
1. Hoe lang bestaat De Korhaan en 
wat was de reden om te starten?
Het blad De Korhaan bestaat vanaf maart 
1967, dus komend voorjaar 50 jaar.

2. Onze doelstelling
In feite is die nog steeds hetzelfde. Men-
sen laten genieten van, en in contact 
brengen met vogels, in de eerste plaats 
in ons werkgebied. De herkenningscur-
sussen zijn bijna vanaf het begin een be-
langrijke opstap naar het lidmaatschap.
De technische mogelijkheden om een 
blad uit te geven zijn enorm toegeno-
men: van een vlekkerig gestencild en 
aan elkaar geniet blaadje in de beginja-
ren naar een in offset gedrukt zwart-wit 
tijdschrift en nu zelfs naar een full co-
lour magazine. Een wereld van verschil. 
Maar toch mogen we hierdoor niet 
naast onze schoenen gaan lopen. De 
eerste functie blijft om onze levendige 
vereniging in al haar verscheidenheid in 
woord en beeld naar voren te brengen. 
Naast het ‘werk’ dat het vogels tellen 
en nestkasten beheren met zich mee 
brengt, is recreëren tijdens excursies en 
reizen minstens zo belangrijk. Natuur-
lijk zie je daar de neerslag van terug in 
De Korhaan. Daarmee breng je liefde 

voor vogels bij. Mooi toch wanneer dat 
weer uitmondt in het meewerken aan 
een beheerstaak?

3.Wat hebben we bereikt?
Al die jaren is het blad met grote regel-
maat uitgekomen. Met zoveel kundig-
heid binnen onze gelederen en met een 
redactie, die er in wisselende samen-
stelling steeds zin in had om dit blad 
te maken. Zo zijn we jaren doorgegaan. 
Regelmatig lieten we ons bijstaan door 
grafisch ontwerpers en (cartoon-) teke-
naars. Op de voorkant konden we lange 
tijd niet om de al dan niet gestileerde 
Korhoenders heen.

4. Grote veranderingen? Schok-
kende gebeurtenissen?
Behalve dat De Korhaan door verbeter-
de technische mogelijkheden soms in 
een nieuw jasje werd gestoken, zijn er 
geen opzienbarende veranderingen te 
noemen. We moeten nu zelfs oppas-
sen, dat we ons niet gaan meten met 
de grote glossy natuurtijdschriften, 
waar foto’s in staan om van te likke-
baarden. Zeker krijgen foto’s een steeds 
belangrijkere plaats. Maar een foto van 
een controleur op een trappetje bij een 

nestkast, is mogelijk esthetisch van 
mindere kwaliteit dan de foto van een 
overscherende bosuil. Toch als de foto 
van die controleur bij het verhaal past, 
wordt hij geplaatst.

5. Vogelsoorten die 50 jaar geleden 
speciale aandacht kregen.
In de oude Korhanen kregen de bijzon-
dere waarnemingen meer aandacht, 
dan nu. Was er een reuzenstern bij 
Muiden gespot, dan werd daar een heel 
artikel aan gewijd. En ook van de noten-
krakerinvasie in 1967 werd uitgebreid 
verslag gedaan. Hoe ze soms meeliepen 
met de paardrijdende kinderen vanaf 
de manege en weer terug. In het tijd-
perk van waarnemingen.nl en alle app’s 
zetten we een bijzondere vogel niet zo 
gauw meer in een blad dat eens in de 
drie maanden verschijnt.

6. Toekomst
Laten we elkaar op alle manieren scherp 
houden, dan kan De Korhaan nog 50 
jaar mee. Of ontvangt u het blad liever 
digitaal op uw laptop? Ook dat is nu al 
mogelijk, maar bijna alle leden geven 
toch de voorkeur aan deze papieren 
versie.

Grutto Andrea Rietbergen

De Korhaan, onderdeel van de Werkgroep Communicatie

De Werkgroepen
Of het nu om kennisverrijking gaat, of om onderzoek naar broedgevallen en verspreiding van vogels, het 
platform waar al dat werk gedaan wordt, dat zijn de werkgroepen. Aan de hand van zes vragen zijn alle werk-
groepen in de gelegenheid gesteld om zich te profileren. De vragen gingen over het begin van de werkgroep, 
de doelstelling, bereikte mijlpalen, veranderingen in beleid, op welke vogelsoorten richtte de werkgroep zich 
aanvankelijk? En tenslotte: hoe ziet jullie werkgroep de toekomst? Op de pagina’s 49 tot en met 56 komen 
achtereenvolgens De Korhaan, de Werkgroep Zwaluwenonderzoek, de Werkgroep Weekendexcursies en de 
Werkgroep Nestkasten aan bod. Werkgroepen die niet in dit overzicht zijn opgenomen krijgen uiteraard nog 
de gelegenheid zich in één van de komende nummers van De Korhaan te presenteren.
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Vanaf de oprichting van de Vogelwerk-
groep in 1967 wordt al aandacht ge-
schonken aan zwaluwen. Aanvankelijk 
gebeurde dit onder de paraplu van de 
zogeheten Commissie Avifauna, De 
naam Werkgroep Zwaluwenonderzoek 
verschijnt voor het eerst in 2012. Deze 
werkgroep bezit drie zwaluwkringen: 
Huizen, Hilversumse Meent en Ankeveen.
De werkgroep heeft als doel zich in te zet-
ten voor de belangenbehartiging van de 
gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw 
en oeverzwaluw. Het komt er op neer, 
dat zo veel mogelijk gegevens worden 
verzameld over de broedvogelaantallen 
van deze soorten. Tegelijkertijd wordt 
er naar gestreefd beschermende maat-
regelen te nemen . Deze doelstelling is 
altijd onveranderd gebleven. De boeren-
zwaluw en de huiszwaluw staan als ge-

