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Algemene informatie
IVN (Instituut Voor Natuureducatie en
duurzaamheid) is een landelijke organisatie
met ongeveer 170 onderafdelingen,waarbij
ruim twintigduizend vrijwilligers zich lokaal
inzetten om jong en oud bij de natuur te
betrekken. Het IVN wil de mensen de
natuur van dichtbij laten beleven – op
school, in een natuurgebied of in hun eigen
buurt.
Voor de regio Gouda, Vlist, Reeuwijk en
Bodegraven zetten de vrijwilligers zich
daarvoor in door het organiseren van bv
wandelingen, cursussen, excursies en
lezingen en kinderactiviteiten.
U kunt lid worden van IVN IJssel en Gouwe
door u aan te melden via de website. Dit
kost € 24,00 per jaar en u ontvangt dan
de Inktzwam (ons lokale contactblad) en
het landelijke blad “Mens en Natuur”.
Neem voor meer informatie contact op met
de ledenadministratie via:
kitty-ivn@hotmail.nl
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Van de redactie
Niet alleen de corona zelf greep diep in in ons leven, maar ook de
maatregelen om COVID-19 buiten onze deuren te houden. Van de een op de
andere dag zag onze wereld er heel anders uit en moesten we onze
creativiteit ten volle benutten voor alle nieuwe uitdagingen. En hoewel de
regels inmiddels wat versoepeld worden, zijn we er nog lang niet. Ik hoorde
vandaag iemand zeggen dat zij zo coronamoe was. Ik denk dat velen dat met
haar zijn. Moe dat ons hele leven nu om corona lijkt de draaien.
Door de coronacrisis ziet ook de Inktzwam er wat anders uit. De laatste
pagina is niet gevuld met activiteiten van de KNNV en ook onze
activiteitenpagina is niet echt gevuld. Toch hebben we niet stilgezeten, zoals u
ook aan deze inktzwam zult zien.
Naast belangrijke informatie over de Algemene Leden Vergadering staat er dit
keer een interessant artikel over trektellen in en een puzzel – een filippine. De
rubriek in het zonnetje verschijnt de volgende keer weer.
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Algemene Leden Vergadering 2020
Het Bestuur
Vanwege de corona-maatregelen kon onze geplande ALV vergadering in
maart helaas niet doorgaan. Sinds 24 april is een noodwet van kracht
(Tijdelijke wet COVID-19 justitie en veiligheid) die het mogelijk maakt om een
ALV elektronisch te voeren én/óf om een ALV uit te stellen voorbij de
wettelijke of statutaire termijnen. Onze afdeling moet op basis van de statuten
artikel 15 lid 5 een ALV houden binnen zes maanden na afsluiting van het
boekjaar; dus voor 1 juli. Met bovengenoemde noodwet kan het bestuur van
een afdeling de termijn voor het houden van een vergadering met vier
maanden verlengen, dus tot 1 november. Dit uitstel geldt ook voor het
goedkeuren van de jaarrekening. Dit moet wel aan de leden worden
gecommuniceerd en dat doen we dus bij deze.
Op basis van dezelfde noodwet is het toegestaan om een ALV digitaal te
houden. Hier heeft het bestuur niet voor gekozen, vanwege de leden die
digitaal misschien wat minder handig zijn. Besloten is om de ALV, waarbij de
leden fysiek aanwezig kunnen zijn, uit te stellen tot 14 oktober. Wel moet
iedereen zich van te voren aanmelden vóór 1 juli aanstaande (adres zie
onderaan), zodat we een passende ruimte kunnen vinden waar we allemaal
op veilige afstand van elkaar kunnen vergaderen.
Ook willen we iedereen vragen om vragen en op- of aanmerkingen op de
ALV-stukken uiterlijk een week voor de nieuwe vergaderdatum – dus uiterlijk
7 oktober - in te dienen bij het bestuur (adres zie onderaan). De ingediende
vragen, op- en aanmerkingen worden uiteraard wel besproken op de ALV en
discussie hierover is dan natuurlijk ook mogelijk, ook als u er zelf niet bij
aanwezig kunt zijn. De ALV-stukken zijn iedereen reeds toegestuurd in
februari. Mocht u ze niet meer in bezit hebben, dan kunt u ze downloaden van
onze website https://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe onder tabblad publicaties.
De lezing over de ringslang, die voorafgaand aan de ALV zou plaatsvinden,
kan helaas niet doorgaan op 14 oktober. We hopen dat we u deze in 2021
alsnog kunnen aanbieden.
In het kort:
ALV op 14 oktober 2020 - start om 19.30 uur
Aanmelden vóór 1 juli 2020 bij Kees Lanser, de secretaris van IVN IJssel en
Gouwe.
Vragen, op- of aanmerkingen vóór 7 oktober 2020 ook bij Kees Lanser.
Dit kan schriftelijk per post:
Wethouder Venteweg 85,
2805 JL Gouda
Of via de mail:
cmblanser@solconmail.nl
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Van de bestuurstafel
In deze tijd van corona is het nagenoeg onmogelijk om activiteiten te
organiseren. Vanaf 12 maart zijn alle excursies geschrapt. Ook de samen met
de KNNV georganiseerde vogelcursus is halverwege afgebroken, de vierde
minicursus van de natuuracademie over de ecologie van het water in de
Reeuwijkse Plassen viel in het water en onze Algemene Ledenvergadering
(ALV) op 25 maart kon ook niet doorgaan. We hopen in oktober alsnog onze
ALV te kunnen houden (zie elders in de Inktzwam een bericht hierover). Geen
Goudse Hofsteden-dagen dit jaar en geen Slootjesdag voor ouders en
kinderen. We realiseren ons dat het coronavirus ernstig is en dat we geen
enkel risico mogen nemen, maar hopen dat we in het najaar onze geplande
activiteiten weer kunnen uitvoeren.
Door de overheid zijn maatregelen genomen die besmetting moeten
voorkomen. Die hebben geleid tot een samenleving zonder fysiek contact en
een zo goed als stil vallen van de maatschappij. Met grote invloed op ons
dagelijks leven, ons zijn. En ook op de natuur, die veel minder gehinderd door
menselijke bedrijvigheid uitbundiger lijkt dan andere jaren. Ontbrekend
verkeerslawaai ter land en in de lucht overstemmen niet meer de vogelzang,
die nu overal te horen is. Doordat het werk geheel of gedeeltelijk stil ligt en
allerlei activiteiten niet door gaan, hebben we opeens ook tijd om hier van te
genieten. Dit maakt deze moeilijke tijd draaglijker. We kunnen de zorg over
onze gezondheid en die van anderen, de zorg over de economische gevolgen
van de crisis, de onzekerheid over de toekomst zo even van ons af zetten.
Er is ook tijd voor bezinning. Moeten we na de crisis weer op dezelfde wijze
doorgaan als daarvoor? Of leidt deze gedwongen periode van onthaasting tot
een inzicht en een keuze voor een juiste balans tussen economie en
ecologie….

