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Voorwoord van het bestuur

Het jubileumjaar 2009 ligt weer achter ons en wat een prachtig jaar is het geweest. 

Het 35-jarig jubileum werd opgesierd met heel veel activiteiten en hoogtepunten waaronder: het rietmaaien en de 
opvolgende prachtige gele dotterbloemvelden; een jubileum excursie naar Kasteel Ruwiel; twee plantenexcursies in het 
Polderreservaat; een excursie naar de Zuidpier van IJmuiden; een recordjaar voor de broedende zwarte sterns 
(grootste kolonie van Nederland) in het Polderreservaat; het zijn van de sterlocatie in de provincie Utrecht bij de 
Nationale Natuurwerkdag; een excursie naar Tiengemeten;  een winteravondlezing van natuurfotograaf Phil Koken en 
natuurlijk niet te vergeten de spectaculaire vondst van de Noordse Woelmuis in het Polderreservaat.

Eigenlijk te veel om op te noemen en we zijn er eigenlijk best een beetje trots op dat onze vrijwilligersclub dit met 
elkaar (en voor elkaar) voor elkaar heeft kunnen boksen.

Misschien een tandje minder, maar ook in 2010 staan er weer veel activiteiten op het programma. Naast de vele 
excursies en werkdagen zal er in 2010 o.a. een vervolgcursus georganiseerd worden voor de vogelliefhebbers en 
organiseert de Natuurgroep een fotowedstrijd. 

Onze website krijgt langzamerhand ook vorm. Dus Kijk voor meer informatie ook eens op de website van de 
natuurgroep Kockengen: www.natuurgroepkockengen.nl

beste wensen voor een “natuur” lijk 
2010
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Excursie naar Tiengemeten, 21 november. 

De Natuurgroep heeft voor het eerst een excursie naar het eiland Tiengemeten georganiseerd.
De animo voor de excursie was onverwacht groot. Zeventien deelnemers genoten niet alleen van dit prachtige nieuwe 
natuurgebied, maar ook zeker van het schitterende weer.

Om 7:30 uur vertrokken we vanuit Kockengen naar één van de meest bijzondere natuurgebieden in Nederland: het 
eiland Tiengemeten, gelegen in de Haringvliet – onder Rotterdam. 
Onderweg miezerde het nog, maar eenmaal aangekomen bij het pontje in Nieuwendijk scheen de zon volop. En deze 
zon liet de deelnemers aan het uitstapje niet meer in de steek. 
Onder deze weersomstandigheden was het goed “vogelen” en konden maar liefst 47 vogelsoorten genoteerd worden, 
waaronder bijzondere waarnemingen als de blauwe kiekendief en de roodborsttapuit.

In 2006 is het eiland Tiengemeten omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Sindsdien groeit het eiland uit tot een 
natuurgebied zoals je dat in Nederland eigenlijk nauwelijks ziet. Echte wilde natuur, met stromende geulen en kreken. 
Men kan hier wandelen door ongebaand terrein met in de winter veel ganzen en eenden en kans op een zeearend.

Kortom, de excursie was een succes en geeft aanleiding om in de toekomst ook andere ‘nieuwe’ plekken op het 
excursie programma te zetten.

Foto’s: Jan van Wijk

Pieter Hielema
Theo van Schie
Fons van Haelst

fuut, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, 
knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, nijlgans, 
bergeend, smient, krakeend, wintertaling, wilde eend, 
pijlstaart, slobeend, kuifeend, topper, bruine kiekendief, 
blauwe kiekendief, buizerd, torenvalk, waterral, 
waterhoen, meerkoet, kievit, watersnip, kokmeeuw, 
zilvermeeuw, houtduif, veldleeuwerik, graspieper, witte 
kwikstaart, winterkoning, heggenmus, roodborst, 
roodborsttapuit, zanglijster, pimpelmees, koolmees, 
ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, vink, putter, kneu, 
rietgors.