voelige soort op de Rode Lijst. De oever-
zwaluw was op de lijst in 2004 nog een 
kwetsbare soort , maar komt daar in 2014 
niet meer op voor. In het onderstaande 
wordt van de vier soorten weergegeven 
wat we weten over hun populatiever-
loop en wat er is gedaan om ze helpen.

Gierzwaluw
Deze soort staat op geen van de twee 
versies van de eerder vermelde lijsten. 
In de Avifauna van Midden Neder-
land (Alleyn et al. 1971) en Atlas van 
de Nederlandse broedvogels (Teixeira, 
red. 1979) is sprake van een afname. 
Ook in onze eigen avifauna (Jonkers et 
al. 1987), die het gebied tussen Vecht 
en Eem bestrijkt wordt die aangege-
ven. De populatie leek onder druk te 
staan, maar of dit werkelijk zo was, 

kon niet worden aangetoond. Het pro-
bleem is nog steeds, dat de soort zo 
moeilijk te inventariseren is. Wel was 
duidelijk, dat geschikte broedplaatsen 
in hoog tempo verdwenen. Bij dichter 
Jan van Nijlen leidde dit tot de vol-
gend hartenkreet over de gierzwaluw:

De zwaluw

Ik vlieg, ik schrei,ik ben geboren

Ik leef voor immer in het azuur.

Maar in het vredig avonduur

Zoek ik tevergeefs een toren

De Vogelwerkgroep besloot te helpen 
door vervangende nestgelegenheid aan 
te bieden. Er kwam in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een gierzwaluwen-
project (De Soete 1988). Speciale dak-
pannen, nestkasten, neststenen, van 
alles werd geprobeerd. Het probleem 
was dat de gierzwaluwen het aanbod 
slechts af en toe of helemaal niet ac-
cepteerden. Dit was geen stimulans. 
Ondanks de stroom aan informatiema-
teriaal en de inzet zakte de projectgroep 
in de loop van de jaren als een plum-
pudding in elkaar. Een opsteker was nog 
niet zo heel lang geleden het initiatief 
van good old Roel Huizenga, die in Hui-
zen door gierzwaluwnestkasten op te 
hangen en daar lokgeluid bij af te spe-
len gierzwaluwen tot broeden kreeg.
Er is weer hoop. In een aantal gemeen-
te in Nederland zijn gierzwaluwtillen 
gebouwd, ook wel gierzwaluwhotel of 
–toren genoemd. Wellicht zi jn er ook 
mogelijkheden om iets dergelijks in 
onze regio te realiseren. Wie zijn er be-
reid om mee te denken en te helpen?

Er is weer hoop. In een aantal gemeen-
te in Nederland zijn gierzwaluwtillen 
gebouwd, ook wel gierzwaluwhotel of 
–toren genoemd. Wellicht zi jn er ook 
mogelijkheden om iets dergelijks in 
onze regio te realiseren. Wie zijn er be-
reid om mee te denken en te helpen?

Boerenzwaluw   Jaap Bikker  

Werkgroep Zwaluwenonderzoek:

Zwaluwstand wordt al lang gemonitord en beschermd
Dick A. Jonkers
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Boerenzwaluw
De werkgroep vertegenwoordigt ook de 
belangen van de boerenzwaluw. Nog 
steeds is hij een vrij talrijke broedvogel, 
al staat zijn positie wel onder druk. In 
tegenstelling tot de huis- en oeverzwa-
luwen worden hiervan geen jaarlijk-
se tellingen uitgevoerd van het aantal 
broedparen. Dat is geen sinecure want 
het is geen kolonievogel en broedt ver-
spreid en verscholen op allerlei enigs-
zins schemerige tot donkere plekken in 
het buitengebied. Dat kunnen schuur-
tjes, bedrijfsgebouwen, agrarische op-
stallen en dergelijk zijn, maar ook on-
der bruggen. Een heel karwei om die 
nesten allemaal op te sporen. Boven-
dien zijn sommige agrariërs er niet van 
gediend als er volk van erf tot erf gaat in 
verband met het mogelijk overbrengen 
van dierziekten, waaronder vogelgriep.