Kievitseitje op het
Heempad
Foto: Enne de Jongh
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Mijmering - corona
Ton van Rossum
De coronacrisis is niet alleen een bedreiging voor onze gezondheid maar leidt
mede door de verstilling als gevolg van de overheidsmaatregelen ook tot
bezinning, bijvoorbeeld op onze economie van continue groei.
Dat dit niet alleen bij individuele mensen gebeurt maar ook maatschappelijk
blijkt uit de woorden van directievoorzitter Barbara Baarsma van de RABObank: de bank wil boeren in de toekomst verplichten duurzamer te
produceren. De huidige coronacrisis ziet zij als een uitgelezen moment om te
komen tot kortere voedselketens en duurzamere productiemethoden. 75% van
ons geproduceerd voedsel wordt geëxporteerd, terwijl tegelijkertijd de helft
van ons consumenten voedsel wordt geïmporteerd. Ook voedsel dat op de
Nederlandse bodem is verbouwd, maakt vaak een lange omweg. In het
buitenland wordt het verwerkt tot hapklare brokken, die uiteindelijk belanden in
de schappen van Nederlandse supermarkten. De gemiddelde hap heeft zo
30.000 km afgelegd voor die op ons bord ligt. Sinds het uitbreken van de
coronacrisis lijkt de afstand tussen boer en consument echter steeds kleiner te
worden. Initiatieven als “ Boerenbox” , “Rechtstreeks” en “Streekproducten
Krimpenerwaard” sluiten perfect aan bij de groeiende behoefte in de
maatschappij om op een andere manier om te gaan met waar ons voedsel
vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.
De RABObank stimuleert nu boeren om te investeren in korte voedselketens,
reductie van CO2 en dierenwelzijn door onder gunstige voorwaarden leningen
te verstrekken. “Wij als bank voelen die verantwoordelijkheid. Het is nu tijd
om bij te sturen, omdat we door alle ecologische grenzen zijn heengegaan”,
aldus Baarsma.
Coronacrisis laat ons nadenken over het vinden van de juiste maat. Het
confronteert ons met onze mateloosheid. We willen alles steeds sneller,
groter, beter, goedkoper. Dit leidt bijvoorbeeld tot reisgedrag waarbij we
steeds vaker en verder met vakantie gaan. Moeten we dan alles helemaal
anders doen om zo de volledig duurzame economie te realiseren? Menselijk
gedrag is hardnekkig en de gevestigde belangen zijn sterk.
Een totale verandering is wensdenken dat wordt beleden door naïeve
activisten. Maar wat opvalt in deze tijd is dat veel mensen zich kritisch uitlaten
over onmatigheid en met veel vragen zitten over hoe het nu verder moet met
duurzaamheid en de transitie naar een klimaatbestendige samenleving. De
mogelijkheid van verandering in deze richting is door de crisis bij velen
voorstelbaarder geworden. En aan geld is geen gebrek. Er zijn miljarden aan
publiek geld beschikbaar dat gebruikt kan worden om bedrijven te stimuleren
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om te komen tot duurzame businessmodellen waarmee ze op lange termijn
kunnen overleven.
Is dit een haalbare kaart of vallen we na corona weer terug op het oude, het
bekende. Allerlei initiatieven zoals van de RABObank wijzen daar niet op.
Aldus is corona niet alleen een bedreiging voor, maar ook een kans op een
leefbaarder wereld.

Jubileum: 60 jaar IVN
Dit jaar bestaat IVN (Instituut voor
Natuureducatie) 60 jaar. Dit zou op
19 september gevierd worden met
een festival in Baarn met als titel
‘Vier de natuur’. Maar helaas gaat dit
festijn door de corona niet door,
althans niet dit jaar. De bedoeling is
om het nu volgend jaar te
organiseren.
In de jaren vijftig vonden verschillende natuurorganisaties zoals KNNV,
Natuurmonumenten en NIVON dat naast studie, aankoop en beheer van
natuur meer gedaan moest worden aan natuureducatie. Met name werd
gedacht aan een opleiding voor Natuurgidsen. Hiervoor werd in 1960 de Bond
van natuurbeschermingswachten, die oorspronkelijk meer gericht was op
toezicht in de natuur, omgevormd tot IVN.
IVN bestaat uit een Stichting en een Vereniging. De Stichting bestaat uit een
landelijk bureau in Amsterdam en een aantal provinciale kantoren. Er zijn bij
de Stichting ongeveer 130 beroepskrachten werkzaam. De Vereniging bestaat
uit 170 afdelingen met ongeveer 25.000 leden. De Stichting ondersteunt de
afdelingen vanuit de provinciale kantoren met vrijwilligersconsulenten. Verder
ontplooit de Stichting landelijke en regionale projecten op het gebied van
natuurbeleving en natuureducatie zoals Slootjesdagen, Operatie Steenbreek,
Nationale Buitenlesdag, Tiny Forst, Groen Grijs en Gelukkig enz. In opdracht
van het ministerie van Economische Zaken verzorgt IVN de communicatie en
educatie van de Nationale Parken in Nederland

Oplossing filippine: plassengebied
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Activiteiten IVN-IJssel en Gouwe
Vanaf september willen we graag weer activiteiten opstarten. Dit hangt
natuurlijk mede af van de voorschriften van het RIVM in verband met COVID19. Raadpleeg daarom onze website over welke activiteiten er zijn en onder
welke voorwaarden u daaraan deel kunt nemen. Waarschijnlijk wordt
aanmelding voor alle activiteiten verplicht
Hopelijk kunnen de volgende activiteiten dan wel doorgang vinden:
Zondag 4 oktober – paddenstoelenexcursie – 14.00-15.30 uur
Locatie: Groene Wal.
Startpunt: dierentehuis aan de Groenhovenweg.Landkaartje. Foto: Kitty van Wijnbergen
Zaterdag 31 oktober – Nacht van de nacht – vanaf 20.00 uur
Locatie: Goudse Hout
Verzamelpunt: parkeerplaats wielerbaan.

