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De vogels in de Zijdepolder en de Bmkhorstpolder 

in 1^60 

W I M TER KEURS. 

Sedert het verschijnen van ons vorig ver
slag over het vogelleven in de Zijdepolder 
en de Binckhorstpolder bij Voorburg 
(Jg. 63, blz, 103 e.v.), is er veel veranderd 
in dit gebied. Lange ketens grote en kleine 
buizen ontsieren het landschap. Waar vo
rig jaar de Kievit nog rustig op zijn eieren 
zat, dreunen nu bulldozers en kranen en 
daar denderen vrachtauto's over pas aan
gelegde wegen. De jeugd, voor wie de 
toegang tot het gebied veel gemakkelijker 
geworden is, richtte in enkele van de ver
spreid liggende moerasbosjes een onher
stelbare schade aan door het zinloos om
hakken van de bomen. 
Ondanks deze ingrijpende veranderingen 
en het verdwijnen v?.n de rust in dit ge
bied, konden we toch van 32 soorten het 
broeden met zekerheid vaststellen. W c 
laten hier een lijst van deze soorten vol
gen. Achter iedere soort vindt men tussen 
haakjes een aanduiding, die betrekking 
heeft op de verspreidings-dichtheid van 

die soort in haar biotoop: Wilde eend 
(talrijk), Zomertaling (enkele paren). Fa
zant (enkele paren), Waterhoen (talrijk), 
Scholekster (algemeen). Kievit (talrijk). 
Grutto (algemeen). Tureluur (algemeen), 
Kemphaan (enkele broedgevallen), Tor
telduif (zeldzaam), Veldleeuwerik (tal
rijk), Boerenzwaluw (algemeen), Huis-
zwaluw (niet algemeen), Graspieper (tal
rijk), Gele kwikstaart (algemeen). Win
terkoning (algemeen), Heggemus (zeld
zaam), Zanglijster (niet zeldzaam). Merel 
(algemeen), Roodborst (zeldzaam). Riet
zanger (enkele paren), Bosrietzanger 
(zeldzaam). Spotvogel (enkele paren), 
Tuinfluiter (enkele paren), Grasmus 
(zeldzaam), Fitis (algemeen). Pimpelmees 
(enkele paren), Groenling (algemeen), 
Putter (ih 5 paren). Huismus (algemeen), 
Spreeuw (algemeen). Zwarte kraai (een 
broedgeval). 

W e deden dit jaar enkele merkwaardige 
nestvondsten, In het begin van mei trof-
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Fig. 1. Moerasbosje na lichte sneeuwval. Foto F. van Ommen. 
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fen we tussen de Grote lisdodde aan de 
rand van een moerasbosje een water-
hoennest met 14 eieren aan. Ook van de 
Scholekster vonden we een interessant 
legsel: het lag op het grind tussen de rails 
van de spoorlijn Den Haag-Leiden. Tel
kens als er een trein uit een van beide 
richtingen naderde, stond de broedende 
vogel van de 3, zómaar op de stenen lig
gende eieren op en vloog in een grote 
boog over de weilanden. Deze vlucht 
duurde gewoonlijk 30 a 40 seconden en 
eindigde meestal vlak bij het „nest". Bij 
de nadering van mensen stond de vogel 
van de eieren op en schommelde met in
getrokken kop weg om een eind verder 
pas op te vliegen. 

De Kemphaan lijkt elk jaar in kleiner aan
tal terug te keren: dit jaar namen we 
slechts 6 mannetjes op de baltsplaats 
waar. Een keer zagen we een wijfje met 
haar jongen op een pas gemaaid hooiland 
naar voedsel zoeken. Vroeger was de 
soort talrijk in het gebied. De Putter liet 
dit jaar weer op tal van plaatsen zijn vro
lijk gezang horen en werd ook met jongen 
waargenomen. Opvallend talrijk was deze 
vogel in de herfst en de winter (op 1 ok
tober ± 70, op 30 december ± 40 exem
plaren in de Zwarte elzen van het rand-
gedeelte). 

Behalve de broedvogels was er nog een 
aantal soorten regelmatig aanwezig in de 
broedtijd. Voor de meeste van deze soor-

Fig. 2. Jonge Kievit. Tek. Wim ter Keurs. 

ten was een geschikt biotoop in het gebied; 
bij enkele van deze soorten namen we zang 
en/of balts waar. Op grond daarvan ver
moedden we als broedvogcl nog: Slob-
eend (enkele paren). Meerkoet (1 paar), 
Watersnip (zeldzaam). Houtduif (alge
meen), Koekoek (regelmatig 1 roepend 
mannetje). Witte kwikstaart (enkele pa
ren), Grauwe vliegenvanger (1 paar in 
het parkachtige gedeelte). Koolmees (met 
jongen in de moerasbosjes waargenomen), 
Vink (enkele paren). Kauw en Ekster 
(beide 1 paar) . 

