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Wij spraken met ... 

Jan Kolsters 

Naam> Jan Kolsters  Woonachtig> Veldhoven Leeftijd> 47 Lid sinds>  1988
Actief> met inventariseren  Favoriete vogel> geen  Mooiste natuurmoment>  
De geur van Wilde Kamperfolie net voor zonsopkomst in een eenzaam bos tij-
dens het veldwerk Hotspot> Kempisch bos .

Op donderdagavond 28 september spra-
ken Mark Sloendregt en Wil de Veer met 
Jan Kolsters. Jan is echtgenoot van Ine en 
vader van Marit (16) en Midas (14). Hij is 
als Technisch specialist (printplaten en 
assemblage) werkzaam bij Philips. Onder 
het genot van een kopje koffie in de ach-
tertuin spraken wij over inventariseren, 
onderzoek en de vereniging. 

Vanwaar je interesse voor vogels en 
waarom VWG De Kempen? 
“Interesse voor vogels heb ik altijd al een 
beetje gehad, maar dat was niet meer 
dan een beetje. Het vogels kijken zit ook 
wel in de familie, van een oom van mij 
hoorde ik dat Vogelwerkgroep De Kempen 
bestond. Mijn oom, Piet Roefs, zat bij de-
ze vereniging, inmiddels is hij overleden, 
en hij vertelde mij over deze club en dat 
er mannen van mijn leeftijd bij zaten. Ik 
dacht laat mij daar eens gaan kijken. Ik 
ben toen proeflid geworden en ben nog 
steeds lid”. 

Je bent voorzitter van VWG De Kem-
pen; een kartrekker voor veel activi-
teiten.  
Hoe gaat het met de vereniging? 
“We zien een beetje een terugloop van 
het bezoekersaantal op de vergaderingen/
bijeenkomsten. Jammer want het is nog 
steeds leuk. Deze terugloop moet een re-
den hebben en daarom hebben we als be-
stuur een enquête opgesteld. Want waar-
om komen die mensen niet meer en wat 
missen ze dan. Dat zouden ze dus aan 
ons kunnen melden. Het is dan ook jam-
mer dat er weinig response is op de en-
quête. We proberen als bestuur die avon-

den in te vullen, maar daar kunnen men-
sen ook op reageren als ze dat liever an-
ders willen. We proberen de lezingen zo 
goed als mogelijk in te vullen, al is dat 
soms best lastig, en als we weten wat de 
mensen willen dan kunnen we daar op in-
spelen. Ik hoop dan ook dat een groot ge-
deelte van de leden de enquête alsnog in-
vult. Dat wil niet zeggen dat ze vervol-
gens allemaal op de vergadering zullen 
komen, maar ik hoop toch dat we weer 
terugkomen op het peil van een aantal ja-
ren geleden. We hebben nog altijd een 
flink ledenbestand, waaruit blijkt dat de 
leden iets in de vereniging vinden dat hen 
bindt. 
Zelf vind ik het eerste stuk van de verga-
dering vaak een beetje saai en eigenlijk is 
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dat wel jammer want we zouden wat 
meer tastbare dingen moeten hebben op 
de vergadering. Dat zie je als iemand een 
mapje foto’s meeneemt of een oud nest 
dat gevonden is. Dan komt er beweging 
in en ontstaat er discussie. Dus dat soort 
dingen willen we in ieder geval meer gaan 
doen.
Het gaat op zich wel goed met de vereni-
ging maar zoals met meer verenigingen 
het geval is bestaat er een vrij groot le-
denbestand, waarvan een kleine kern die 
tachtig procent van het werk doet. Daar 
moet je niet gefrustreerd van raken want 
zo gaat dat nou eenmaal bij verenigingen. 
Zo lang als die kern de dingen wil blijven 
doen en dat leuk vindt dan is het goed. Ik 
vind niet dat je alle leden moet verplich-
ten tot activiteiten want zo werkt het 
niet”. 

Zijn er plannen voor de toekomst zo-
als het organiseren van excursies? 
“Er is altijd discussie over het organiseren 
van excursies. Iemand oppert dat dan en 
als ze worden georganiseerd komt er ver-
volgens bijna niemand. Dat is raar. Toen 
ik net lid was voelde ik me een beetje 
verloren. Er gebeurde van alles en ik wist 
van veel zaken niets of weinig af. In die 
tijd werden er excursies georganiseerd 
door Geert Sanders. Hij organiseerde drie 
excursies in het voorjaar en ik dacht daar 
ga ik naar toe. Bij de eerste excursie wa-
ren er drie of vier mensen en daar heb ik 
toen ontzettend veel van geleerd, want ik 
kende toen maar een paar soorten, de 
huis-, tuin- en keukenvogels en in één 
keer ga je veel leren. De tweede en de 
derde keer waren er ook zo weinig men-
sen en ik vroeg me af hoe dat kwam. Ik 
vond de excursies leuk en heb er veel van 
geleerd doordat hij dat deed. 
In de latere jaren heb ik dat ook gezien. 
Er werden excursies georganiseerd waar 
bijna niemand op af kwam. 

