.000 waren. Ze grazen ’s nachts 
in de weilanden in de omtrek, overdag rusten ze op de plas.

Sinds een jaar of vijf sluiten kinderen en begeleiders aan van de 
zeer actieve Jeugdnatuurwacht in Krimpen aan den IJssel, onder 

de bezielende leiding van André Bloot. Met het NVWK-kroost waren 
we met 15 tot 20 kinderen en evenzoveel volwassenen. Het was 
weer een feestje. Kinderen die écht geïnteresseerd zijn in natuur, 
sommigen van nog geen tien jaar, die al een hoop bleken te weten. 
Er waren genoeg telescopen om ieder een kans te geven vogels van 
nabij te bekijken. En niemand leek het koud te hebben.

We zagen 47 soorten, waaronder tien soorten eenden en vijf 
soorten ganzen (boerderijgans niet meetegeld). We zagen ook 

iets wat ik nog niet eerder had gezien: zilvermeeuwen (of Pontische 

meeuwen?) doken telkens in de smienten, die daardoor opvlogen. De 
oplichtende vleugels in de lage zon leverden mooie beelden op, maar 
het was ook interessant. Ik denk dat de meeuwen op zoek waren naar 
zieke vogels. Met de vogelgriep hebben ze daar goede kans op. 

Ik  zag hetzelfde gedrag vele jaren geleden in het watervogelreservaat 
Tule Lake in Noord-Californië. De talrijke zeearenden deden 

daar telkens kalme stootduiken op grote groepen sneeuw- en 
Canadese ganzen; niet om er eentje uit de lucht te plukken, daar 
zijn ze te langzaam voor. De ook aanwezige steenarenden die in de 
vlucht veel behendiger zijn plukten wél ganzen uit de lucht. Uit het 
opvlieggedrag bleek dat de ganzen heel goed het verschil wisten… 
Er heerste vogelcholera. Regelmatig bleef een gans op het veld 
liggen als de ganzen bij z’n lome duik opvlogen. De achterblijver was 
dan een makkelijke prooi voor de zeearend. 

Terug naar Reeuwijk: tegen het einde van de excursie kwam er 
nog even een slechtvalk langs. Hij dook op de smienten, zonder 

succes. Al met al weer een prachtige ochtend. 
Monique Rietveld, een van de begeleiders van de Jeugdnatuurwacht 
geeft hiernaast haar eigen impressie. Max Ossevoort heeft een lijst 
bijgehouden van de vogels die er allemaal gezien zijn!   D

Tienduizenden smienten dobberend op het water, foto: Jaap Graveland
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Nieuwe vogels en de brilduiker
Monique Rietveld 

Jeugdnatuurwacht Krimpen en Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard gaan wandelen en vogels spotten rond de 
Reeuwijkse Plassen. We zijn met een flinke groep kinderen en enthousiaste vogelspotters die hun kennis graag delen. 

Vooraf wordt een plaatje opgezocht van de grote lijster, want wie deze spot krijgt een krentenbol als beloning!
Gelukkig is het droog en niet al te koud, maar de wind zorgt voor koude handen en natte neuzen.

Al snel valt er van alles te zien. De ervaren vogelspotters vertellen de kinderen er graag over en geduldig wordt aan iedereen de gelegenheid 
gegeven door de telescoop de vogels te bekijken.
De zon komt iets door en maakt de kleuren van de vogels feller en beter zichtbaar. De meegebrachte boterhammen worden al lopende 
genuttigd.
Af en toe laaien de stemmen wat op: ‘Wat zit daar in de struiken?!’ ‘Welk vogeltje laat dat hoge fluitje horen?!’ ‘Hoor eens het geluid van de 
smienten, hoeveel zullen het er zijn?’ De brilduiker werd gespot. Die laat zich maar een paar weken in het voorjaar zien.     
Wij vinden het allemaal prachtig. Terug in de auto is de conclusie van de kinderen dat het een mooie wandeling was, een aantal vogelnamen 
kenden ze nog niet en veel vogels hadden ze nog nooit in het echt gezien.
Bedankt voor de leuke dag!  D

Kolgans
Kokmeeuw
Grauwe gans
Ekster
Merel
Smient
Aalscholver
Winterkoning
Wulp
Grote zilverreiger
Nijlgans
Blauwe reiger

Zwarte kraai
Krakeend
Wilde eend
Fazant
Roodborst
Tafeleend
Waterhoen
Meerkoet
Brilduiker
Nonnetje
Pijlstaart 
Fuut

Bergeend
Brandgans
Grote Canadese gans
Cetti’s zanger
Wintertaling
Torenvalk
Huismus
Vink
Slechtvalk 
Koolmees
Pimpelmees
Gaai

Buizerd
Knobbelzwaan
Putter
Turkse tortel
Kievit
Kuifeend
Grote bonte specht
Zilvermeeuw
Dodaars
Staartmees
Kleine mantelmeeuw  D

Brilduikers, foto: Max Ossevoort

Tafeleenden, foto: Max OssevoortDe weilanden zaten vol met diverse soorten ganzen, foto: Jaap Graveland

Voorzitter Jaap heet de deelnemers welkom, foto: Max Ossevoort



WAARDVOGEL | FEBRUARI 202334

Dierenbescherming zoekt paddenoverzetters in Stolwijk               P E R S B E R I C H T

https://www.dierenbescherming.nl/in-actie-komen/vrijwilligerswerk/paddentrek, foto’s: Huig Bouter

De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers in de omgeving van Stolwijk om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. Ook in Stolwijk trekken tussen eind februari 
en half april weer honderden padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats. Daarbij moeten ze drukke wegen 
oversteken. Om te voorkomen dat ze hierbij worden overreden zoekt de Dierenbescherming overzetters die hen helpen veilig de overkant van de weg 
te bereiken. Nadat de ei-snoeren in het water zijn afgezet, gaan de padden het water uit en weer terug. Dan lopen ze opnieuw risico bij het oversteken. 

369 dieren geholpen in 2022.
In Stolwijk werden in 2022 294 padden overgezet. In 2021 waren dat er 156. 
Naast padden kunnen ook overstekende kikkers op de hulp van onze vrijwilligers 
rekenen. 16 Kikkers werden in 2022 op weg geholpen, in 2021 waren dat er 
15. Het aantal geholpen salamanders in 2022 bedroeg in Stolwijk 59 en in 
2021 bedroeg het aantal 123. De dieren trekken in het vroege voorjaar van de 
plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. 
De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt af van de temperatuur 
en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de 
gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius 
is en dat ongeveer drie dagen lang zo 
blijft. De paddentrek duurt gemiddeld 
zo’n 6 weken.

