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LUSTRUM 2013 
 
Direct na het verschijnen van de vorige Kruisbek kwamen de eerste aanmeldingen 
voor deelname aan de lustrumexcursie binnen. Op de oproep om je mooiste vo-
gelfoto met het thema “Vogels en Water” in te sturen, kwamen tot nu toe enkele 
reacties. Nu lijkt 2013 nog ver weg, maar voor je het weet, begint de kerstboom 
al weer uit te vallen en verdwijnt de geur van de oliebollen uit het land. Reden 
genoeg om voor beide zaken nog een keer aandacht te vragen. 
Op de Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2013 willen we een expositie 
houden van de mooiste foto’s die door leden van de Vogelwacht zijn gemaakt, bij 
voorkeur in de provincie Utrecht. Om die foto’s met de nodige zorg af te laten 
drukken en in te lijsten, is tijd nodig. Wees daarom behulpzaam en wacht niet tot 
het laatste moment met inzenden. Stuur je foto uiterlijk 1 februari 2013 in een zo 
hoog mogelijke resolutie (maar maximaal 4 MB) op naar foto@vogelwacht-
utrecht.nl onder vermelding van je naam. 
 
Lustrumexcursie 
Na de Algemene Leden Vergadering staat de middag in het teken van een drietal 
lezingen. Die hebben alle drie te maken met de lustrumexcursie die gepland staat 
op zaterdag 8 juni. Het zeilschip De Schuttevaer brengt ons vanuit de haven van 
Enkhuizen naar het eiland De Kreupel. Het is een kunstmatig eiland dat in 2004 
werd aangelegd. Met een lengte van 1500 en een breedte van 500 meter was er 
een slordige 3 miljoen m3 zand nodig. Die hoeveelheid kwam vrij bij het uitdiepen 
van de vaargeul Amsterdam-Lemmer die daarmee geschikt werd voor schepen 
met een diepgang tot 3,5 meter.  
Deze operatie leverde, inclusief het omringende en deels met riet begroeide on-
diepe water, een natuurgebied van circa 70 hectare op. Rust- en broedplaatsen, 
ondiepten om in te foerageren en het luwtegebied zorgen ervoor dat o.a. visdief, 
zwarte stern, kokmeeuw, zwartkopmeeuw, aalscholver, kuif- en tafeleend zich hier 
ophouden. In de winter zijn brilduiker, grote en middelste zaagbek en nonnetje 
hier in groten getale te zien. De Kreupel herbergt de grootste broedkolonie visdie-
ven van Europa en de grootste aalscholverkolonie van Nederland. Ook is  het de 
belangrijkste slaapplaats van Europa voor de zwarte stern. 
Jan van der Winden, Sjoerd Dirksen en Martin Poot zullen ons met lezingen over 
respectievelijk de zwarte stern, de visdief en de zwartkopmeeuw alvast meene-
men naar De Kreupel en zijn bewoners. 
Kijk voor een eerste indruk over De Kreupel op:  
http://www.youtube.com/watch?v=SnIo6o4Sj78 
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Visdief - Jan van der Greef 

Wie helpt ons bij de opslag van het archief? 
Onze archivaris Leoni Heijman is verhuisd en heeft na vele jaren op het archief 
te hebben gepast nu geen ruimte meer beschikbaar. Wie helpt haar en de Vo-
gelwacht Utrecht en is bereid om het archief een nieuw onderdak te bieden? 
Het gaat om 40 archiefdozen formaat 34,5 x 28 x 8 cm en een twintigtal boe-
ken. Het bestuur, de archivaris en ook onze oud-voorzitter - Frits Franssen - 
zijn van mening dat dit archief  voor de toekomst wel degelijk van belang kan 
zijn. Denk daarbij onder andere aan procedures waarbij ondersteuning met 
data van tellingen, doorslaggevend kan zijn. 
Wil jij ons helpen? Neem dan contact op met Leoni Heijman: 
leonheij@gmail.com of 033-462 19 61. Je mag ook mailen of  bellen naar de 
secretaris: Frank Sidler secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of bel 030-228 00 37 


