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Zwarte Stern.

De Zwarte Stern is weer volop aan het broeden in het Polderreservaat, begin juni waren er dertien vlotjes bezet en 
op 10 juni telde Theo van Schie al 16 jongen. Hieronder een nog een aantal foto’s van het uitleggen van de vlotjes.

Voorwoord

Voor u ligt de jongste nieuwsbrief van de Natuurgroep Kockengen. En bij het woord jong komen er bij mij vele 
associaties binnen. Jonge blaadjes aan de bomen, jonge vogels die uit hun eieren gekomen zijn en mijn tuin druk 
bevolken. Maar ook de vele jonge ganzen die uit broedsels komen in het Polderreservaat. De eerste eieren van 
de zwarte stern. Een blauwborst in de rietlanden. Nieuwe (jonge) initiatieven, zoals het inventariseren van 
nachtvlinders in het polderreservaat. Waarbij een aantal oudere jongeren de vroege nacht trotseren om 
nachtvlinders op naam te brengen. De jongste overeenkomst is er een met Staatsbosbeheer. De jeugd (jong) 
heeft de toekomst. Als je al dit jeugdige op een rijtje zet dan komt het wel goed met ons clubje.

Ben van der Horst



Ledenvergadering

De ledenvergadering werd bezocht door 14 leden en  werd vooraf gegaan door een zeer interessante lezing over 
de noordse woelmuis.

Dit beestje dat dit jaar in het polderreservaat is aangetroffen, is behoorlijk zeldzaam in onze omgeving.

Vervolgens het secretarieel jaarverslag en de financiële verantwoording (deze is goedgekeurd).

Ten slotte een presentatie van onze plannen voor dit jaar.

Zie voor meer info verder op in deze nieuwsbrief

Noordse woelmuis

De noordse woelmuis is een klein knaagdier en behoort tot de familie van de woelmuizen. Hij lijkt nog het meest op 

de aardmuis en de veldmuis, die beide wat kleiner zijn, en op de woelrat, die wat groter is. Meestal hebben 

noordse woelmuizen een donkerbruine rugvacht en een donkergrijze buikvacht, maar ook lichtere exemplaren 

komen voor. De staart is voor een woelmuis vrij lang: 40% van de lichaamslengte. De vrij grote, donkergekleurde 

achtervoeten hebben contrasterende witte nageltjes.

Afmetingen:

kopromplengte 10-14 cm

staartlengte 35-60 mm

gewicht 20-60 gram

Paul Vlaanderen 

Gezien in het Polderreservaat

Dit is muizenvraat dat je veel bij essen ziet. 
De foto is genomen op liggende takken. 
Vaak zie je ook, dat de bestaande stobben 
zelfs rondom gegeten zijn, zodat de es niet 
meer uit loopt en afsterft. Vooral jonge 
stobben en takken hebben hier last van. 
Maar het geeft wel overleveringskansen 
voor de muis.     



Jaarverslag secretariaat 2009

Natuurgroep Kockengen, 
Ben van der Horst
Maart 2010

De Natuurgroep bestond in 2009 35 jaar. Er zijn diverse activiteiten geweest in het kader van dit jubileum. Daarnaast 
zijn er nog andere activiteiten geweest:

• Het bestuur vergaderde gemiddeld één keer per zes weken. 
      Samenstelling bestuur:  Voorzitter: Fons van Haelst,
    Secretaris: Ben van der Horst, 
    Penningmeester: Bram Paardenkooper, 
    Bestuursleden algemeen: Paul Vlaanderen, 
    Gerard van Zuylen, Pieter Hielema en Theo van Schie.
• ARBO: er was meer aandacht voor het toezicht op de werkdagen. Er is door drie leden een opfriscursus 

motorzagen gevolgd.
• De Natuurgroep Kockengen bestaat ultimo 2009 uit 86 leden. Er hebben zich dit jaar zes nieuwe leden 

aangemeld.
• De NGK nieuwsbrief is vier keer verschenen.
• De website natuurgroepkockengen.nl is op het wereld wijde web verschenen
•  Er zijn regelmatig artikelen over de Natuurgroep in de plaatselijke pers gepubliceerd.
• Er is door de NGK een bijdrage geleverd voor het opstellen van een nieuw beheersplan voor het 

polderreservaat
• We werken samen met de Stichting Behoud Veenweidegebied als er een gezamenlijk belang is. B.v. bezwaar 

maken tegen aanleg hoogspanningsstation in Kortrijk
• In het kader van het 35 jarig bestaan hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- Tentoonstelling in de bibliotheek met thema “35 jaar NGK”
- Natuurfotograaf Phil Koken heeft een lezing gegeven over Antarctica.(38 bezoekers)
- Wandeling over kaden naar Ruwiel (28 deelnemers)
- Meerdaags vogelkamp in de Peel (17 deelnemers)
- Deelname aan jaarmarkt met thema  “35 jaar NGK”
- Tijdens de Nationale natuurwerkdag waren we uitgeroepen tot Sterlocatie in de provincie Utrecht. (39 