Informatie voor paddenoverzetters
Aan onze paddenoverzetters vragen we om in elk geval 6 weken lang, één vaste avond per week, beschikbaar te 
zijn in de periode van eind februari tot half april. Je gaat ongeveer 3 à 4 uur per avond op pad door langs de weg of 
straat te lopen en de amfibieën met een netje over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 
22.00 uur. Daarnaast vragen we je de aantallen dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Vrijwilligers 
ontvangen een reflecterend hesje en informatiefolders om uit te delen aan passanten. Wil je meer weten over de 
paddentrek of je direct aanmelden als vrijwilliger? Bezoek dan de website www.dierenbescherming.nl/paddentrek. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen via paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl

Extra handjes zijn welkom!
Wil je weten waar precies hulp nodig is in Stolwijk? Op de Bovenkerksewweg en de Goudseweg. Kijk voor de exacte 
locaties op www.dierenbescherming.nl/paddentrek.  D

Nationale Bijentelling                                                                       P E R S B E R I C H T

https://www.nationalebijentelling.nl/

Wil je ook je steentje bijdragen aan de bescherming van de wilde bij? Doe mee aan de Nationale Bijentelling op 15 en 16 april 2023! De Nationale 
Bijentelling is een project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN, LandschappenNL, EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. met als doel om zoveel 
mogelijk te weten te komen over de stand van de bijen in ons land. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar 
de verschillende soorten voorkomen in Nederland en of ze toe- of afnemen. 
Zo kunnen we deze nuttige dieren helpen beschermen.

Hoe werkt de Bijentelling?
Tel op 15 of 16 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit 
op een zonnig - of in ieder geval droog - moment.
Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen 
die je ziet op het te downloaden telformulier. Ook vind je daar een gidsje voor 
herkenning van de 16 meest voorkomende tuinsoorten. 
Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 15 april in op deze pagina via de knop 
bovenaan. Let op! Je hebt tot zondagavond 16 april tot 20.00 uur om je 
resultaten in te voeren. 
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@nationalebijentelling.nl, 
of kijk eerst op onze pagina met 
veelgestelde vragen.  D Akkerhommel, foto: Marco Tanis



35                                 WAARDVOGEL | FEBRUARI 2023 

Start weidevogelseizoen 2023
Weidevogelwerkgroep NVWK

“De dagen worden langer en de soms zonovergoten dagen doen denken aan het voorjaar. Velen van jullie zullen uitkijken 
naar de komst van de weidevogels naar onze polders. De eerste scholeksters trekken naar het binnenland en het zal niet 
lang meer duren voor de kieviten hun vliegkunsten vertonen. Hoog tijd dus om de startavond voor het weidevogelseizoen 
2023 aan te kondigen!” Aldus luidde het begin van de e-mail die is verstuurd naar de weidewachters van de NVWK.  D

Startavond weidevogelseizoen 16 maart 
Het bericht is bestemd voor bestaande weidewachters, potentiële 

weidewachters én geïnteresseerden. De startavond wordt gehouden 
op donderdag 16 maart in De Zwaan te Berkenwoude. Inloop 
19.30 uur met koffie, aanvang 20.00 uur. De exacte invulling van 
het programma volgt nog. We zullen in ieder geval iets delen over 
veranderingen in de nieuwe periode van het agrarisch natuurbeheer 
(t/m 2027) en over het Jaar van de Scholekster, waarin we extra 
aandacht hebben voor de kuikenoverleving in het landelijk gebied. 
Graag tot ziens op 16 maart!

Cursusdata 
Noteer daarnaast alvast de volgende data voor de cursussen:

- Dinsdag 21 maart: cursus herkenning weidevogels, met gedrag, 
geluiden enz. Ook zijn er veranderingen t.o.v. vorige jaren over de 
manier van monitoren, invoeren en beschermen die we graag met 
jullie delen. Dit gaat o.a. over toch wel nesten melden in de QBM 
en hoe dan (dit hoefde voorheen niet), en over het belang van 
(nest)gegevens invoeren over verstoring, predatie en predatoren. 
Voorbeeldje: foto’s van een kapot ei maken en versturen is zo 
gepiept, want foto’s zeggen meer dan een lang verhaal. 
In de loop der tijd zijn inzichten veranderd over de beste manieren 
om weidevogels te beschermen, daarop passen we de methode 
aan. Zoals je begrijpt is het daarom óók voor huidige weidewachters 
interessant om alle recente info weer eens mee te krijgen. 
De Zwaan in Berkenwoude, inloop 19.30 uur met koffie, aanvang 
20.00 tot 22.00 uur. 

- Donderdag 30 maart: cursus herkenning predatie en predatoren. 
Predatie is een natuurlijk verschijnsel en is bij een gezonde 
weidevogelpopulatie geen probleem. Deze cursus is dan ook 
niet bedoeld om predatoren uit te roeien, maar aangezien de 
weidevogelstand nog steeds enorm onder druk staat, wél om het 
predatoren niet te makkelijk te maken. En dat gaat beter als je weet 
door wie en wat er gebeurt in je gebied. Voor alle weidewachters 
aanbevolen! De Zwaan in Berkenwoude, inloop 19.30 uur met 
koffie, aanvang 20.00 tot 22.00 uur. 
- Zaterdag 29 april: praktijkochtend herkenning weidevogels, en 
herkenning predatie/predatoren waar we die zien. 
Hooge Boezem achter Haastrecht, bij zwembad Natuurlijk De Loete 
het hoge witte brugje over, dan op het pad een stukje doorlopen en 
je ziet ons staan. Start 09.00 uur tot ong. 12.00 uur. 

Ganzeneieren prikken
Onlangs kreeg de NVWK een verzoek van LTO of onze 

weidewachters wilden meehelpen met de eierprik-acties van 
de boeren. De NVWK heeft twijfels over de effectiviteit van de 
maatregel omdat het symptoombestrijding is; eieren prikken lost het 
probleem niet op. Bovendien is er aanzienlijk risico voor verstoring 
van andere broedvogels. Maar we begrijpen wel het standpunt van 
de boeren en we zijn er niet per se tegen, daarom hebben we de 
keuze aan de weidewachters zelf gelaten. In het volgende nummer 
van de Waardvogel schrijft Jaap Graveland een artikel dat dieper 
ingaat op de problematiek.   D

  Scholekster, volwassen en jong, foto: Bernard de Jong
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Het gebied werd vanaf 2010 opnieuw ingericht. De tweede 
en laatste fase van de inrichting werd gestart in het najaar van 

2013 en had twee hoofddoelstellingen: natuurontwikkeling en 
waterberging. Het doel van de natuurontwikkeling was rietmoeras en 
open water, bloemrijke dotter en graslanden en standweiden, ieder 
met een verschillend waterpeil. Inmiddels wordt afgeweken van het 
oorspronkelijk plan door de inbreng van de gerestaureerde zesde 
molen. Deze pompt water in het gebied in tegenstelde richting wat 
de oorspronkelijke waterpeilen verstoort en wat ook zijn uitwerking 
heeft op het vogelleven in het gebied. 