Voedselbos
Werkdagen van het Voedselbos starten op de derde zaterdag van september
(en daarna weer elke maand) om 11.00 uur (in het broedseizoen wordt er niet
gewerkt). Verzamelen (na aanmelding) voor de parkeerplaats bij de
Volkstuinen aan de Goudse Houtsingel – dus niet bij de wielerbaan!
Ook bij het voedselbos staat veiligheid voorop.
Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding van een (groot)ouder.
Wilt u een keer komen kijken of meewerken? Graag! Er zijn geen kosten aan
verbonden. Meldt u wel aan bij Kees Lanser - telefoonnummer: 06-1117 9235
of per mail: alanser@filternet.nl.

Scharrelkids Excursies

voor (groot)ouders met kinderen:
Zondag 25 oktober Paddenstoelen zoeken in de Noorderhout
Zondag 10 januari 2021 Wintergasten, Groen Blauwe zone Westergouwe

VLB
In september start het nieuwe werkseizoen van het VLB. Helaas is nu nog niet
bekend of en wanneer de werkdagen kunnen doorgaan in verband met de
coronamaatregelen en daardoor het zeer beperkte aantal plaatsen in de boot.
Raadpleeg daarom vanaf september onze website.

Voor alle werkdagen geldt: verzamelen om 9.00 uur
Raadpleeg voor meer informatie, verzamelpunten, aanmelden,
nieuwe activiteiten of eventuele wijzigingen onze website:
https://ivn.nl/afdeling/ijssel-en-gouwe/activiteiten
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Natuurwaarden Goudse Hout
De Goudse Hout ligt in het noordelijke deel van de polder De Willens. Het
beheer van het gebied is door het Bestuur van Groenalliantie uitbesteed aan
Staatsbosbeheer. Een rapport van Watersnip Advies van augustus 2007
beschrijft het gebied als volgt:
De Goudse Hout, een veengebied van zo’n 83 hectare groot, vormt de
overgang tussen de stad Gouda, het Reeuwijkse plassengebied en het
platteland van de polder Stein. De oude verkaveling volgens het
slagenpatroon is grotendeels behouden gebleven in dit natuur- en
recreatiegebied. Veel weilanden zijn beplant met bomen en struiken. In het
midden van het gebied zijn petgaten uitgegraven. Zo is een mozaïek ontstaan
van graslanden, bospercelen en petgatachtige waterpartijen.
Door het relatief gesloten karakter is er vanuit het gebied momenteel geen
zicht op de Reeuwijkse plassen en de polder Stein. De ervaring zich midden in
het karakteristieke Groene Hart landschap te bevinden, is daardoor nauwelijks
aanwezig. Bovendien scheppen de vele lijnvormige, strak aangelegde
elementen in het gebied meer het gevoel in een stadspark te zijn, dan in een
natuur(lijk) gebied. De Goudse Hout wordt vooral bezocht door recreanten uit
de onmiddellijke omgeving. 'Dicht bij huis', 'rust' en 'natuur' vormen de
belangrijkste redenen om het gebied te bezoeken. Door de gehele Goudse
Hout lopen diverse wandel- en fietspaden.
De Goudse Hout heeft dus zowel een recreatie functie als een natuurfunctie.
Dit staat soms op gespannen voet tot elkaar zoals blijkt uit het Uitvoeringsplan
Kwaliteitsimpuls Goudse Hout (2016) waarin de zonering, de gebiedsprofilering en het ontwikkelingsperspectief van het gebied door de Groenalliantie is
vastgesteld. Het Netwerk Achterwillens, waarin IVN en KNNV
vertegenwoordigd zijn, heeft de totstandkoming van het Definitief Ontwerp van
de kwaliteitsimpuls aangegrepen om een pleidooi te houden voor een goede
balans tussen natuur en recreatie in het Goudse Hout. Volgens ons slaat in
het ontwerp de balans te veel door naar de recreatieve functie van de Goudse
Hout voor mens en dier (hond). Dit hebben we kenbaar gemaakt aan het
Algemeen Bestuur van de Groenalliantie met een aantal voorstellen/
aanpassingen op het ontwerp. Bovendien hebben we een beleidsmonitor
ontwikkeld waarin beleidsdoelen, inrichting en beheer worden voorgesteld die
de biodiversiteit en natuurwaarden van het gebied vergroten, waardoor er aan
de oostzijde van het Goudse Hout een betere aansluiting ontstaat bij het
Natura 2000 gebied polder Stein. Onze kennis, energie en grote
betrokkenheid bij het gebied leiden er hopelijk toe dat onze voorstellen gehoor
vinden bij de verantwoordelijke bestuurders. Bij het maken van de voorstellen
is nauw contact geweest met de beheerder Staatsbosbeheer, maar het zijn
uiteindelijk de bestuurders die beslissen over de Kwaliteitsimpuls. Zij moeten
het belang van natuur afwegen tegen dat van recreatie.
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Grote zorgen om natuur in Zuid-Holland
We hebben extra investeringen nodig in de Zuid-Hollandse natuur, juist nu.
Dat is de kern van de brief, die zeven natuurorganisaties, waaronder IVN,
stuurden naar de Zuid-Hollandse statenleden. De provincie is verantwoordelijk
voor het natuurbeleid en heeft afgelopen jaren samen met natuurorganisaties
mooie plannen gemaakt. Het nieuwe provinciebestuur lijkt deze plannen
echter niet door te willen zetten, maar komt ook niet met alternatieven. Het lijkt
er zelfs op, dat er wordt bezuinigd op natuur. En dat terwijl de druk op de
natuur in Zuid-Holland het grootst is van heel Nederland en de urgentie nog
nooit zo hoog was. De natuurorganisaties uiten hun zorgen in de
commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van de Provinciale Staten,
die op 15 april 2020 heeft plaatsgevonden Daarom roepen de gezamenlijke
natuurorganisaties de provincie op om juist nu te investeren in de natuur.