Totaal 47 soorten

Overzicht waargenomen vogels:





Motorzaagcursus

Ik wil jullie in dit verhaal meenemen op een dagje cursus.
Op 12 januari was het dan zover. Op herhalingscursus motorkettingzagen.
Omdat veiligheid tijdens de werkdagen in een hoog vaandel staat, mag er alleen met een kettingzaag gewerkt worden als je 
daarvoor een certificaat hebt behaald met vooraf theorie en praktijkdagen. Maar omdat we geen beroepszagers zijn en 
slechts een aantal keer per jaar de zaag ter hand nemen is het goed om weer eens de puntjes op de i gezet te krijgen door 
professionals.
We hadden ons met zijn vieren ingeschreven: Paul, Robert, Jaco en Ben. Jaco moest helaas op het laatste moment 
afzeggen. Met z’n drieën vertrokken we zaterdagochtend met een auto vol gereedschap en veiligheidskleding naar 
Austerlitz. Het was droog en rond het vriespunt. Daar aangekomen stonden er twee instructeurs met in totaal acht 
vrijwilligers.
Je denkt de techniek redelijk te beheersen, maar om het ècht goed te doen is toch iets anders. Technieken veranderen 
toch ook wel een beetje in vijf jaar.
Even een stukje instructie:
De valkerf horizontaal inzagen tot ¼  van de boomdikte. Vervolgens 45º van boven naar de reeds gemaakte snede, de 
valkerf compleet maken. De hoek dient strak te zijn, anders heb je de kans dat je de breuklijn doorzaagt en dan is er aan 
de boom niets meer te sturen. Dat zou een gevaarlijke situatie op kunnen leveren. En dan de twee spinsneden, waarbij de 
tweede direct doorgetrokken wordt naar de eerste. De zaagbodem dient parallel aan de hoek van de valkerf gehouden te 
worden.
Wat een technisch verhaal zeg, maar om veilig te kunnen werken is dit erg belangrijk. Je moet altijd geconcentreerd 
blijven als je met een dergelijke klus bezig bent.
We plegen natuurbeheer, maar willen wel dat dit veilig gebeurd voor de zager zelf, maar ook voor de omgeving.
We stonden in een naaldbos en dat is toch anders als het loofhout, dat we gewend zijn. De takken zitten hier n.l. 
geconcentreerd boven in de kruin en bij het omzagen bleef deze nog wel eens in de andere bomen hangen. Puur 
onhandigheid of onwennigheid. Je moet dus zó zagen, dat de boom altijd ruim kan vallen.
Werken in een productiebos is anders dan het afzetten van een bosje in het polderreservaat. Daar is het de bedoeling dat 
de stobbe weer uitloopt en zaag je op ongeveer 40 cm. af. In een productiebos moet je zo laag mogelijk zagen, want de 
stemmen worden op lengtes van twee meter verkocht. Er blijkt in de onderste 10% van de boom evenveel hout te zitten als 
de bovenste 90%. Als je dan 40 cm. laat staan geeft dat veel productieverlies. We werden in dit kader ook herkend als 
vrijwilligers in het landschapsonderhoud (is het woord onderhoud in dit geval  nu met een d of een t ?).
De omgeving van Austerlitz is mooi, maar het werken in een naaldhout productiebos is veel minder leuk dan bij ons in de 
omgeving. Bij ons is toch wel meer variatie in de hout opstanden.
Bij motorzagen is het net als bij autorijden. Je leert het allemaal 
op dezelfde manier, maar uiteindelijk doe je het op je eigen 
manier en dat is niet altijd goed. Een dergelijk dag, 
waarbij je weer even ziet hoe het moet is goed.

Het was een waardevolle dag dus.

Ben van der Horst.

KIJK OOK EENS HIER !!!!

www.natuurgroepkockengen.nl
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Fotowedstrijd

In het kader van het 30 jarig bestaan van het Polderreservaat in Kockengen organiseren we in 2010 een fotowedstrijd 
met als thema “Natuur in en om Kockengen”. Alle inwoners van Kockengen e.o. en leden van de NGK worden uitgenodigd 
om foto’s (digitaal) in te zenden naar het e-mail adres fotowedstrijd@natuurgroepkockengen.nl
De vakkundige jury zal bestaan uit Fotograaf Jan van Wijk en twee bestuursleden van de Natuurgroep. (evt. wordt de 
jury nog uitgebreid met een vertegenwoordiger van 
een sponsor)
Zij zullen in 2010 elk seizoen (winter, lente, zomer en 
herfst) drie winnaars van de 
mooiste seizoensfoto bekend maken.