Broedvogelinventarisatie
Via broedvogelinventarisatie (BMP-SOVON) werd duidelijk dat er 

in 2022 in totaal 1366 vogels in het gebied hebben gebroed, verdeeld 
over 52 verschillende soorten. Dat is een flinke stijging. Kokmeeuw, 
visdief en grauwe gans zijn verantwoordelijk voor de hoge aantal 
broedvogels. Vogelgriep manifesteerde zich in 2022 en dat had zijn 
impact op de plaatselijke broedvogels. Dat werd aanvankelijk duidelijk 
onder ganzen en eenden. Later 
werden meeuwen, sterns en 
zelfs steltlopers slachtoffer 
van het virus. Wat uiteindelijk 
de totale sterfte was, is niet 
helemaal duidelijk. Er zullen 
ongetwijfeld veel slachtoffers in 
de kolonie gevallen zijn, maar dat 
was door de hoge vegetatie op 
de eilandjes niet goed zichtbaar. 
Het zal het broedsucces zeker in 
negatieve zin hebben beïnvloed. 
De grauwe gans nam fors toe 
als broedvogel. Het aantal 

paar met pullen steeg van 40 naar 85. De oorzaak daarvan is dat 
de beheerder van het gebied i.v.m. de vogelgriep geen regulerende 
maatregelen kon nemen. De fazant word langzamerhand een plaag. 
De aantallen stijgen maar door. Er is genoeg te eten en er is geen 
jachtdruk. Er lopen nu tussen de 50 en 60 vogels. Vanaf 28 maart 
was er één en later twee porseleinhoenen aanwezig in het gebied. Het 
is uiteindelijk niet tot broeden gekomen. De vogels zaten dicht tegen 
het middenpad aan en er was dagelijkse, van vroeg tot laat, interesse 
van vogelfotografen. Het blijft in zo’n klein gebied altijd lastig om een 
goede balans te vinden tussen natuur, natuurbeleving en recreatie. De 
grutto en de tureluur deden het slecht en dreigen als broedvogel te 
verdwijnen uit het gebied. 
De kievit en scholekster doen het beter en blijven stabiel. De kolonie 
kokmeeuwen groeide opnieuw door. Het aantal steeg naar 919 
broedpaar. De visdieven hadden daar niet onder te lijden. Hun aantal 
steeg door van 89 naar 99 broedpaar. Daarnaast waren er voor het 
tweede en derde jaar op rij successen voor kleine mantelmeeuw (2 
paar) en de zwartkopmeeuw (2 paar). De blauwborst bleef evenals 

                 

Doove Gat en Hooge Boezem
 Jaarverslag broedvogelinventarisaties

Erik Kleyheeg en Cor Oskam

Jaarlijks is er in de Hooge Boezem achter Haastrecht een broedvogelinventarisatie. Daarnaast doen we ringonderzoek 
in het vroege najaar met de volgende doelstellingen. 1) Het effect van de inrichting van het gebied op de bestaande 
broedvogelpopulaties. 2) De vestiging van nieuwe vogelsoorten. 3) Welke moeraszangers maken tijdens de najaarstrek 
gebruik van het gebied als stop-over? 4) Waar komen deze vogels vandaan en hoe lang blijven doortrekkers gemiddeld in 
het gebied?  d

Overzicht ontwikkeling kolonie visdief en kokmeeuw van de laatste tien jaar 
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de snor stabiel op drie broedpaar. De Cetti’s zanger had in 2021 een 
terugval (vorst in februari) en is dat nog niet helemaal te boven. Het 
aantal rietzangers blijft stijgen nu naar 55 broedpaar. De aantallen 
kleine karekiet en bosrietzanger blijven stabiel op respectievelijk 22 
en 9 broedpaar. Ook de rietgors blijft op een redelijk vast aantal 
aanwezig, namelijk 16 broedpaar.  De grasmus en kneu zijn nieuwe 
broedvogels in het gebied.  

Ringonderzoek
Alweer voor de elfde keer werd het ringonderzoek in het Doove Gat 

uitgevoerd. Het onderzoek werd in 2012 opgezet door vrijwilligers 
van Stichting Vogelringstation Nebularia in samenwerking met het 
Zuid-Holland Landschap. Sindsdien worden jaarlijks van juli tot in het 
najaar regelmatig vogels gevangen, geringd en weer losgelaten, met 
de grootste inspanning gedurende de trekperiode van rietvogels in juli 
en augustus. In 2022 werd van 2 juli tot 22 september gevangen. Er 
waren 13 ochtend vangsten en maar één avondvangst. In 2022 zijn 
in totaal 751 individuele vogels gevangen. 
Dat is duidelijk minder dan in 2021. De oorzaak was dat er minder 
vangdagen waren - slechts eenmaal in de avond werd gevangen - en 
dat er een netlocatie niet gebruikt werd. Daardoor zijn er uiteindelijk 
minder vogels geringd. In totaal kregen 732 vogels een nieuwe 

ring. De overige vogels waren terugmeldingen. De terugmeldingen 
hadden betrekking op vogels die we eerder in het Doove Gat hebben 
gevangen, namelijk zeven die in 2021 waren geringd, vier in 2020 
en één vogel in 2019. Zeven vogels hadden een voor ons vreemde 
ring om en waren dus elders geringd. Het ging om vier vogels uit 
Nederland en drie uit België. Het aantal soorten dat dit jaar werd 
gevangen bedroeg 20. 
Zoals gebruikelijk waren kleine karekiet en rietzanger met 
respectievelijk 271 en 295 gevangen exemplaren ruim in de 
meerderheid. Er werd weer een waterrietzanger gevangen. Het 
werd de vijfde vangst van deze soort in het gebied sinds 2014. Dit 
keer een adult exemplaar en dat is vrij bijzonder, want de meeste 
vogels die in Nederland worden gevangen zijn eerstejaars. De 
populatie van deze Oost-Europese moeraszanger wordt ernstig 
bedreigd. Het verspreidingsgebied met de kern in Oost-Polen, 
Litouwen, Belarus en een klein deel van Noordwest-Oekraïne is 
al klein en krimpt. Direct na het broedseizoen verplaatsen deze 
vogels zich in zuidwestelijke richting naar West-Afrika. Sommige 
exemplaren vliegen strak westelijk en komen dan in Nederland 
terecht. De meeste waterrietzangers worden waargenomen langs 