Hoe moeten nieuwe leden worden 
opgevangen? 
“Ben Jacobs vangt nieuwe leden op geeft 
allerlei informatie over de vereniging. Ik 
vind dat een goede zaak en ik ben blij dat 
hij dat doet. Maar eigenlijk moeten men-

sen op sleeptouw worden genomen en dat 
is lastig. Als ik een inventarisatie doe dan 
weet ik vaak niet van te voren wanneer ik 
kan gaan, op een vrije dag doordeweeks 
of in het weekend. Dit hangt ook van het 
weer af en soms besluit ik dan pas s’-
avonds om half elf dat ik de andere mor-
gen het veld in ga. Mensen erbij betrek-
ken is dan wel erg moeilijk. Als je dan te-
gen mensen zegt je moet aan van alles 
meedoen en vervolgens worden ze aan 
hun lot overgelaten, dan werkt dat dus 
niet. Dan is er toch een drempel om mee 
het veld in te gaan en dat is toch de enige 
manier om er echt in te komen. 
Het inventariseren leer je na jaren en de 
enige manier om dat echt te leren is met 
mensen het veld in te gaan die dat kun-
nen. Dat kun je niet uit een boekje leren 
en dan zelf doen. Maar je moet er ook 
echt zelf zin in hebben. Twee jaar geleden 
hebben we een cursus inventariseren ge-
daan, daar waren een redelijk aantal 
mensen bij. Als je dan ziet hoeveel men-
sen daar echt van inventariseren dan zijn 
dat er maar een paar. We zijn toen be-
wust met die mensen het veld in geweest 
en die moesten ook een gebiedje inventa-
riseren. Dat is op zich goed alleen er zijn 
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mensen die naderhand zeggen het was 
leuk en interessant, maar ik ga dat toch 
niet doen. Dat is hun goed recht. Als we 
dan een paar mensen overhouden die dat 
wel doen dan hebben we dat toch weer 
verdiend”. 

Je bent bij diverse inventarisaties be-
trokken. Hoe ga je te werk? 
“Hoe ik te werk ga is heel simpel, gewoon 
strikt volgens de SOVON-norm. Als je een 
inventarisatie niet gestandaardiseerd doet 
en blijft doen, dan kun je later absoluut 
niet vergelijken. Een tweede punt dat ik 
heel belangrijk vind en wat we de laatste 
jaren ook altijd doen is alle vogelsoorten 
inventariseren. Je ziet heel veel inventari-
saties waarbij een aantal soorten niet 
meegenomen worden. Dan zeggen ze die 
zijn zó algemeen, maar het gevolg is dat 
we daar helemaal niets van weten! Dat is 
zonde en het vreemde is dat als soorten 
teruglopen dan worden ze dus blijkbaar 
interessant. Dus mensen zijn nu geïnte-
resseerd in de Kuifleeuwerik maar dertig 
jaar geleden zeiden ze nou ja die zit over-
al. Dat is vreemd. Zodra er een vreemde 
soort, bij toeval, in een gebied hier aan-
komt, een Rode Wouw of noem maar iets, 
dan wordt de nestplaats bekeken en ge-
meten enz., maar dit is wel een beest dat 
zit echt in de marge van zijn bestaan. Ik 
doe liever onderzoek naar de Tjiftjaf of 
Heggenmus. Die zitten gewoon hier en dit 
is dus blijkbaar een optimale biotoop. Dat 
vind ik interessant en daar kun je ook 
meer mee. Met zeldzaamheden zeg ik al-
tijd: je kunt er niet op rekenen en je kunt 
er niet mee rekenen. Maar als een het 
een Tjiftjaf betreft en die gaat in aantal 
van 150 naar 300 en dan naar 450, bij-
voorbeeld als gevolg van goed beheer, 
dan zegt dat veel meer. Het is meer sta-
tistiek, meer vlees”. 

Wil je de inventarisatie van dit jaar 
op de Buikheide eens beschrijven? 
“Eerst moet ik zeggen dat we vijf jaar ge-
leden hier ook een inventarisatie hebben 
gedaan en weer vijf jaar eerder lag het 
roofvogelonderzoek in dit gebied hieraan 
ten grondslag. We dachten laat ons iets 
aan roofvogelonderzoek doen. We hebben 

toen gewoon een willekeurig gebiedje ge-
pakt dat centraal lag in De Kempen en 
waar een aantal mensen in geïnteres-
seerd was. We deden daar enkele jaren 
roofvogelonderzoek en zijn toen ook naar 
prooien gaan zoeken. Deze hebben we in 
kaart gebracht en vooral Wim Deeben 
heeft hier veel tijd in gestoken.  