natuur in Zuid-Holland
Meeste inwoners, minste natuur
De druk op de groene ruimte is nergens in Nederland zo hoog als in ZuidHolland. Zuid-Holland heeft van alle provincies de meeste inwoners maar de
minste natuur (6% tegen gemiddeld 15%). Samen met de provincie waren we
op weg om te investeren in natuur. Door werk met werk te maken, zou dit ook
positieve effecten hebben op de lokale economie, de kwaliteit van de
leefomgeving, het oplossen van de stikstofcrisis, de mogelijkheden om te
recreëren, het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering of de
verduurzaming van de landbouw. Door nu fors te bezuinigen op natuur lijkt de
provincie een andere koers in te slaan. Groene programma’s en projecten zijn
zonder overleg verdwenen. Alex Ouwehand, directeur van de Natuur en
Milieufederatie Zuid-Holland, geeft aan: “Er wordt nu meer bezuinigd op de
natuur dan in geïnvesteerd. Terwijl er nog maar 16% (!!) van de
oorspronkelijke biodiversiteit van onze provincie over is. Zuid-Holland verdient
beter dan dat!”
Investeren in natuur voor iedereen
Natuurbeheer en -ontwikkeling behoort namelijk tot de kerntaken van de
provincie en er liggen wettelijke verplichtingen aan ten grondslag; de provincie
moet haar natuur beschermen. Ouwehand: “Iedereen is het er toch over eens
dat een groen en duurzaam landschap een voorwaarde is voor een gezonde
toekomst van onze kinderen? Laten we verstandig zijn en de voorgestelde
bezuinigingen op natuur terugdraaien.” Want de ambitie van de provincie is
groot. De coalitie spreekt uit dat ze versneld natuurgebieden aan elkaar willen
verbinden en dat de biodiversiteit in Zuid-Holland vergroot moet worden. Het
geld is er. De plannen zijn er ook. Wat op dit moment mist, is de daadkracht
om gewenste resultaten te behalen. Al 10 jaar lang blijft er bij de provincie aan
het einde van het jaar in de pot natuur geld ‘over’ en dit wordt naar de
10

reservepot verschoven. Met als resultaat; er wordt niet voldoende
geïnvesteerd, de natuur in deze provincie gaat achteruit én er worden nu ook
nog eens bezuinigingen doorgevoerd. Dat is een dubbele bezuiniging op het
leefklimaat van de Zuid-Hollander.
Toekomst
Iedereen is het erover eens: een robuuste natuur en een rijk landschap zijn
onmisbaar én de voorwaarde voor een gezonde toekomst van onze kinderen.
Daarom hebben zeven natuurorganisaties – Natuurmonumenten, Het ZuidHollands Landschap, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, IVN
Natuureducatie, De Groene Motor, Wereldnatuurfonds en Vogelbescherming
Nederland – samen plannen gemaakt; voor meer weidevogels, voor meer
biodiversiteit, voor een groenblauwe leefomgeving, voor vrijwilligers en voor
kinderen die de natuur keihard nodig hebben.