De winnende foto’s worden in 2011 gepubliceerd op 
een speciale kalender.
De ingezonden foto’s zullen uiteraard alleen 
gepubliceerd worden met vermelding van de 
naam van de fotograaf (ook op website NGK, 
persberichten en foldermateriaal).

Wat doe je, je hebt behoorlijk trek, het 

voedsel ligt niet voor het oprapen in deze 
vorst periode. Dan komt er opeens zo’n 

fotograaf die je zo nodig wil fotograferen. 
Normaal zou je met veel kabaal wegvliegen, 

maar niet nu. Je blijft geconcentreerd 

naar het water kijken, “zie ik daar iets 
zwemmen”

Foto: Jan van Wijk
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Landelijke Natuurwerkdag in Kockengen.

Afgelopen zaterdag 7 november werd er ook in Kockengen gewerkt in het 
kader van de Landelijke Natuurwerkdag.
Om half tien stonden een flink aantal vrijwilligers, begeleiders en 
wethouder Bert Nagel van de gemeente Breukelen, onder een flink 
zonnetje, in het polderreservaat te luisteren naar de toespraak van Ben 
van der Horst, woordvoerder van de Natuurgroep Kockengen. 
De organisatie van deze dag was ook in handen van de al 35 jaar bestaande 
Natuurgroep. Voor het polderreservaat waar de werkzaamheden plaats 
vonden werd 30 jaar geleden de eerste boom geplant, Paul Vlaanderen, 
gewaardeerd lid van het eerste uur, kon de betreffende boom nog 
aanwijzen.
In de toespraak wees Ben van der Horst erop dat Kockengen dit jaar was 
uitgeroepen tot sterlocatie voor de start van de Landelijke 
Natuurwerkdag, waarvoor het officiële startschot uit naam van de 
provincie Utrecht gegeven zou worden door wethouder Nagel. Na een 
opsomming van alle activiteiten van de Natuurgroep gaf Ben van der Horst 
uitleg over de unieke positie van het polderreservaat en de daarachter 
liggende rietlanden voor rietvogels en de zwarte stern en waar in de zomer 
ook duizenden orchideeën bloeien, daarna gaf hij het woord aan de 
wethouder.De wethouder hield een korte toespraak waarin hij zei blij te 
zijn iets te kunnen doen, dit in tegenspraak tot de publieke opinie die vaak 
aangeeft dat de gemeente niets doet. Opgegroeid als boerenjongen 
vertelde hij dat werkzaamheden in de natuur voor hem heel herkenbaar 
zijn, in zijn huidige woonomgeving hebben ook vogels zijn speciale 
aandacht. Ook sprak hij zijn waardering uit over de inzet van zoveel 
vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor de natuur in de 
gemeente Breukelen. Na het omhoog hijsen van een nieuwe bosuilenkast en 
het knotten van een boompje opende hij officieel de werkdag.
Na instructie gingen de vrijwilligers, jong en oud, in groepjes aan het werk 
om een deel van het polderreservaat te knotten een deel van de 
afgezaagde takken werd verbrand op een groot vuur zodat ook de 
pyromanen onder de vrijwilligers aan hun trekken kwamen. Na een door 
Abrona verzorgde lunch werd er nog een paar uur flink doorgewerkt en om 
ongeveer 2 uur werd de dag door iedereen moe maar voldaan afgesloten.

Tekst en foto’sJan van Wijk



In het natuurgebied Polderreservaat Kockengen, onderdeel van het Hollands-
Utrechts veenweidegebied, zijn noordse woelmuizen aangetroffen door 
medewerkers van Bureau Viridis. Een opvallende vondst, omdat deze zeldzame 
zoogdieren in deze omgeving al langere tijd niet meer aangetroffen waren.
Het Hollands-Utrechts veenweidegebied, waarbinnen het Polderreservaat 
Kockengen ligt, is één van de vijf regio’s in Nederland waar de noordse 
woelmuis, een zogenaamde prioritaire soort van de habitatrichtlijn, nog 
aangetroffen wordt. De andere regio’s zijn: Friesland, Texel, Laag Holland en 
het Deltagebied.