deelnemers)
• Theo van Schie en Gerard van Zuylen hebben een tweede vogelcursus voor beginners georganiseerd, met in 

totaal 25 deelnemers (veel leden). Het was een groot succes. 
• Er zijn zes leden actief in de nestkastencommissie. Er hangen eind 2009 in totaal 32 kasten: 11 torenvalk, 12 

kerkuil, 8 steenuil en 1 bosuil. In totaal hebben in 2009 in 4 kasten torenvalken gebroed en in 3 kasten kerkuilen.  
• Fons van Haelst heeft de aantallen broedvogels in de rietlanden en het Polderreservaat geïnventariseerd. De 

resultaten zijn op onze website gepubliceerd.
• Er is een maandelijkse ganzen- en zwanentelling geweest en een watervogeltelling.
• Het broedresultaat van de zwarte stern in het Polderreservaat was aanzienlijk beter dan in 2008: 33 jongen zijn 

uitgevlogen. In totaal waren 19 van de 21 vlotjes bezet.
• De ijsvogelwanden hebben geen broedresultaat opgeleverd. 
• Er zijn vijf scholen begeleid in het kader van boomfeestdag en andere landschaponderhoudsdagen. Op de 

basisscholen is les gegeven. 
• Het maaibeheer van de rietlanden leverde o.a. mooie plaatjes van de dotterbloem.
• In het polderreservaat is de zeldzame noordse woelmuis aangetroffen.
• Er hebben diverse excursies plaatsgevonden. O.a.

- Wandeling over kaden naar Ruwiel (28 deelnemers)
- Meerdaags vogelkamp in de Peel (17 deelnemers)
- Wandeling in het polderreservaat (5 deelnemers)
- Vogelexcursie naar de pier in IJmuiden (6 deelnemers)
- Vogelexcursie Waverveen (nieuw aangelegd gebied). (6 deelnemers)
- Vogelexcursie naar Tiengemeten (17 deelnemers)

•  Werkdagen:
- De organisatie van de werkdagen is geoptimaliseerd door het gebruik van een draaiboek. 
- De opkomst op de werkdagen was goed.
- De eerste werkdag werd ondersteund door de Nationale Natuurwerkdag met veel PR. Vanwege ons 35 jarig 

bestaan zijn we door het LEU uitgeroepen als sterlocatie waar de aftrap voor de hele provincie werd 
gedaan. De wethouder hield hierbij een toespraak. Er waren 39 deelnemers op deze dag.

- Dit jaar is er één werkdag in augustus gehouden, waarbij boomopslag in de rietlanden is verwijderd.
- Door de vorstperiode is er ook dit jaar riet gemaaid, zowel in de rietlanden noord als rietlanden zuid.
-  Het excelbestand geeft een weergave van het aantal deelnemers en de uitgevoerde werkzaamheden op 

de werkdagen.



Veel belangstelling voor de cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht”  Tekst: Theo van Schie.

In het voorjaar van 2008 en 2009 organiseerde de Natuurgroep Kockengen een vogelcursus gericht op 
de vogels in de directe omgeving van  Kockengen. Beide cursussen waren goed bezet: beide jaren 
met 25  deelnemers.  Dit voorjaar organiseerde de NGK  een vervolg: de nieuwe cursus “Vogels kijken 
in de provincie Utrecht”. Ook voor deze nieuwe vogelcursus was weer veel belangstelling; 25 
deelnemers, waarvan 16 oud-cursisten uit 2008 en 2009, hebben de cursus gevolgd. 
Opvallend is de toename van deelnemers uit de regio. Van de 25 deelnemers kwamen er 8 niet uit 
Kockengen, de publicaties in de VAR en op onze website zullen hier aan hebben bijgedragen.

De cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht” bestond uit 2 lesavonden en 4 excursies, in de periode 
februari tot en met mei. Op de lesavonden werden de gebieden van de twee aansluitende excursies 
behandeld en typerende vogelgroepen uit die gebieden.
De (geologische) ontstaansgeschiedenis, de landschapselementen en de meest opvallende 
vogelsoorten van de gebieden kwamen tijdens een lezing voor de pauze aan bod. Na de pauze was 
er aandacht voor vogelgroepen die typerend zijn voor de gebieden van de komende excursies. Op de 
eerste avond waren dat de watervogels: zwanen, ganzen en eenden, en op de tweede avond de 
bosvogels: spechten en mezen. Bij deze presentaties werd ingegaan op herkenning, gedrag en de 
geluiden van de verschillende soorten.
De vogelgebieden van deze cursus waren uitgezocht vanwege hun variatie in het landschap en de 
daarmee samenhangende variatie in vogelsoorten. De vier gebieden vormden samen een soort 
diagonale doorsnede van de provincie Utrecht.
Van Noordwest naar Zuidoost: de Waverhoek bij Mijdrecht, Tienhovens kanaal, Leersumse veld en 
Amerongse berg en – Bovenpolder. Hierbij werden heel verschillende landschappen bezocht: nieuwe 
natuur met moerasgebieden speciaal gemaakt voor vogels, moerasbos, rietlanden, bossen op de 
Utrechtse heuvelrug, heide met vennen, oude hellingbossen, akkers en de uiterwaarden van de 
Nederrijn. Met het tijdstip van zonsopkomst schoof ook de starttijd van de maandelijkse excursie steeds 
iets naar voren. In februari vertrok de groep om 8.30u uit Kockengen naar de Waverhoek, op de laatste 
excursie naar Amerongen was dit om 6.30u. Maar dit bleek geen bezwaar voor de cursisten, de 
opkomst was hoog, gemiddeld waren er steeds zo’n 19 – 20 cursisten aanwezig.
Het weer werkte helaas niet altijd mee. 

De excursie naar Waverhoek moest in eerste instantie uitgesteld worden vanwege de vorst, door het ijs 
waren er vrijwel geen vogels in het gebied aanwezig. Bij de herkansing op 27 februari viel het tweede 
deel van de excursie letterlijk in het water door stevige regenbuien. Ondanks de regen werden er 35 
vogelsoorten gezien, waaronder de eerste lepelaars van dit jaar.

De excursie naar Tienhovens kanaal begon met wat regen, maar later klaarde het op en konden we 
genieten van de enorme variatie van dit gebied. Moerasbos, groot open water, boerderijen, rietlanden, 
weilanden, eendenkooi en nieuwe natuur met vogelplasjes zorgden ervoor dat er op deze excursie wel 
54 vogelsoorten werden waargenomen. Bijzonder was de waarneming van het Nonnetje op een van 
de vogelplasjes tegenover de eendenkooi van Breukelerveen. 
In het tweede deel van de vogelcursus verlieten we de natte gebieden in het noordwesten en zijn we, 
hoog en droog, op de Utrechtse Heuvelrug geweest. 

De derde excursie ging naar een gebied van Staatsbosbeheer: het Leersumse Veld. Een gevarieerd 
gebied met bossen, heide en vennen, en een interessante ontstaansgeschiedenis die terug gaat tot de 
voorlaatste ijstijd. Het Leersumse veld is een relatief vlak stuk in de Utrechtse heuvelrug dat is ontstaan 
doordat het smeltwater van de gletsjers hier óver de stuwwal naar het zuiden stroomde.
Door het prachtige zonnige weer konden we op de heidevelden volop activiteit van de 
roodborsttapuiten waarnemen en de baltsvlucht van de boompiepers. Luid roepende en 
overvliegende zwarte spechten, bonte vliegenvangers en boomklevers, ook op deze excursie werden 
er weer veel vogels (53 soorten) gezien.

De laatste excursie ging naar Amerongen, de plaats waar de Utrechte heuvelrug het hoogst is en waar 
de voet van de heuvelrug doorloopt tot aan de rivier de Nederrijn. Deze keer startten we vroeg bij 
herberg “t Berghuis”, halverwege de Amerongse Berg. Vanaf “t Berghuis” werd een rondwandeling 
gemaakt door het oude hellingbos op de Amerongse Berg. Oud bos (200 jaar) met veel dode bomen 
en daardoor veel spechten en spechtennesten met jongen. Op diverse plekken konden we de jonge 
spechten horen en soms lieten ze zich even zien. Het hoogste punt van de heuvelrug (69 meter) werd 
bezocht en via akkers met oude tabaksschuren kwamen we uit bij de voet van de heuvelrug. Hier ligt in 
de uiterwaarden van de Nederrijn het natuurgebied de Amerongse Bovenpolder van het Utrechts 
Landschap. Vanaf het vogelkijkplatform konden we het gebied prachtig overzien en werden naast de 
bosvogels ook nog vele soorten water- en moerasvogels genoteerd. 
De excursie in Amerongen, en de cursus , werd op het zonovergoten terras van “t Berghuis afgesloten 
met koffie en appelgebak. Als uitsmijter werd hier nog de wielewaal gehoord.