Een en ander wil nog niet zeggen, dat 
we de boerenzwaluw aan zijn lot over-
laten. We propageren met name in het 
agrarisch gebied bij welwillende boeren 
het aanbrengen van nestplankjes, die 
deze zwaluwen graag gebruiken. We de-
len flyers uit en leveren indien gewenst 
ook werktekeningen of informatiema-
teriaal voor schoolgaande kinderen. 
Daarnaast propageren we het aanbren-
gen van nestelplekken onder bruggen. 
Dat gebeurt zelfs bij golfterreinen in 
waterrijke gebieden. Totaal gaat het in 
onze regio om enkele honderden voor-
zieningen: nestplanken, neststeuntjes 
en -hokjes. In de Eempolders is Gert 
Bieshaar de grote animator, die ook het 
populatieverloop volgt. In Het Vogel-
jaar is door ons in specials van niet al-
leen de boeren, maar ook de huis-en oe-
verzwaluw gepubliceerd over ons werk.

Huiszwaluw
De aantallen broedvogels hiervan wor-
den als sinds 1978 jaarlijks geteld. Deze 
monitoring geeft een goed inzicht in het 
populatieverloop. De aantallen kunnen 
sterk schommelen. Die fluctuaties heb-
ben vooral te maken met de situatie in 
het overwinteringsgebied in Afrika. Zij 
komen meestal overeen met door So-
von gepubliceerde data, die overigens 
een stijgende lijn laten zien sinds 2004. 
Als onze tellingen afwijken, dan zou-
den die te maken kunnen hebben met 
regionale ontwikkelingen. Topjaren met 
aantallen van meer dan 1000 broedpa-

ren komen sinds 1991 niet meer voor. Er 
was sindsdien een afname van enkele 
honderden broedparen, die wel rond 
een bepaald niveau blijven schomme-
len. Een heel goed jaar dat het niveau 
van begin jaren negentig enigszins be-
nadert was 2014 met 968 nesten. Niet 
iedereen is blij met een vestiging van 
huiszwaluwen. Dat heeft er in het verle-
den wel eens toe geleid, dat men nesten 
verwijdert. Een kolonie of enkele nesten 
kunnen verdwijnen doordat de omge-
ving van hun nest in een donkere kleur 
overgeschilderd wordt. Verder door 
afbraak en nieuwbouw van panden. 
Om het verlies enigszins te compen-
seren heeft de Zwaluwkring Huizen in 
2010 en daarna op drie gunstig gelegen 
plekken dicht bij het Gooimeer zwa-
luwtillen geplaatst. In 2015 ging aan 
een ervan een paar broeden. In 2016 
vestigden zich aan een van de andere 
tillen drie paren (Pieren-Olijhoek 2015).

Oeverzwaluw
Net als de huiszwaluw is de oever-
zwaluw een gevoelige soort. Hij is een 
cultuurvolger, die afhankelijk is van 
bouw- en graafactiviteiten van de mens. 
Bovendien heeft hij steile wanden no-
dig waar hij in het bodemmateriaal kan 
graven om een nestpijp te maken. Van 
de oeverzwaluw zijn al sinds het begin 
van de twintigste eeuw gegevens be-
kend uit de regio. Er bevond zich vol-
gens een mededeling in het tijdschrift 
De Levende Natuur (jrg.10: 97-98) in 
1905 een kolonie op de vuilnisbelt bij 
de Hilversumse Meent. Die was daar 
op dezelfde plaats in 1911 nog aan-
wezig (DLN 16: 567). Het was toe nog 
een schaarse broedvogel in het gebied. 
Later kwam daar verandering met de 
toenemende mogelijkheden als gevolg 
van menselijke bezigheden. Creatief 
als ze waren, ontdekten ze mogelijk-
heden in luchtverversingskokers van 
bunkers en in kazematten. Gouden tij-

den braken aan in de tijd dat zandaf-
gravingen plaatsvonden. In de jaren 
zestig waren er, verspreid over het ge-
bied tussen Vecht en Eem, een tiental 
kolonies met in totaal zo’n 800 paren.

In 1970 was er een topkolonie met 300 
(!) paren in een zandafgraving, die geëx-
ploiteerd werd door de Kalkzandsteen-
fabriek Rijsbergen bij Huizen, die daar 
nog steeds in bedrijf is. Nu heet dat 
gebied Groeve Oostermeent en is ei-
gendom geworden van het Goois Na-
tuurreservaat (GNR). Er is nog steeds 
een.steil wandje aanwezig, dat iedere 
winter in orde wordt gemaakt voordat 
de oeverzwaluwen weer in ons land 
arriveren. De oude nestgaten worden 
opgevuld met zand. Er broeden tegen-
woordig van jaar tot jaar op die locatie 
vele tientallen paren oeverzwaluwen.