De noordse woelmuis is in de regio veenweidegebied Holland-Utrecht 
tegenwoordig alleen nog maar bekend uit enkele sterk van elkaar geïsoleerd 
gelegen moerasgebieden, die in omvang en vegetatie sterk van elkaar 
verschillen. Sinds de jaren zestig is de soort grotendeels verdwenen uit de 
vele kleine rietlandjes en schrale graslanden langs de veenriviertjes
De laatste waarneming uit het Botshol dateert van 1978, uit Polder de Gagel 
van 1998 en uit Kamerikse Nessen van 2003. Noordse woelmuizen zijn recent 
alleen nog aangetroffen in de Oostelijke Vechtplassen, de Westbroekse 
Zodden, de Nieuwkoopse Plassen, de Kagerplassen, de Westeinderplassen, de 
Vlaardingse Vlietlanden en nu dus ook Polderreservaat Kockengen.

Het Polderreservaat Kockengen is een klein natuurgebied, aan de noordrand 
van het dorp. Het gebied herbergt een variatie aan landschapstypen: riet, 
hakhoutbosjes, graslanden met zeldzame plantensoorten en open water. De 
verschillende natuurtypen vormen een weergave van het oude landschap van 
het Hollands – Utrechtse veenweidegebied. Het reservaat is eigendom van de 
gemeente Breukelen. De gemeente beheert het gebied samen met de 
Werkgroep Polderreservaat en de Natuurgroep Kockengen.

De Natuurgroep Kockengen is opgericht in april 1974. Sinds die tijd zetten 
vrijwilligers van de Natuurgroep zich, met woorden en daden, in voor natuur en 
landschap in en rond Kockengen. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep de 
natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het 
veenweidelandschap rond Kockengen behouden en de inwoners van Kockengen 
daar actief bij betrekken. Met de vondst van de noordse woelmuis hebben ze 
de hoofdprijs gekregen voor hun inspanningen.

Tekst en foto's: Richard Witte van den Bosch, Zoogdiervereniging

Polderresevaat Kockengen ligt 
Midden tussen de Natura 2000-
gebied Nieuwkoopse Plassen en de 
Oostelijke Vechtplassen. Met name 
voor het voortbestaan van de 
noordse woelmuis, in 
laatstgenoemde gebied, is het van 
belang dat af en toe noordse 
woelmuizen van elders het gebied 
weten te bereiken. Gezien de 
huidige inrichting van het 
langschap, met onder andere een 
voor de noordse woelmuis 
onneembare barriére, namelijk de 
A2, lijkt dit niet waarschijnlijk (zie 
kaartje).
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Cursus "Vogels kijken in de provincie Utrecht”

In het voorjaar van 2010 organiseert de Natuurgroep Kockengen de 
cursus “Vogels kijken in de provincie Utrecht”. 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de 
landschappen in de provincie Utrecht en de vogels die er in voorkomen. 
Voorkennis is niet nodig. 
De cursus wordt gegeven door leden van de Natuurgroep Kockengen en 
bestaat uit 2 lesavonden en 4 excursies. 

Programma
Donderdag 11 februari, lesavond:
Lezingen over de gebieden Waverhoek en Tienhovens Kanaal en 
watervogels: zwanen, ganzen en eenden.
Zaterdag 13 februari, excursie:
Waverhoek, open moerasgebied in de polder.
Zaterdag 20 maart, excursie:
Tienhovens Kanaal eo, moeras, rietland, moerasbos en open water.
Donderdag 22 april, lesavond:
Lezingen over de gebieden Leersumse Veld en Amerongse Bovenpolder 
en Amerongse Berg en bosvogels: mezen en spechten.
Zaterdag 24 april, excursie:
Leersumse Veld, bos op hoge zandgrond, heide en vennen.
Zaterdag 29 mei, excursie:
Amerongse Bovenpolder en Amerongse Berg, uiterwaarden en hellingbos.

De lesavonden zijn op donderdag van 20.00 – 22.15 uur en worden gegeven in basisschool  “t Kockenest” aan de 
Koningin Julianaweg 1 te Kockengen.
Op de lesavonden wordt ingegaan op de verschillende landschapstypen en de vogels die er voorkomen. Daarnaast 
worden kenmerkende vogelgroepen meer uitgebreid behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende 
soorten, hun gedrag en herkenning. 
De excursies zijn op zaterdagmorgen en hebben verschillende aanvangstijden, de excursies in april en mei zijn 
zg. vroege vogelexcursies. Deze excursies starten kort na zonsopgang.
De excursies gaan naar verschillende gebieden in de provincie Utrecht, op de lesavonden worden afspraken 
gemaakt over carpooling en vertrek- en verzamelplaats en -tijden.

