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Al met al een positieve bijdrage van de 
jeugdclub tot een gezond vogelbestand in 
Nieuw-Leeuwenhorst. 
Om dat ook voor 1977 te garanderen, zullen 
de eerste werkzaamheden (schoonmaken) in 
het nieuwe jaar op deze kasten gericht 
zijn, voordat de eerste mezen eind januari 
begin februari hun broedplaatsen gaan uit- 
zoeken. 
Is het dan een wonder dat de jeugdclub van 
het grootste deel van de in Nieuw Leeuwen- 
horst rondvliegende mezen het eigendoms- 
recht opeist? 
 
                        D.Passchier 

 
                       -------------- 

 
NIEUW-LEEUWENHORST IN HET NAJAAR 

Nieuw-Leeuwenhorst is een landgoed gelegen tussen het Westeinde en de Gooweg.  
Dit bos en het bos Oud-Leeuwenhorst, gelegen aan de oostkant van de Gooweg, is  
in het beheer van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 

Nu de vogels. In het najaar is Nieuw-Leeuwenhorst erg interessant voor de vogel-
liefhebber. De grote vijver, een overblijfsel van een tankval uit de tweede wereld-  
oorlog trekt veel eenden aan. Ook de Dodaars wil er wel eens een enkele keer neer- 
strijken. In september werden de eerste wintergasten gezien; Wintertaling, Smient,  
Slobeend en de Fuut. De Fuut heeft in 1975 en 1976 met succes op de vijver gebroed.  
Beide keren werden drie jongen grootgebracht. Eén van de jongen bleef, nadat de o 
uders waren weggetrokken, nog geruime tijd op de plas. 
Ook werd eenmaal een mannetje Zomertaling gezien, toch wel een zeldzame gast in 
Leeuwenhorst. 

In de rietkraag liet de Bosrietzanger zich nog enige keren in september horen.  
Oktober was de maand waarin het vinkenaantal explosief toenam. Na ongeveer een week  
was het aantal ruim 100 ex. waartussen ook verschillende keren Kepen werden ontdekt.  
Ook de mezen namen sterk toe. Tussen deze concentraties mezen vnl. Kool- en Pimpel- 
mezen vond men ook Glanskopjes, Goudhaantjes, Boomkruipers en soms ook enkele Matkop- 
jes, en een enkele keer de Zwarte mees. 

In de heg vlak bij ingang Dijk en Burg verbleven al geruime tijd Groenlingen. 
In november verschenen op de grote vijver nu ook de Kuifeenden. In het najaar 1975  

was deze soort veel talrijker dan dit jaar. De Kuifeenden zijn waarschijnlijk door  
de vorstinval eind 1976 doorgetrokken. Ook werd in 1975 geruime tijd een vrouwtje  
Brilduiker op de plas gezien. In dezelfde periode als in 1975 werden nog 2 Grauwe 
vliegenvangers gezien. 

In november en december verbleef er waarschijnlijk ook een Houtsnip in het bos,  
daar deze soort geregeld werd waargenomen in de jaren 1975 en 1976. De Pijlstaart  
is evenals het Nonnetje een zeldzame gast op de vijver. De laatste werd na een 
vorstperiode gezien. De IJsvogel, die met 2 ex. daar overzomerd heeft maar niet tot 
broeden gekomen is, werd in de jaren 1975 en 1976 tot eind januari gezien. 

Een enkele keer werden er overvliegende Kolganzen gezien; 7 februari 1976 50 ex. 
noordwaarts, 20 december 1976 30 ex. zuidwaarts. Ook werden er twee keer Grauwe gan- 
zen gezien n.l. op 20 en 22 december 1976 50 ex. zuidwaarts. 

Een enkele keer werden er ook zeldzame vogels gezien. Draaihals 1 ex. van 11-17  
mei 1975, Goudvink, 6 ex. 27 december 1976 en een Ruigpootbuizerd op 12 november  
1975. Een van de twee buizerden die op Offem verbleef, werd in 1976 verscheidene  
malen boven het bos gezien. Torenvalken werden in alle seizoenen waargenomen maar 
Boomvalken echter zeer zelden. Een keer werd in de zomer van 1975 een zwakke Boomvalk 
gezien die nog maar pas was uitgevlogen. Een van de ouders bleef een tijdje boven  
het bos cirkelen en riep het jong. De juveniele valk werd later naar het asiel  
gebracht waar hij overleed. 
Behalve bovengenoemde vogels zijn er nog vele andere te noemen, maar dit zou te veel 
zijn om op te noemen. 

Arie Ruigrok 




