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We gaan het beleven, de Natuurgroep 
Kockengen bestaat 40 jaar. Rond 24 april 
1974 is de NGK opgericht door Han 
Dijkers, Cor de Kruijf, Johan de Kruijf en 
Gerard van Zuijlen. Onze vereniging 
heeft het nodige meegemaakt. De NGK 
is ontstaan uit een vriendengroep die 
zeer begaan was met de natuur in en 
rond Kockengen. De eerste inventarisa-
ties werden georganiseerd en de eerste 
wilgen geknot. Later werden er excur-
sies gehouden en werden diverse jeug-
dige Kockenezen gevormd voor hun 
latere leven (naar eigen zeggen). En dat 
is toch mooi.

Zo’n 10 jaar geleden ging het wat 
minder, toen er bijna geen animo meer 
was voor onze club. Er is toen een her-
start gemaakt, waarbij we weer meer 
mensen enthousiast wisten te maken 
voor onze activiteiten. En sindsdien zie ik 
alleen maar groei. De werkdagen en 
excursies worden in grote aantallen be-
zocht. En ook het natuurommetje voor 
de jeugd is ongekend populair. Het leuke 
is dat deze jeugd hun ouders weer 
meeneemt naar onze activiteiten. En zo 
komen de toen “gevormde” natuur-
groepers weer terug.

Dat we veel doen blijkt iedere keer 
weer als ik het secretarieel jaarverslag 

maak. Lees straks maar in de nieuws-
brief. Ik sta er iedere keer weer van te 
kijken, iedere jaar is het weer meer. En 
die activiteiten worden in de meeste 
gevallen georganiseerd door een klein 
clubje. En dat kleine clubje is ook bijna 
weer een vriendenclub dat toevallig “be-
stuur” heet.

Je hebt het waarschijnlijk wel vaker 
van mij gehoord: als je wat organiseert, 
moet het vooral LEUK zijn, dan komt de 
rest vanzelf. En dat blijkt ook wanneer 
we met de jeugd op pad gaan. Of dat 
nu naar het Vijverbos is, roeien op de 
Nieuwkoopse plassen of in het donker 
uilen luisteren in het kasteelbos van 

Haarzuilen. Het is een beleving om niet 
snel meer te vergeten.

In het komende jubileumjaar wordt 
er weer veel georganiseerd. We begin-
nen op 21 april met onze verjaardags-
wandeling, dat wordt weer een beleving. 
En die beleving daar gaat het om. Ik wil 
dat we nog heel erg lang met de Na-
tuurgroep beleven hoe mooi het om 
ons heen is. Geniet er van!
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Vlindereitjes worden gelegd in grote 
hoeveelheden. Op gastplanten (voed-
selplanten) worden één voor één in 
groepjes de eitjes vastgekit. De meeste 
soorten vlinders hebben een uitgespro-
ken voorkeur voor bepaalde gastplanten 
(ook wel waardplanten genoemd), 
voedselplanten voor de rupsen.
De reuk en de smaak van vlinders is 
waarschijnlijk aangeboren. Een voorkeur 
voor bepaalde chemische stoffen brengt 
hen altijd weer bij die zo speciaal geu-
rende plant, of plantenfamilie. Vergissin-
gen zijn vrijwel uitgesloten.
Maar toch.
In augustus zat op mijn keukenraam een 
nachtvlinder. Toen ik naar buiten was 
gelopen, kon ik hem op naam brengen. 
Het was een huismoeder. Ik heb er ver-
der geen aandacht aan besteed. De vol-
gende ochtend zat er een plakkaat van 
vlindereitjes op het raam.

Na twee dagen gingen de eitjes verkleu-
ren en zag ik het ontstaan van de rup-
sen. Na zeven dagen kropen de rupsen 
uit hun eitjes en binnen twee uur was er 
geen rups meer te zien. Ook op de 
planten in mijn tuin was geen rups te 
bekennen. Na een paar dagen kon ik 
ook geen aantastingen van rupsen vin-
den op de planten onder het keuken-
raam.

In het boek over nachtvlinders is het 
volgende te vinden: De rupsen verschui-
len zich overdag in de grond en eten ‘s 
nachts van vele soorten kruiden, b.v. 
muur. Tot diep in de winter kunnen ze 
hele stukken kaal vreten, waarna ze zich 
verpoppen in de grond.
Blijft de vraag: waarom koos deze huis-
moeder het keukenraam?
Voor meer informatie over de KNNV 
Zaanstreek-Waterland zie hun website: 
http://www5.knnv.nl/zaanstreek.

Natuurgroep Kockengen 
Voorjaar 2014

Tekst en Foto’s: Loek Vlaanderen

Vlindereitjes

http://www5.knnv.nl/zaanstreek
http://www5.knnv.nl/zaanstreek


Na zeven inventarisatierondjes vanaf het 
vroege voorjaar 2013 langs de rietlan-
den ten Zuiden en Noorden van 
Kockengen is er een duidelijk territori-
umbeeld ontstaan.

In redelijke dichtheden waren aan-
wezig onder meer de Snorren. Zij be-
zetten in het hele telgebied 3 territoria, 
Rietgorzen 11, Rietzangers 23, Kleine 
Karekieten 22. Redelijke dichtheden, 
maar vergelijken we de eindstand 2013 
met eerdere aantallen, dan zijn een paar 
trends wel duidelijk. Langjarig – d.w.z. 
over alle teljaren m.i.v. 2002 – ontwikke-
len soorten zich heel uiteenlopend: 
sommige loof- en rietzangers nemen 
duidelijk af. Kleine Karekiet, Bosrietzan-
ger, Tuinfluiter en ook de Winterkoning.

Rietzangers nemen in aantal toe. Veel 
andere soorten als Zwartkop, Tjiftjaf, 
Fitis zijn constant.

Van de watervogels zitten de Krak-
eend en de Grauwe Gans in de lift. Die 
laatste mag je een fenomenaal succes 
noemen. Wilde eend doet het minder 
en het Waterhoentje is al drie jaar afwe-
zig als broedvogel.

Een hele reeks vroegtijdig waarge-
nomen vogels schopte het in 2013 niet 
tot broedvogel van de rietlanden. Er 
waren meldingen van Blauwborst en 
Sprinkhaanzanger in het vroege voorjaar. 
Ik zag in maart bij Joostendam twee 
paar Waterhoentjes en in de Heicop 
nabij de Schutterskade één paar. Van 
deze soorten geen activiteit meer be-
speurd. Op 4 mei hoorde ik voor het 
eerst en het laatst Bosrietzangers in het 
Polderreservaat en het riet aan de 

overkant. De drie voorgaande jaren nog 
5 à 7 territoria. De normaal goed hoor-
bare Koekoeken riepen slechts twee-
maal, tweede helft mei.

Op 10 mei vlogen massaal spotvo-
gels in, die de dagen daarna op veel 
plaatsen in en rond het dorp, inclusief 
de rietlanden en het polderreservaat, 
zongen of riepen. Het feest was van 
korte duur: de Spotvogels verdwenen 
even snel als ze kwamen. In het inventa-
risatiegebied zelf heb ik daarna nog 
eenmaal spotvogelzang gehoord. Net 
genoeg om volgens de regels van het 
spel tot een territorium te besluiten.