Na het hiervoor genoemde jaar kelder-
de de stand met als oorzaak verslech-
terde leefomstandigheden in de win-
terkwartieren, in de Sahelzone, onder 
de Sahara, waar grote droogte heerste. 
Hoewel daar een armzalige begroeiing 
voorkomt, leven er veel insecten, die 
een belangrijke voedselbron vormen 
voor de overwinteraars. Wanneer er ex-
treem veel regen valt, heeft dat invloed 
op de overlevingskansen. Gedurende 
een aantal jaren keerden weinig vogels 
terug met als resultaat dat van 1971 tot 
en met 1976 de totaal-aantallen vari-
eerden tussen zo’n 50 tot 200 broedpa-
ren. Een verbetering vond plaats in 1977. 
Vanaf dat jaar begon de Vogelwerkgroep 
met het jaarlijks vastleggen van het 
aantal broedparen. De reeks begon met 
400 paren, waarna de aantallen schom-
melden. De populatie nam sterk af na 
1983, waarna in 1985 een dieptepunt 
volgde met slechts 60 paren. In het tijd-
vak met de reguliere tellingen nam de 
bescherming toe en werden broedwan-
den gecreëerd. Er volgde een gat in de 
reeks door desinteresse en nalatigheid.

In 1990 werd opnieuw begonnen 
en we werden niet vrolijk van de si-
tuatie. Er waren in dat jaar slechts 
twintig nesten aanwezig. Langzaam 
maar zeker nam het aantal broedpa-
ren toe. Vanaf 1997 waren er jaarlijks  
wisselende aantallen van enkele tot 
vele honderden broedparen. Topja-
ren waren 2000, 2008 en 2016 met  

  Oeverzwaluwen Groeve Oostermeent
    Hugo Weeenen
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respectievelijk 732, 620 en 844 vesti-
gingen

Die gunstige ontwikkelingen kwamen 
mede tot stand door de bijdrage van 
kunstwanden en het jaarlijks broedklaar 
maken hiervan. Ook werden er meer 
natuurlijke wanden door onze leden en 
door vrijwilligers van GNR aangelegd. 
De Werkgroep Landschapsbeheer Nar-
dinclant hielp mee bij het onderhoud.
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Joke zorgt wel dat op een vogelkamp in Z-Limburg vlaaien te verdelen zijn   

Weekendexcursies van de Vogelwerkgroep 
Wobbe Kijlstra in gesprek met Joke van Velsen

In De Korhaan van november staat 
een verslag van het laatste najaars-
weekend op Texel. Enthousiast wordt 
verteld over de ervaringen, de loca-
ties en bijzondere waarnemingen. 
Hier kijken de ruim 50 deelnemers 
ongetwijfeld met plezier op terug.
De thee en zelf gebakken taart staan 
klaar als ik kom om meer te horen over 
de weekendexcursies. Op tafel liggen 
een paar verslagen van weekendexcur-
sies uit de oude doos -met dank aan 
www.natuurtijdschriften.nl)- en voor-
dat ik ook maar iets kan zeggen wijst 
Joke me op de prachtige tekeningen 
van Ronald Sinoo die de verslagen op-
sieren en noemt ze namen van oud-ge-
dienden die in het verleden heel veel 

hebben betekend voor de Vogelwerk-
groep. Ze ziet mij ongerust kijken, waar 
gaat dit interview naar toe? Joke glim-
lacht en vraagt vervolgens;: “Vertel, 
wat wil je weten jongeman?” Opge-
lucht pak ik mijn aantekeningen en ver-
telt Joke aan de hand van mijn vragen.

Vanaf de start van de Vogelwerkgroep 
werden er excursies georganiseerd. De 
weekendexcursies waren en zijn ei-
genlijk nog steeds bedoeld om veel 
vogels te zien en liefst ook soorten, 
die normaal niet in het werkgebied te 
zien zijn. De voor- en najaarstrek zijn 
de ideale momenten en reden dat er 
in het voorjaar (meestal april) en na-
jaar (oktober) een weekend wordt ge-

organiseerd. De bestemming wordt in 
overleg met de excursieleiders bepaald. 
Om goed te kunnen genieten van de 
vogeltrek waren de Waddeneilanden 
en Zeeland favoriete bestemmingen. 
Weekendexcursie naar gebieden lan-
dinwaarts als Zuid Limburg, de Ach-
terhoek of een uitstapje naar de Hoge 
Venen (B) waren minstens zo bijzonder.

In 1978 is Joke door het bestuur ge-
vraagd de coördinatie van de excursies te 
verzorgen. In die tijd waren het nog echt 
weekendexcursies met zaterdagochtend 
vertrek en zondagavond afsluiten met 
een gezamenlijke maaltijd. Later zijn het 
excursies van vrijdag t/m zondag gewor-
den. In het bestuur en de ledenvergade-
ring werd geregeld over de bedoeling van 
de excursies gesproken. Zo merkt Dick 
Jonkers in de jaarvergadering van 1973 
op dat ‘de deelneming aan de excursies 
zijns inziens te wensen overlaat en dat 
deze bedoeld zijn om de kennis van de 
leden op een hoger peil te brengen’.
“Klopt, dat is zeker waar”, zegt Joke. “Het 
laagdrempelig met elkaar vogels kijken, 
je welkom voelen, ook als je nog niet zo 
veel weet, en de gezelligheid zijn min-
stens zo belangrijk. Voor veel leden zijn 
de excursies en de weekendexcursies de 
entree van de Vogelwerkgroep”. En over 
maaltijden zegt Joke: “Mede hierom heb 
ik gelijk afscheid genomen van de blik-
ken nasi die als voedsel meegingen en 
zijn we zelf voor ons eten gaan zorgen”.