De nieuwe cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht” was voor de deelnemers en de Natuurgroep 
Kockengen een geslaagde activiteit. Met veel belangstelling van de deelnemers, die in de vier 
verschillende gebieden in totaal wel 92 vogelsoorten hebben waargenomen. 
(Het totaal overzicht van alle waargenomen vogels staat elders in deze Nieuwsbrief)
Voor degene die dit jaar de cursus gemist hebben komt volgend voorjaar de herkansing want dan wordt de 
cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht” nog een keer gegeven.
Voor de lijst met waargenomen soorten tijdens de excursies zie hier: link

Foto’s Vogelcursus gemaakt door Jan van Wijk

Waverhoek

Tienhovenskanaal

Leersumseveld

Amerongse Berg & Bovenpolder

http://www.natuurgroepkockengen.nl/documents/2010/rest/2010_waargenomen_vogelsoorten_vogelcursus.pdf
http://www.natuurgroepkockengen.nl/documents/2010/rest/2010_waargenomen_vogelsoorten_vogelcursus.pdf


     
               Ook een bewoner van het Polderreservaat, schadelijk voor de dijken maar wel een bijzonder dier

De cursusleiders gingen werkelijk tot het gaatje, niets was hen teveel 
om de cursisten de kneepjes van het vogelen bij te brengen. Bravo!

        Waar zijn ze nou ???



Witte tijgers in het polderreservaat Kockengen.
Tekst: Theo van Schie,  Foto’s: Jan van Wijk

Na twee keer uitstel vanwege het slechte weer kon vrijdagnacht 21 mei de eerste nachtvlinder inventarisatie 
plaatsvinden in het polderreservaat Kockengen. Een groepje van 9 belangstellenden heeft onder de deskundige 
leiding van Hans Geuze van 23.00u tot 1.30u nachtvlinders geïnventariseerd  met behulp van een lichtval.
Deze eerste actie leverde 7 soorten op waaronder twee exemplaren van de Witte Tijger.

Nachtvlinders zijn voor de meeste van ons een zeer onbekende diergroep. We kennen wel een paar bekende 
soorten zoals de Gamma-uil, bonte bessenvlinder en grote beervlinder. Maar er zijn in Nederland wel zo’n  700 
soorten nachtvlinders!
Sinds jaren ‘70 inventariseert Hans Geuze nachtvlinders in Kockengen.  De meeste nachtvlinders heeft hij thuis in zijn 
tuin gevangen, daarnaast zijn er in het verleden een paar vangavonden georganiseerd op verschillende locaties  in 
het dorp. Bij de Wagendijk, ter hoogte van het oude dorp en aan het Heicop bij rietlanden. Omdat de meeste 
soorten nachtvlinders zeer mobiel zijn geeft dit een goed beeld van het voorkomen van nachtvlinders in Kockengen 
en omstreken. Tot nu toe heeft Hans 168 soorten in Kockengen gedetermineerd.

Er is tot op heden nog nooit specifiek onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in het 
Polderreservaat Kockengen. De lijst van Kockengen is dan wel representatief voor het Polderreservaat, maar er zijn 
ook nachtvlindersoorten die zeer lokaal voorkomen. Het is dus zeer aannemelijk dat in de bijzondere biotopen van 
het Polderreservaat nog een aantal soorten voorkomt die nog niet eerder zijn waargenomen.
Alle reden om in 2010 het inventariseren van nachtvlinders in het Polderreservaat eens systematisch op te pakken. Dit 
inventarisatieproject staat onder leiding van Hans Geuze. Theo van Schie van de Natuurgroep Kockengen verzorgt 
de algemene coördinatie en organisatie.
Van mei t/m oktober zal er elke eerste vrijdag van de maand geïnventariseerd worden, mits de 
weersomstandigheden goed zijn: geen regen en geen wind. De inventarisatie op de eerste vrijdagavonden in mei 
kon om die reden dan ook niet door gaan.

Vrijdagnacht 21 mei was het zo ver en kon de lichtval geplaatst worden in het Polderreservaat. Door medewerking 
van de gemeente Breukelen was het mogelijk om elektriciteit vanuit de aula van de begraafplaats te betrekken voor 
de lamp van de lichtval.
De lichtval werd opgesteld op het grasveldje achter het informatiehuisje van het polderreservaat.
Lamp aan en dan maar afwachten wat er op af komt.
De grote witte lamp boven op de lichtval trekt de nachtvlinders aan, deze vliegen op de lamp af en landen of vallen 
op de schuine gladde plexiglasplaten er onder en komen zo in de kist van de lichtval.

Al vrij snel na het opstellen van de lichtval vloog een van de meest kleurrijke soorten nachtvlinders in de val : Groot 
Avondrood. Het was dan ook niet moeilijk om deze soort op naam te brengen. 
Bij andere soorten was dit minder gemakkelijk. Een bruin,grijs gekleurde uil met zwarte stippen en lichte streepjes, dat 
is een stuk moeilijker. Na enige speurwerk in de boeken en discussies over de franje aan de vleugelrand werd 
vastgesteld dat het om een Gestreepte Rietuil ging. En dat is een soort die nog niet eerder was waargenomen in  
Kockengen!
Ook twee exemplaren van de Witte Tijger kwamen op het licht af. Een spierwitte nachtvlinder met zwarte stippen op 
de vleugels en zwarte banden op de onderzijde van het harige lijf.