Leuke waarnemingen waren de Gro-
te Bonte Specht in noord, Bosuilen met 
jongen bij het huisje van Van Houten en 
de Ringmussen in zuid. De Haviken 
hebben, zo lijkt het, weer met goed ge-
volg een broedsel grootgebracht.

Een geval apart is de Cetti’s zanger, 
van 3 mei tot 5 juni 2013 elke dag luid-
ruchtig aanwezig in het dichte struweel 

bij de moestuintjes in de rietlanden zuid. 
We kunnen vaststellen, dat daar een 
Cetti’s zanger-territorium is geweest en 
dat er een zingend mannetje heeft geze-
ten. Het is echter naar alle waarschijn-
lijkheid geen broedgeval geweest.

De Bruine Kiekendieven hebben, 
gelet op hun activiteiten in zuid en in 
noord, met elk een paar gebroed. In 
noord is een nest met 4 bijna vliegvlug-
ge jongen aangetroffen.
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Jonge Bruine Kiekendieven

Tekst: Jieles van Baalen
Foto Bruine Kiekendieven: Jieles van Baalen
Foto Cetti’s zanger: onbekend
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In 2014 bestaat de Natuurgroep 
Kockengen 40 jaar en ter gelegenheid 
van dit jubileumjaar organiseren we een 
aantal extra activiteiten.

Hieronder een overzicht van het 
jubileumjaar-programma dat op de Al-
gemene Ledenvergadering van 20 maart 
is gepresenteerd.

De verjaardagswandeling, 21 april 
(2e paasdag)
De eerste excursie van de NGK was op 
24 april 1974 en ging door het polder-
landschap rond Kockengen. Op de ver-
jaardagwandeling van 21 april gaan we 
wandelen over kades en dijken en pro-
beren we het asfalt zoveel mogelijk te 
vermijden. We komen langs interessante 
natuurgebiedjes en op een bijzondere 
plaats, het voormalige kasteel Ruwiel. En 
er is natuurlijk tijd voor koffie met ge-
bak. Wie jarig is trakteert.
NGK jubileum prijsvraag
Van april t/m december verschijnt er 
twee wekelijks een (natuur-)foto met 
een vraag op de website. Deelnemers 
kunnen het antwoord insturen en zo 
punten verzamelen. Aan het eind van 
het jaar, tijdens de avond van de mid-
winterlezing, wordt de winnaar bekend 
gemaakt.

NGK natuurkamp in De Peel, 29 
mei – 1 juni
In de beginjaren van de NGK werden er 
regelmatig kampeerweekenden georga-
niseerd naar natuurgebieden in Neder-
land en ook wel in het buitenland. In het 
jubileumjaar organiseren we in het He-
melvaartweekend weer een NGK na-
tuurkamp naar De Peel. We kamperen 
op een kleinschalige camping aan de 
rand van De Peel. Vanuit deze prachtige 
plek maken we excursies door de om-
geving en gaan we in de avond o.a. op 
zoek naar de nachtzwaluw.

Midzomeravondwandeling door 
het Polderreservaat Kockengen, 
21 juni
Traditioneel is er op de langste dag van 
het jaar een excursie door het Polder-
reservaat Kockengen. We gaan kijken 
naar de zwarte sterns, de orchideeën en 
vele andere wilde planten, die op dat 
moment staan te bloeien. Dit jaar spe-
ciale aandacht voor het ontstaan van het 
Polderreservaat en wordt de huidige 
situatie vergeleken met oude foto’s.
Zomeravondwandeling met de 
Polderwachter, 11 juli
De Polderwachter, Marcel Blekendaal, 
neemt ons mee de polder in en vertelt 
verhalen over het ontstaan van het 
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landschap en hoe we deze geschie-
denis nog kunnen aflezen aan het huidi-
ge landschap. Onderweg kijken we ook 
naar vogels en planten en we krijgen 
natuurlijk een demonstratie in het pols-
stok verspringen.
Jaarmarkt Kockengen, 6 septem-
ber
Na de zomervakantie is de NGK weer 
present op de Jaarmarkt van Kockengen. 
Bij de kraam van de NGK zal een ‘na-
tuurpad’ zijn, waar de activiteiten van de 
NGK over de afgelopen jaren worden 
gepresenteerd.

Daar is van alles te zien voor de na-
tuur in en rond Kockengen en voor de 
jeugd is er ook een leuke activiteit.
Lezing over de ‘mijlpalen’ van de 
NGK, 11 september
In de afgelopen 40 jaar heeft de NGK 
zich ingezet voor het landschap rond 
Kockengen. Veel landschapselementen 
zijn er nog (of weer) dankzij de inzet 
van de vrijwilligers. Er is in al die jaren 
heel wat gemaaid, gegraven, geplant, 
gesnoeid en geknot. Tijdens deze lezing 
wordt stil gestaan bij al deze inspannin-
gen en de resultaten die zijn geboekt.
Jubileum uitgave van het NGK 
blad, september
Een speciale uitgave van ons NGK blad 
ter gelegenheid van het 40 jarige be-
staan. Met uiteraard aandacht voor de 
oprichting, bijzondere activiteiten van de 
afgelopen 40 jaar, interviews met de 
‘oud gedienden’ van de vereniging en 
met veel oude foto’s.

Excursie naar het Nationaal His-
torisch Museum Naturalis in Lei-
den, 11 oktober
Speciaal voor de deelnemers van onze 
natuurommetjes organiseren we een 
excursie naar Naturalis.

De (jeugd)deelnemers krijgen daar 
een speciale rondleiding door de enor-
me collectie van het museum. Veel be-
kende vogels en dieren uit onze eigen 
omgeving, maar ook ‘alle’ andere dieren 
van de wereld zullen we daar tegenko-
men.
Landelijke Natuurwerkdag, 1 no-
vember
Een van de eerste en tevens belangrijk-
ste activiteiten van de NGK is het met 
vrijwilligers uitvoeren van landschapson-
derhoud. Op de Landelijke Natuur-
werkdag start het werkdagen seizoen 
2014-2015 en trekken we voor de 40e 
keer het landschap in om het onder-
houd aan te pakken.
Bij de start van dit werkseizoen is er 
ook aandacht voor de NGK werkdagen 
door de jaren heen.
Winteravondlezing, 18 december
Het jubileumjaar 2014 wordt afgesloten 
met de (6e) winteravondlezing. Op deze 
avond twee lezingen door vader en 

dochter onder het motto “zoals de ou-
de zongen, piepen de jongen”.

Gerard van Zuijlen en Paul Vlaande-
ren vertellen over hun interesse en 
werk in de natuur en hoe deze passie 
voor de natuur is overgegaan op de 
volgende generatie. Na deze introductie 
zullen Judith van Zuijlen en Oike (Karen) 
Vlaanderen een lezing verzorgen over 
resp. ecologisch waterbeheer en de 
Grauwe Kiekendief.