de kust. Doordat ze zich in relatief dichte moerasvegetatie ophouden 
en weinig geluid maken, zijn zichtwaarnemingen relatief schaars ten 
opzichte van ringvangsten. 
Een nieuwe soort binnen het onderzoek was een grauwe 
vliegenvanger. Een soort die je niet zo snel verwacht in een 
rietmoeras. Andere struweelvogels die gevangen werden, waren 
onder andere zwartkop en grasmus. De spotvogel kon vier keer 
uit het net worden gehaald. Er was maar één avondvangst met 
onder andere vier gele kwikstaarten. Deze soort gebruikt met enige 
regelmaat het riet als slaapplaats. De topdag wat aantal vangsten 
betreft was op 22 augustus met 103 vogels. Het gemiddelde aantal 
vogels dat gevangen werd tijdens de ochtenden betrof 60 vogels.

Terugmeldingen
In totaal hadden we 16 vangsten van vogels die in eerdere 

jaren in het Doove Gat geringd waren. Er waren terugvangsten van 
blauwborst en rietzanger van vóór 2022. Het was opvallend dat we 
geen oude kleine karekieten terugvingen. De oudste vogel was een 
rietzanger uit 2019. 
Er werden dit jaar zeven vogels gevangen die buiten het Doove Gat 
geringd waren. Hiervan kwamen drie vogels uit België. Twee van 
deze vogels, kleine karekieten, waren jonge vogels geboren in 2022 
en vlogen tegen het normale trekpatroon in, in noordelijke richting. 
Eén van die vogels werd op 2 augustus geringd in Sint-Amands (BE) 
en werd drie dagen later in het Doove Gat gevangen. De andere jonge 
vogel werd geringd nabij Bierwart (BE) op 162 km van het Doove 
gat en deed daar maximaal 16 dagen over. Dit fenomeen wordt 
‘reverse migration’ genoemd. Van een rietzanger met een Belgische 
ring zijn tot nu toe geen aanvullende gegevens bekend. De ringer 
moet waarschijnlijk de gegevens nog doorgeven aan het Belgische 
ringstation. De vier andere terugmeldingen van elders kwamen uit 
Nederland. Een blauwborst was geringd in Bloemendaal. Twee 
kleine karekieten kwamen van Haarzuilens (in 2021 geringd) en uit 
Meijendel, Wassenaar. Een pimpelmees was geringd op een tuin in 
Haastrecht op iets meer dan een halve kilometer afstand. 
Van vogels die wij in het Doove Gat geringd hebben, kwamen er drie 
terug uit eigen land, vier uit België, vier uit Frankrijk en één uit Spanje. 
De vogel uit Spanje, een rietzanger, werd teruggemeld vanuit de 
Ebro-Delta nabij Tarragona. De vier vogels die teruggemeld werden 
uit Frankrijk kwamen alle vier uit de omgeving van Bordeaux. De 
oevers van de Garonne en Dordogne die via de Gironde uitkomen in de 
Atlantische Oceaan zijn een belangrijke stop-over. In deze moerassen 
kunnen deze zangertjes opvetten om daarna weer verder te trekken 
richting Afrika. De vogels die teruggemeld werden uit België kwamen 
uit de westelijke deel van het land, wat inhoudt dat al deze vogels in 
een duidelijk zuidwestelijke vlogen richting Afrika.  d

De biometrische gegevens van alle vogels worden zorgvuldig 
vastgelegd, foto: Aad Vuyk

Rietzanger eerste kalendjaar, de meest algemene moeraszanger in 
het Doove Gat, foto: Cor Oskam
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Is kreeftenvisserij effectief?
Onderzoek in perspectief gezet
Jaap Graveland

Half januari bracht HHSK een bericht in de publiciteit met als strekking dat door twee jaar bevissing van rivierkreeften in de 
Krimpenerwaard ‘de waterplanten weer terug zijn’. De media gingen met het optimistische verhaal aan de haal en suggereerden dat het 
probleem was opgelost. https://www.omroepwest.nl/nieuws/4675917/dankzij-vangst-rivierkreeften-liggen-de-sloten-er-weer-
goed-bij en https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/rivierkreeft-uit-het-water-brengt-leven-in-de-sloot~bdbef6ec/.  D

Vergelijkbare vangstinspanning niet vol te houden
In het persbericht en in de media bleef de vangstinspanning 

onbenoemd. Die staat wel op de site van 
HHSK (zie QR-code). De proef werd twee jaar 
uitgevoerd, met 600 fuiken in het eerste jaar en 
800 korven en fuiken in het tweede, op 70 ha. 
Dat is zo’n beetje één vangtuig per 10 m. Ze 
werden twee keer per week geleegd. 
Als je de vangstresultaten omrekent naar de 
totale Krimpenerwaard  (12.000 ha buitengebied) kwamen er in die 
jaren ca. 30 miljoen kreeften voor. Als je de waard even intensief 
bevist als die 70 ha zijn er 170 x 800 = 13.600 korven nodig… 
Alleen voor Krimpenerwaard! De vrouwtjes hebben honderden 
jongen onder hun poten hangen, die ze beschermen. Dus ik betwijfel 
sterk of je met bevissen de populatie voldoende in bedwang houdt, 
met aanvaardbare kosten. Dat miste nogal in het halleluja verhaal. 

Preventie en handhaving bij exoten: Hollandse ziekte
Ondertussen doet de Nederlandse overheid nog steeds veel te 

weinig aan preventie voor introductie van exoten. Op de Noordzee 
is het ballastwater van zeeschepen een belangrijke bron van exoten. 
In de Noordzee komen er al veel voor, en Nederland is verplicht die 
nauwkeurig te monitoren. Ik vind het weinig zin hebben, want je krijgt 
ze nooit meer weg. Ik was tien jaar geleden betrokken bij het opzetten 
van die monitoring. Reders zijn verplicht ballastbehandelstations op 
de zeeschepen te plaatsen die het ballastwater steriliseren. Toen ik 
vroeg of er wel gemonitord werd of die stations werden gebruikt 

bleef het stil. Recent hoorde ik dat het nu, tien jaar later nog altijd 
niet is geregeld. Ander voorbeeld: veel Nederlanders vinden het leuk 
om een mierenkolonie in huis te hebben. Met een terrarium en een 
doorzichtig buizenstelsel kun je het reilen en zeilen in zo’n kolonie 
volgen. Er zijn 180 soorten toegestaan. Eén exoot, het mediterrane 
draaigatje is al een plaag, omdat hij enorme kolonies buiten vormt 
waardoor tegels los komen te liggen, hij tast funderingen aan en 
verdringt inheemse soorten. Het ergste is dat er op internet wel 800 
soorten worden aangeboden en de rijksoverheid daar nauwelijks 
tegen optreedt.Iets met een dweil en een kraan. Het is al langer 
bekend: Nederland is erg goed in heel gedetailleerde regels maken, 
maar handhaving is bijna overal ondermaats. Je zou het Hollanditis 
kunnen noemen, Hollandse ziekte.