Foto: Enne de Jongh

Verbetering waterrietvegetaties Reeuwijkse Plassen
Ton van Rossum
Biotoopverbetering voor de icoonsoorten: Meervleermuis, Zwarte Stern,
Gierzwaluw, Roerdomp en de begeleidende soort Grote Karekiet.
In Inktzwam 122 en 123 schreef ik over het project “icoonsoorten” inmiddels
zijn we een jaar en heel wat arbeid verder. Om vraat aan waterriet door
Grauwe Ganzen en Muskusrat te voorkomen en daardoor het verdwijnen van
een geschikt biotoop voor de Grote Karekiet, moeten waterrietkragen
beschermd worden. Uit eerder verricht wetenschappelijk onderzoek in de
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Vechtplassen blijkt dat door het plaatsen van een afrastering ongeveer twee
meter voor de rietkraag, ganzen het riet niet meer kunnen aanvreten,
waardoor de rietkraag kan uitgroeien tot een geschikt biotoop voor de Grote
Karekiet. Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw werden nog 40
broedparen in het Reeuwijkse Plassengebied waargenomen, na de
eeuwwisseling daalde dit tot 0. Het verdwijnen van geschikte rietkragen om te
nestelen vanwege vraat was een van de oorzaken van de drastische
achteruitgang.
In nauwe samenwerking met Watersnip Advies is geïnventariseerd op welke
plekken in het verleden Grote Karekieten broedden en op welke plekken
waterriet staat dat de potentie heeft om uit te groeien tot een geschikte
broedplek voor deze zeldzame rietvogel. Vervolgens zijn de eigenaren van
deze plekken benaderd met de vraag om mee te werken aan de pilot om
rietkragen door middel van afrastering te beschermen voor ganzenvraat. Dit
leidde tenslotte tot de keuze van 3 geschikte plekken. De Kievitsakker in de
plas Ravensberg, de Gravendijk in de plas Nieuwenbroek en een gebied van
de Stichting Natuurbehoud Kerfwetering in de plas ’s Gravenkoop. Toen kon
met de uitvoering van de afrastering begonnen worden. Palen laten drukken
door een aannemer en gaas aanbrengen. Dat ging niet zonder slag of stoot.
Stichting Natuurbehoud Kerfwetering ging niet akkoord met het drukken van
houten palen. Zij pleitten voor metalen buizen die ook verplaatsbaar zouden
zijn als de proef zou worden beëindigd, of eventueel elders ingezet zouden
kunnen worden. De toegekende provinciale subsidie dekte niet de volledige
kosten van het hele plan, dus werd een crowdfunding gestart en de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, Stichting VEEN en Hoogheemraadschap Rijnland
zegden financiële bijdragen toe.
Toen de palen eenmaal stonden is de werkgroep VLB gevraagd om de
begazing aan te brengen. De woensdagploeg onder leiding van Boudewijn
wilde dit wel voor haar rekening nemen. Op 11 maart startten ze bij de
Kievitsakker. Alex Schuurmans, natuurgids in opleiding heeft hiervan foto’s
gemaakt –zie volgende bladzijde). De woensdag erop moest het werk
noodgedwongen stil gelegd worden vanwege de coronacrisis. Het
broedseizoen naderde en voor die tijd moest het werk gedaan zijn. Helaas niet
door onze al wat oudere vrijwilligers die vanwege de coronamaatregelen thuis
zaten. Dankzij de crowdfunding was het financieel mogelijk om de resterende
werkzaamheden door Watersnip Advies te laten uitvoeren. Wat nu nog rest is
monitoring van het riet, hoe gaat het met de uitgroei van het waterriet op de
begaasde plekken? En hoe reageert de Grote Karekiet hierop?
Inmiddels zijn er al op minstens twee plekken in de Reeuwijkse Plassen Grote
Karekieten waargenomen. Nu nog kijken of die ook de geselecteerde plekken
bezoeken.
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Gaas Kievitsakker
Ter bescherming van de
broedplaats van de grote
karekiet heeft het VLB op
11-03-2020 nog gaas
geplaatst bij de
Kievitsakker
Foto’s: Alex Schuurman
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Een introductie tot trektellen
Foto’s en tekst: Michel Veldt
Even voorstellen
Mijn naam is Michel Veldt en ik woon sinds begin 2018 in de wijk Weideveld in
Bodegraven. Ik ben geboren en getogen in Amersfoort en ben sinds mijn
25-ste telkens iets verder richting het westen van het land verhuisd. Met
“tussenstops” in Bunschoten, IJsselstein, Utrecht, Harmelen en Vleuten ben ik
nu dus in Bodegraven terecht gekomen. Ik kijk naar vogels sinds ik een klein
ventje van een jaar of 8 was, inmiddels doe ik het dan ook alweer ruim 35 jaar.
De hobby is inmiddels wat uit de hand gelopen zeg ik wel eens, want ik kan
me eigenlijk geen leven zonder vogels kijken meer voorstellen. Naast het
vogelen ben ik ook ooit met fotograferen begonnen en als we op vakantie
gaan doen we (samen met mijn vrouw Brenda) dat ook in het buitenland. Niet
alleen vogels hebben onze interesse, ook zoogdieren en libellen zijn
ontzettend leuk om naar te kijken! Sinds ik in Bodegraven woon heb ik, samen
met Martin Fousert, die ook in Weideveld woont, een trektelpost opgericht.
Tijdens de voor- en najaarstrek staan we dan ook vaker wel dan niet in het
Limespark aan de oostkant van het dorp om te zien wat er allemaal overvliegt.
Als de mogelijkheid zich voordoet maken we foto’s en geluidsopnames om te
bevestigen (en soms ontkrachten) wat we hebben gezien of gehoord.
Wat is trektellen?
Trektellen is het waarnemen en tellen van zichtbare en/of hoorbare vogeltrek
vanaf een vast punt. Afhankelijk van de plek, en soms ook de interesse van de
personen die de telpost bemannen kijk je soms naar specifieke soortgroepen
of naar alles wat er overvliegt. Bij Camperduin aan de Noord-Hollandse kust
wordt bijvoorbeeld al tientallen jaren systematisch naar zeevogeltrek gekeken,
waarbij ook regelmatig landvogels opgemerkt worden. Ook op telpost
Breskens in Zeeuws-Vlaanderen wordt al sinds de jaren 80 van de vorige
eeuw naar vogeltrek gekeken, maar dan vooral gericht op landvogels. Een
schuin oog wordt gericht naar de Westerschelde voor het geval er toevallig
een zeevogel langs zou komen. Bij Camperduin wordt vrijwel het gehele jaar
over zee gekeken terwijl bij Breskens de telpost vrijwel uitsluitend in het
voorjaar bemand wordt. Dit heeft te maken met de geografie en ook daar kom
ik verderop nog even op terug.
Sommige telposten bestaan dus al tientallen jaren en hebben er mede voor
gezorgd dat de kennis over voorkomen en de verspreiding van in Nederland
voorkomende vogels enorm is toegenomen. Maar ook de kennis over
weersomstandigheden in combinatie met het fenomeen vogeltrek is veel beter
geworden.
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Ochtendmist zorgt mooie landschappen maar is meestal een teken dat er te
weinig wind staat voor goede vogeltrek
Sinds een jaar of vijftien heeft het trektellen een enorme vlucht genomen. In
2003 richtten Jethro Waanders en Gerard Troost de website www.trektellen.nl
op met als doel een platform te bieden voor verzamelen van tellingen van
diverse telposten. De gegevens die daar dagelijks en door vrijwel heel
Nederland werden verzameld, kwamen opeens min of meer real-time
beschikbaar. Hoewel dit niet de enige reden geweest kan zijn, heeft
trektellen.nl en niet te vergeten de tellers van destijds enorm bijgedragen aan
het vergroten van de populariteit van het waarnemen van vogeltrek.
Wat heb je nodig?
Er is onderscheid te maken tussen noodzakelijke dingen en zaken die het
leven van een trekteller vergemakkelijken of die helpen voor het oplossen van
moeilijke vraagstukken. Laten we beginnen met de noodzakelijkheden:
Behalve een dikke, warme jas, das en handschoenen om de onvermijdelijk
koude uurtjes comfortabel te doorstaan heb je een verrekijker nodig. Zonder
verrekijker zullen zelfs relatief dichtbij vliegende ganzen en roofvogels
nauwelijks op naam te brengen zijn als ze geen geluid maken. Dat geldt al
helemaal voor zangvogels op grotere afstand, voor deze categorie is een
verrekijker meestal zelfs al te weinig. Duur hoeft die verrekijker niet te zien,
voor een paar tientjes koop je al een prima gebruikt exemplaar op een
platform als Marktplaats.
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De locatie waar het allemaal gebeurt: de brug van Telpost
Weideveld te Bodegraven, inclusief enkele tellers.
Een zekere basiskennis van vogelgeluiden is eveneens onmisbaar. Het
verschil tussen Graspieper, Vink, Rietgors, Groenling, Kneu en een heleboel
andere kleine zangvogels is op het gehoor makkelijker dan op basis van het
vliegbeeld en kan je dus al heel snel op het juiste spoor brengen. Dat scheelt
een hoop tijd en energie die je beter kunt gebruiken om de trek op een goede
dag bij te kunnen houden.
Het menselijk geheugen werkt op zich prima maar is niet zo geschikt om je na
een paar uur tellen nog te kunnen herinneren hoeveel vinken er in elk uur
langs zijn gekomen, laat staan dat je dat nog weet van alle soorten die je die
dag hebt gezien en gehoord. Daarom zijn middelen om dit vast te leggen
absoluut onmisbaar. Dat kan natuurlijk met het beproefde pen-en-papier maar
als je een smartphone hebt met een Android besturingssysteem kan je net zo
goed de trektellen-app erop installeren. Hiermee kan je direct real-time alles
invoeren dat je langs ziet vliegen, het is ook mogelijk om elke vogel die je
direct noteert te uploaden naar de site www.trektellen.nl. Zo kan iedereen die
dat wil (bijvoorbeeld mede tellers die op dat moment niet aanwezig zijn) live
meekijken met wat je allemaal ziet. Eventueel kan je ook al je waarnemingen
inspreken op een voice recorder, het nadeel daarvan (en dat geldt ook als je
het opschrijft) is dat je na de telling alles alsnog moet gaan uitwerken en
eventueel op trektellen.nl in moet voeren. Een telescoop valt wat mij betreft
ook in de categorie onmisbaar maar dat is wellicht ook afhankelijk van de
locatie waar je staat. Vogels die ver weg vliegen, groot of klein, kan je in de
meeste gevallen alleen op naam brengen met de hulp van een telescoop.
Natuurlijk kan je zonder maar met alleen een verrekijker beperk je je tot een
vrij kleine cirkel waarin je de overvliegers nog met een grote mate van
16