En op deze avond wordt de winnaar 
bekend gemaakt van de NGK jubileum-
prijsvraag.

Alle activiteiten van de Natuurgroep 
Kockengen worden bekend gemaakt op 
de website van de vereniging. Leden en 
vrienden van de NGK ontvangen daar-
naast ook een persoonlijke uitnodiging 
via de e-mail.

Graag tot ziens op een van onze 
jubileumactiviteiten.
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Ons jubileumjaar – 40 jaar NGK – 
start met een heerlijke verjaar-
dagswandeling. Wij hopen dat zo-
veel mogelijk leden/vrienden/re-
laties deze start met ons willen 
vieren.
De excursie gaat speciaal langs nieuwe 
natuurgebieden, waarvan sommige nog 
in aanleg zijn. Natuurlijk doen we ook 
de oude natuurgebieden aan zoals het 
Armenland Ruwiel. En we hopen de 
eerste Zwarte Sterns en bloeiende Kie-
vitsbloemen te zien.

Het wordt een bijzondere tocht, 
waarbij we over zo min mogelijk asfalt 
lopen.

Vertrek: maandag 21 april (twee-
de paasdag) om 9.00 uur van het 
Driestammenplein bij de Rusten-
de Boer. We zijn rond 13.00 uur 
weer in Kockengen.
De Natuurgroep is jarig en trakteert. 
Op een bijzondere en historische loca-
tie rusten we met koffie en gebak.

Aanmelden is plezierig. Dit kan tot en 

met 17 april bij Ben van der Horst.
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Tekst: Ben van der Horst
Foto: Hayo Baan
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Vissende jonge Zwarte Stern
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In oktober 2012 is er een doorstart 
gemaakt vanuit de nestkastenwerkgroep 
van de NGK.

Na een aantal schoonmaakrondes 
werd al gauw duidelijk, dat één groot 
rayon niet efficiënt werkt. Oorzaken zijn 
o.a. het plannen van de werkzaamheden 
in combinatie met weersomstandighe-
den en de beschikbaarheid van de men-
sen op het moment van de controles. 
Besloten is om het gebied van de Na-
tuurGroep Kockengen te verdelen in 3 
rayons, te weten Kockengen, Woerden 
en Haarzuilens met ieder een eigen 
coördinator.

2013
In Woerden zijn we direct begonnen 
met alle bij ons op dat moment beken-
de kasten te controleren. Het bleek een 
slecht jaar te zijn voor de meeste uilen, 

omdat het zeer lang koud en nat is ge-
bleven. Hierdoor kwamen veel uilen pas 
laat of helemaal niet aan broeden toe.

Uiteindelijk hebben we toch 14 jon-
ge kerkuilpullen en een paar legsels to-
renvalken laten ringen door de ringer 
van onze regio Marc van Leeuwen.

In de loop van het seizoen is de be-
staande lijst met nestkasten volledig ge-
actualiseerd en uitgebreid tot ongeveer 
70 kasten. De beursvloer van Woerden 
heeft de volgende deals opgeleverd:

•Het beschikbaar stellen van een 
aanhangwagen.

•De levering van hout en een ladder.
Een excursie via Natuurgroep 

Kockengen leverde de NGK de levering 
van op maat gezaagd hout voor het 
maken van nestkasten.

Op een klusdag van alle rayons heb-
ben we hiervan ongeveer 30 nieuwe 
nestkasten gemaakt.

In het najaar zijn alle kasten gecon-
troleerd en schoongemaakt en zijn deze 
klaar voor het komende broedseizoen.

De samenwerking tussen de rayons 
Woerden en Haarzuilens was vanaf het 
begin al intensief en in de loop van 

Jaarverslag 2013 nestkastenwerkgroep
Haarzuilens/Woerden
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het jaar is besloten om deze rayons 
samen te laten gaan.

Wel blijft zowel het rayon Woerden 
als het rayon Haarzuilens een eigen 
coördinator houden.

2014.
In 2014 gaan we, met onze 12 enthou-
siaste mensen, onze focus richten op de 
steenuil, omdat het met deze uilensoort 
zeer slecht gaat.

We hopen hiermee een bijdrage te 
kunnen leveren aan de instandhouding 
en hopelijk uitbreiding van deze soort 
door het creëren van meer en betere 
nestgelegenheid.

Het zou dan ook mooi zijn, als we 
komend seizoen meer jongen zouden 
kunnen ringen in onze bestaande kasten.
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Op deze frisse ochtend vertrokken we 
met 16 enthousiaste leden, waaronder 6 
jeugdleden, om 8 uur richting Botshol. 
Normaal gesproken zaten we nu in 
hartje winter, maar deze wilde dit jaar 
maar niet echt op gang komen. Volgens 
een artikel in de Volkskrant liep de na-
tuur op dat moment “zeker een maand 
voor”. En dat konden we tijdens onze 
tocht ook wel merken.
Onderweg naar Botshol zagen we al 
veel koppeltjes Bergeenden in de pol-
ders en diverse Grote Zilverreigers. We 
begonnen onze wandeling op de par-
keerplaats van het natuurgebied De 
Waverhoek. Het is altijd leuk om daar 

een tijdje naar vogels te kijken. En het 
was daar genieten.

Door de zachte winter waren de 
Kieviten niet naar het zuiden vertrokken 
en zaten massaal op de slikken van Wa-
verhoek. Ook de balts van de Kievit 
werd zelfs al gehoord. En de boswachter 
van Natuurmonumenten die we later 
tegenkwamen vertelde, dat hij al zo’n 50 
Grutto’s op de plas had gezien. Dat is 
wel heel vroeg in het jaar.

Opeens was er paniek boven de 
plas. Grote wolken kieviten scheerden 
heen en weer. Het was duidelijk dat er 
een roofvogel in de buurt moest zijn. En 
ja hoor, daar zagen we de dader: een 
prachtige Slechtvalk kregen we in het 
vizier. Verder zagen we nog op de plas 
heel veel Grauwe- en Kolganzen en 
Wilde eenden, veel Slobeenden, Krak-
eenden, Wintertalingen, Smienten, een 
paar koppeltjes Pijlstaarten en verder 
nog Buizerd, Watersnip, Scholekster en 
Nijlgans.

Er stond nogal een stevig windje, 
waardoor sommige leden begonnen te 
verkleumen. Dan maar verder richting 
Botshol, ons doel van deze wandeling. 
Op de grote plas waren helaas geen 
Krooneenden aanwezig, wel wat Kui-

feenden en Wilde eenden zwommen er 
rond. Verderop gingen we het fraaie 
wandelpad van Botshol op. Deze is in 
het broedseizoen afgesloten. Onderweg 
hoorden en zagen we Heggemus, Win-
terkoning, Kool-, Pimpel- en Staartmees, 
Vink, Merel en Putter. De Aalscholver 
had het voorjaar ook al duidelijk in zijn 
bol. In het bos van Botshol zagen we er 
al één op het nest zitten.