Alles weg
Terug naar de kreeften. Wij wonen op een stuk omgeven 

door sloten. In de directe omgeving zijn in tien jaar de volgende 
waterplanten verdwenen of zeer sterk afgenomen: pijlkruid, 
waterdrieblad, dotterbloem, zwanenbloem, krabbenscheer, 
hoornblad, enz. Voorheen sprongen er honderden kikkertjes 
en padden in de boomgaard. Ik moest ze telkens weghalen bij 
het grasmaaien. Onder stronken lagen soms wel twintig kleine 
watersalamanders. Het is allemaal weg.
We kunnen op steeds minder plekken zwarte stern vlotjes uitleggen 
omdat zelfs de gele plomp rap achteruitgaat (bezetting van vlotjes 
gaat het beste als er drijfplanten zoals gele plomp zijn).
En ja, er is ook nog een probleem met te veel meststoffen. Laten 

we dat niet vergeten. Ik ben bang dat het 
demotiverend werkt voor boeren om dit 
verminderen (er lopen zeker acties), als ze 
zien dat er nauwelijks effect is, vanwege de 
kreeften.

Natuurlijke predatoren
Kreeften hebben veel natuurlijke 

predatoren: paling, snoek, otter, fuut 
(die nemen toe, voeren erg veel kreeft 
aan jongen), diverse soorten reigers en 
meeuwen, zwarte kraai, ooievaar. Zelfs 
meerkoeten, en ja zelfs wilde eenden gaan 
er mee aan de haal. De scharen zitten 
lelijk in de weg, veel vogels kunnen de 
volwassen kreeften alleen opeten, als ze 
die scharen er af weten te krijgen. Het is 
een heel geworstel als je ze daarmee bezig 
ziet. Maar wie weet leren ze, dan kan het 
rap gaan. Een ondiepe watergang met kreeftenkorven, bron: HHSK
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Beroepsvissers claimen succes
Ik ken een paar beroepsvissers (niet 

in Krimpenerwaard) die claimen dat ze de 
populatie kreeften door bevissing eenvoudig 
tot een aanvaardbaar niveau kunnen 
terugbrengen, zie het artikel uit 2022 achter 
de QR-code. 

Rivierkreeft wordt her en der in Nederland verhandeld, in andere 
landen is het een aanzienlijke industrie. Helaas zijn er ook nogal 
eens conflicten tussen beroepsvissers en overheden in Nederland. 
Dat is bij o.a. de rivierkreeften zo hoog opgelopen dat er op sociale 
media en in rapporten zoveel emotie doorklinkt dat bij velen, ook bij 
mij twijfel is: kloppen die claims wel? Ik ben zelf ook uitgescholden 
en voor gek uitgemaakt (ondeskundig, groene subsidie-

slurper, enz.) omdat ik het 
kreeftenprobleem als serieus 
probleem neerzette. Dat is 
zonde, want er zit uiteraard 
veel kennis bij de vissers en bij 
een goede bevissing (dus goed 
beheer) en afzet van kreeften 
is iedereen winnaar. De markt 
is er rijp voor claimen ze, ook in 
Nederland. Geschreeuw helpt 
niet om vooruit te komen. Het 
beste lijkt mij om met vissers 
goede proeven op te zetten en 
op basis daarvan afspraken te 
maken.
Voorlopig heb ik m’n hoop 
gevestigd op de natuurlijke 
predatoren.   D

Kaart met de hoeveelheid gevangen kreeften per locatie. De open cirkels geven aan waar geen kreeften gevangen zijn. In Schieland zijn er op 
minder locaties kreeften aangetroffen dan in de Krimpenerwaard. Op de locaties in Schieland was het aantal kreeften per locatie ook kleiner. 
Mogelijk komt dit doordat de kreeften Schieland nog niet gekoloniseerd hebben. Het is echter ook mogelijk dat het gebied van Schieland minder 
geschikt is als leefgebied voor de rivierkreeften. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is het verschil in bodemsoort: de Krimpenerwaard is 
een veengebied terwijl in Schieland de bodem op de meeste plaatsen uit klei bestaat. Door het kreeftenonderzoek in de komende jaren te blijven 
herhalen ontstaat hier na verloop van tijd meer duidelijkheid over. Bron: HHSK

Aantal locaties met Amerikaanse 
en andere rivierkreeften,  
bron: HHSK
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BESTEL BIJ BOEREN EN MAKERS UIT DE BUURT OP 
RECHTSTREEX.NL 

Door boodschappen te doen bij boeren en makers uit de buurt 
geniet jij van de meest verse producten en vergroot je tegelijkertijd 
de biodiversiteit in jouw omgeving. Dankzij jou kunnen boeren 
onder andere bloemenstroken aanleggen, investeren in een 
gezonde bodem en (weide)vogels de ruimte geven. 
Doe je ook mee? 

 WIL JIJ OOK GENIETEN VAN 
 DUURZAME EN LOKALE 
 BOODSCHAPPEN? 

De Waardvogel 
heeft een oplage 

van bijna 1000
exemplaren

De Waardvogel 
wordt verspreid in 
o.a. Krimpenerwaard, 
Krimpen a/d IJssel 
en Gouda

Hier kan uw advertentie staan.
Adverteer in de Waardvogel! 
Daarmee steunt u de NVWK.

 Persoonlijke begeleiding 
 Projecten duurzame &         

gezonde voeding 
 Educatie, workshops & lezingen 

06 - 25 524 787 
 

 
 
 

DDee  kkrraacchhtt  vvaann  vvooeeddiinngg  

Arike Mijnlieff   
Voedingsdeskundige & therapeut 

Van der Giessenweg 49  - 1ste etage 
2921 LP Krimpen a/d IJssel 
info@praktijkdegroenling.nl 
www.praktijkdegroenling.nl 

Verblijf in een ‘heidehuisje’ met een eigen vogelkijkhut grenzend 
aan een natuur- en stiltegebied. Nico de Haan ging u voor: 
‘Als je niet aangestaard wordt door de Schotse Hooglanders dan 
word je wel begluurd vanaf de kale topjes van het struikgewas 
door de roodborsttapuiten’.