In totaal werden op deze eerste inventarisatie-avond 7 soorten gevangen:
Groot avondrood, Haarbosje, Gestreepte Rietuil, Witte Tijger, Bruine Grijsbandspanner, Brandvlerkvinder, Gewone 
Breedvleugeluil

Een mooi begin, zo rond 1.30u werden de materialen weer opgeruimd en vertrok iedereen, een beetje verkleumd, 
maar tevreden naar z’n bed.  De volgende inventarisatie avond is op vrijdagnacht 4 juni.



Samenwerkingsovereenkomst Natuurgroep Kockengen 
(NGK) met Staatsbosbeheer (SBB)

In april was het dan zover. De 
samenwerkingsovereenkomst tussen de NGK en SBB 
kon ondertekend worden. Al langere tijd is er een 
nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de 
Natuurgroep Kockengen. We doen al regelmatig 
landschapsonderhoud op hun terreinen. Zij vinden ons 
een zeer actieve club die niet alleen de handen uit de 
mouwen steekt, maar ook een “oog en oor” functie 
heeft voor het SBB. We krijgen gedurende vijf jaar,  
jaarlijks een bedrag van € 250,00 voor het z.g. 
adoptieschap, daarvoor zullen we een aantal basis 
werkzaamheden uitvoeren en o.a. de 
broedvogelresultaten doorgeven. We zien deze 
overeenkomst als vorm van waardering en zijn daar 
erg blij mee.

Ben van der Horst.

Eerste winnaars fotowedstrijd bekend

KOCKENGEN: Woensdagavond 14 aprill heeft de jury van de fotowedstrijd, georganiseerd door de Natuurgroep 
Kockengen, de winnaars van het winterseizoen bekend gemaakt.

De winnaars zijn Ed Smit uit Kockengen, Leen Euser uit Woerden en Michiel Kars uit Harmelen. Zij wisten de natuurlijke 
omgeving in en rond Kockengen gedurende de winter het meest treffend uit te beelden.

De jury, bestaande uit beroepsfotograaf Jan van Wijk, Kantoordirecteur van de Rabobank Ruud Kwakkenbos en NGK 
bestuurslid Pieter Hielema, had de moeilijke taak om uit ruim 200 inzendingen de drie mooiste winterfoto’s te 
selecteren. 

Opvallend was de hoge kwaliteit van de inzendingen. Jan van Wijk daarover: “We hebben 3 winnaars, maar de 
kwaliteit van de overige foto’s was dusdanig hoog dat we nog voldoende foto’s zouden hebben voor nog een 
aantal jaargangen”

De jury is dan ook benieuwd wat de periodes lente, zomer en herfst aan prachtige beelden gaan opleveren.

Michiel Kars                                              Leen Euser                                                      Ed Smit



  
Jaarvergadering NGK, 1 april 2010

Plannen voor het komende jaar

Algemeen
Vrienden van de NGK
Voor al haar activiteiten heeft de NGK, naast vrijwilligers, ook financiële middelen nodig. Naast het 
lidmaatschap van de Natuurgroep Kockengen is het nu ook mogelijk om “Vriend van de Natuurgroep 
Kockengen” te worden. (voorheen de donateurs) Iedereen die plezier beleeft aan de natuur in en  rond 
Kockengen en de Natuurgroep een warm hart toedraagt kan vriend worden.  Een vriend ontvangt digitaal 
de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor excursies en lezingen. Afhankelijk van de hoogte van de financiële 
bijdrage ontvangt een nieuwe vriend een welkomstgeschenk. Informatie daarover is na te lezen op onze 
website. 

Website NGK
Sinds november 2009 is de website www.natuurgroepkockengen.nl in de lucht. Na de start is de website 
verder ontwikkeld en uitgebouwd. Momenteel wordt de website dagelijks gemiddeld door 50 bezoekers 
bekeken. Op de website is o.a. actueel natuurnieuws uit Kockengen e.o. te vinden, de agenda met de 
NGK-activiteiten en een archief met eerder uitgebrachte Nieuwsbrieven. Dit jaar zal de website verder 
uitgebouwd worden met meer informatie over de activiteiten van de werkgroepen van de NGK. 

Fotowedstrijd
In het kader van het 30 jarig bestaan van het Polderreservaat in Kockengen organiseert de Natuurgroep 
Kockengen in 2010 een fotowedstrijd met als thema “Natuur in en om Kockengen”. Alle inwoners van 
Kockengen e.o. worden uitgenodigd om foto’s (digitaal) in te zenden. 
Per seizoen kunnen de foto’s ingestuurd worden. Voor het seizoen “Winter”is de inzending 30 maart jl. 
gesloten met ruim 100 inzendingen. In de komende maanden kan men nog foto’s insturen voor de lente, 
zomer en herfst. De winnende foto’s  worden in 2011 gepubliceerd op een speciale kalender.
Meer informatie is na te lezen op de website.