Toen gingen we ons dus afvragen, wat is 
nou het aanbod aan prooien. Selecteren 
de roofvogels nou op bepaalde prooien of 
pakken ze wat er het meeste zit. We 
moesten dus maar eens dat hele bos 
gaan inventariseren op alle soorten.  
Vervolgens gaan er mensen zeggen dat is 
geen haalbare kaart, dat gaat niet. Op 
een gegeven moment hebben we de stou-
te schoenen aangetrokken en het toch 
gedaan. Het mooie was dat de inventari-
satie samenviel met het begin van geïnte-
greerd bosbeheer. Dus dan heb je een 
soort nulmeting van min of meer het oude 
beheer van kaalslagen. De kaalslagen 
verdwenen en exoten zoals Amerikaanse 
Eik werden gekapt. Toen hebben we ons 
voorgenomen om iedere vijf jaar te in-
ventariseren zodat we een reeks opbou-
wen. Terugkomend op jouw vraag, ten 
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eerste moet je kijken of je het gebied in 
de goede tijd kunt behappen en dat is dus 
rond zonsopkomst. Als je een gebied hebt 
van 375 hectare dan kan dat dus niet.  
Dus je moet het gebied opdelen in deel-
gebieden en vervolgens zegt de stan-
daard dat je negen veldbezoeken per ge-

bied moet hebben. Dan heb je, in het ge-
val van De Buikheide, zes keer negen is 
vierenvijftig vroege ochtendbezoeken en 
die moeten verspreid over het seizoen en 
over de zes deelgebieden gedaan worden. 
Met vier mensen, Wil, Els, Geert en ik, 
hebben we dit jaar de inventarisatie ge-
daan. Als je alle soorten doet dan moet je 
heel vroeg in het bos zijn. Van bijvoor-
beeld de Roodborst en de Merel zou je er 
anders een hoop missen. Dan heb je ook 
nog avondbezoeken voor bijvoorbeeld de 
Bosuil en aanvullende bezoeken voor 
roofvogels. De inventarisatie begint in ja-
nuari voor de Kruisbek en Bosuil en ein-
digt in augustus met de Boomvalk en de 
Wespendief. Een half jaar veldwerk en 
dan ook nog eens een half jaar bureau-
werk. Het rapport probeer ik dan voor het 
volgende broedseizoen af te hebben”. 

Sommige vogelaars zijn bijvoorbeeld 
erg op zoek naar bijzondere soorten 
of speciale momenten. Hoe kijk jij 
naar vogels? 
“Ik kijk naar vogels als onderzoeker. Dus 
waarom zit een bepaalde soort in het ene 
bos wel en in het andere niet, of veel of 
weinig. Dat soort dingen boeit mij. Maar 
als hier ergens een zeldzaamheid wordt 
gesignaleerd dan ga ik daar echt niet naar 
kijken”. 

Met een aantal broedvogelsoorten 
gaat het op dit moment slecht in Ne-
derland. Ze staan op de Rode Lijst. Ik 
denk aan Zwarte Stern of Tapuit. An-
dere soorten zijn echter weer in op-
mars. Wat vind jij van deze ontwikke-
lingen? 
“De trend is zoals die is, wat ik daar van 
vind doet er eigenlijk niet toe. De vogels 
reageren op omstandigheden. Wat wij dus 
vaak doen is de situatie van nu vergelij-
ken met het kleinschalig agrarisch land-
schap van vroeger. In het kleinschalig 
agrarisch landschap zitten een aantal 
kenmerkende soorten. Als dat landschap 
verandert dan verdwijnen die soorten. 
Maar dat zien we dus nu ook in het bos 
gebeuren. Neem bijvoorbeeld de Geel-
gors. Die is in ruim tien jaar tijd van de 
Buikheide- Noord weggevaagd. Aan de 
rand zitten nog twee territoria, maar in de 
Buikheide waar eerst de kaalslagen waren 
daar zitten er geen meer en dat is lo-
gisch. Daar moet je niet boos of gefrus-
treerd van raken, het is een keuze die 
wordt gemaakt. Wel gaan er steeds meer 
stemmen op om in bepaalde gebieden 
dan toch op de ouderwetse manier te 
gaan beheren, waardoor soorten als Geel-
gors en Nachtzwaluw behouden blijven. 
Op zich een goede zaak, maar het kost 
waarschijnlijk meer geld omdat je een 
uitzondering maakt. Dan is de afweging, 
willen we dat met zijn allen of niet”. 