De brandgans behoort tot de
tien meest algemene
vogelsoorten van telpost
Weideveld. Soms komen ze
mooi laag over!

zekerheid op naam kunt brengen.
Dan zijn er nog diverse voorwerpen waar je
zonder kunt maar die je zeker helpen. Een
fototoestel bijvoorbeeld. Hoe leuk is het om
die laag overvliegende Purperreiger of
Zwartkopmeeuw mooi op de foto te kunnen
zetten? Erg leuk kan ik je vertellen en soms is
een fototoestel ook een nuttig apparaat om
een doods momentje op de telpost goed te
besteden. Voor het vastleggen van een vlakbij
zingende Blauwborst bijvoorbeeld. Ook kan
het in sommige gevallen een hulpmiddel zijn
voor het vastleggen van een zeldzaamheid of
een vogel waarvan je niet direct weet of het
soort A of B is.
Hetzelfde geldt voor een zogenaamde “tikker”.
Wil je niet elk groepje houtduiven,
aalscholvers, ganzen, vinken, graspiepers
enz apart in moeten voeren dan is een tikker
bijzonder handig. Dit is een handzaam
apparaatje waarmee je tot 4 verschillende
soorten kunt tellen. Meestal worden de meest
algemeen doortrekkende soorten van dat
moment met behulp van de tikker
bijgehouden, dat scheelt heel wat
notatiemomentjes kan ik u verzekeren!

Wanneer kun je vogeltrek waarnemen?
Om antwoord te geven op deze vraag moeten we wat dieper in de materie
duiken. Er zijn namelijk diverse soorten vogeltrek te onderscheiden, elk met
een ander doel. Het belangrijkste verschil zit hem in de oorzaak van de
bewegingen.
In dit artikel gaat het over seizoensgebonden trek, die bedoeld is om van de
broedlocatie naar de overwinteringslocatie te bewegen. De data die door
diverse telposten in het land worden vergaard, worden dan ook met dat
oogmerk verzameld. Deze vorm van trek vindt plaats tijdens het voor- en
najaar. Grofweg begint de voorjaarstrek half februari en loopt door tot de
eerste dagen van juni. De najaarstrek begint voor sommige soorten al half juni
(voornamelijk steltlopers die een mislukt broedseizoen achter de rug hebben)
en eindigt begin november.
Naast de seizoensgebonden trek zijn onder andere nog te onderscheiden,
slaaptrek (van de overnachtingsplek naar foerageergebieden), foerageertrek
(beweging tussen foerageergebieden onderling) en sneeuwtrek. Er zijn
diverse soorten die verder naar het zuiden trekken als de gebruikelijke
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overwinteringsplek onder een laag sneeuw bedekt wordt. Denk bijvoorbeeld
aan lijsters, ganzen en kieviten. Ook sneeuwtrek kan op zeer grote schaal
plaatsvinden, net als de voor- en najaarstrek.

