Jaarverslag 2020 Vogelwacht Delft en Omstreken
Verkorte versie

Voorwoord van de voorzitter
“Wat er nog wel allemaal kan”
In het vorige verslag maakte ik gewag van het feit dat we als gevolg van de coronamaatregelen
als Vogelwacht Delft veel zaken niet konden laten doorgaan; geen cursussen, geen lezingen
en heel beperkte excursies. Echter er zijn best veel zaken wel doorgegaan en/of op de een of
andere manier opgepakt. Een greep uit wat er allemaal nog wel kon.
- Een flink aantal leden heeft afgelopen voorjaar weer broedvogels geteld in een of
meerdere “plots” in en rond Delft. Echt indrukwekkend hoe we dat als Vogelwacht toch
elk jaar weer presteren en presenteren.
- De werkgroep nestgelegenheden is bijzonder actief geweest met het produceren van
nestkasten voor mezen ter bestrijding van de eikenprocessierups.
- Iets buiten ons werkgebied wordt een enorme klus geklaard met het omtoveren van
recreatieplas bij het “Kraaiennest” tussen de Lier en Maasland tot een waar
weidevogelwalhalla. Ook veel van onze leden hebben inmiddels een handje toegestoken.
- Het Beleidsplan van de Vogelwacht voor de periode 2021-2023 is inmiddels door het
Bestuur goedgekeurd. Het was één van de vereisten voor de aanvraag van de ANBI status,
maar het is meteen ook een opmaat voor het realiseren van een aantal ambities in de
komende jaren. De tekst staat inmiddels op onze website en ieder lid is vrij hier aanvullend
commentaar te leveren en dit aan het bestuur door te geven.
- Er hebben afgelopen jaar diverse overleggen met Gemeenten en andere instanties zoals
het Hoogheemraadschap Delfland en Staatsbosbeheer plaatsgevonden over natuur- en
vogelvriendelijke plannen. Met de Gemeente Delft is er een regulier overleg: Platform
Groen Delft. In de nieuwbouwwijk Rijswijk-Buiten is met behulp van de Vogelwacht een
huiszwaluwtil geplaatst.
- En als klap op de vuurpijl is het gelukt samen met de IVN de lezingen weer op te pakken,
maar dan uiteraard online. De eerste online lezingen konden zich verheugen in een
overweldigende belangstelling. Hulde!
U ziet, veel van onze leden zitten, ondanks de beperkingen, niet stil en bij de pakken neer.
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Verslag lopende projecten
Groene Keijzer
In de Groene Keijzer langs de N470 ligt een aantal plasjes en ruigten. Het gebied is bedoeld als
ondersteuning van weidevogels. Dat lukt ook redelijk. Bij de aanleg is er een teveel aan grond
op een ander perceel gestort. Dat betekent een andere biotoop (armer) dan voor de
weidevogels geschikt is. We zien al jaren dat daar niet veel activiteiten zijn. Het plan is opgevat
om er een andere bestemming aan te geven. Namelijk kruidenrijk en graan. Hiermee hopen
we meer insecten aan te trekken voor de pullen van weidevogels, maar ook meer akkervogels
te ondersteunen met de zaadopbrengst. Te denken valt aan vinken, putters, gorzen en
kneutjes. Stiekem denken we ook aan patrijs. Daarbij ontstaan vanzelf ook slaap- en
schutplaatsen. De gele kwik en de veldleeuwerik zouden hier ook nestplaatsen kunnen vinden.
Er zijn reeds twee akkertjes aangewezen en geroteerd. Samen voor een totaal van 2.000 m2.
Het komend voorjaar wordt er nog eenmaal ondiep geploegd en gefreesd. Daarna zal het
zaadmengsel worden uitgezaaid. Het bestaat uit eenjarige planten, dus aanvullende
zaaibeurten komen jaarlijks terug. Evenals het maaien en afvoeren. Het afvoeren wordt
zodanig gepland, dat de resten wel eerst het zaad kunnen afgeven voor de vogels. Dit alles in
samenspraak met de Natuur- en Milieuvereniging Pijnacker (NMP) en Staatsbosbeheer.
Bieslandse Bovenpolder
Op initiatief van de Gemeente Delft hebben de eigenaren van de grond, de NMP, de gemeente
Delft, de KNNV, de Vogelwacht alsmede een privé persoon een platform opgericht. De
deelnemers willen de Bieslandse Bovenpolder inclusief het plasdrasgedeelte van extra
kwaliteiten te voorzien. In de loop der jaren zijn er veel weidevogels vertrokken en is het
aantal broedgevallen behoorlijk gekelderd. De maatregelen spitsen zich toe op het armer
maken van slootkanten, het verbeteren van de water zuiverende biezenstroken, het
aanplanten van bijvoorbeeld meidoorns in de omzoming, het uitdiepen en verbeteren van de
paddenpoel en het fluctueren van het polderpeil. Op dit moment is alles geregeld om uit te
voeren. Alleen het peilbesluit zal nog moeten worden aangepast en de vergunningsaanvraag
hiervoor is in werking gesteld. De verwachten met de maatregelen een kruidenrijke omgeving
te creëren, een betere waterkwaliteit en een mooiere uitstraling voor het publiek.