Ook met een aantal Roofvogelsoorten 
gaat het niet goed. Hoe komt dat vol-
gens jou? 
“Met veel roofvogelsoorten gaat het wel 
goed. Met de Buizerd gaat het beter dan 
ooit, maar met de Boomvalk gaat het in-
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derdaad niet goed. Wat wij hier zien, en 
in de rest van Nederland ook, is predatie 
door de Havik. Omdat het goed gaat met 
de Havik gaat het misschien weer minder 
goed met de Boomvalk. Boomvalken le-
ven hoofdzakelijk van vogels, zwaluwen 
etc en die zijn ook achteruitgegaan. Of 
het dan aan de voedselsituatie ligt, ik 
weet het niet. De populatie Boomvalken 
zal zich op een bepaald niveau handhaven 
of niet. In al die jaren zijn er wisselingen 
geweest. Ongeveer 150 jaar geleden had-
den we hier nauwelijks Haviken en nu 
hebben we er veel, omdat er meer bos is. 
We hebben een dip gehad in de roofvo-
gelstand als gevolg van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Die dip zijn ze ook 
weer te boven gekomen. Er wordt in Ne-
derland veel onderzoek naar roofvogels 
gedaan. Elk jaar is het volle bak op de 
landelijke dag in Meppel”.  

Speelt roofvogelvervolging een rol? 
“Roofvogelvervolging is ongeoorloofd dat 
is duidelijk, maar heeft denk ik geen gro-
te invloed op de roofvogelstand. Er wor-
den Buizerden vergiftigd en Haviken ge-
spietst e.d. maar als je ziet wat voor sur-
pluspopulatie er zit, dat is enorm. De 
opengevallen territoria worden direct be-
zet”. 

De uitwerking van inventarisatiege-
gevens voor rapportages is vaak een 
uitvoerig werk. Wat beschrijf je zoal? 
Op de eerste plaats is het een kwestie 
van stippenkaarten genereren. Hoe beter 
je verder een gebied in kaart brengt des 
te interessantere doorsneden je kunt 
gaan maken. En hoe nauwkeuriger alles 
in het veld wordt vastgelegd des te beter 
kun je eventuele verbanden gaan zien . 

Je werkt ook met AVIS, kun je dat 
toelichten? 
AVIS (Avifauna Informatie en Evaluatie 
Systeem, red.) is ontwikkeld door Henk 
Sierdsema en voor de Nederlandse situa-
tie geschreven. In AVIS worden vogels 
opgedeeld in ecologische vogelgroepen 
die ongeveer dezelfde eisen stellen aan 
hun milieu. Dat is anders dan een vogel-
gemeenschap, het gaat bijvoorbeeld om 

vogels die typerend zijn voor de struik-
laag in een bos. In een groot aantal ge-
bieden zijn inventarisaties gedaan en aan 
elke ecologische vogelgroep is een index 
gegeven. Je kunt dan de gegevens van je 
eigen gebied toetsen aan een goed ont-
wikkeld gebied in Nederland. Dat is een 
aardige tool, zeker als je een reeks op-
bouwt. Het verloop is te zien en beheer-
ders kunnen daar op inhaken. Een verde-
ling in groepen heeft meer territoria. Je 
spreekt dus niet meer over één of twee 
territoria en het wordt allemaal een 
beetje robuuster. Je kunt er dus statis-
tisch meer over zeggen. 

En voor wie? 
“Op de eerste plaats doe je het omdat je 
het leuk vindt. Het is toch een soort we-
tenschappelijk interesse van een clubje 
mensen. En als andere mensen daar hun 
voordeel meedoen, beherende instanties, 
dan is dat natuurlijk erg mooi meegeno-
men. Sommige inventarisaties doen we 
voor instanties die iets met een gebied 
van plan zijn. De inventarisaties van de 
Valkenswaardse Visvijvers laten trends 
zien en daar kan Brabants Landschap op 
inhaken. Begin jaren negentig, in de tijd 
van de viskweek, zijn we begonnen met 
inventariseren. Later werd de viskweek 
gestopt en veranderde het beheer. Hoe 
pakt dat uit voor de natuur? Met onze 
driejaarlijkse inventarisaties kon dat pro-
ces in kaart worden gebracht. Er is een 
duidelijke positieve trend voor watervo-
gels en moerasvogels te zien. Dat is inte-
ressant anders krijg je van die ongefun-
deerde verhalen in de trant van: “ vroe-
ger zat hier veel meer”. Meten is weten 
en loze kreten daar heb je niets aan. En 
meten kost heel veel energie”. 

Wij danken Jan Kolsters voor zijn open-
hartig gesprek. Met “Wij spraken met…” is 
een oude rubriek nieuw leven ingeblazen. 
Leden spreken in deze rubriek over hun 
persoonlijke drijfveren, achtergronden en 
passie van het vogels kijken. In een vol-
gende uitgave komt Wim Deeben aan het 
woord.  

Mark Sloendregt  
en Wil de Veer. 