Nieuw is een laadpaal voor elektrische auto’s.
Kijk op: www.heidehuisje.nl  of bel 06-81525089

WELKOM IN HET REESTDAL
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Ik kende de NVWK uit de tijd dat ik zelf begon met 
weidevogelbescherming, de vroege jaren ’90. Het was toen helemaal 

nog niet vanzelfsprekend dat weidevogelbeschermers ook lid werden 
van de NVWK, dat kon gewoon naast elkaar bestaan. Via oproepjes 
van Landschapsbeheer Zuid-Holland in de lokale krantjes wist je dat 
het seizoen begon, er was niet zoveel onderlinge binding en structuur. 
De NVWK was in die tijd meer intern gericht, in de zin dat we vooral 
‘leuke en nuttige dingen’ deden voor en door eigen leden. Tellingen 
bleven gewoon in eigen beheer, er waren nog helemaal geen digitale 
invoerportalen. Maar er waren al wel strijders voor het groen! Ik denk 
dan bijvoorbeeld aan Anton van Jaarsveld ten tijde van de aanleg van 
de golfbaan Crimpenerhout. Daar kwam zelfs de rechter aan te pas: 
die oordeelde dat golfers gerechtvaardigd de plaats van weidevogels 
mochten innemen. 
De ideologie achter het werk van de vereniging trok mij en ach, die 
laatste klussen na de verbouwing kwamen later wel. Dat laatste klopte 
aardig: ik zit nu nog te schrijven tussen de dozen en de afgelopen jaren 
werden leeggeruimde plekken weer gevuld met steeds meer spullen 
van de NVWK. Dus dat eigen onderkomen mét bergruimte kan wat 
mij betreft niet snel genoeg gerealiseerd worden! Maar nu weer even 
terug naar de kern: het beschermen, bestuderen en beheren van natuur, 
landschap en milieu – het belang van die boodschap moest naar buiten. 
Wat ik vooral belangrijk vond bij de beslissing om het bestuur te 
versterken: Arie gaf de ruimte om naar eigen inzicht, uiteraard binnen 
de bestaande omschrijving, inhoud te geven aan de functie. En dat 
heb ik gedaan. Want op lokale radio onze doelen uitdragen en op 
braderieën en manifestaties leden werven is uiteraard heel leuk en 
nuttig, maar al heel snel werd me ook duidelijk dat vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties bij veel gremia niet serieus worden genomen. 

Het werkgebied van de vereniging is de Krimpenerwaard. Sinds 
1980 woon ik hier en ben als een blok gevallen voor de charmes 

van het gebied. De kleinschaligheid, het schitterende slagenlandschap, 
de prachtige bebouwingslinten, de eigenheid van de kernen, de 
weidse openheid, de koeien in de wei en die jubelende weidevogels 
in het voorjaar! Waard om te behouden, waard om te promoten. In de 
beginjaren was het bijna onmogelijk om bij de zes aparte gemeenten 
in de waard het belang van natuur voor hun inwoners op de kaart 
te krijgen. Misschien wel omdat het prachtige gebied voor lokale 
bestuurders en bewoners ‘normaal’ was, hun referentiegebied. Het 
lukte nog het best bij de gemeente Krimpen aan de IJssel, die immers 
al (minimaal) beleid op dat gebied had en ook een Groene Tafel 
organiseerde voor groenminnende bewoners die zich op enigerlei wijze 
hadden georganiseerd. Niet dat het veel uitmaakte wat er besproken 
of ingebracht werd, want er veranderde weinig, maar je kon er wel 

je zegje doen. Zoiets als de Omgevingswet zat nog niet eens in de 
pijplijn. De vijf andere gemeenten hadden het vooral druk met voor 
zichzelf zorgen vanwege de naderende herindeling. Toen die in 2015 
eenmaal een feit was, moest de nieuwe gemeente Krimpernerwaard 
eerst zichzelf heruitvinden en organiseren. Voor de NVWK betekende 
dat een opeenvolging van ambtenaren en politici die we steeds weer 
moesten leren kennen. Dat gaf weinig productiviteit voor natuur, 
natuur was zoals bijna overal toch een ondergeschoven kindje. En wat 
ik nog steeds heel jammer vind, is dat de gemeente Krimpenerwaard 
zich niet realiseert hoe bijzonder ze is, dat ze goud in handen heeft 
met dit gebied. De gemeente Krimpenerwaard wil maar mee op de 
vaart der volkeren en vooral bouwen en ontwikkelen. Deze gemeente 
heeft juist zo’n unieke positie t.o.v. andere Randstadgemeenten 
met wat ze nú heeft, die verliest ze met waar ze héén wil. En die 
vermaledijde ‘krimp’ waar deze gemeente bang voor is? Ach wat zou 
het. Als we niet verder groeien dan nodig voor eigen aanwas, blijft de 
Krimpenerwaard tenminste groen. Groen om de hoek is voor de héle 
Randstad belangrijk. Ja, de gemiddelde leeftijd stijgt hier, net als in heel 
Nederland. Ik verwacht dat er over twintig jaar veel jonge mensen in de 
waard wonen omdat mijn generatie dan ruimte heeft gemaakt, en ie-
der-een met jonge kinderen heel graag in het groen wil wonen! Want 
opgroeien in de Krimpenerwaard is een voorrecht. Áls de overheden 
het licht gaan zien. Mijn grootste nachtmerrie is dat de Krimpenerwaard 
er over twintig jaar uitziet zoals bijvoorbeeld Zuidplas omdat we de 
kernen, de industriegebieden en het asfalt blijven uitbreiden. Er is niet 
voor niets een campagne gaande om het Groene Hart te behouden 
(wel even tekenen! Kijk op pagina 15, of op de NVWK-website onder 
Nieuws van 7 februari of in onze februari-Nieuwsbrief, daar kan het 
met een actieve link)! 
Inmiddels is een goede relatie opgebouwd met de beide gemeenten. 
Zo hebben ze allebei het initiatief Prachtlint ondertekend. Wij kennen 
de ambtenaren voor groenbeheer en men weet ons te vinden. Wellicht 
speelt het besef dat de Omgevingswet toch echt een keer van kracht 
zal worden (die is opnieuw uitgesteld tot 2024), hierin voorzichtig 
mee. Inwoners laten meepráten is stap één, maar burgers ook invloed 
uit laten oefenen op beslúitvorming is nog wel wennen… Maar 
uiteindelijk moeten we samen de Krimpenerwaard mooi, gezond en 
leefbaar houden.