Aanmelden en informatie
Meer weten of aanmelden voor deze vogelcursus? Neem dan contact op met Theo van Schie, telefoon: 0346 - 
241060, tussen 19.00u en 21.00u of via het email adres: theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl

Het cursusgeld bedraagt € 35,00.

Uiterlijk vóór 1 februari 2010 opgeven voor de cursus, het maximum aantal deelnemers is 35.
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Informatie excursiegebieden

Waverhoek, 13 februari 
Natuurontwikkelingsgebied Waverhoek van Natuurmonumenten  ligt in de Polder Groot Mijdrecht ten zuiden van het 
natuurgebied Botshol. Het open plas-dras gebied (60 ha.) bestaat uit  graslandjes, slikbanken en ondiep water en is 
vanaf de omliggende dijk en wandelroute (4 km) goed te overzien. Het gebied is vanaf juni 2007 opengesteld voor het 
publiek en kent nu al een grote rijkdom aan water- en moerasvogels. In de winterperiode treffen we in dit gebied vele 
zwanen, ganzen en eendensoorten aan, maar ook steltlopers en reigers. En, met een beetje geluk, zien we de 
spectaculaire jacht van de slechtvalk, aangetrokken door de grote hoeveelheden overwinterende  vogel

Tienhovens Kanaal, 20 maart
Vanuit het dorp wandelen we (ca. 7,5 km) over de 
Kanaaldijk langs het Tienhovens Kanaal. Een 
gevarieerd gebied met groot open water van de 
Loosdrechtse plassen, riet- en moerasgebied van de 
Tienhovense Plassen, moerasbos(eendenkooi 
Breukelerveen) en het nieuwe  moerasgebied van de 
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Door de 
bijzondere bodemsamenstelling en het opkomend 
kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug is hier een 
enorm gevarieerd  natuurgebied ontstaan. In het 
vroege voorjaar zien we in dit gebied nog de 
overwinterende soorten, maar ook de eerste 
zomergasten die weer terug zijn.

!



Leersumse Veld, 24 april
Een excursie in het Nationaal park De Utrechtse Heuvelrug. We volgen een wandelroute (ca. 6 km) 
door het natuurgebied het Leersumse Veld van Staatsbosbeheer met loof- en naaldbossen, heide, 
stuifzand, akkers en vennen. Tijdens deze vroege vogelexcursie zullen we de uitbundige 
voorjaarszang horen van de vele bosvogelsoorten die hier voorkomen. En op de heide kans op 
raaf, boomleeuwerik en boompieper, maar ook roofvogels als sperwer, boomvalk, buizerd en havik. 
Op de vennen broeden dodaars en geoorde fuut.

Amerongse Bovenpolder en Amerongse Berg, 29 mei

Deze vroege vogelexcursie start bij het vogeluitkijkpunt van de Amerongse Bovenpolder. Vanaf dit 
punt kijken we uit over het natuurgebied van het Utrechts Landschap in de uiterwaarden van de 
Neder-Rijn. Een gebied rijk aan water-, moeras- en weidevogels. Vanuit de uiterwaarden wandelen 
we (ca. 6 km) de Utrechtse Heuvelrug op. Via eeuwenoude hellingbossen en statige bomenlanen 
bereiken we het hoogste punt van de provincie Utrecht (69 m boven NAP).  Door de aanwezigheid 
van grote oude bomen en veel dood hout zijn deze bossen zeer aantrekkelijk voor diverse 
spechtensoorten waaronder de zwarte specht. 

Meer weten over de activiteiten van de Natuurgroep Kockengen? 
Kijk dan op www.natuurgroepkockengen.nl 
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Meer nieuws over IJsvogels

Zaterdag 28 november 2009 was ik bij SOVON-dag  in Nijmegen en bezocht de workshop IJsvogelwanden. Voor 
het eerst werd op een SOVON-dag een workshop gegeven. 

Het begon met gegevens over de IJsvogels.

