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KOKKIES- 

HOEK 

WEST WEST HAASVELDER- 

BEKEN 

TERDUIN 

Graspieper 6 3 3 9  21 

Winterkoning 5 1 6 11 12 35 

Heggemus 21 8 16 5 7 57 

Roodborst 2   3 6 11 

Nachtegaal 20 10 12 13 11 66 

Gekraagde 

Roodstaart 

2   1 8 11 

Roodborsttapuit 2 3 3 3 2 13 

Tapuit     1 1 

Merel 9 3 5 2 6 25 

Zanglijster 2  1 1 2 6 

Sprinkhaanzanger 2 1 1 13 1 18 

Bosrietzanger 1     1 

Braamsluiper 3  2 1  6 

Grasmus 21 14 17 28 13 93 

Tuinfluiter    1 1 2 

Zwartkop 2 1  1 1 5 

Tjiftjaf 2 1 3 13 3 22 

Fitis 20 8 14 46 33 121 

Staartmees     3 3 

Pimpelmees 1 2 2 3 10 18 

Koolmees 2 1 3 9 20 35 

Wielewaal     1 1 

Vlaamse Gaai 1 1 1 2 3 8 

Ekster 3 2 3  3 11 

Zwarte Kraai  1 1  2 4 

Vink    1 3 4 

Kneu 7 6 6 1 2 22 

Goudvink  1    1 

Rietgors  1 1   2 

Totaal aantal 

soorten 

26 23 24 26 37 44 

Totaal aantal 

broedgevallen 

145 72 106 184 186 693 

 

 

 

Nieuwe activiteiten in het Jan Verweij Natuurcentrum 
 
Jelle van Dijk 

 

Bij de gebruikelijke lezing op de laatste vrijdag 

van de maand kost het vrijwel altijd enige moeite 

om de pauze niet al te zeer te laten uitlopen. 

Domweg het licht uitdoen is soms het ultieme 

middel om de aanwezigen weer richting grote zaal 

te krijgen.  

Er is blijkbaar behoefte elkaar wat langer te 

spreken dan in een pauze van 15-20 minuten 

mogelijk is. Het bestuur wil hier op inspelen door 

in dit voorjaar tweemaal een soort inloopochtend te 

organiseren.  

Wat moet je je daar nu bij voorstellen?  

Heel eenvoudig: de deur van het centrum staat om 

10.00u open voor iedereen, de koffie is klaar en de 

temperatuur is aangenaam. Natuurlijk is er volop 

gelegenheid gezellig “bij te kletsen”, waar-

nemingen uit te wisselen, enz. 

 Daarnaast willen we op elke ochtend een speciaal 

thema centraal stellen. 

Op de eerste dag, zaterdag 31 maart, is dit het 

onderwerp Planten en bomen in het voorjaar.  

Er wordt voor gezorgd dat er vroege bloeiers en 

uitbottende takken aanwezig zijn. Ook zal er 

informatie over de zogenaamde stinzenplanten 

aanwezig zijn.  
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Met behulp van de boeken van de Jan Verweij 

Bibliotheek zal geprobeerd worden alles op naam 

te brengen. Dat geldt uiteraard ook voor de planten 

en takken die door bezoekers worden mee-

genomen. Er is geen vast programma. Veel kan, 

niets moet. Je kunt dus ook niet ‘te laat’ komen. 

Het is de bedoeling dat men naast een stuk 

gezelligheid ook nog iets kan opsteken als men dat 

wil. De tweede inloopochtend, zaterdag 19 mei, 

staat in het teken van Zangvogels om het huis. 

Welke vogels broeden gewoon in onze tuintjes?  

Hoe kun je de geluiden uit elkaar houden? Welke 

vogels nestelen onder dakpannen en in nestkastjes? 

Het spreekt vanzelf dat op deze ochtend ook 

geluiden kunnen worden beluisterd. Ook zal er 

aandacht zijn voor de verschillende soorten nesten 

die je in en om het huis kunt aantreffen. Bij 

voldoende belangstelling en gunstige weers-

omstandigheden zal er ook een korte wandeling 

naar de Scheveningsestraat worden gehouden om 

daar naar de Gierzwaluwen te kijken. 

 

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
 

 
 

Annemarie van Diepenbeek, Veldgids Diersporen. 

1999. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht. 403 

pagina’s; geïllustreerd met tekeningen en 

honderden kleurenfoto’s. Prijs ƒ 59,95. 

 

Veel dieren laten zich niet gemakkelijk in levende 

lijve waarnemen. Dat geldt met name voor allerlei 

zoogdieren. Toch verraden zij hun aanwezigheid 

dikwijls door allerlei sporen na te laten. Dat 

kunnen pootafdrukken in het zand zijn, maar ook 

vraatsporen aan takken en vruchten of een paar 

keutels op een bospaadje. 

In het nieuwe boek Veldgids Diersporen, de meest 

uitgebreide gids ooit verschenen, worden de 

verschillende ‘spoortypen’ van 81 zoogdieren en 

103 vogelsoorten besproken, aangevuld met sporen 

van enkele reptielen en amfibieën. 

Uiteraard kan dit boek niet volledig zijn. Aan 

braakballen wordt natuurlijk aandacht besteed. Zo 

wordt verteld hoe braakballen van de Kerkuil zijn 

te onderscheiden van die van de Ransuil, maar het 

boek gaat niet in op het verdere uitpluizen van 

braakballen. Daarvoor zal men speciale tabellen 

moeten gebruiken. Hetzelfde geldt voor veren van 

vogels. Op een wandeling door bos en duin vind je 

nogal eens vogelveren. Dat kunnen ruiveren zijn 

onder een rustboom, maar ook plukresten die door 

roofvogels zijn achtergelaten. Het op naam 

brengen van losse veren is dikwijls erg moeilijk. 

Als je een paar blauwe veertjes tussen de 

plukresten van een Havik aantreft, weet je zeker 

dat een Gaai het slachtoffer is geweest, maar zo 

eenvoudig is het doorgaans niet. Zelfs met 

gespecialiseerde verenboeken is het nog zeer 

moeilijk, zo niet onmogelijk, om van elke veer te 

zeggen van welke vogelsoort die veer afkomstig is. 

Vandaar dat dit boek daar verder niet op in gaat. 

De kracht van de Veldgids Diersporen ligt vooral 

in de enorme variatie aan diersporen die behandeld 

wordt en in beeld wordt gebracht. Een greep uit de 

titels van de hoofdstukken maakt dit duidelijk: 

loopsporen, vraatsporen, prooiresten, foerageer-

sporen, voedselvoorraden, uitwerpselen, braak-

ballen, nesten, krabsporen. Het boek is in een 

handig formaat uitgegeven en past daardoor in elke 

rugzak.        

 

 Jelle van Dijk 

 