De weekendexcursies zijn een van de fenomenen die de Vogelwerkgroep rijk is. Als je meer wilt weten 
over de geschiedenis van de weekendexcursies, is er één iemand bij wie je moet zijn en dat is Joke van 
Velsen. Van 1978 tot 2008 was zij coördinator van de excursiegroep en heeft ze met de werkgroep 
de excursies van de Vogelwerkgroep georganiseerd. Er zijn er die Joke ‘de moeder van de Vogelwerk-
groep’ noemen. Als je ziet hoe ze nu samen met een klein groepje mensen zorgt voor de catering bij 
alle lezingen en andere activiteiten in de Infoschuur is daar zeker wat voor te zeggen.
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Dertig jaar achter elkaar twee weeken-
dexcursies per jaar verzorgen, dat is een 
onvoorstelbare hoeveelheid boterham-
men die gesmeerd moesten worden, om 
over het aardappelschillen maar te zwij-
gen”. Van zelf koken werd de stap gezet 
naar het warme eten bestellen en inmid-
dels is de ontwikkeling doorgegaan, ook 
voor de verblijfslocaties. Van jeugdher-
bergen en kampeerboerderijen naar het 
laatste weekend op Texel in een hotel. 
De vraag om comfort is natuurlijk toege-
nomen in de afgelopen 50 jaar en mee-
gegroeid met de welvaart. Het is logisch 
dat de Vogelwerkgroep daarin mee gaat.
De weekendexcursies hebben altijd op 
warme belangstelling kunnen rekenen. 
Met zo af en toe een dipje, kon je bij 

de organisatie uitgaan van rond de 50 
deelnemers. Vast punt in de mix van 
veel zien, gezelligheid en ‘leren’. Voor 
dat laatste wordt regelmatig een loka-
le spreker uitgenodigd om wat te ver-
tellen over het gebied. Een boswachter, 
terreinbeheerder of iemand van de lo-
kale vogelwerkgroep, altijd was er wel 
iemand bereid om te vertellen over het 
gebied. Wat dit betreft beschikken we 
als Vogelwerkgroep inmiddels over een 
uitgebreid netwerk.

Joke zegt: “Het is indrukwekkend om 
30 jaar de weekendexcursies te hebben 
mogen organiseren”. Als laatste ben ik 
benieuwd of het lastig is geweest om 
hier afscheid van te nemen. “Best wel,” 

reageert Joke. “In het begin wil je het 
overdragen. Maar je moet er voor uit-
kijken, dat dit niet overkomt als ‘over je 
graf heen regeren’. Het heeft best wel 
wat tijd gekost. Tegelijk is het heel mooi 
te zien, dat anderen het stokje hebben 
overgenomen. En met Wouter, die nu de 
excursies coördineert, blijft het enthou-
siasme onder de leden en de excursielei-
ders onverminderd groot.
Het is inmiddels zo laat geworden dat ik 
graag gebruik maak van de uitnodiging 
om te blijven eten.

Joke van Velsen, de moeder van de Vo-
gelwerkgroep, als er iemand is, die voor 
die titel in aanmerking komt is zij het 
wel!

Ronald, 16 jr oud, hangt even een bosuilenkast op
 Jan van der Geld  

Bijna 60 jaar nestkastcontroles, dat roept herinneringen op bij Ronald Beskers en Jan van der Geld
 Paul Keuning  

Goois Nestkasten Onderzoek 
- Wobbe Kijlstra noteert

Op mijn vraag een paar vragen te 
beantwoorden over de werkgroep 
nestkasten, reageerde Ronald Be-
skers met ‘kom maar langs, dan ver-
tel ik je wel een en ander’. Zo gezegd 
zo gedaan. Een paar vragen werd 
een heel gesprek en drie uur later 
ging ik naar huis met tal van aan-
knopingspunten voor een artikel.

Zou de vogelwerkgroep er ooit zijn 
gekomen als er geen nestkasten-
werkgroep was?