Verslag Ledenadministratie
Per 31 december 2020 telt Vogelwacht Delft en Omstreken 348 leden. Het aantal leden was
tot het jaar 2006 ongeveer 340. De cijfers van voor 2005 zijn niet bewaard. Het aantal leden
steeg vanaf 2006 in tien jaar tijd licht, viel in de jaren 2017 en 2018 weer terug, heeft zich in
2019 hersteld (359 leden) maar viel in het corona jaar 2020 weer terug (348 leden). In het jaar
2020 ontvingen wij 8 nieuwe leden en raakten er 17 kwijt. Vooral de door de Vogelwacht
gegeven voorjaars- en najaar cursus leveren nieuwe leden op. Een gedeelte van deze nieuwe
leden zegt weer op in de jaren daarna. Helaas zijn zowel de voorjaarscursus als de
najaarscursus in 2020 vanwege de coronapandemie niet doorgegaan. Jaarlijks worden
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wanbetalers uit de administratie verwijderd. In onderstaande tabel is het aantal leden per
woonplaats per 31 december 2020 aangegeven. Meer dan de helft van onze leden (57 %)
woont in Delft. De rest woont bijna allemaal in de plaatsen die aan Delft grenzen of er dichtbij
liggen. Maar ook iets verder weg en zelfs veel verder weg heeft Vogelwacht Delft en
Omstreken enkele fans.
woonplaats
Berkel en Rodenrijs
De Lier
Delfgauw
Delft
Den Haag
Den Hoorn
Ede
Haan (Duitsland)
Honselersdijk
Krimpen a/d IJssel
Kwintsheul
Naaldwijk
Nootdorp
Pijnacker
Rijswijk
Rotterdam
Schipluiden
’s Gravenzande
Ter Heijde
Vlaardingen
Vleuten
Voorburg
Voorschoten
Wassenaar
Zierikzee
Zoetermeer
Zoeterwoude
Totaal

Aantal leden
3
2
18
198
15
14
1
1
1
2
2
2
26
30
8
7
4
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
348

percentage
1
1
5
57
4
4

1
1
1
7
9
2
2
1

1

1

1
100

Verslag van de werkgroep Lezingen
De lezingen over natuuronderwerpen werden altijd elke tweede donderdagavond in de
maand georganiseerd door de drie natuurverenigingen in Delft en omstreken, namelijk IVN,
Vogelwacht en KNNV (tegenwoordig met de naam Natuurlijk Delfland). Altijd in de zaal van
De Papaver aan de Korftlaan. Het seizoen bestrijkt altijd twee kalenderjaren: oktober en
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november van het ene jaar en januari, februari, maart en april van het volgende jaar. Voor het
jaarverslag van de Vogelwacht over 2020 kijken we dus deels naar het lezingenseizoen 20192020 en deels naar 2020-2021
Voor het seizoen 2019/2020 hadden we een leuk, gevarieerd programma, zie tabel. Jammer
dat door de Coronamaatregelen na half maart 2020 de laatste twee geplande lezingen niet
konden doorgaan.
Programma Lezingenseizoen 2019-2020
Datum
10 okt 2019
14 november 2019