Zwartkopmeeuwen worden opvallend veel gezien vanaf Weideveld. Landelijk
zijn er slechts twee locaties met hogere aantallen.
Waar kan je het doen?
In principe kan je op elke willekeurige plek vogeltrek waarnemen en dus een
telpost oprichten. Er zijn echter diverse voorwaarden die bijdragen aan het al
dan niet verbeteren van de resultaten:
Ligging
Als je het hebt over vogeltrek komt al snel het begrip stuwing ter sprake.
Vogeltrek vind plaats over elke willekeurige plek in Nederland, zowel over dag
als ’s nachts. Er zijn echter plaatsen waar de trek gestuwd wordt; er treedt een
soort ophoping op van vogels die op trek zijn. Dit is het beste zichtbaar op
plaatsen waar land grenst aan een groot open water. Je denkt nu
waarschijnlijk direct aan de Noordzee- en Waddenkust en dat klopt. Het geldt
echter ook voor veel locaties langs bijvoorbeeld het IJsselmeer en
Markermeer. Zelfs een rivier in het binnenland kan voor enige mate van
stuwing zorgen. De voornaamste reden hiervoor is, dat de meeste landvogels
niet graag over grote waterpartijen vliegen, zeker als de vogel in een wat
minder conditie verkeert of moe is. Ik neem aan dat bekend is dat vogels
tijdens de trek navigeren op basis van aardmagnetisme en de stand van zon,
maan en sterren. Naast deze hulpmiddelen maken ze ook gebruik van
zichtpunten in het landschap zoals bossen maar ook een grote verkeersader
als de A2 (die ook nog eens een behoorlijk noord-zuid georiënteerd is) kan als
herkenningspunt fungeren. Het is vooraf niet altijd duidelijk of er vanaf een
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beoogde locatie daadwerkelijk stuwing optreedt en in welke mate, soms is het
gewoon een kwestie van uitproberen.
Uitzicht
Indien je een locatie vindt waar stuwing plaatsvindt en daar je telpost van wilt
maken is het niet zo handig als daar veel bomen of hoge gebouwen omheen
staan. Het beste is dus om ergens te gaan staan waar je een goed uitzicht
hebt. Het werkt vaak het beste om zelf een stuk boven “het maaiveld” uit te
steken, zodat je goed kunt zien wat er hoog en laag langs vliegt. Indien je (om
welke reden dan ook) bijvoorbeeld gebonden bent aan een stedelijke
omgeving hoef je alleen maar het hoogste gebouw in de omgeving te vinden
en je bent klaar! In een natuurlijker omgeving is een dijk of hoge heuvel een
prima alternatief. Naar mijn idee geldt dat hoe natuurlijker de omgeving van je
telpost is hoe beter de resultaten zijn. De meeste vogels zijn voor hun voedsel
immers afhankelijk van struiken, bomen, grasland, moerasjes en dergelijke en
ze bieden de mogelijkheid om even uit te rusten of wat vet te kweken als de
trek even onderbroken wordt.
Weersomstandigheden
De twee eerstgenoemde voorwaarden zijn belangrijk, maar het weer is
waarschijnlijk de meest belangrijke van allemaal. Ideale trekomstandigheden
worden gevormd door een combinatie van wind uit de goede richting en met
de juiste kracht en gunstige weersystemen. Een hoge temperatuur draagt
daarnaast vooral in het voorjaar bij aan een positief resultaat. Op dagen
waarop de windrichting, bezien vanuit de vogel, gunstig is, wordt zoveel
mogelijk geprofiteerd van de wind en wordt dan hoger gevlogen. In hogere
luchtlagen is de wind meestal krachtiger en dus geeft hoger vliegen een
voordeel. In het ongunstigste geval is er dan vanaf de grond helemaal niets te
zien of te horen, de telresultaten zullen in dat geval dus navenant lager
uitvallen, elk voordeel heeft zijn nadeel zeg maar.
Hoewel het resultaat van je inspanningen mede afhankelijk is van de locatie
die je hebt gekozen om te trektellen, kunnen we stellen dat dagen met een
oostelijke wind de beste resultaten opleveren. Of het wetenschappelijk
aangetoond is weet ik eerlijk gezegd niet, maar het heeft onder andere te
maken met de geografie van Nederland: ten oosten van ons ligt een enorme
landmassa die zich uitstrekt van Duitsland tot ver in Azië. Verdeeld over een
aantal belangrijke routes vliegen vogels daarover heen en weer tussen de
broed -en overwinteringsgebieden. Door een wind uit het oosten worden die
routes tijdelijk min of meer verlegd en komen deels boven Nederland te liggen.
Veel vogelsoorten die normaal gesproken net ten oosten van ons land
doortrekken zullen op die manier (veel) meer boven Nederlandse
trektelpunten opgemerkt worden, denk bijvoorbeeld aan Kraanvogels.
Daarnaast is zowel tijdens de voorjaars- als najaarstrek een oostelijke wind
niet bepaald een wind in de rug. Profiteren van die wind is dan geen optie en
de trek vindt dan meestal plaats in lagere luchtlagen waardoor deze
makkelijker op zicht of gehoor kan worden waargenomen.
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Net zo belangrijk als de windrichting en –kracht is de verdeling van hoge- en
lage drukgebieden. Stel je staat in het voorjaar lekker buiten in de hoop een
goede teldag te beleven, de wind waait uit het oosten en het is zonnig en
warm. Ideale omstandigheden zou je zeggen, tenzij…………….. het hoge
drukgebied dat boven je telpost hangt slechts een klein, lokaal hoge
drukgebied is.
Je vraagt je af waarom de lucht leeg en stil is totdat je de weerkaart van WestEuropa er even op na slaat: er hangt een lage drukgebied en een daarmee
gepaard gaand gebied van regen en koude boven België, Frankrijk en zelfs
Noord-Spanje. Met andere woorden, de omstandigheden ten zuiden van
Nederland zijn verre van ideaal voor trekkende vogels en vormen dus een
blokkade. Nog weer anders gezegd: er is nauwelijks of geen aanvoer. Alle
lokaal goede weersomstandigheden ten spijt was het helaas aannemelijk dat
er die dag niet veel te zien zou zijn op je telpost.
Op regenachtige dagen zullen er dus algemeen gesproken weinig
trekbewegingen plaatsvinden, maar als het na een grote depressie of
urenlange regenbui opeens stralend weer wordt met een windje uit de juiste
richting kan er opeens een waar spektakel plaatsvinden van doortrekkende
vogels. Zulke momenten zijn relatief zeldzaam maar de fanatieke trekteller
houdt scherp in de gaten of zulke omstandigheden wellicht staan te gebeuren,
de beloning kan namelijk waanzinnig zijn.
Ervaring
Trektellen is niet hetzelfde als vogels kijken hoewel ze natuurlijk nauw
verbonden zijn. Als trekteller krijg je in de meeste gevallen relatief weinig tijd
om vogels die overvliegen op te merken en op naam te brengen. Hoe meer
ervaring je hebt met vogels kijken hoe beter je in staat zal zijn om die taak in