Op de terugweg werden we bij de 
schuur van Natuurmonumenten onver-
wacht door de boswachter Jurjen An-
nen uitgenodigd op een kopje thee. Het 
was daar even heel gezellig. Ons jeugdlid 
Denny de Lange was wel heel blij met 
de ontmoeting van een echte boswach-
ter. Hij gaf aan dat hij dat later ook wil 
worden. De boswachter kon hem nog 
wat handige tips geven. Voldaan liepen 
we richting de auto’s met een geslaagde 
excursie nog in gedachten.
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Verslag excursie naar Botshol op zaterdag 22 februari

Tekst: Gerard van Zuijlen
Foto’s: Hayo Baan

Grauwe Gans

Wintertaling
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Lindebomen zijn gemakkelijk te herken-
nen aan de hartvormige kroon, vooral 
bij oude bomen is dat goed te zien. De 
onderste oude takken zijn wat langer en 
staan in een boogvorm, ze vormen de 
contouren van een hart. Bij veel soorten 
komen onder aan de stam waterloten 

voor, waaraan de linde ook makkelijk te 
herkennen is. En aan de roodachtige 
knoppen en het verspringen van richting 
bij iedere knop is de Linde snel te her-
kennen.

Als je in augustus/september je auto 
onder een boom parkeert en hij zit on-
der een zoetkleverige stof (honingdauw, 
de uitwerpselen van de bladluis), dan 
weet je meteen dat het een Linde is. Op 
deze kleverige substantie komt ook vaak 
de roetdauw schimmel voor en zoals de 

naam al zegt, ziet dat er uit als een dauw 
van zwarte roet.

Pas op, dit verschijnsel kan ook wel 
bij Berk en Esdoorn voorkomen.

Lindebomen kunnen zeer oud wor-
den, vaak meer dan 1.000 jaar en een 
hoogte van 40 meter bereiken.

In Kockengen komen weinig Linde-
bomen voor, want Lindes houden van 
kalkhoudende grond.

Vaak gaan aangeplante Leilindes hier 
in de omgeving dan ook na enkele jaren 
dood.
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Op de oude Kockengense kleirug 
doen ze het een stuk beter.

Lindes laten zich makkelijk snoeien, 
daarom vind je allerlei snoeivormen.

Leilindes komen in West-Utrecht 
veel voor, ze staan vaak voor boerderij-
en en werden daar geplant om de 
boerderij in de schaduw te laten staan 
in verband met de kazende boer.

De kaasopslagplaats moest koel zijn 
en bevond zich meestal in de kelder 
onder het opkamertje, waar de kaas lag 
te rijpen.

In Kockengen vindt men een mooie 
oprijlaan van Leilindes voor de voorma-
lige boerderij van Veenis uit 1832 aan de 
Wagendijk 63. Deze bomen hebben we 
als NGK zo’n 10 jaar onderhouden, toen 
boer Veenis het zelf niet meer kon.

Enkele Lindesoorten
• Grootbladige Linde of Zomerlinde
• Kleinbladige- of Winterlinde
• Hollandse Linde

(kweekvorm: kruising van de Groot- 
en Kleinbladige Linde)

• Krimlinde
(wordt vaak als laanboom gebruikt)
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Hoewel de meeste weidevogels oor-
spronkelijk kustvogels zijn, komen ze 
sinds halverwege de vorige eeuw mas-
saal voor op onze insectenrijke graslan-
den. Door intensivering van de land-
bouw, bebouwing, aanleg van wegen 
enzovoort, neemt het aantal echter 
hand over hand af. Na de oorlog moest 
er veel en vooral goedkoop voedsel 
geproduceerd worden. Hierdoor mo-
derniseerde de landbouw. Hooi maakte 
plaats voor graskuil, dat veel vroeger 
gemaaid kon worden. al in mei. Graskuil 
is veel voedzamer voor de koeien dan 
hooi. Hierdoor valt het oogsten van gras 
steeds meer samen met de periode dat 
er weidevogels nestelen in het grasland.

Sinds men zich dat probleem bewust 
is (jaren ‘90), zijn er diverse vrijwillige 
weidevogelbeschermingsgroepen ont-
staan. Die proberen de vogels te be-
schermen. Zo is er ook een groep in 
Breukelen-Kockengen, verbonden aan 
de NGK. Deze groep is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers.

Wat houdt het in? Gedurende de 
maanden april t/m juni worden nesten 
op boerenbedrijven gezocht, gemar-
keerd en beschermd. Iedere vrijwilliger 
(meestal in groepjes van twee) krijgt 
een vast boerenbedrijf toebedeeld. 
Gemiddeld een à twee keer per week 
gaan ze de nesten zoeken. Dat gaat aan 
de hand van gedragswaarnemingen met 
een verrekijker en het blote oog. Wordt 
een nest gevonden, dan zetten ze er 
een stokje bij. Het nest wordt geno-
teerd en geregistreerd en aan de boer 
wordt verteld, waar de nesten zich be-

vinden. De boer kan dan met zijn werk-
zaamheden om de nesten heen werken. 
Als er vee loopt, worden er nestbe-
schermers over geplaatst. Iedere week 
worden er zo weer nieuwe nesten ge-
vonden en komen eerder gevonden 
nesten uit. Zo kunnen vrijwilligers ook 
de jongen beschermen door ze uit de 
percelen te dirigeren die de volgende 
dag gemaaid gaan worden. Ook op 
maispercelen is veel werk te doen: bv 
door de nesten aan de kant te leggen 
en weer terug te leggen als er geploegd, 
gemest en gezaaid wordt.

Dit vrijwilligerswerk is hard nodig. 
Een grutto moet ieder jaar ten minste 
twee jongen groot brengen wil de po-
pulatie in stand blijven. Dat aantal wordt 
lang niet overal gehaald. Daardoor loopt 
de gruttostand (en ook die van de an-
dere weidevogels) terug. Er zijn veel 
boerenbedrijven in de regio die weide-
vogelvriendelijk zijn. Zij krijgen een ver-
goeding van de overheid als ze, door 
rekening te houden met de weidevo-
gels, inkomensverlies lijden. Deze bedrij-

ven maaien op sommige percelen pas 
als de jongen ruim uit zijn (in juni). De 
meest voorkomende weidevogels die 
we zo kunnen beschermen zijn kievit, 
grutto, tureluur, scholekster en diverse 
eendensoorten.

Heb je interesse in vogels, heb je 
tussen april en juni tijd (gem. 1 à 2 halve 
dagen per week), en vind je het leuk om 
door te weilanden te struinen? Dan zijn 
wij op zoek naar jou.

Wat krijg je ervoor terug? Exclusief 
toegang tot de weilanden van “jouw” 
boer, vreugdevolle momenten bij het 
vinden van eieren of het zien uitkomen 
van jongen. Verbazing en verwondering 
van wat zich allemaal in de polder af-
speelt en te zien is. Bovendien draag je 
dan een steentje bij aan het behoud van 
de zo karakteristieke weidevogels in 
onze polders.

Meer informatie: José van Miltenburg, 
info@josevanmiltenburg.nl, 06-47452979
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De Natuurgroep Kockengen organi-
seert maandelijks een zgn. natuuromme-
tje voor de jeugd.
Een natuurommetje is een korte natuu-
rexcursie in de omgeving van Kocken-
gen. We kijken naar vogels, de natuur in 
het algemeen en het landschap. De 
deelnemers leren vogels en planten 
herkennen en komen meer te weten 
over de geschiedenis van het landschap.