- In Duitsland werden de IJsvogels in een groep van 1200 gemiddeld 2 jaar oud. 
- De oudst bekende IJsvogel was 6 jaar oud.
- Van een broedpaar is ongeveer  70% van de oudervogels nog geen één jaar oud.
- Normaal zijn er 2 broedsels per jaar.
- De nestgrootte is meestal 6 of  7 eieren. 1, 2, 3, of 8 eieren is een uitzondering.
- 3 en 4 broedsels per jaar komt voor.
- Gemiddeld brengt een IJsvogelpaar in één jaar 9,3 jongen groot.
- De jongen vliegen op de 26e dag uit.
- De jongen zijn bij het uitvliegen 10 gram zwaarder dan de ouders. 

Een volwassen IJsvogel weegt + 40 gram.
- De broedtijd is van april tot september, oktober komt ook wel eens voor.
- Tussen verschillende broedsels is een overlapping van 10 tot 15 dagen
 Het mannetje verzorgt de jongen terwijl het vrouwtje op de eieren van het 2e broedsel zit.
- Polygamie (veelwijverij) komt voor (het mannetje kan wel 2 km verderop zitten met zijn andere vrouwtje).
- Partnerwisseling komt ook voor.
- Terugmeldingen van geringde Duitse IJsvogels vanuit Mallorca, afstand 1400 km en vanuit

 Malaga zo’n 1900 km. Jonge IJsvogels in het nest worden in Nederland niet geringd volgens het 
 vogeltrekstation Heteren
- Een IJsvogel heeft meestal 12 staartveren, 13 en 15 stuks komt ook voor.

Hierna begon de workshop.

Vraag 1: Heeft het maken van een IJsvogelwand zin?
Iedereen vond het zinvol, door de IJsvogelwanden is het broedgebied van de IJsvogel sterk naar West-
Nederland uitgebreid. Ook de publieke belangstelling voor deze vogel vergroot de interesse voor vogels.

Vraag 2: Geeft een  IJsvogelwand verplichtingen?
Een wand moet elk jaar in februari nagekeken worden en in de zomer gecontroleerd worden op broedgevallen. 
Buiten het onderhoud kwamen ook vragen naar voren over rust en de schuwheid van de vogels en het bijvoeren in 
de winter in de streken waar geen open water is in de winter.
Een man uit Naarden maakte elke dag het wak open onder elzenstruiken en voerde de kleine vissen met kleine 
stukjes brood zodat de IJsvogels alleen maar vanaf de tak in het water te duiken hadden. 
Ook waren er mensen die de natuurlijke selectie voorstonden.       
Een bekende argument is om dan ook geen IJsvogelwand te maken in een streek waar al het water dicht vriest.

Vraag 3: Kunstwanden van hout of beton.
Deze materialen werden  in het algemeen afgewezen.
Goede grond voor een nestwand is overal te koop. Aangeraden werd om kleihoudend zand of zavelhoudende grond 
te gebruiken.
Kunstnesten voor IJsvogels werd over het algemeen afgewezen, al was daar  een Duits ontwerp dat er zeer fraai 
er uit zag. De IJsvogels maken zelf wel een nestgang, een beginnetje maken is wel stimulerend voor een pas 
gepaard stel.

Vraag 4: Hoe komen we tot goede informatie over IJsvogels.
Er werd meteen geopperd om een website te maken met info over IJsvogels om ervaringen uit te wisselen  

Paul Vlaanderen



De dooi valt in.

De afgelopen weken kon je niet buiten lopen met je camera zonder dat 
mensen je toevoegden: “Mooie foto’s gemaakt?” 
Sneeuw, zon en ijs zorgen voor voldoende ingrediënten om een mooi beeld te 
maken. 
Nou heb ik al niet veel met winterse omstandigheden, ook het foto’s maken is 
mij dan te makkelijk. Ik probeer ook dan nog bijzondere beelden te maken en 
laat het kerstkaarten fotograferen aan anderen over.

Zondagochtend zat ik achter mijn computerscherm naar buiten te kijken, 
inmiddels was de dooi flink ingevallen en hing er een mistige deken over ons 
dorp. Er stond bijna geen wind en het gaf de buitenwereld iets sereens.

Dit is het moment dacht ik om wat andere foto’s te maken, de meeste 
dorpsgenoten lagen nog op één oor en de kerkklok sloeg half negen toen ik 
door het verder stille dorp liep.

De watervogels waren al weer druk bezig in de open wakken die door de dooi 
langzaam groter werden en er stonden grote plassen op de sloten en vaarten, 
waar een paar dagen geleden nog driftig geschaatst werd.