Waarom was het nodig het Gooi vol 
te hangen met nestkasten en waar-
om vind je ze op het ene terrein wel 
en het andere niet? Wat heeft het 
nestkastenonderzoek opgeleverd en 
is er nog hoop voor de toekomst?
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Nestkasten de bakermat van de 
vogelwerkgroep
Vanaf 2005 coördineert Ronald Beskers 
de ‘werkgroep nestkasten’. Zijn betrok-
kenheid gaat veel verder terug, naar be-
gin jaren ‘60 toen de NJN afdeling Labla 
(Laren Blaricum) de nestkastcontrole op 
verzoek van het GNR overnam. Het idee 
om in het Gooi nestkasten te plaatsen 
stamt uit de jaren ‘50 toen de toenma-
lige rentmeester Boelen naar voorbeeld 
van Staatbosbeheer het initiatief nam 
om op de terreinen van het GNR nest-
kasten te plaatsen.
Onderzoeksvragen als: “Welke soorten 
maakten gebruik van de nestkasten? 
Hoeveel eieren werden gelegd en kwa-
men ze uit?” U raadt het al, het beant-
woorden van die vragen, dat is niet iets 
dat je er als boswachter zo maar even bij 
doet. Al snel werd contact gelegd met 
Jan van der Geld en zijn buurjongen Ton 
Metselaar met de vraag of de NJN af-
deling Labla wilde helpen. De jongeren 
pakten de nestkastcontrole enthousiast 
op en in 1963 verscheen het eerste ver-
slag.
Het is bijzonder te bedenken dat het in 
die tijd volkomen vanzelfsprekend was 
dat je als jongere ‘buiten actief’ was. 
Nu moet er iets als Pokémon Go op de 
markt komen om de kinderen naar bui-
ten te krijgen en dan turend naar een 
beeldscherm.

“Kijk”, zegt Ronald en hij pakt er een van 
zijn zakboekjes met aantekeningen bij, 
“hier 1 februari oprichting Vogelwacht 
Gooi eo met als voorzitter de heer Smits 
en één commissie, namelijk die van de 
nestkasten met Gerrit Jaspers als voor-
zitter.” Interessant dat gesproken werd 
over Vogelwacht en nog niet over Vogel-
werkgroep.
Daarna gaat het boekje van Ronald ver-
der met aantekeningen van de nest-
kastencontroles, waaronder 18 februari 
1967 avondexcursie met controle De 
Beek, opkomst 1 man en 2 kinderen. 
Zo’n avond waarop de controleur zijn 
hand in de kast steekt, hoopt een grote 
bonte specht te pakken, maar dan een 
eekhoorn aan zijn vingers heeft hangen. 
Dat waren van die avonden waarop ik 
midden in de nacht thuis kwam, bestraf-
fend werd toegesproken door mijn moe-
der, want de volgende ochtend was het 
wel gewoon weer schooltijd. Later in het 
seizoen volgen in het boekje eindeloze 

reeksen met de resultaten van de net-
kasten (soort, aantal eieren, datum enz).

Terug naar de Vogelwerkgroep, in 1968 
sluiten de CJN en NJN afdelingen Hilver-
sum zich aan onder leiding van Eduard 
Osieck. Ook nu nog bekende mensen als 
Harry de Rooij, Bob van Poelgeest, Jel-
le Harder en Rob Moolenbeek zijn daar 
bij. Eigenlijk begon iedereen met de 
nestkasten. Niet alleen het controleren 
had de aandacht, ook het maken van die 
nestkasten. Naast de nestkastengroep 
werden ook bij GNR weer nestkasten 
gemaakt en gecontroleerd. Daar waren 
Dick Jonkers en Gerrit Jaspers de kartrek-
kers. In 1972 hingen er 1.677 nestkasten 
in het Gooi.
De seizoenen verliepen volgens een vast 
patroon. De eerste koolmees begon op 
17 april, de pimpelmees een of twee da-
gen eerder en eind april waren de mezen 
klaar met het leggen van de eieren. Ieder 
jaar was er een soort stille wedstrijd, wie 
heeft de meeste soorten in zijn gebied. 
In 1967 was Boekesteijn koploper met 
13 soorten. Haast alle bosvogels kwam 
je tegen in de nestkasten. Nu is het an-
ders, wordt eerder gestart met broeden 
en gaat het seizoen langer door en mag 
je blij zijn als je 5 of 6 soorten haalt, 
maar daarover straks meer.

Nestkasten in het Gooi
Met het aansluiten van de NJN afdeling 
Hilversum werd het bereik groter en kon-
den er ook nestkasten op de ‘s-Grave-
landse landgoederen worden geplaatst. 
De kwaliteit van de nestkasten was na-

tuurli jk niet denderend, niemand had 
geld om dure planken en materialen te 
kopen en er was nog geen Sluijtersfonds. 
Dit heeft er wel toe bijgedragen dat in 
de jaren ‘80 aarzeling bestond bij de be-
heerders van de terreinen of er wel nest-
kasten moesten blijven. Hierbij speelde 
niet alleen de vraag over de huisvesting 
van de vogels, maar zeker de reacties van 
de omgeving een rol. Mensen vonden 
het niet netjes staan. Bovendien was het 
de vraag of nestkasten wel passen in een 
natuurlijke omgeving. In een natuurlijke 
omgeving moest het toch mogelijk zijn 
dat vogels voor hun eigen huisvesting 
konden zorgen. Deze discussie is de re-
den dat je tot de dag van vandaag op de 
terreinen van Natuurmonumenten geen 
nestkasten meer vindt.
In 1984 hingen in ons werkgebied er nog 
450 nestkasten. Dit waren de kasten 
die eind jaren ‘60 door GNR waren ge-
plaatst. De andere hadden het loodje ge-
legd. Dick Jonkers was degene die bij de 
VWG toen het initiatief heeft genomen 
het nestkastenonderzoek weer nieuw 
leven in te blazen. Sommigen zullen zich 
de timmerochtenden die werden geor-
ganiseerd nog wel herinneren.