Jaarmarkt
In september 2010 zal de NGK weer met een kraam aanwezig zijn 
op de jaarmarkt. Naast een algemene presentatie van onze 
activiteiten zal er dit jaar extra aandacht zijn voor het 30 jarige 
Polderreservaat en de  fotowedstrijd. 

Samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer
Met ingang van 1 januari 2010 heeft de NGK een 5 jarige 
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer.
In deze overeenkomst levert de NGK een aantal diensten aan 
Staatsbosbeheer, o.a. het “toezicht” op de natuurgebiedjes van 
SBB, het doorgeven van bijzondere waarnemingen, de broedvogelinventarisatie en 
onderhoudswerkzaamheden in de rietlanden.
Staatsbosbeheer doneert jaarlijks een vast bedrag aan de NGK en vergoedt daarnaast de kosten van de 
uitgevoerde  onderhoudswerkzaamheden in de rietlanden van SBB. 

Landschapsonderhoud
Werkdagen, zomer en winter
Ook in 2010 zal de NGK weer een aantal werkdagen organiseren waarbij we het onderhoud van het 
landschap aanpakken. Zo wordt er riet gemaaid, wilgen geknot en hakhout gesnoeid. In de periode 
november – april zullen we weer maandelijks een zaterdag werken op diverse locaties: het 
Polderreservaat, de zuidelijke en noordelijke rietlanden en in hakhoutbosjes in de directe omgeving van 
Kockengen.
Naast deze winter-werkdagen worden er in augustus ook weer zomerwerkdagen georganiseerd. Op deze 
zomerwerkdagen wordt opslag van bomen en struiken uit het rietland verwijderd.

http://www.natuurgroepkockengen.nl
http://www.natuurgroepkockengen.nl


  
Traditioneel start het winter-werk-seizoen, ook in 2010, op de eerste zaterdag van november met de 
Landelijke Natuurwerkdag.  
Nieuwe, actieve werkers die mee willen helpen natuur en landschap te behouden zijn nog altijd van harte 
welkom. 
Een dag lekker buiten werken is gezond, ontspannend, goed voor natuur en landschap en heel gezellig.

Nieuw beheersplan Polderreservaat
In 2009 heeft de gemeente Breukelen opdracht gegeven om het beheersplan van het Polderreservaat 
Kockengen te actualiseren en vast te stellen voor een periode van 25 jaar.
Bij inventarisaties van de aanwezige natuurwaarden van  het Polderreservaat is o.a. de zeer zeldzame 
Noordse Woelmuis aangetroffen. Bij het opstellen van het beheersplan zal extra rekening worden 
gehouden met de aanwezigheid van deze bijzondere soort. In 2010 zal het nieuwe beheersplan 
gepresenteerd worden en het beheer volgens dit plan uitgevoerd gaan worden. Als onderdeel van dit 
beheersplan zal er o.a. door het waterschap een pomp geplaatst worden die verdere verdroging van het 
kerngebied moet voorkomen. 
De NGK is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het beheersplan en zal ook in de komende 
jaren actief meewerken aan de uitvoering ervan. 

Educatie
Vogelcursus
Dit jaar organiseert de NGK weer een vogelcursus. Dit jaar de nieuwe 
cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht” die een vervolg is op de 
eerder gegeven cursus “Vogelherkenning, welke vogels vliegen er in en 
rond Kockengen” in 2008 en 2009. De nieuwe vogelcursus is gestart in 
februari en bestaat uit 2 lesavonden en 4 excursies. De excursies gaan 
naar vogelgebieden in de provincie Utrecht: Waverhoek, Tienhovens 
Kanaal, Leersumse Veld en Amerongen.
De nieuwe vogelcursus wordt momenteel gevolgd door 25 deelnemers.

Plantenexcursie
In juni wordt er een plantenexcursie georganiseerd naar de bloemrijke hooilandjes van Staatsbosbeheer in 
de omgeving van de Hamtoren te Vleuten. Normaal zijn deze terreintjes niet toegankelijk voor publiek. Op 
deze avondexcursie kunnen we kennis maken met de soortenrijkdom van deze hooilandjes met o.a . wilde 
peen, knoopkruid, vogelwikke, ratelaar en diverse soorten orchideeën. 

Vleermuizen-avond
Nieuw dit jaar is de samenwerking met het IVN afd. Vechtplassen. Een aantal NGK-ers is ook IVN 
natuurgids en zo kwam het idee tot stand om een gezamenlijke activiteit te organiseren in Kockengen. Op 
27 augustus organiseren we een vleermuizen-avond, deze start in “t Kockenest” met een lezing over 
vleermuizen, aansluitend gaan we op excursie door het dorp waarbij we met behulp van zg. batdetectors 
op zoek gaan naar vleermuizen.