9 januari 2020

13 februari 2020

12 maart 2020
9 april 2020

Onderwerp
De egel
Vogels van MiddenDelfland

Aantal bezoekers
36
60 en >10 mensen
weggestuurd op last
brandweer
Meeuwen
60 en >10 mensen
weggestuurd op last
brandweer
Natuur
inclusief 26
bouwen
discussieavond
De regenworm
Afgelast
De biologische boer afgelast
vertelt

De lezing over Meeuwen was pittig. Ook voor doorgewinterde vogelaars zijn de
onderscheidende kenmerken moeilijk te zien. Maar heel leuk om daarover te horen.
In februari, de laatste lezing van 2020 die door kon gaan, kregen we een korte uitleg over het
beleid van de Gemeente Den Haag en konden daarna in groepjes praten over de
mogelijkheden die we zagen om de principes zelf toe te passen. Weer eens een andere opzet.
De meningen daarover waren verdeeld.
Na begin maart was het onzeker hoe de coronamaatregelen zich zouden ontwikkelen. Daarom
is er voor het seizoen 2020-2021 geen nieuw programma opgesteld. In de zomerperiode
waren de maatregelen wat versoepeld en zouden in het zaaltje van De Papaver totaal
ongeveer 12 mensen aanwezig kunnen zijn. Gezien de meestal grote opkomst vonden we dat
te weinig en hoopten op betere tijden. Maar die kwamen niet zo snel, bleek.
Vooruitblik 2021
Daarom gaan we voor 2021 toch over op digitale lezingen, als next-best oplossing. Met
technische ondersteuning van het IVN-landelijk. Zij hebben daar al meer ervaring mee, en de
Vogelwacht gaat het nu ook leren. Daarom is het fijn dat de webmaster Vogelwacht Delft
meehelpt en meekijkt met de organisatie.
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Geen jaarprogramma dus maar per keer bekijken wat mogelijk is, en welke sprekers
beschikbaar zijn. De aftrap is gegeven op 14 januari 2021 door een lezing over fossiele en
levende natuur in de Delftse binnenstad. Deze lezing werd volledig digitaal vanuit de eigen
huiskamer gegeven. Er waren meer dan 75 toehoorders. Op de rol staan/stonden (afhankelijk
van het moment dat u dit leest) nog 2 lezingen:
- ‘Waar komt die vogelnaam vandaan?’. Dit naar aanleiding van het boek ‘Baardman en
boterkontje, de vogel en zijn naam’ dat in het voorjaar uitkomt. (11 maart 2021)
- 'De natuur in 2020 in Delft en omstreken'. Een presentatie over vogels, zoogdieren,
vlinders, libellen en andere insecten en paddenstoelen. Daarbij zal ook het vogelrapport
van gemeente Delft over 2019 aan de orde komen (8 april 2021).
Samenwerking met de drie verenigingen
Het is een sterke combinatie, drie Delftse natuurverenigingen die hun krachten bundelen en
daarmee een groot publiek bereiken en de kosten delen. Jammer genoeg heeft de
KNNV/Natuurlijk Delfland vanuit hun vereniging niemand kunnen vinden die hen kan en wil
vertegenwoordigen in de lezingengroep. De Vogelwacht en IVN gaan samen verder met het
organiseren van de lezingen, omdat er gezien het aantal bezoekers zeker belangstelling voor
is, er nog zoveel boeiende onderwerpen zijn waar we meer over willen weten én omdat het
de mogelijkheid biedt om elkaar in de sombere wintermaanden op een ongedwongen manier
te ontmoeten. We willen daarom de traditie om 6 maal per jaar een natuurlezing aan te
bieden, graag voortzetten.
Verslag Cursussen
In maart van dit jaar, bij het begin van de pandemie, twijfelden we nog lang over het laten
doorgaan van de voorjaarscursus “Vogels kijken voor beginners”, zoals iedereen nog twijfelde
over het doorgaan van activiteiten. Inmiddels weten we beter. Niet alleen de voorjaarscursus
is afgelast, maar ook de najaarscursus. We betreuren dit uiteraard, maar iedereen zal
begrijpen dat hier geen ontkomen aan was.
Helaas laat het zich aanzien dat, op dit moment januari 2021, de voorjaarscursus van 2021
evenmin nog een gegeven is. Zodra het wel kan en mag, misschien in het najaar, houden we
de optie open om eenmalig een geheel nieuwe cursus aan te bieden, welke een combinatie
zal zijn van de voorjaars- en najaarscursus.
Verslag excursies
Wat hadden we weer een prachtig excursieprogramma opgesteld voor 2020. Wederom een
mooie variatie: excursies naar bos, duin, eilanden, dichtbij en wat verder weg en we waren
vooral benieuwd naar het nieuw ontgonnen land, want de Markerwadden stonden op het
programma. Maar het kwam er op neer dat het merendeel van de excursies niet door kon
gaan. Wat in het vat zit, etc. luidt een oud gezegde, maar toch. Het begin van het jaar kwam
de aftrap met Schouwen-Duivenland en op 15 (!) en rondje Texel, die laatste kon dus nog net.
Er waren zelfs al afmeldingen wegens corona en op de veerboot waren de maatregelen al
merkbaar, men moest in de auto’s blijven.
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Vlak daarna werd het echt menens en moest de Vogelwacht net als zoveel andere organisaties
de geplande excursies cancellen. Eind mei leek er voorzichtig weer groen licht te komen en
achtten wij (in overleg met het bestuur) het raadzaam om een aangepast programma te
maken samen met de gidsen: vnl. fiets- en wandelexcursies, veelal dus in de buurt. We
noemen hierbij de geslaagde excursies: Te voet in juni naar de Tanthofkade en het
Plasdrasgebied Korftlaan; op de fiets naar de Ackerdijkse Plassen, Westlandse Plassen, de
Ruigte, Rondje Zuidpolder en de Driemanspolder van begin september tot half oktober. Lees
vooral de verslagen op de website, er zijn veel soorten gespot, er werden exoten geteld, er
werden weer nieuwe ezelsbruggetjes geleerd om vogelgeluiden te onthouden, kortom volop
genoten van al het moois zo dichtbij. Dat is prima verlopen en zelfs de al geplande auto
excursie naar de Biesbosch kon doorgaan, met mondkapjes mee voor op ‘t veerpontje. De
aldaar gespotte zeearend was er tot groot plezier van de deelnemers, men vond het geen
“vliegende deur”, maar “vliegend tapijt” een betere bijnaam! Toen de maatregelen weer wat
werden aangescherpt qua groepsgrootte konden excursies toch nog doorgaan door een
tweede gids in te zetten. Er stonden nog twee (auto) excursies gepland in november en
december, die konden helaas weer niet doorgaan. Maar er gebeurde wel wat in de tijd dat er
niets georganiseerd kon worden, er was eigen initiatief! En dat was te lezen op de website en
in de Vogelstreken. Er werd volop van vogels en natuur genoten in kleiner verband en in eigen
tuin en omgeving. Dit was trouwens niet alleen het geval in Delft, maar in het gehele land,
aldus de landelijke pers. Maar, het moet gezegd, we misten wel een groot aantal gezellige
leerzame excursies met vogelvrienden onder elkaar dus hopelijk in 2021 kunnen we weer!