korte tijd te volbrengen. De manier van vliegen, vorm en houding van de
vleugels, proporties van het lichaam, de geluiden die ze maken en natuurlijk
ook de verdeling van kleuren helpen je om een UFO tot op soortniveau te
herkennen.
Soms maak je voor het op naam brengen deels gebruik van de “jizz” van een
vogel. De term jizz komt uit de luchtvaart en staat voor General Impression of
Shape and Size. GISS is dus eigenlijk de afkorting die bij het begrip hoort
maar dit is inmiddels verbasterd tot een fonetische weergave en dus is het
JIZZ geworden. Het grootste probleem van vogels herkennen op basis van de
jizz is dat er ervaring aan ten grondslag ligt. Ervaring verschilt van persoon tot
persoon. Zelfs als je onderling even lang vogels kijkt zal ieder individu
subjectieve kenmerken hanteren om de indruk die een vogel geeft te vertalen
naar de jizz. Een vogel determineren op basis van jizz is dan ook niet
gebruikelijk. In de praktijk wordt het dan ook vrijwel altijd gebruikt om een
vogel “voorlopig” op naam te brengen. In veruit de meeste gevallen wordt het
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betreffende object daarna m.b.v. een verrekijker of telescoop definitief op
naam gebracht.
Uit bovenstaande zal duidelijk worden dat trektellen in sommige gevallen
ronduit moeilijk is. Hoe onderscheid je Boompiepers van Graspiepers als ze
geen geluid maken? Hoe tel je het aantal Koperwieken, Zanglijsters en
Kramsvogels in een gemengde groep als je maar 20 seconden de tijd hebt?
Hoe bepaal je van een enorme groep overvliegende ganzen hoeveel het er
precies zijn? Het zijn zomaar een paar lastige vraagstukken waar een
trekteller mee te maken krijgt.
Enkele resultaten van telpost Weideveld.
Van september 2017 t/m april 2020 hebben we in Bodegraven in totaal net
geen 400.000 vogels geteld. 399.633 Exemplaren om precies te zijn, verdeeld
over 156 vogelsoorten. In totaal hebben we op 259 dagen 792 teluren
opgetekend. De tien meest voorkomende soorten zijn Spreeuw (75.179 exx.),
Smient (52.183), Vink (31.550), Brandgans (29.784), Kokmeeuw (25.760),
Graspieper (25.167), Kolgans (19.428), Boerenzwaluw (17.132) en Koperwiek
(16.086). Tezamen vormen deze tien soorten bijna 75% van het totaal.
Hoe meer tijd je doorbrengt op een
telpost hoe groter de kans dat je
bijzondere dingen meemaakt. Dat
kan dan een vogelsoort zijn die
zeldzaam is maar ook over bijzonder
hoge aantallen. Tijdens een telling
vergelijken we dan ook vaak de
huidige stand van zaken met het
verleden. Zo blijven we scherp maar
het motiveert ook om bepaalde
soorten extra in de gaten te houden.
Als ik het heb over bijzondere dagen
denk ik direct terug aan 11 oktober
2018, onze beste dag tot nu toe
gebaseerd op het aantal vogels.
Purperreigers vliegen soms bijzonder
Onder andere zagen we die dag
fraai over je heen!
5.934 Veldleeuweriken, 1.889
Koperwieken en 4.646 Graspiepers; bizar hoge aantallen voor onze telpost! In
totaal noteerden we die dag bijna 15.000 trekkende vogels. Een andere hele
goede teldag was 11 April 2020. We noteerden maar liefst 59 verschillende
soorten doortrekkers, daartussen zaten diverse bijzondere soorten waaronder
3 Visarenden, Zilverplevier, Smelleken en 6 Beflijsters. Daarnaast werden
diverse dagrecords verbroken, o.a. die van Kleine Plevier, Visdief en Witgat.
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Langjarige trends zijn voornamelijk te ontdekken door systematisch te tellen.
Dat wil zeggen dat je, als je het echt serieus aan zou willen pakken elke dag
op een gestandaardiseerde manier de aantallen zou moeten noteren
gedurende een periode van vele jaren. Dat dit voor vrijwel niemand haalbaar
is moge duidelijk zijn, zelfs niet voor mensen die van (broed)vogels tellen hun
beroep hebben gemaakt (ja, die zijn er!). Per jaar variëren de
weersomstandigheden en daarmee ook de telinspanningen, dit heeft natuurlijk
ook een grote invloed op de resultaten. Telpost Weideveld is pas sinds eind
2017 actief en dus is er van een reeks langjarige tellingen nog geen sprake.
Een vergelijking tussen deze jaren heeft op dit moment dan ook nog geen zin,
wellicht is dit iets voor een nieuw artikel in 2040 .
Ten slotte zijn er natuurlijk de waarnemingen van zeldzame(re) soorten welke,
net als dagen met bijzondere aantallen, vaak opvallen en die op rustige dagen
vaak nog de revue passeren. Tot de zeldzaamste soorten die we langs zagen
trekken horen onder andere Grauwe Kiekendief, Velduil, Buidelmees,
Roodkeelpieper, Ortolaan, Steppekiekendief, Europese Kanarie en
Kraanvogel. De meeste van deze soorten zijn slechts 1 of enkele keren gezien
vanaf de telpost. Meestal gaat dit overigens gepaard met enige opwinding,
een bijzondere soort zie je immers niet elke dag!
Een artikel als dit biedt niet genoeg ruimte om diep in te gaan op record dagen
en bijzondere soorten. Mocht je deze allemaal eens rustig door willen pluizen
kijk dan op trektellen.nl.
Tot slot: onze telpost bevindt zich in het Limespark aan de oostkant van
Bodegraven. Meer precies staan we op de brug die toegang geeft tot het
honden uitlaatveld, GPS coördinaten 52.04, 4.768. We staan zeer regelmatig
te tellen maar de grootste kans om ons te treffen zijn de dagen waarop er een
oostelijke wind waait. Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig
geworden of wilt u een keer mee komen tellen dan bent u van harte welkom,
we laten graag zien hoe het trektellen eraan toe gaat!

Filippine
Weer eens wat anders in de Inktzwam. Hopelijk houdt u van puzzelen.
In het diagram moeten woorden worden ingevuld, waarvan de omschrijving
hieronder is gegeven. Het cijfer voor de omschrijving correspondeert met het
cijfer van de regel waar de oplossing moet worden ingevuld. In het diagram
geldt: gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Bij juiste oplossing ontstaat in de grijze kolom van boven naar beneden een
woord. Deze oplossing staat op pagina 7 van deze Inktzwam.
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Omschrijvingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

waterplant
vlinder
VLB excursie in juni, voor het eerst dit jaar niet
watervogel
door dieren veel gegeten planten
neerslag
jeukplant
vogels die hier overwinteren
vliegend zoogdier
boom
vis
roofvogel
scharrelkids-activiteit in juni, helaas dit jaar niet
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