Vogelexcursies
In oktober en november van 2010 organiseert de NGK weer twee vogelexcursies. Vorig jaar gingen deze 
vogelexcursies naar de Zuidpier van IJmuiden en het eiland Tiengemeten. De bestemmingen voor dit jaar 
zijn nog niet vastgesteld.

Vogelbescherming
Nestkasten
De NGK heeft 33 nestkasten in de omgeving van Kockengen in 
beheer. Het betreft nestkasten voor torenvalken(11), kerkuilen
(12), bosuilen(2) en steenuilen (8).  Jaarlijks worden de 
nestkasten twee maal geïnspecteerd in het broedseizoen en 
eenmaal in het najaar voor schoonmaak en reparatie of 
vervanging. De kuikens van de kerkuilen worden zo mogelijk 
geringd. De werkgroep bestond uit 5 leden, maar dit is 
gereduceerd tot 3. Om de taken dit jaar weer goed te kunnen 
verdelen is de werkgroep dringend op zoek naar een nieuwe 
coördinator én nieuwe leden die willen meewerken aan het 
beheer van onze nestkasten. Aanmelden of informatie bij Theo 
of Paul.

Zwarte sterns
Ook in 2010 worden er door de NGK weer nestvlotjes voor de zwarte sterns uitgelegd in het 
Polderreservaat. Dit jaar zullen bij wijze van proef ook zg. rustpalen in de sloten bij de nestvlotjes worden 
geplaatst. Zo kunnen de niet-broedende vogels in de directe omgeving van het nest rusten en meehelpen 



de kolonie te verdedigen bij eventueel gevaar. Tijdens het broedseizoen zal de 
kolonie weer intensief gevolgd worden door leden van de NGK. 

IJsvogelwanden
De drie ijsvogelwanden die door de NGK zijn aangelegd zijn in februari weer 
broedklaar gemaakt voor het broedseizoen 2010. Helaas zijn er door de 
langdurige winter van 2010,  evenals de vorige winter, weer veel ijsvogels 
gesneuveld. Maar er zijn nog ijsvogels, en ze worden ook in onze omgeving 
weer gezien. Mogelijk hebben we in 2010 een tweede broedgeval in Kockengen.

Broedvogelinventarisatie
In 2010 worden de broedvogels van de zuidelijke en noordelijke rietlanden en het polderreservaat weer 
geïnventariseerd door de NGK. Dit jaar zal deze broedvogelinventarisatie voor het 9e achtereenvolgende jaar 
worden uitgevoerd. De meerjaren reeks krijgt een steeds 
grotere waarde en geeft inzicht in trends bij de diverse 
vogelsoorten. De soortensamenstelling en de trends geven 
ook informatie over de effecten van het gevoerde beheer in 
de rietlanden van Kockengen.
De resultaten van de broedvogelinventarisatie worden weer 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de NGK en overgedragen 
aan Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van een groot 
deel van de rietlanden rond Kockengen.

Project MUS
De NGK heeft zich aangemeld voor het Meetnet Urbane 
Soorten, kortweg MUS. Door het SOVON en de 
Vogelbescherming is een landelijk project opgezet om de 
vogelbevolking van dorpen en steden in kaart te brengen en te gaan volgen. Jaarlijks worden in heel Nederland 
de broedvogels van steden en dorpen volgens een vaste methode (3x per seizoen) geteld. In 2010 gaat de NGK 
ook in Kockengen de MUS tellingen uitvoeren. Vrijwilligers die mee willen doen of uit belangstelling willen 
meekijken kunnen zich aanmelden bij Fons van Haelst.

Nieuwe activiteiten en ideeën.
Tot slot. De NGK organiseert weer vele activiteiten in 2010. 
Maar heeft u nu zelf nog ideeën of wensen m.b.t. het organiseren van een activiteit over natuur en/of  
landschap. 
Een (thema-)excursie, een natuurwerkavond of een cursus of lezing. Over vogels, bomen, planten, zoogdieren, 
insecten, landschapsgeschiedenis, of ?
Wilt u zelf iets vertellen over een onderwerp waar u zelf veel vanaf weet of een activiteit organiseren en heeft u 
daarbij hulp nodig? Of wilt u graag meer weten over een bepaald onderwerp?
Laat het ons weten, misschien kunnen we dan volgend jaar weer nieuwe activiteiten aankondigen op de 
jaarvergadering.
Alle ideeën en wensen kunt u aanmelden bij onze secretaris, Ben van de Horst.



Natuurgroep Kockengen sluit werkseizoen af

Kockengen: Zaterdag 6 maart heeft de Natuurgroep Kockengen het werkseizoen 2009-2010 weer 
afgesloten. 

Het was een productieve dag waarbij een flinke groep van 12 vrijwilligers uit Kockengen en omgeving in 
het polderreservaat een hakhoutbosje heeft gesnoeid.

De laatste werkdag werd traditioneel afgesloten met een hapje en een drankje. 