Verslag Vogelwerkgroep
Zoals een ieder kan zien aan het ingevoegde broedvogelverslag, hebben de broedvogeltellers
van de vogelwerkgroep geen problemen ondervonden bij het inventariseren. Nog steeds mag
iedereen in zijn eentje naar buiten, wat geresulteerd heeft in een groot aantal getelde
gebieden. In totaal zijn 36 gebieden geteld, door ruim 30 tellers. Het is de bedoeling dat dit in
2021 weer gedaan gaat worden.
Broedvogelverslag
Het afgelopen jaar was voor de hele wereld een bijzonder jaar. Veel mocht en kon ineens niet
meer door de pandemie en ook onze hobby ontkwam daar niet aan. Excursies en cursussen
werden geannuleerd, maar gelukkig mochten we nog wel in ons eentje of met enkelen naar
buiten. Onze actieradius werd een stuk minder, maar dit had als voordeel dat de aandacht
voor wat er in onze directe omgeving gebeurde, enorm toenam. Gelukkig viel het
inventariseren niet onder de verbodsbepalingen dit voorjaar en zijn we er met elkaar in
geslaagd om toch onze tellingen uit te voeren. Het is dan ook met alle dank aan alle tellers dat
we weer een broedvogelverslag kunnen presenteren. Het volledige verslag is opgenomen in
“Vogelstreken” nr 158 van maart 2021. Maar liefst 36 gebieden zijn geteld.
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Overzicht van geïnventariseerde gebieden