In de afgelopen wintermaanden zijn 
we weer regelmatig op pad geweest in 
de polder, in de nacht zijn we op zoek 
gegaan naar uilen en we hebben op de 
NL-Doet dag nestkastjes gemaakt.

Op 26 oktober 2013 stond een 
fietsexcursie over de Hollandse Kade 
naar de plas De Eend bij Oortjespad op 
het programma. Met vier kinderen en 
vier volwassenen fietsten we vanuit het 
dorp de Wagendijk af en konden daar 
de eerste grote groepen met smienten 

spotten. Even verderop werden vanaf 
de Hollandse Kade grote zilverreigers, 
buizerds en grote groepen met kieviten 
en spreeuwen gezien. We besloten om 
eens alle zilverreigers die we onderweg 
tegen kwamen te gaan tellen.

Bij de plas de Eend was het nog rus-
tig met de vogels: krakeenden, wilde 
eenden, futen en een paar smienten.

Via Teckop fietsten we terug naar het 
dorp, waar we tot slot nog een mooie 
kuifeend zagen zwemmen in de Bijle-
veld.

In totaal hebben we op deze fiets-
tocht 32 grote zilverreigers geteld!

Op 14 december 2013 zijn we weer 
naar de Hollandse Kade gegaan, dit maal 
een wandeltocht. Via ‘de kade van Zilver’ 
liepen we (4 kinderen, 4 volwassenen.) 
richting de Hollandse Kade. In de polder 
Laag Nieuwkoop ontdekten we een 
slechtvalk in een van de hoogspan-

ningsmasten. Een snelle roofvogel, die 
wordt aangetrokken door de grote 
groepen overwinterende smienten in de 
polder.

Vanaf de Hollandse Kade zagen we 
in de polder diverse groepen met 
knobbelzwanen en een paar kleine zwa-
nen, veel grauwe ganzen, maar ook kol-
ganzen. En natuurlijk grote groepen met 
smienten. In het hakhout langs de Hol-
landse Kade werden winterkoning, 
koolmezen en vinken gespot.

Bij de kruising met Teckop ging de 
wandeling weer richting het dorp, bij de 
Kockengense molen werd nog een to-
renvalk gezien.

In januari werd een bijzonder na-
tuurommetje georganiseerd. In de nacht 
zijn we op zoek gegaan naar de bosuilen 
in het bos van kasteel De Haar bij Haar-
zuilens. Voor dit bijzondere natuurom-
metje was veel belangstelling: 14 kinde-
ren en 11 volwassenen.

We verzamelden ons eerst op de 
parkeerplaats naast het kasteelbos. Paul 
gaf een korte inleiding over de uilen in 
Nederland en welke uilen we die avond 
zouden kunnen horen in het bos van 
kasteel De Haar.

We gingen op zoek naar de bosuil. 
De mannetjes van deze uil laten zich 
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in deze tijd van het jaar al volop ho-
ren met hun bekende oehoe-roep om 
zo hun broedgebied af te bakenen.

De grote ijzeren poort van de kas-
teellaan werd geopend en met gespitste 
oren liep het hele gezelschap door het 
donkere bos.

Van tijd tot tijd werd er stil gestaan 
en het geluid van een roepende bosuil 
afgespeeld en dan maar afwachten of er 
een uil wilde terugroepen. Dit werd vele 
malen herhaald, echter zonder resultaat. 
Misschien was het te koud op deze 
avond?

Uiteindelijk hadden we succes en 
hoorden we een bosuil luid en duidelijk 
roepen vanuit de hoge bomen bij de 
Rijndijk.

Enigszins verkleumd, maar een bij-
zondere ervaring rijker liepen we door 
het donkere bos terug naar het start-
punt van dit natuurommetje bij nacht.

Op zaterdag 22 maart was het NL-
Doet dag, een dag waarop allerlei vrij-
willigersgroepen een activiteit organise-
ren, waarbij men samen aan de slag gaat 
voor de eigen omgeving, vereniging, 
buurthuis, school, etc.

Het Oranjefonds ondersteunt deze 
activiteiten met een financiële bijdrage.

De NGK had op deze NL-Doet dag 
een activiteit speciaal voor de deelne-
mers van de natuurommetjes georgani-
seerd: nestkastjes maken voor kool- of 
pimpelmezen.

In totaal hadden 15 kinderen zich 
aangemeld en verzamelden zich in de 
timmerwerkplaats van Jos Dijkers aan 
de Wagendijk.

Na een korte inleiding van Paul over 
de kool- en pimpelmezen en hoe je een 
nestkast in elkaar moet zetten, ging de 
groep aan de slag. Er werd hard getim-
merd, geboord en geschuurd en al snel 
waren de eerste kastjes klaar.

Ook de burgemeester kwam nog 
even langs op deze NL-Doet dag en 
kreeg uitleg van de kinderen over hoe je 
nu het beste een nestkast in elkaar kunt 
zetten. En met wat hulp is ook dat pri-
ma gelukt.

Na afloop ontving iedere nestkast-
bouwer een zoekkaart met (wilde) die-
ren in de tuin. Met deze kaart kun je o.a. 
de naam van de vogels, die bij de nest-
kast komen kijken, opzoeken.

De kinderen namen hun zelfgemaak-
te nestkasten mee naar huis om thuis 
op een mooie plek in de tuin op te 
hangen. In de komende maanden orga-
niseert de NGK weer natuurommetjes 

voor de jeugd, kijk op de website voor 
meer informatie en de data.

Het volgende natuurommetje is een 
zgn. vroege vogel excursie. Bij zonsop-
gang gaan we naar vogels luisteren en 
kijken in het bos Over Holland bij Breu-
kelen.

Wil je mee of meer informatie, neem 
dan contact op met Ben van der Horst
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In november jl. een mooie tocht ge-
maakt over Sri Lanka, het voormalige 
Ceylon, een groot eiland ten zuidoosten 
van India. Voor een vogelaar, zoals ik ben, 
een must. Door haar geïsoleerde ligging 
kent Sri Lanka vele endemen, soorten 
flora en fauna die alleen in een bepaald 
gebied voorkomen. Afhankelijk van de te 
hanteren lijst kent Sri Lanka 33 endemi-
sche vogelsoorten en het is de kunst 
om die allemaal te zien. Het is mij op 2 
soorten na gelukt.

Sri Lanka kent vele klimaatzones. In 
het globaal het zuidwesten is de wet 

zone en hier zijn nog restanten tropi-
sche regenwouden. Juist hier vindt men 
de meeste endemen. Het regent er 
meestal elke dag wel wat, maar meestal 
in de middag dus een goede dag plan-
ning is altijd te maken. In het oosten en 
het noorden zijn juist de dry zones.