De Natuurgroep organiseert in het winterseizoen op de eerste zaterdag van elke maand een werkdag. 

De eerste werkdag, op de eerste zaterdag van november, valt samen met de landelijke natuurwerkdag. 
Daarna wordt er doorgewerkt tot en met maart. 

Dit werkseizoen kon er, vanwege de vorst, ook weer gewerkt worden in de rietlanden van Kockengen

Foto’s Theo van Schie
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De Groene Jonker
Dit nog jonge natuurgebied bij Zevenhoven, ongeveer 15 minuten rijden van Kockengen, is nu al uniek te 

noemen. Op ruim 100 ha is sinds 2008, op voormalige graslanden, een natuurgebied ontstaan dat bestaat uit  
natte graslanden, rietkragen en diverse plassen. Door de steeds wisselende waterstand is er een grote 
verscheidenheid aan vogels te zien. Er is een wandelpad aangelegd waardoor bezoekers steeds een ander 
uitzicht hebben op dit schitterende gebied. Er komen veel bijzondere vogels voor, zoals Lepelaar, Geoorde 
Fuut, Dodaars, Purperreiger, Blauwborst, Waterral, Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, Zwarte Stern en nog veel 

meer vogels die zich bij voorkeur ophouden in een dergelijk biotoop. Ik ben nu al een flink aantal keren naar 
de Groene Jonker geweest en het verveelt nooit, het is elke keer weer anders. Een aanrader voor iedereen 
en in het bijzonder de leden van de NGK. Hieronder wat foto’s gemaakt gedurende de afgelopen maanden.

Tekst en foto’s Jan van Wijk



Welkom bij het Jaar van de Bruine 

Kiekendief!

SOVON Vogelonderzoek Nederland en 

Vogelbescherming Nederland, zetten 

ondersteund door de Werkgroep 

Roofvogels Nederland in 2010 de Bruine 

Kiekendief centraal. De keuze is op deze 

soort gevallen, omdat het een zeldzame 

en heel bijzondere soort is die in heel 

heel land gezien kan worden. Bovendien 

is er nog niet eerder een roofvogel als 

jaarsoort aangewezen. De meeste 

vogelaars herkennen de soort goed en 

bij de jeugd zijn van oudsher de 

roofvogels favoriet. Bovendien is het een 

belangrijke aandachtssoort binnen de 

Flyway-campagne van 

Vogelbescherming. Daarnaast zijn we 

nog op zoek naar een aantal 

antwoorden over het voorkomen van de 

soort in Nederland. Zoals van de meeste 

soorten weten we van deze ‘Kiek’ al 

behoorlijk wat, maar eigenlijk toch ook 

weer te weinig. Vragen over het 

voorkomen van de soort in de 

wintermaanden, de dieetkeuze en het al 

dan niet broeden in lang niet 

onderzochte gebieden zijn een aantal 

vragen waarop de antwoorden niet 

gemakkelijk te krijgen zijn. Daarvoor is de 

hulp van vele enthousiaste vrijwilligers 

nodig. (bron Sovon)

Voor meer  informatie zie:
Bruine Kiekendief

Ook in Kockengen broedt weer een paartje

                                                                         vrouwtje bruine kiekendief

                                                                         foto’s Jan van Wijk
       
                                                                        
        

http://www.sovon.nl/default.asp?id=846
http://www.sovon.nl/default.asp?id=846
http://www.sovon.nl/default.asp?id=846
http://www.sovon.nl/default.asp?id=846


 

Nachtvlinder Inventarisatie

Elke 1e vrijdag van de maand. Voor 

interesse en opgave deelname mail
theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl

Colofon
Voorzitter
Fons van Haelst, Kerkweg 102, tel 0346-241918,
fons.van.haelst@natuurgroepkockengen.nl

Secretaris
Ben van der Horst, Zwanebloem 5, tel. 0346 – 241185,
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl

Penningmeester
Bram Paardenkooper, Wagendijk 39, tel. 0346 – 241872, 
bram.paardenkooper@natuurgroepkockengen.nl

Algemeen Bestuurslid
Theo van Schie, Kon. Julianaweg 7, tel. 0346 – 241060
theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl

Paul Vlaanderen, Pr. Bernhardweg 11, tel. 0346 - 241617
paul.vlaanderen@natuurgroepkockengen.nl

Gerard van Zuylen, tel. 0346 - 576147
gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl

Pieter Hielema, tel. 0346 - 240211
pieter.hielema@natuurgroepkockengen.nl

Contributie van de Natuur Groep Kockengen bedraagt € 10,00 per jaar. Dit bedrag elk jaar voor 30 november overboeken op bankrekening 94.95.06.079 tnv: Ver. Natuurgroep Kockengen.

         Sluiting lente deel 30 juni - Stuur je foto’s (max 5 in)

Donkerklaverblaadje

Moeras-w-uiltje

Drommedaris

Foto’s Ruud Middelkoop
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