De aarzeling of gemengde gevoelens 
over de nestkasten bleven ook bij het 
GNR bestaan. Het beheer was gericht 
op natuurlijke bossen, waarin vogels zelf 
hun weg wel konden vinden. Om hier 
uit te komen zijn Ronald en Dick samen 
met Poul Hulzink van het GNR te rade 
gegaan bij het NIOO (Nederlands Insti-
tuut voor Ecologie).

Kuifmees kruipt liefst in een kleine, ondiepe nestkast Andrea Rierbergen
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We zitten dan al in 2005. Het NIOO 
maakte in dit overleg helder dat langdu-
rig nestkastonderzoek juist goud waard 
was en dat er juist geïnvesteerd zou 
moeten worden in nestkasten. Zeker in 
het Gooi waar vanaf 1963 gegevens be-
schikbaar zijn. Het gebruik van de nest-
kasten is een graadmeter voor de kwa-
liteit van het bos. Een goede bezetting 
betekent dat er voedsel in de nabijheid 
is om de jongen te voeren. Een voor-
beeld is het Smithuyzerbos. Dit oogt als 
een mooi bos. Uit de nestkastgegevens 
blijkt dat het voor vogels rampzalig is. 
Het is een donker bos met weinig alter-
natief qua voedsel zoals insecten. 2015 
en 2016 waren slechte rupsenjaren en 
dat zie je direct terug in de resultaten. 
Gemiddeld ligt het succespercentage 
van alle gebieden die we in de gaten 
houden op 80%. Het Smithuyzerbos 
komt uit op ±49%. Op Pijnenbug zie je 
iets soortgelijks, daar is relatief weinig 
ondergroei, bestaande uit rododendron 
en varens en ook hier ligt het succesper-
centage veel lager dan het gemiddelde. 
Een kenmerk van rijke bossen is toch 
wel de aanwezigheid van ondergroei.

Wat we ook geleerd hebben is dat de 
bezetting van de nestkasten een graad-
meter is of er in een bos meer ruimte 
is voor nestkasten. 100% bezetting 

klinkt mooi. Belangrijk is dat er ruimte 
is voor migratievogels. De bonte vlie-
genvangers zijn laatkomers, willen ge-
lijk broeden, de jongen grootbrengen 
en dan weer terug naar het zuiden. Zij 
broeden eigenlijk alleen in nestkasten. 
Voor deze vogels is het belangrijk dat 
er ruimte beschikbaar is als ze arriveren. 
Een bezetting van 75% is de vuistregel. 
Komt de bezetting hoger uit dan is er in 
principe ruimte voor extra nestkasten.

De uitkomst van de bespreking bij het 
NIOO was een stimulans voor Ronald 
als coördinator om alle nestkasten 
te vervangen door nieuwe nestkas-
ten gemaakt van larikshout. Deze zien 
er goed uit en gaan een tijd mee. De 
gegevens van alle nestkasten in Ne-
derland worden overigens verzameld 
en geanalyseerd door het NIOO en 
SOVON. In het Gooi is de nestkast-
dichtheid groot. In het oosten van 
Nederland kom je ook regio’s tegen 
waar veel nestkasten hangen. Meer 
naar het westen zijn de nestkasten 
naar verhouding het dunst gezaaid.

Naar de vogels
Meer dan 50 jaar nestkastgegevens, 
wat zie je voor ontwikkelingen? Het 
Gooi ziet er nu heel anders uit dan 50 
jaar geleden. Het gaat om veel meer 

dan alleen de veranderingen in de nest-
kasten. 40 Jaar geleden taalde ik niet 
naar de korhoenders of leeuweriken. 
Die waren zo vanzelfsprekend. Inte-
ressant werd het als je een boomkrui-
per hoorde of zag. Als je nu op de hei 
komt zie je joggers, paarden, honden 
en mountainbikes. Het landschap, of 
beter het gebruik van het landschap, 
is met de decennia enorm veranderd.
Algemene ontwikkelingen die je ziet 
zijn dat naarmate bossen ouder wor-
den het voor de boomkruipers en 
spechten makkelijker wordt natuurlij-
ke plekken te vinden om te nestelen. 
Deze zijn minder snel geneigd om ge-
bruik te maken van een nestkast. Een 
andere ontwikkeling die van invloed 
is, is dat het Gooi van de jaren ‘80 in-
teressanter is geworden voor roofvo-
gels. Daarvoor zag je sporadisch een 
torenvalk en in de winter een buizerd. 
De voedselrijkdom heeft de havik en 
andere roofvogels naar het Gooi gelokt. 
De spreeuwen, eksters, gaaien en rans- 
uilen hebben als gevolg de veiligheid 
van de stadsrand opgezocht. Deze zie 
je steeds minder broeden in de bossen.