De geïnventariseerde gebieden zijn:
1. Hertenkamp
2. Nootdorpse plassen
3. Delftse Hout
4. Bieslandse Bos
5. Bieslandse Bos
6. Bieslandse Bovenpolder
7. Polder van Biesland
8. Krekengebied
9. Weilanden zuid. Noordpolder
10. Dobbeplas
11. Heempark
12.Vogeleiland
13. Voormalige vuilstort
14.Volkstuincomplex Delftse Hout

15. St. Joris
16. Botanische Tuin TU-Delft
17. Begraafplaats Kanaalweg
18. Jaffa
19. Agnetapark
20. Graslandjes Rijswijk en Delft
21. Wilhelminapark
22. Hof van Delftpark
23.Park Buitenhof
24.Kerkpolder
25. Rietveld en Tanthofkade
26. Abtswoudsche Bos west
27. Abtswoudsche Bos midden
28 Technopolis

29. Vockestaert rietvelden
30. Groene Keijzer
31. Graslanden van Ruyven
32. Ackerdijkse plassen zuid
33. De Scheg
34. Groenzoom
34a Groenzoom deel 1, Oostmeer
34b. Groenzoom deel 2 Kleihoogt
34e. Groenzoom deel 4, Molenln.

Oeverzwaluwen in en om Delft
De oeverzwaluw is een vogel die zich niet alleen landelijk maar ook in onze regio op een ruime
belangstelling mag verheugen. Deze soort is een echte pioniervogel.
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Zodra er ergens een geschikte broedgelegenheid ontstaat, zoals een afgegraven zandhoop,
kunnen ze er direct op afkomen. Er worden dan gangen gegraven waarin later gebroed wordt.
Op deze manier kan de soort ook worden aangetrokken door het aanleggen van kunstmatige
nestwanden, en dat is iets wat in onze regio gedaan is. Allereerst in Pijnacker; hier staat al
jaren een kunstmatige wand aan de rand van het dorp. Twee jaar geleden is hetzelfde gebeurd
aan de Korftlaan/Bieslandse Bovenpolder, nadat hier eerst een natuurlijke zandhoop was
neergelegd. Aan de A4 is inmiddels ook een kunstmatige wand, dit is een compensatieproject
gefinancierd door Rijkswaterstaat. De oudste broedplaats in de omgeving bevindt zich aan de
Harnaschdreef. Hier ligt eveneens een kunstmatige wand, op de plek van een eerder
aangebrachte zandhoop. In de winter van 2020/2021 is ook een wand gemaakt aan de zeer
recentelijk aangelegde Gruttoplas in het “Kraaiennest” bij de Lier. In totaal hebben we in onze
wijde regio inclusief Pijnacker inmiddels dus 5 oeverzwaluwwanden. Om niemand het plezier
van deze waarnemingen te ontzeggen volgen hieronder de resultaten van de nestelresultaten.
Aangetekend dient te worden dat sommige nestgangen door twee paar worden gebruikt en
dat er ook wel eens een enkele nestgang verlaten zal worden. Het tellen van de bewoonde
gangen is overigens een aardige klus. Elk najaar worden deze nestgangen met een speciale
techniek schoongemaakt en weer van vers zand voorzien; de zwaluwen gaan niet in vervuilde
oude nestgangen broeden, maar willen elk jaar een nieuwe schone gang graven. Dit werk
wordt door een aantal vrijwilligers verzorgd. Hiernaast worden er ook oeverzwaluwen op deze
plaatsen geringd.