Het was een natte “troosteloze” boel buiten en het begon ook nog te regenen, 
geweldig moment dus om te fotograferen.

Toen om 10 uur de kerkgangers, opgeroepen door de kerkklokken, de warme 
kerken binnengingen, ging ik weer op weg naar huis, weer een aantal 
bijzondere foto’s rijker.

Op naar het voorjaar, tenminste wat mij betreft.

Tekst en foto Jan van Wijk

Voor de liefhebber, volg de 
reis in de voetsporen van 

Charles Darwin klikhier

KIJK OOK EENS HIER !!!!
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Gezien: Roerdompen in Kockengen.
Tekst: Theo van Schie, Foto’s: Juerd van der Burgt  en Theo van 
Schie

Al jaren staat hij verscholen in het riet, in het logo van de 
Natuurgroep Kockengen, de roerdomp. Helaas is deze 
geheimzinnige vogel geen broedvogel meer van de rietlanden rond 
Kockengen. Maar als overwinteraar worden ze vrijwel jaarlijks 
gezien.  

Ook in deze winterperiode zijn er weer roerdompen gezien in de 
rietlanden van Kockengen. Door de vorst en sneeuw komen deze 
vogels uit de beschutting van het riet en gaan bij de laatste 
stukjes open water op zoek naar voedsel.
De eerste melding van dit jaar werd op 3 januari op waarneming.nl 
geplaatst , de roerdomp was gezien in de polder Portengen, later 
volgde een waarneming bij de Zuidelijke rietlanden in de omgeving 
van het wak op de hoek van Schutterskade – Wagendijk.
Kort na deze waarneming daarna kwamen meer vogelaars hun 
geluk beproeven op deze locatie, op 20 januari stonden er 
inmiddels 15 waarnemingen op waarneming.nl voor de omgeving van 
Kockengen. Een waarnemer heeft zelfs 3 roerdompen gezien.

Op zoek naar voedsel komen de roerdompen uit de beschutting 
van het rietland en worden ze soms op vreemde plaatsen 
waargenomen. Zo zagen bewoners van Wagendijk 9 tot hun 
verbazing een roerdomp vlak bij huis door het gras lopen. 
Mogelijk was deze roerdomp hier op zoek naar mollen of muizen.

Wie alle waarnemingen en foto’s van de Kockengse roerdompen 
nog eens wil bekijken verwijs ik naar de website van de 
natuurgroep, en dan bij de links naar waarneming.nl
Een leuk bericht is ook te vinden op de website natuurbericht.nl 
met een verwijzing naar een zeer fraaie actie foto van een 
vissende roerdomp. 
En wie zelf wel eens een roerdomp wil zien, die gaat bij vorst 
lekker naar buiten, wandelen of fietsen langs de rietlanden. Kijk 
goed in de omgeving van plaatsen waar nog wat open water is, en 
neem je verrekijker en fototoestel mee. En mocht je twijfelen 
aan je waarneming, vraag het dan even aan een passerende 
wandelaar.

Op dinsdag 12 januari fietste ik aan het eind 
van de middag via de Wagendijk naar 
Kockengen. En omdat  er een roerdomp was 
gezien, maar even goed gekeken bij het wak op 
de hoek Schutterkade.
Daar niets gezien, maar iets verder bij een 
van de tussenslootjes had ik geluk, daar stond 
een roerdomp. Ineengedoken stond de vogel in 
het licht van een laag winterzonnetje. Met de 
laatste druppels energie uit mijn accu van mijn 
fototoestel kon het bewijs vastleggen. Een 
passerende wandelaar stopte even en keek 
mee en maakte mij nog even attent op de 
juiste soort: “Goedemiddag, O, meneer ziet u 
die vogel?  dat is een roerdomp”

http://www.natuurgroepkockengen.nl
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Werkdag 19 december

19 december was de tweede werkdag van dit seizoen. Het was de bedoeling om in het landje van Den Hertog boomopslag te 
verwijderen. Omdat het al redelijk gevroren had,  is toch besloten om een kavel  riet te maaien(Hoek Wagendijk / N401). Het 
is altijd weer een hele klus om de maaimachine op de werkplek te krijgen.  Planken moeten over de kade gedragen worden om 
vervolgens met de machine de slootjes over  te kunnen steken. Dat het ijs onbetrouwbaar was bleek uit de twee natte voeten  
die behaald werden (van verschillende personen). 