De soortenrijkdom is flink afgeno-
men. 13 soorten in 1969 en nu maxi-
maal 5 per gebied spreekt boekdelen. 
Nu kom je alleen nog de koolmees, 
pimpelmees, boomklever en bonte 
vliegenvanger tegen in de nestkas-
ten. Vroeger waren dat bijna alle me-
zensoorten en andere bosvogels. De 
broedvogelinventarisaties laten ook 
het beeld zien dat het ‘minder’ wordt.

Hoe je het wendt of keert, ‘de publie-
ke opinie’ is ook van grotere beteke-
nis. Vroeger waren er ‘natuurterreinen’ 
waar je zonder kaartje niet in kwam, nu 
moet je als terreinbeheerder stevig in je 
schoenen staan om een dode boom te 
laten staan, als er over ‘geklaagd’ wordt.

Dat dit ten koste gaat van een nest van 
de groene specht moeten we accepte-
ren als bijkomende schade. Het gaat 
niet alleen om wat er daadwerkelijk aan 
soorten vooruit of achteruit is gegaan, 
ook om de beleving van de natuur en 
zoals gezegd het gebruik van het land-
schap. 50 jaar Vogelwerkgroep is in die 
zin een spiegel van de maatschappelij-
ke ontwikkeling Gooi kende in de ja-
ren ‘60 een hoog geitenwollen sokken 

Holenduif kraakt geregeld de broedgelegenheid van andere bosbewoners Hugo Weenen
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gehalte. In Laren en Blaricum woonden 
veel hoog opgeleide PvdA-ers, die oog 
hadden voor de natuur. Nu voert de fir-
ma Netjes de boventoon, zegt Ronald. 
Een braamstruik is geen broedgelegen-
heid voor zwartkop en winterkoning 
maar wildgroei, dat opgeruimd dient 
te worden. Veel bosomgeving is veran-
derd in onder ‘architectuur’ aangelegde 
tuinen. Een mooie grasmat van Engels 
raaigras en pluimgras onder een groep 
berkenbomen. De sproeier kan aan om-
dat het pluimgras geen water kan vin-
den. De beleving is compleet anders. Ik 
zelf heb in ieder geval geen aandelen in 
de firma Netjes..

Nestkastenonderzoek
In de gegevens van de laatste jaren zie 
je de invloed van het klimaat terug. Het 
broedseizoen duurt langer. Bij de trek-
vogels zie je dat ze inmiddels eerder 
in het seizoen arriveren. Het heeft een 
paar generaties geduurd. Eerder komen 

en eerder beginnen, betekent meer kans 
dat het broedsel succesvol is.
De enorme wisselingen in temperatuur, 
droge en natte periodes die elkaar afwis-
selen dreigen roet in het eten te gooien. 
Het is voor vogels haast ondoenlijk te 
anticiperen op deze extremen. In de 
nestkasten zien we dat de vogels alles 
uit de kast halen (broedstop en ei-stop 
voor de insiders) om er maar voor te 
zorgen dat de eieren op het juiste mo-
ment uitkomen. Als de eieren uitkomen 
en er is uitgerekend op dat moment 
sprake van een periode met extreme re-
genval of het aantal rupsen valt tegen, 
wordt het erg lastig voor de ouders om 
voedsel te vinden en is de kans groot 
dat veel jongen het niet redden. Dit kan 
je ook zien bij de weidevogels.

De bevestiging van dit beeld blijkt ook 
uit de landelijke gegevens, waar Ronald 
druk mee is. Naast de coördinatie in 
het Gooi wordt sinds een aantal jaren 

in samenwerking met NIOO en Sovon 
een landelijk nestkastverslag gemaakt. 
De gegevens uit heel Nederland wor-
den verzameld bij het NIOO, dat de 
gegevens ook gebruikt voor onderzoek. 
Ronald en Leo Ballering verzorgen het 
landelijke verslag van het nestkasten-
onderzoek, waarbij Ronald de techni-
sche kant waaronder de controle van 
de verzamelde gegevens verzorgt en 
Leo de redactionele kant.

Ik beloof Ronald zeker nog een keer te-
rug te komen. Er valt nog zoveel meer te 
vertellen en het is zeker ook interessant 
vooruit te kijken. Onderweg naar huis 
bedenk ik me dat ruim 50 jaar nestkas-
ten een tijdsbeeld geeft met mogelijk 
een constante. De gemiddelde leeftijd 
van de leden van de Vogelwerkgroep 
zal ten opzichte van 1967 waarschijnlijk 
ook met ongeveer 50 jaar zijn gestegen. 
Misschien is er wel iemand die daar over 
schrijft in het jubileumnummer.

Zelfs in het weidegebied worden nestkasten opgehangen. Paul Keuning