Harnaschdreef
Bieslandse
Bovenpolder
A4
Pijnacker Zuid

2011

2012

30

5

86

54

2013

131

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

32

65

3
120

12
50

70
133

98
98

102

41

105

96

57

1
50

66
0

Voor wat betreft de wand aan de A4 kunnen we stellen dat het tweede jaar dat de wand in
gebruik is, er sprake is van een aanzienlijke broedpopulatie. De wand is voor ruim 1/3 bezet.
Dit is een enorme toename ten opzichte van het jaar ervoor. Zeker gezien het feit dat 3
kilometer verderop ook recent een nieuwe oeverzwaluwwand in gebruik is genomen. Samen
met de oeverzwaluwwand aan de andere kant van Delft (Korftlaan) hebben deze vogels weer
voldoende broedgelegenheid. Opvallend was dat in eerste instantie alleen de gaten in de
rechterblokken van de wand aan de A4 bezet waren. Bij het eerste onderhoud (maaien)
ontdekten we dat de leem in de linker en middelste blokken keihard was geworden door het
droge voorjaar, Ook was waarschijnlijk bij het bijvullen in het najaar ervoor de leem te hard
aangedrukt. De vogels hadden hier geen enkele kans om met hun pootjes gaten in het leem
te maken. Pas toen er regen was gevallen (eind mei/ begin juni) bleek het leem achter de
bovenste gaten zachter geworden en konden de vogels daar weer gaten maken. Op 8 juni en
10 augustus is een aantal oeverzwaluwen geringd door een gediplomeerde ringer. Er zijn 15
resp. 54 Oeverzwaluwen van een ring voorzien. Met deze ring kunnen de vogels bij
terugvangst herleid worden naar de plaats waar ze geringd zijn. Zo komen we meer te weten
over het gedrag van deze vogels Heel bijzonder was dat er twee geringde zwaluwen werden
gevangen die in het voorjaar waren geringd bij de oeverzwaluwwand aan de andere kant van
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Delft (Korftlaan) Dit geeft aan dat er al sprake is van een gezonde uitwisseling van de diverse
populaties in de buurt van Delft en omstreken.
Verslag uilenwerkgroep
Dit jaar waren er 4 bosuilkasten bezet, waarvan 3 succesvol, met in totaal 9 jongen vliegvlug.
Of dit alle territoria zijn is niet zeker, ze kunnen ook in natuurlijke holtes broeden.
De Steenuil had een matig jaar met 12 resp. 10 territoria in twee telgebieden. In
eerstgenoemd telgebied waren er 6 succesvol met 17 vliegvlugge jongen geringd, en 6
territoria mislukt. Oorzaak onbevruchte of helemaal geen eieren of dode jongen in de kast.
De Kerkuil deed het dit jaar ronduit slecht. Na het topjaar 2019 met meer dan 100 vliegvlugge
jongen, werden er nu niet meer dan 11 vliegvlug. Dit alles heeft te maken met de muizenstand,
de kerkuil reageert sterk op een goed of slecht muizenjaar. Ze laten de laatste jaren wel een
heel erg wisselend resultaat zien: in 2017 meer dan 50 jongen, in 2018 10, in 2019 meer dan
100 en in 2020 waren het er 11. Leuk om te zien dat in een topjaar voor de Kerkuil er ook veel
de weidevogelkuikens vliegvlug worden. Dit heeft alles met predatie te maken, bij een groot
muizenaanbod hebben predatoren genoeg aan de muizen en laten ze de weidevogelkuikens
met rust.
Verslag van de werkgroep "Nestgelegenheid"
De "nestkasten" werkgroep heeft zoals u ziet een nieuwe naam die meer recht doet aan de
belangen die we behartigen en werkzaamheden die we uitvoeren. Ook is er een duidelijke
versterking tot stand gekomen.
In het park Buitenhof zijn eveneens nestkasten. Dit ging in overleg met de gemeente Delft die
er ook een vergoeding voor beschikbaar stelde omdat er nogal wat eikenprocessierupsen
zitten. Het is goed vogelvoer. Ook vorig jaar zijn er voor dit doel al diverse extra kastjes met
succes opgehangen in de Delftse Hout. De brandharige rupsen zijn een toenemend probleem
en onze werkgroep is ontdekt om deze kwelgeesten biologisch te bestrijden. Inmiddels is er
ook contact gelegd met de Gemeente Rijswijk en de vrijwilligersclub van de natuurtuin in het
Wilhelminapark om ook daar zeer duurzame nestkastjes te leveren. Ik ben al wezen kijken en
er hangen veel waarschuwingslinten vanwege de eikenprocessierupsen.