Onze trip begon in het zuidwesten 
in het Sinharaja rainforest. Direct al bij 
aankomst komen we de eerste ende-
men tegen, zoals de Sri Lanka Junglefowl 
de kleurrijke Sri Lanka Blue Magpie en 
de rustende Sri Lanka Frogmouth.
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Het zuidelijk gelegen Yale NP is het 
meeste bekende en bezochte Park in Sri 
Lanka. Massaal trekt men met jeeps het 
gebied in met de hoop een Luipaard te 
zien. Het is een laaglandgebied en als je 
de hoofdroute vermijdt, zijn er ook veel 
vogels en overige dieren te zien. De 
mooie Changeable Hawk Eagle is hier 
regelmatig te zien.

Wij bezochten verder het direct aan 
de kust liggende Bundala NP met veel 
kustvogels en het Uda Walawa NP. In dit 
park is de Indische olifant vaak te zien.

Het eiland kent ook een relatief 
hoog gedeelte, waarbij een bezoek aan 
Horton Plains een must is. Hier regent 
het vaak, maar een vroeg bezoek is 
meestal goed te doen. Het is een glooi-
ende hoogvlakte waar je prima rond-
wandelingen kunt maken.

Voor liefhebbers van cultuur is Sri 
Lanka ook zeer geschikt. Wij bezochten 
een aantal plaatsen zoals Kandy, Dam-
bulla en Anuradhapura. Omdat deze 
oude steden in een drogere zone liggen 
is bezoek goed te combineren met vo-
gelen.

Nu de rust wat betreft de Tamil Tij-
gers is weergekeerd, is een bezoek aan 
het noorden van Sri Lanka nu veilig te 
doen. Het is nu mogelijk om het Wil-
pattu NP te bezoeken. Dit is het groot-
ste NP van Sri Lanka en de beste plek 
om luipaarden te zien. De Brown Fish 
Owl is hier ook overdag te zien.

Al met al een prachtig eiland en ik 
kan iedereen adviseren er eens naar toe 
te gaan. Let wel op dat je niet met een 
grote groepsreis het eiland bezoekt, dat 
betekent veel soorten missen en geen 
keuze kunnen maken wat betreft het 
tijdstip voor bezoek aan de gebieden 
e.d.

Voor direct geïnteresseerden heb ik 
wel wat reistips.
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In de donkere dagen voor de kerst or-
ganiseert de Natuurgroep jaarlijks de 
winteravondlezing. Dit jaar was gekozen 
voor een zomers, luchtig en vluchtig 
thema. Veertig Kockenezen kwamen af 
op de sprankelende belofte van kleurrij-
ke Vlinders en Libellen en zij werden 
niet teleurgesteld.

Annette van Berkel filmt al ruim 10 
jaar vlinders en libellen in Nederland 
voor De Vlinderstichting. Uit dit beeld-
materiaal maakt zij korte films van 10 
tot 20 minuten. Tijdens de lezing liet zij 
meerdere films zien en vertelde er het 
verhaal bij.

Het was een boeiende winteravond-
lezing met zomerse beelden waarbij de 
aanwezigen allerlei nieuwe aspecten van 
het vlinder- en libellenleven te zien kre-
gen.

Natuurgroep Kockengen 
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Algemeen
• De Natuurgroep bestond afgelopen 

jaar 39 jaar.
• Samenstelling bestuur:

‣ Voorzitter : Pieter Hielema
‣ Secretaris: Ben van der Horst
‣ Penningmeester : Bram Paarden-

kooper
‣ Bestuursleden algemeen:

Paul Vlaanderen, Gerard van Zuy-
len en Theo van Schie

• Het bestuur vergaderde gemiddeld 
één keer per maand.

• De Natuurgroep Kockengen bestaat 
eind 2013 uit 97 leden. Er waren 19 
vrienden. Een toename van o.a. 10 
jeugdleden. Enkele vrienden hebben 
opgezegd.

• Voor de inning van de contributie 
maken we gebruik van automatische 
incasso. Door velen is hier positief op 
gereageerd.

Nieuws en PR
• De NGK nieuwsbrief is drie keer ver-

schenen. We krijgen nog steeds en-
thousiaste reacties op onze nieuws-
brief.

• De website natuurgroepkockengen.nl 
is sinds 2010 in de lucht en wordt 
tussen de twee- en drieduizend keer 
per maand bezocht. Via Twitter zijn er 
ruim 500 volgers een deel is com-
mercieel.

• Regelmatig zijn artikelen over de Na-
tuurgroep in de plaatselijke pers ge-
publiceerd.

Educatie
• Op de ledenvergadering werd een 

lezing gehouden over ringslangen. Op 

NL-Doet dag is vervolgens een rings-
langbroedhoop in het polderreservaat 
gemaakt.

• Een lezing werd gehouden over vogels 
in de verre (kijker)

• De winteravondlezing (5e) had als 
onderwerp “Vlinders en Libellen”.

• Negen scholen zijn begeleid in het 
kader van boomfeestdag en andere 
landschapsonderhoudsdagen. Op de 
basisscholen is les gegeven. 212 leer-
lingen zijn actief geweest.

• T.b.v. de vogelexcursies is een tele-
scoop aangeschaft.

• Diverse excursies hebben plaatsge-
vonden.
‣ Voorjaarswandeling langs de 

spoorlijn in Wilnis
‣ Polderreservaat (zwarte stern en 

orchideeën)
‣ Vogelexcursie Texel
‣ Bloemrijke hooilanden bij de 

Hamtoren
‣ Oostvaardersplassen
‣ 10 x een Natuurommetje voor 

de jeugd, waarbij 17 verschillende 
jongeren zijn mee geweest. In to-
taal waren er 45 jeugdige deel-
nemers. Deelnemers die vaker 
dan 1x deelnamen ontvingen een 
vogelgids.

• Een excursie door het landschap 
werd gegeven als tegenprestatie voor 
hout dat geleverd is aan de nestkast-
commissie.

• Door de steeds grotere opkomst bij 
de excursies wordt het aantal deel-
nemers gemaximeerd in verhouding 
tot het aantal gidsen.

• Voor meerijden wordt een vergoe-
ding gevraagd (20 ct/km.: aantal mee-
rijders),

Waarneming en inventarisaties
De resultaten staan op de website.
• De bloei van rietorchissen in het pol-

derreservaat was minder dan in ande-
re jaren.

• De nachtvlinder inventarisatie in Pol-
derreservaat had gemiddeld zes deel-
nemers. Er zijn 128 macro-soorten en 
50 micro-soor ten waargenomen. 
(Macro: 2012: 91, 2011: 85 en 2010: 
71). In totaal zijn nu, gedurende 4 jaar 
inventariseren, 166 macro-soorten en 
55 micro’s waargenomen in het Pol-
derreservaat. Als bijvangst wederom 
de zeldzame satijnboogbladroller (mi-
cro). Zie verslag op de website (en 
nieuwsbrief).

• De broedvogels in de rietlanden en 
het Polderreservaat zijn dit jaar geïn-
ventariseerd. Voor resultaten zie de 
website en verslag in de nieuwsbrief.

• Weidevogels in de omgeving zijn geïn-
ventariseerd.