Een andere overheidsinstantie om te bestormen was het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

(HHSK). Dit waterschap was een conservatief bolwerk van formaat. 
Veel waterschappen in Nederland waren zich aan het heroriënteren 
op nieuwe waarden naast het bekende ‘droge voeten’, maar niet het 
HHSK. Natuurlijk, de bescherming tegen het water is taak nummer 

12 jaar PR 12 jaar PR en communicatieen communicatie
Joke Colijn

Dit wordt een persoonlijk relaas waarin ik terugblik op mijn invulling van de bestuursfunctie voor PR en communicatie bij de NVWK.  
Ik heb ervan genoten! Waar natuurliefhebbers ooit werden weggezet als hobbyisten of zelfs geitenwollensokkenbreiers, is er 
inmiddels een groeiende maatschappelijke bewustwording voor het belang van natuur. Na vier termijnen vind ik het nu tijd voor 
opvolging. Ik verwacht dat dit een vruchtbare en dankbare tijd is om de waarden waar de NVWK voor staat verder uit te dragen. 
Begin 2011 vroeg voorzitter Arie Dorsman of ik er voor voelde om het stokje van Mathilde Marijnissen over te nemen, omdat 
zij ging verhuizen naar Lage Zwaluwe en zich aldaar ging bezighouden met natuur en vogels. We waren in 2010 onverwacht 
teruggekomen na een zesjarig verblijf in de VS en hadden een roerig en onzeker halfjaar in Nederland achter de rug. Dat eindigde 
met de verbouwing van ons huis in Stolwijk van waaruit we destijds waren vertrokken. Laat ik zeggen dat de verschillende huurders 
er niet zo netjes voor hadden gezorgd… in elk geval, mijn hoofd stond helemaal nog niet naar het vullen van mijn agenda.  D
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1, zeker ook in tijden van grote overstromingen en zeespiegelstijging 
– maar die staat absoluut niet haaks op ecologisch bermbeheer of 
bloemrijke dijktaluds. Integendeel: ruimte voor de natuur geeft ook 
ruimte voor het water. Bij baggeren moest nog alles uit de sloot en 
oeverplanten schepte je gewoon op de kant. O wee, als er een sloot met 
krabbenscheer werd geconstateerd bij het schouwen, de slooteigenaar 
moest die op straffe van boete binnen korte tijd leeghalen! Terwijl 
het water onder krabbenscheer mooi helder is, hun dunne wortels 
belemmeren de doorstroming totaal niet en krabbenscheer juist een 
indicator is voor een gezonde sloot. We zaten vaak aan tafel bij de 
mensen van groen- en slootbeheer, bestookten de hoogheemraad met 
informatie, belden, appten en we schreven onze visies. 
Een kentering is merkbaar, we blijven in gesprek en er zijn goede 
contacten opgebouwd. Ook het waterschap heeft zich aan Prachtlint 
gecommitteerd en ecologisch beheer is op delen ingevoerd. 
Veel natuurwaarden gaan helaas nog steeds achteruit. De sloten van 
nu zijn kaal, dood, troebel. Het is niet eerlijk om dit op het conto van 
het HHSK te schrijven, want mest die vanaf de percelen uitspoelt in de 
sloten en rivierkreeften hebben daar het grootste aandeel in. Planten 
filteren het water, dus haal ze er niet allemaal uit! Vispassages bij de 
gemalen voor migrerende vis en paling functioneren ook nog niet 
optimaal als er aan de andere kant visgehakt uit komt. 
Voor het project KIJK waarin de NVWK meedraait vanaf 2017 gaat dit 
jaar de eerste schep de grond in. We hebben veel groene maatregelen 
ingebracht om tegelijk met uitvoering van de dijkverzwaring mee te 
nemen – dan is realisatie van natuurelementen immers het goedkoopst. 
De sfeer tijdens overleg is altijd prettig, al blijft het van belang om er 
bovenop te blijven zitten! Men mag ons wel een beetje lastig vinden, 
dat is goed. 

De provincie Zuid-Holland? Naar mijn bescheiden mening is dat het 
minst goed functionerende gremium van Zuid-Holland. Uit eigen 

ervaring weet ik dat werkterreinen die elkaar overlappen maar die 
bij verschillende afdelingen zijn ondergebracht, NIET samen werden 
besproken! In de ene kamer zet men beleid uit voor de landbouw, in de 
kamer ernaast probeert men uit alle macht om iets voor weidevogels te 
doen. Het is echt niet altijd ambtelijke onwil, maar intussen faalt het beleid. 
De EU heeft terecht geconstateerd: wij houden ons niet aan de afspraken 
over natuur. Ik zie geen overall visie, geen sterk bestuur, geen adequate 
vertaalslag van een groene opdracht naar een effectieve uitwerking. 
Ik moet eerlijkheidshalve wél vermelden dat de gedeputeerde heeft 
gezegd hoe onze inbreng gewaardeerd wordt en hoe belangrijk 
vrijwilligers zijn voor de maatschappij. Dát ben ik helemaal met ‘m eens: 
zonder de smeerolie van vrijwilligers zou onze hele maatschappij in 
elkaar do… eh, storten. 
Zo meteen zijn er weer verkiezingen en ieder lobbyt voor z’n eigen 
stoeltje. Modderen we daarna gewoon door of…? Gelukkig wordt 
ook bij de provincie steeds beter het intrinsieke belang ingezien van 
natuur. We hebben al een paar maal een mooi bedrag gekregen om 
groene wonderen te verrichten, o.a. voor ons Graslandvlinderplan. Ook 
Prachtlint wordt van harte ondersteund. Kijk, dat doen ze dan weer wel. 
Maar die weidevogels…