Grote order
Ook heeft de Vogelwacht recent liefst 75 mezennestkasten geleverd aan Staatsbosbeheer ten
behoeve van Vlietland tussen Leidschendam en Leiden. De financiële bijdrage kwam van de
provincie Zuid-Holland. De gedeputeerden Berend Potjer en Anne Koning hebben op
feestelijke wijze het 75ste nestkastje bevestigd en de nodige publiciteit gegenereerd. Het
plaatsen en verder onderhoud wordt verzorgd door de "Vrienden van Vlietland", die inmiddels
ook onze vrienden zijn geworden. Zo zie je maar hoe belangrijk het is voor onze vereniging om
over een goed netwerk te beschikken. Dit project was een initiatief van onze SBB boswachter.
Met de opbrengst van de nestkasten konden bijvoorbeeld weer 20 huiszwaluwnesten worden
geplaatst op de kansrijke locaties aan de Dwarskade. Voorheen hadden 11 woningen
huiszwaluwen en dit jaar nog maar vier. De juiste metselspecie is schaars voorhanden
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vanwege de voltooide nieuwbouwwijk. Maar de kunstnesten brengen mogelijk de oplossing.
Ik ben benieuwd naar de broedresultaten van komend jaar.
Onderhoud en monitoring
Vorig jaar kwamen we al uit op 228 nestkastjes. Dit jaar zal er weer een uitbreiding zijn van
circa 25 kastjes en daarmee passeren we de drempel van 250!
Het onderhoud is al wel van start gegaan. Hieronder de resultaten op moment van schrijven.
Het eerste cijfer is het aantal kastjes en na de / de bezetting. Hertenkamp 28/27, Delftse Hout
30/28, Iepenhof 8/6, Jaffa 8/8, Arboretum en Korftlaan 22/16 en twee zoek, Golfbaan
Schipluiden 10/9, Woudselaan en studentenflat 24/15, Bieslandsebos (paardenwei 7/7, de
eikenprocessierupsen zijn daar allemaal geëlimineerd), Rijswijkse Golfclub 20/10: op deze
locatie was al twee jaar alles 100% bezet. Vorig jaar hebben ze nog 5 mezenkastjes extra van
ons afgenomen en geplaatst aan besmette eikenbomen, maar nu hingen er tot mijn verbazing
veel meer nogal simpele kastjes van een andere herkomst. Een veel lagere bezetting dus
vanwege concurrentie, maar vrijwel geen overlast meer van de eikenprocessierupsen.
Een jaarlijks terugkerend fenomeen is een stel bijzondere gasten zoals een wespennest. Die
benutten een nestkastje als kraakpand. Is geen risico voor de schoonmaker want er zit geen
leven meer in. Het kraakpand was overigens al gekraakt door "vandalen". Ik verdenk de
halsbandparkieten van deze stunt. Het aluminium voorplaatje was gescheurd en het hout er
achter weg gepulkt. Gezien de krassen rond het invlieggat hebben ze er behoorlijk aan moeten
wrikken. Daar moet de inbreker wel een kromme snavel voor hebben en dat pleit de specht
vrij. Onze planning is de werkzaamheden half februari gereed te hebben, anders treffen we al
weer verse eitjes aan.
Delftse Jeugd Natuurwacht
Ook dit jaar is de oeverzwaluwwand aan de Korftlaan weer gereed gemaakt voor het komende
broedseizoen. We constateerden ± 95 uitgegraven broedgangen, die we met het jeugdteam
weer netjes hebben opgevuld. Er zijn inmiddels wel drie of vier oeverzwaluwwanden in ons
pakket. Het plan om ook dit jaar weer een aantal lepelaarsnesten te maken met de jeugd is
uitgesteld of misschien wel afgesteld vanwege de coronabeperkingen. Misschien maak ik er
dan zelf nog wel een aantal.
Nestkastjes maken
Inmiddels beschik ik over de nodige ervaring en gebruik materialen van de beste kwaliteit.
Watervast hechthout, hardhouten achterlat, aluminium voorplaat, verzinkte spijkers en
messing schroefduimen. Opgesloten zaagkanten voorbehandelen met lijnolie en alle
verbindingen met montagekit en gespijkerd. Dakbedekking opbranden en twee keer beitsen.
Zo zijn ze houtworm en specht-resistent en gaan denk ik wel 20 jaar mee. De uitneembare
bodem wordt iets verhoogd gemonteerd zodat er geen water binnen komt. Heerlijke droge
huisvesting voor onze cliënten! Op verzoek zijn ook nog twee valkenkasten en acht
steenuilenkasten gemaakt. Deze ter vervanging of ook wel uitbreiding van het bestand.
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