Het was prachtig weer met enig rijp aan het riet. Er is heerlijk gewerkt. Er werd alleen die hoeveelheid  gemaaid die ook 
opgeruimd kon worden. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Maar dit werkt toch wel lekker. Het riet werd na het 
maaien op rillen geharkt en vervolgens in brand gestoken. Door het rustige weer ging de rook rustig recht omhoog.

Er werd regelmatig  gepauzeerd om een kopje koffie te drinken. We zijn dit zware werk ook niet zo gewend. We eindigden de 
dag met lekkere soep. Rond een uur of twee werden de werkzaamheden beëindigd en werden de spullen weer naar de 
gereedschapskar gebracht.

Het was een redelijk koude dag, maar daar heeft niemand last van gehad

Tekst Ben van der Horst, Foto’s Theo van Schie

Werkdag ????????????



AGENDA
februari
11-2-2010 20:00-22:15 Vogelcursus   Lesavond
13-2-2010   Vogelcursus   Excursie Waverhoek, open moerasgebied in de 
        polder
maart        
10-3-2010 9:00-14:00 Boomfeestdag   Organisatie door de Gemeente Breukelen met 
        ondersteuning NGK.
17-3-2010 9:00-14:00 Boomfeestdag   Organisatie door de Gemeente Breukelen met 
        ondersteuning NGK.
20-3-2010   Vogelcursus   Excursie Tienhovens kanaal e.o.
april
1-4-2010 20:00-23:00 Algemene Leden Vergadering Inclusief speciaal programma na de pauze 
        (meer details volgen)
22-4-2010   Vogelcursus   Lesavond
24-4-2010   Vogelcursus   Excursie Leersumseveld
mei
29-5-2010   Vogelcursus   Excursie Amerongse bovenpolder en 
        Amerongse Berg
juni
18-6-2010 19:00-22:00 Plantenexcursie Hamtoren Excursie hooilandjes Staatsbosbeheer
aug
27-8-2010 20:00-23:00 Lezing en Vleermuizen excursie Samenwerking IVN Vecht & Plassen en NGK, 
        met lezing door Harry Pelgrim
september
2-9-2010 9:00-16:00 Jaarmarkt Kockengen
november
6-11-2010 9:00-14:00 Nationale Natuurwerkdag



 

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,
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Bram Paardenkooper, Wagendijk 39, tel. 0346 – 241872, 
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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.

Moeilijke tijden
foto en tekst Jan van Wijk

Onze gevederde vrienden hebben het op dit moment met sneeuw en vorst 
behoorlijk moeilijk. Hierbij wat informatie van de Vogelbescherming.

“Het bijvoeren in de winter helpt tuinvogels om hun overlevingskansen te 
vergroten. Het kost vogels namelijk veel energie om bij vorst hun 
lichaamstemperatuur op peil te houden. In een koude nacht verliezen 
kleinere soorten zo'n tien procent van hun gewicht. Vogels die bijgevoerd 
worden blijken niet volledig afhankelijk van dit voer te zijn; vogels 
vertrouwen namelijk niet op één voedselbron. Door vogels 's ochtends te 
voorzien van vers water of ijsschaafsel en voedsel zonder zout (brood, 
vetbollen, zaad en fruit) zullen meer tuinvogels ongeschonden de winter 
doorkomen.” 
Het helpt de vogels dus goed door deze periode heen te komen en je ziet 
opeens veel verschillende vogels in je tuin. Bij mij waren dat: Waterhoen, 
Ringmus, Heggenmus, Merel, Vink, Staartmees, Roodborst, Spreeuw, 
Winterkoninkje, Groenling,  Boomklever, Koolmees en Pimpelmees. Zoals je 
ziet een bonte variëteit.

Groenling

30-01-2010
Queekhoven, Breukelen
Onderhoud essenhakhout

06-02-2010
Hakhoutbosje aan de Ir. 
Enschedeweg
Afzetten hakhout

06-03-2010
Polderreservaat, bosperceel 
tegen begraafplaats.
Afzetten van boomvormers

04-12-2010
info volgt

WERKDAGEN

KIJK OOK EENS HIER !!!!
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