• De werkgroep nestkasten heeft in 
november 2012 een doorstart ge-
maakt, samen met IVN Woerden en 
andere belangstellenden. T.b.v. deze 
groep is een ladder gekocht. En via de 
beursvloer is een deal gesloten voor 
hout voor het maken van 30 nestkas-
ten.

• Maandelijks is een ganzen- en zwa-
nentelling en de watervogeltelling ge-
daan.

• Voor de zwarte stern zijn 20 vlotjes 
uitgelegd in het Polderreservaat, 
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daarop zijn 21 legsels geweest (1x 
doorstart). Met als resultaat 19 jon-

gen die uitvlogen.
• De ijsvogelwanden hebben dit jaar 

geen broedresultaat opgeleverd. De 
vogel is wel gezien.

• De roerdomp is als wintergast niet 
gesignaleerd dit jaar.

• In het najaar is voor het derde jaar 
een verzamelplaats van boerenzwalu-
wen waargenomen nabij de A2 in 
Breukelen voor trek naar het zuiden. 
Een tweede verzamelplaats is waarge-
nomen ter hoogte van Wagendijk 1.

Projecten
• Door de weidevogelgroep Breukelen/

Kockengen is in het voorjaar een 
startbijeenkomst gehouden.

• De samenwerking met SBB is nog 
steeds naar volle tevredenheid.

• Meegedaan met NL-DOET (nationale 
vrijwilligersdag), daarbij werd een 
ringslangbroedhoop gemaakt in het 
polderreservaat.

• Het maaibeheer in het polderreser-
vaat is volgens plan uitgevoerd.

• Om verstoring te voorkomen houden 
we ons in alle redelijkheid aan de vol-
gende gedragscodes:
‣ Natuurbeheer (opgesteld door 

bosschap)
‣ Natuurfotografie

Werkdagen:
• De organisatie van de werkdagen 

loopt goed door o.a. het gebruik van 
een draaiboek. Dit jaar is een risico-
analyse m.b.t. arbo toegevoegd.

• De beheersplancommissie bereidt de 
werkdagen voor.

• De opkomst op de reguliere werkda-
gen was zeer goed (26 personen ge-
middeld, zie ook bovenstaande tabel).

• De eerste werkdag werd onder-
steund door de Nationale Natuur-
werkdag met veel PR.

• Met 27 deelnemers en 5 maatschap-
pelijke stagiaires waren in totaal 
32deelnemers op deze dag.

• De NGK heeft voor de derde keer 
een actieve rol gespeeld bij het bege-
leiden van maatschappelijke stages. Er 
is deelgenomen aan een evenement 
om scholieren te interesseren en er 
zijn 9 scholieren actief geweest bij 
werkdagen. Zij hebben totaal 29 da-
gen gewerkt. Vanwege het grote aan-
bod van stagiaires konden we niet alle 
verzoeken honoreren

• Dit jaar is de zomerwerkdag afgelast 
vanwege slecht weer

• Ter voorkoming verstoring vogels 
wordt riet niet later gemaaid dan 15 
maart.

• ARBO

‣ Bij de voorbereiding van de 
werkdagen wordt een risico-in-
ventarisatie uitgevoerd.

‣ Motorzaaggebruik is alleen toege-
staan door personen die in het 
bezit zijn van een z.g. zaagbrevet. 
Zij dragen tijdens de zaagwerk-
zaamheden veiligheidskleding (incl. 
helm)

‣ Vier personen hebben een op-
friscursus motorkettingzagen ge-
volgd.

‣ Één Persoon heeft een beperkte 
cursus EHBO gedaan.

‣ Drie personen hebben de cursus 
“levensreddend handelen in het 
landschap” gevolgd.

‣ Op elke werkdag proberen we 
een BHV-er aanwezig te hebben. 
Dit is in 2013 gelukt.

‣ Via LEU hebben we veiligheids-
helmen ontvangen.

‣ Er wordt geen riet verbrand bij 
windkracht 4 of meer.

‣ Voor de kettingzagen wordt het 
mil ieuvr iendeli jke Aspen als 
brandstof gebruikt.

Oproep:
We zoeken een nieuwe stalling voor de 
gereedschapskar (zie ook de achterzijde 
nieuwsbrief).
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Tekst: Ben van der Horst

Jaar 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Aantal vrijwilligers

Aantal uren

68 77 91 105 125 116 185 134

268 277 388 396 473 517 846 598

…Jaarverslag secretariaat 2013



Je kunt je nu al opgeven voor dit unieke
Natuurgroepgebeuren, dat zal plaatsvinden

in het Hemelvaartweekend
van woensdag 28 mei t/m zondag 1 juni
op een boerencamping in Helenaveen.

Opgeven via de mail bij Gerard van Zuijlen: 
gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl

Jubileum Natuurgroepweekend
natuurgebied De Peel met Hemelvaart
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In 2013 heeft de NGK voor het vierde 
jaar nachtvlinders geïnventariseerd in 
het Polderreservaat Kockengen. In de 
periode april t/m oktober werden 
maandelijks het vanglaken en de lichtval-
len in het Polderreservaat opgesteld en 
nachtvlinders gevangen en gedetermi-
neerd.

Na vier jaar inventariseren hebben 
we al een aardig beeld van de soorten-
rijkdom, maar volledig is de waarne-
mingslijst nog lang niet, ook in 2013 zijn 
er ook weer veel ‘nieuwe soorten’ aan 
toegevoegd.

In 2013 zijn we, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, er in geslaagd om elke 
maand een avond te inventariseren. 
Ondanks het koude voorjaar van 2013. 
Regelmatig moesten we een geplande 
inventarisatie-avond opschuiven vanwe-
ge het slechte weer. Uiteindelijk werd 
het weer na half juni beter en kregen 
we een paar prachtige zomermaanden 
met veel nachtvlinders.

Zo werden er op de inventarisatiea-
vond van augustus 69 soorten macro’s 
en 26 micro’s gevonden, een record 
aantal gevonden soorten voor één 
avond.

In 2013 hebben we in totaal 128 
macro-nachtvlindersoorten gevonden in 
het Polderreservaat.

Daarbij konden we 32 nieuwe soor-
ten noteren voor de totaallijst van het 
Polderreservaat.

Deze totaallijst staat nu na 4 jaar 
inventariseren op 166 macro-soorten.

Sinds 2012 proberen we ook de 
micro-nachtvlindersoorten te noteren. 
Een grote groep van kleine tot zeer 
kleine nachtvlindertjes, die moeilijk te 
determineren zijn. Vaak wordt dit ach-
teraf gedaan op basis van gemaakte fo-
to’s.

In 2013 zijn er 50 micro-soorten 
gevonden. Op de totaallijst (na 2 jaar) 
staan er nu 55 soorten. De overzichts-
lijst van alle gevonden nachtvlindersoor-
ten is op de website van de NGK na te 
lezen (micro-soorten, macro soorten).

De totaallijst geeft na 4 jaar inventa-
riseren inmiddels een aardig overzicht 
van de soorten, die in het Polderreser-
vaat voorkomen. De families van de 
Spanners en de Uilen zijn het beste ver-
tegenwoordigd met resp. 47 en 83 
soorten.