In deze tijd werden fouragerend en jagend 
in de polder waargenomen: Blauwe reiger, 
Torenvalk, Ransuil, Gierzwaluw en Oe
verzwaluw. De Torenvalk broedde niet in 
het onderzochte gebied. In het begin van 
het broedseizoen namen we regelmatig 
een jagend mannetje waar. Later werd 
ook het wijfje gezien en soms zwierven er 
3 of 4 exemplaren door het gebied. Als 
roestplaatsen werden de oude molen en 
de moerasbosjes in de Zijdepolder ge
bruikt. 
Tegen het einde van het broedseizoen 
verschenen er ook 2 Boomvalken in het 
gebied. W e zagen deze snelle valkjes van 
zeer nabij stootduiken op jonge Gele kwik
staarten en Spreeuwen. Op 15 augustus 
werd tussen de Kokmeeuwen een Noordse 
stern waargenomen. In de zomermaanden 
verbleven ook het Witgatje, de Groen-
pootruiter en de Oeverloper in het gebied. 
De weidevogels, die in de polder gebroed 
hadden, verzamelden zich in groepjes en 
trokken weg. De Kieviten bleven nog tot 
oktober in grote groepen op de weilanden; 
in de laatste maanden van het jaar werd 
deze soort slechts trekkend boven het ge
bied waargenomen. Vooral op vriesdagen 
was er een intensieve trek (op 29 decem
ber ± 650 exemplaren). 
Met het invallen van de herfst verschenen 
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ook de meeuwesoorten en de kraai-achti-
gen weer op de weiden. In het najaar be
heersten deze soorten met de enorme 
groepen Spreeuwen het landschap. Voor
al de Kauwen waren zeer talrijk (op 26 
november ±300, op 5 december ± 250 
exemplaren). Van al deze soorten wercl 
slaaptrek boven de polder waargenomen. 
Speciaal de slaaptrek van de kraai-achti-
gen was zeer boeiend, omdat zij hun 
slaapplaatsen hadden in het noordelijk 
gedeelte van de Zijdepolder. De Kauwen 
trokken zeer hoog en in grote groepen. 
Bij het zien van de Kauwen, die al op de 
weiden waren neergestreken, riepen de 
vogels elkaar luidruchtig toe. Als een 
groep boven de slaapplaats was gekomen. 
viel ze plotseling uiteen en de Kauwtjes 
stortten zich in oevermoedige dwarrel-
vlucht naar beneden. De Bonte en Zwarte 
kraaien naderden de slaapplaats zwijgend, 
in langzame roeivlucht laag boven de 
grond, in groepjes van 2 of 3. 
In de bomen en op de weilanden aan de 
rand van de polder zagen we weer vele 
wintergasten. waarvan we noemen: Groe
ne specht. Grote bonte specht. Kleine bon-

De laatste jaren is er vrij intensief onder
zoek verricht naar het voorkomen van 
diverse ganzesoorten in ons land. Dat be
hoeft geen verwondering te wekken, als 
men weet. dat de broedvogelpopulaties 
van enkele soorten zo gering zijn, dat men 
zich op internationaal niveau (I.C.B.P. = 
International Council for Bird Preserva
tion) zorgen heeft gemaakt over hun 

Fig. 3. Het scholeksterlegsel op de spoor
baan. Foto Hans de Man. 

te specht. Kramsvogel, Koperwiek, Goud
haantje, Staartmees, Boomkruiper, Sijs, 
Kneu, Keep, Ringmus. Bonte kraai, 
Vlaamse gaai en Ekster. De meeste van 
deze soorten hielden zich ook op in de 
moerasbosjes. Daar namen we ook de Bui
zerd en de Sperwer waar. 
In 1960 werden in het gebied 82 soorten 
waargenomen, waarmee het totale aantal 
gestegen is tot 91. Van de in 1960 waar
genomen soorten vermeldden we nog niet: 
Wintertaling, Wulp, Grote mantelmeeuw, 
Kleine mantelmeeuw. Zilvermeeuw, Storm-
meeuw, Visdief, Tapuit, Tjiftjaf, Rietgors. 

voortbestaan. Het onderzoek naar de bio
logie en het voorkomen van deze soorten 
werd aangemoedigd. Ook in Nederland 
werd er aandacht aan besteed. Het ging 
daarbij vooral om de soorten de Rotgans 
(Branta bernicla), de Brandgans (Branta 
leucopsis) en de Kleine rietgans (Anser 
brachyrhynchus). De Kleine rietgans en 
de Brandgans kwamen vroeger weinig tal-

Over de Brandganzen in Nederlanc 
Seizoen 1959/1960 
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