Al met al constateer ik een substantiële verschuiving in de waardering 
van natuur; die is (te) langzaam op gang gekomen maar zet gestaag 

door. Het kán ook niet anders, we staan voor enorme uitdagingen met 
de stikstofproblematiek, het klimaat, de CO2, de KRW. Ook in het 
meest weerbarstige overheidsapparaat wordt het belang van natuur om 
de hoek erkend, én dat we oplossingen in die richting moeten zoeken. 
Planten en bomen zorgen voor gezonde lucht, gezond water, gezonde 
aarde, gezond voedsel. Gezonde mensen zijn productiever, kinderen 
zonder astmatische klachten belasten de gezondheidszorg minder, 
gezonde ecosystemen kosten de economie minder geld. Zonder bijen 

geen bestuiving, zonder bestuiving geen gewas en dus geen groente en 
fruit. Van minder vlees en melkproducten eten zullen we niets krijgen - 
ja, een gezondere landbouw. 
Niet alleen voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn is natuur 
broodnodig, maar ook om zichzelf. Het wordt tijd dat de balans tussen 
economie (winst) en ecologie (waarde) gelijk geschakeld wordt. 
Als ik terugkijk op de afgelopen twaalf jaren, is er eigenlijk best veel 
goeds gebeurd. We hebben als NVWK onophoudelijk geïnvesteerd 
in het benadrukken van natuurbelangen, en met onze werkgroepen 
ook veel daadwerkelijk in praktijk gebracht in de Krimpenerwaard. 
De samenwerking met terreinbeherende organisaties (ZHL en SBB) 
is geïntensiveerd; met gelijkgestemde organisaties (als Natuur- en 
Milieufederatie, KNNV, Jeugdnatuurwacht, NVWAlblasserwaard) 
trekken we samen op voor groene belangen; met de soortenorganisaties 
voor vogels, planten, vlinders, zoogdieren, amfibieën en reptielen enz. 
wordt een prima band onderhouden. Daarnaast is het prachtig om te 
zien hoe de NVWK een kweekvijver is voor jonge mensen om in hun 
interessegebied veldervaring op te doen, waardoor ze de baan van hun 
leven kunnen bemachtigen bij bijvoorbeeld Sovon, FLORON, VBN, SBB. 

Het is het waard om als NVWK te blijven vechten voor een groene, 
gezonde Krimpenerwaard met een rijke biodiversiteit. Met minder 

groen in Zuid-Holland wordt de leefomgeving voor onze (klein)kinderen 
alleen maar slechter, dus ik zal mijn steentje aan dat gevecht blijven 
bijdragen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met kinderen daarin 
te begeleiden, zoals ik in de tijd dat ik lesgaf in Natuur- en Milieueducatie 
óók met veel voldoening deed. 
Onze kleinzoon van vier hielp zijn andere oma toen die planten kocht 
voor haar nieuwe moestuin. Hij droeg een plant aan waarvan oma zei: 
“Die hoef ik niet, we hebben al een framboos.” Hij corrigeerde haar: “Dit 
is geen framboos oma, maar een Japanse bes – en die zijn héél lekker!” 
Toen mocht die plant in de kar. Wat was ik trots op ‘m! 
Onze kleinzoons plukken tomaatjes en blauwe bessen van de struik, 

zaaien bloemen voor 
mama, stoppen de 
aardbeien van de plant 
zo in hun mond, eten 
een worteltje dat ze 
schoonspoelen in de 
regenton. Zo leren 
ze spelenderwijs hoe 
alles groeit en dat alle 
beestjes een functie 
hebben in het geheel. 
Inmiddels is in 
november jl. ons vierde 
kleinkind geboren, de 
eerste kleindóchter. 
Daarvan wil ik optimaal 
genieten en dus mijn 
tijd anders indelen. Een 
nieuwe, niet minder 
belangrijke fase is 
aangebroken. 

Mijn opvolg(st)er begint in een andere tijd met nieuwe kansen in een 
wereld die wel móet meeschakelen. De NVWK vertegenwoordigen 

en promoten is een mooie en dankbare taak en zal nieuwe invalshoeken 
bieden. Ik had best in deze tijd twaalf jaar jonger willen zijn! Het is 
leuk, het is uitdagend, je groeit er vanzelf in en het gaf mij altijd veel 
voldoening. Je mag creatief zijn in de invulling en je staat er niet alleen 
voor. Ik wens mijn opvolg(st)er veel succes en vooral: dat je veel kansen 
zult zien en die kansen gaat pakken!   D

Dit is Tess, mijn nieuwe grote liefde ;-)



 

  Tel.   06-51809068 /    www.hagendijkbouw.nl 
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BREED INZETBAAR OP UW NATUURPROJECTEN. 
 

Onderzoek, advies & inventarisatie in  
natuur en landschap, 

  
WERKVELDEN:

agrarische inpassingsplannen - erfinrichtingen -  natuur in de stad -  
groenspaarplannen - landschappelijke inpassingen -  

 inventarisatie & onderzoek - Wet Natuurbescherming -   
ecologische werkbegeleiding -  

kleinschalige water maatregelen -  
beheer & inrichtingsplannen - gebiedsontwikkeling -  

agrarisch & particulier natuurbeheer  
 

   SPECIALISATIES: 
inrichting en beheer van weidevogelgebieden, 

 moeras- en waternatuur, rivierengebied,  
beheerplanning en organisatie, 

agrarische inpassing en verbreding 
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www.debonteweide.nl

PUUR NATUUR!
Biologische rauwmelkse geitenker en geitenkaas

Kom naar onze boerderijwinkel. 
Elke zaterdagmorgen open!



Fam. Rijneveld | Tiendweg 26 | 3411 NB  
Willige Langerak (Lopik) | 0182-384454

Al vanaf 1998 actief in natuureducatie

Voor actuele openingstijden en overige informatie zie 
www.museumdewielewaal.nl

De Wielewaal

“Bewonder de natuur van Het Groene Hart 
in een schilderachtige omgeving  

tussen Lek en IJssel”

Natuurmuseum & klompenwinkel v.o.f.

Wij zijn geopend voor de afhaalmaaltijden en snacks op vrijdag en zaterdag 
van 17.00 tot 20.00 uur. De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude. 
Neem voor de overige activiteiten een kijkje op onze website: 
www.dezwaanberkenwoude.nl

In het prachtige Berkenwoude, 
in het hart van de Krimpenerwaard, 
ligt Cultureel Centrum De Zwaan.

Of het nu gaat om een buffet, lunch, 
diner of borrel in een versierde zaal in 
De Zwaan of bij u thuis, vraag gerust 
naar de vele mogelijkheden. 

U kunt contact met ons opnemen 
door een mail te sturen naar 
dezwaanberkenwoude@gmail.com, 
of bel naar 0182-362546 
of 06-53214225.   

Met veel passie bereiden Marjan en 
Corrie zo veel en zo vers als mogelijk 
vanuit de keuken van De Zwaan. 

De zalen in De Zwaan zijn in te richten 
voor verjaardagen, vergaderingen, 
jubilea, diners, lunches. 
Lunches en diners serveren wij 
à la carte of in buffetvorm.

Tuinontwerp en hoveniersbedrijf

'Projecten in het groen'

www.projecteninhetgroen.nl

ontwerp
beplantingen
onderhoud
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