Natuurgroep Kockengen 
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Splinterstreep

Rookkleurige worteluil

Nachtvlinderinventarisatie Polderreservaat 
Kockengen 2013

Hermelijnvlinder

Lindeherculesje
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Binnen deze twee families zien we 
een relatief klein aantal (zeer algemene) 
soorten elk jaar, de overige soorten 
worden onregelmatig waargenomen. Pas 
na jarenlang inventariseren kunnen we 
dan iets zeggen over het voorkomen 
van de soort in het Polderreservaat en 
de trends.

Opvallend is nu al wel, dat de Uilen-
familie veel beter vertegenwoordigd is 
in het Polderreservaat dan de Spanners. 
Van beide families komen er ongeveer 
265 soorten voor in Nederland.

In het afgelopen seizoen van 2013 
zijn er 32 nieuwe macro-soorten aan de 
totaallijst van het Polderreservaat toe-
gevoegd.

Bij deze nieuwe soorten waren veel, 
voor Nederland, algemene soorten, 
maar ook enkele zeldzame soorten zo-
als Lindeherculesje, Bijvoetdwergspan-
ner, Hermelijnvlinder, Splinterstreep en 
de Rookkleurige worteluil.

Bij de micro-soorten mag de specta-
culaire waarneming van de Satijnboog-
bladroller zeker niet onvermeld blijven. 
Een voor Nederland zeer zeldzame 
soort.

Dit vlindertje is in de vorige eeuw 
slechts 4 keer eerder waargenomen in 
Nederland. De rupsen leven op katten-
staart, een vrij algemene oeverplant. Het 
is dan ook niet duidelijk, waarom dit 
vlindertje zo zeldzaam is in Nederland. 
Maar wel heel bijzonder dat het nu al 
twee jaar achter elkaar (2012 en 2013) 
in het Polderreservaat Kockengen is 
waargenomen.

In 2014 gaan we door met nacht-
vlinders inventariseren in het Polderre-
servaat, van april t/m oktober meestal 
op de eerste vrijdag van de maand. Af-
hankelijk van het weer, bij regen of te-
veel wind schuiven we de inventarisatie 
door naar een ander geschikt moment.

Als je een keer aanwezig wilt zijn bij 
het nachtvlinders inventariseren, kun je 
je aanmelden bij Theo van Schie.

Op de inventarisatieavonden in de 
zomermaanden (juni, juli, augustus) 
worden de meeste soorten gezien. De 
avonden starten om 23.00 uur en lopen 
door tot 02.00 uur of later, afhankelijk 
van het weer en de ‘opkomst’ van de 
nachtvlinders. Maar je kunt ook een deel 
van de avond aanwezig zijn.

Na aanmelding krijg je meer informa-
tie over locatie, tijd, de materialen die je 
moet meenemen, etc.

…Nachtvlinderinventarisatie 2013 Natuurgroep Kockengen 
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Tekst: Theo van Schie
Foto’s Ruud van Middelkoop

Bijvoetdwergspanner

Satijnboogbladroller

Lindeherculesje
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Het telgebied is van de Ir. Enschede-
weg tot Oud Aa en van de N401 tot 
aan de Geerkade, Veenkade en Boter 
wal.
Het is moeilijk om uit deze gegevens 
harde conclusies te trekken.
Ook andere gegevens zijn nodig, b.v. 
temperatuur, sneeuw en ijs, niet alleen 
van Nederland, maar ook van Noord 
-Europa.

Wat duidelijk opvalt is, dat de Grote 
Zilverreiger toeneemt.
Wel is de Blauwe Reiger moeilijker waar 
te nemen vanwege o.a. een betere 
schutkleur en de vogel is minder be-
weeglijk.
De laatste jaren nemen de aantallen 
ganzen toe en de aantallen Knobbel-
zwanen af.
Dit jaar was het een zachte winter, maar 
bij een strenge winter, als ook de Oost-
zee en het IJsselmeer dichtgevroren zijn 
met een dik pak ijs, zijn de aantallen 
Knobbelzwanen rond Kockengen aan-
merkelijk hoger.

Ganzen-, reiger- en zwanentellingenNatuurgroep Kockengen 
Voorjaar 2014
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Tekst: Paul Vlaanderen
Foto: Hayo Baan



In het kader van de NL doet actie had 
de Natuurgroep Kockengen de lokale 
jeugd uitgenodigd om samen nestkastjes 
te maken. Groot was de verrassing, toen 
ook de burgemeester op de stoep 
stond.

Lokale aannemer Jos Dijkers had zijn 
bedrijf opengesteld, zodat de kinderen 
lekker onder dak konden werken en om 
tien uur waren de kinderen (20) alle-
maal aanwezig. Paul Vlaanderen opende 
de ochtend en vertelde de kinderen, 
welke plankjes te gebruiken zodat er 
een mooie nestkast gemaakt kon wor-
den. Er kon gekozen worden voor een 
nestkast voor een Pimpelmees of een 
Koolmees. En al snel was het een ge-
timmer van jewelste.

Rond half elf kwam de burgemeester 
van de Gemeente Stichtse Vecht Mirjam 
van ’t Veld langs en die ging meteen 
meedoen. Dat viel nog niet mee en ze 

moest flink geholpen worden. Gelukkig 
weten de kinderen van Kockengen heel 
goed, hoe je moet timmeren.

Na afloop kregen alle kinderen (en 
de burgemeester) de zelfgemaakte 
nestkast en een mooie zoekkaart mee, 
waarop alle (wilde) dieren in de tuin 
staan.

En dan is het natuurlijk spannend of 
de nestkast ook echt gebruikt gaat wor-
den. En als er echt een mees of andere 
vogel in de nestkast gaat broeden is het 
natuurlijk heel spannend om alle activi-
teiten van dichtbij te kunnen volgen in je 
eigen tuin.

Deze NL-Doet dag werd georgani-
seerd door de Natuurgroep Kockengen 
en mede mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van het Oranjefonds 
en de medewerking van Tuls Elektro-
techniek en Bouwbedrijf Jos Dijkers.

Natuurgroep Kockengen – Voorjaar 2014

Kockengense kinderen leren de burgemeester nestkastjes maken

Tekst: Pieter Hielema
Foto’s: Agnes Vlaanderen
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De Natuurgroep is op zoek naar een 
nieuwe stalling voor onze gereedschaps-
kar. Reden hiervan is dat de boerderij 
met de huidige stalling op termijn wordt 
verkocht.

Weet je een geschikte plek (binnen 
of overkapping), waar de kar een-
voudig opgehaald en weggebracht 
kan worden, neem dan contact op met 
Ben van der Horst.

Stalling gereedschapskar gezocht

De jaarlijkse contributie van 
€ 10 of de vriendenbijdrage van 
€ 20 per jaar wordt in januari 
van elk jaar door de Natuur-

groep automatisch van je bank-
rekening geïncasseerd. Daar 

waar dit anders afgesproken is 
neemt de penningmeester zelf 

contact met je op.

De maten van de kar zijn: 3m x 1,5m x 2m (lxbxh).
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