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Van de redactie
Het verenpak van de Kruisbek, zoals u dat gewend was, is na twintig jaar wat sleets geworden. De 
redactie vond het de hoogste tijd om na te denken over een nieuwe vorm. Dat deden we in 2014, met 
hulp van Arnold Wierda, lid VWU en professioneel vormgever. Het resultaat is dit nummer, een proef-
nummer in nieuwe stijl. We hopen dat het u bevalt. Op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 
beslissen de leden of we doorgaan met deze Kruisbek nieuwe stijl.

Bestuur
Nieuwe Kruisbek
U heeft nu een proefexemplaar van de Kruisbek in een nieuwe 
vorm in handen. Deze is meer van deze tijd en biedt ruimte 
aan de prachtige foto’s die onze leden maken. Het bestuur is 
hier een voorstander van. We stellen voor ons verenigingsblad 
voortaan in deze vorm uit te brengen. Uitgaande van 5 num-
mers per jaar kost dat ongeveer 6 euro per jaar per lid meer dan 
de oude vorm. Dit maakt een contributieverhoging van 6 euro 
onvermijdelijk. Het bestuur stelt voor de verhoging per direct 
of pas in 2016 in te laten gaan. In dat laatste geval wordt er in 
2015 ingeteerd op het eigen vermogen van de vereniging. Op de 
ALV van 17 maart a.s. wordt hierop een toelichting gegeven en 
uw instemming gevraagd met het uitbrengen van de Kruisbek in 
deze nieuwe vorm.
 
Algemene Ledenvergadering en Ben Koks over kiekendieven
Op dinsdagavond 17 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte 
welkom op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in het HF 
Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Om 20 
uur starten we met de officiële ALV (voor agenda zie bijlage). 
Daarna een pauze en tenslotte een boeiende lezing van Ben 
Koks: ‘Blauwe en grauwe kiekendieven in Nederland en het 
onderzoek in de Sahel’. Zoals bekend is Ben een gedreven en 
enthousiaste onderzoeker en beschermer van de zeldzame 
grauwe en blauwe kiekendief. 
We hopen u te ontmoeten op 17 maart!

Indrukwekkende en succesvolle lezing 
Op 8 december jl. gaf Jan van der Greef een lezing onder de 
titel ‘Op natuurfotografische ontdekkingsreis in de binnen- en 
buitenwereld’. Maar liefst negentig Vogelwachters bezochten 
de avond. Het was een indrukwekkend gebeuren. Jan liet ons 
bijzonder fraaie foto’s zien en vertelde hoe het fotograferen 
een grote rol speelde bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Op de 
avond zelf en achteraf kregen we talrijke enthousiaste reacties 
en ook opmerkingen dat we Jan nogal karig bedankt hadden. 
Jan, we hebben genoten en ook geleerd van jouw bijzondere 
lezing!! Reuze bedankt, namens velen!!
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Weidevogels houden dus van Nederland, maar is die liefde we-
derzijds? Gelukkig wel, want veel boeren, vrijwilligers en pro-
fessionals zetten zich in voor het behoud van de weidevogels. 
Daar worden ze financieel bij ondersteund door overheidsgeld, 
wat dus uit de maatschappij komt. Toch is het geen gemak-
kelijke verstandhouding, tussen Nederland en weidevogels. 
Bebouwing en wegen rukken op, de agrarische markt vraagt 
schaalvergroting en efficiënte landbouw. Rust in het weiland is 
vaak maar tijdelijk en waar rust verdwijnt, komt een weidevo-
gel niet graag meer. Datzelfde geldt voor voedsel, waarvan door  
eiwitrijke maar monotone graslanden steeds minder beschikbaar is. 
Ondanks de moeilijkheden werken beide kanten er wel degelijk 
aan om de relatie te verbeteren. Weidevogels proberen hun ge-
biedseisen en gedrag te veranderen, binnen de beperkte band-
breedte die een specialist nu eenmaal heeft. Agrariërs passen 
indien mogelijk de bedrijfsvoering aan in de percelen waar wei-
devogels leven.

In de Lopikerwaard doen de boeren al vele jaren hun best de 
vogels te beschermen. Dat mocht voorheen niet baten, de wei-
devogels verdwenen met tientallen tegelijk uit het boerenland. 
De laatste jaren lijkt hier een kentering in te zijn gekomen. Dit 
artikel laat zien dat agrarisch weidevogelbeheer niet gemakkelijk 
is, maar zeker niet onmogelijk. Alles wat eigenlijk nodig is, is de 
wil om te werken aan de relatie tussen mens en natuur. En een 
beetje geluk met het voorjaarsweer natuurlijk….

Agrarisch natuurbeheer Lopikerwaard
Weidevogelbeheer in de Lopikerwaard bestaat al honderden ja-
ren. Vanaf het moment dat de polders bewoond werden door 
vogels, zijn er boeren geweest die het belangrijk vonden dat er 
nesten op het land lagen, al was het alleen maar om de eieren. 
Bovendien waren er tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw veel 
minder activiteiten in het land die de vogels bedreigden.

Weidevogels Lopikerwaard
Leo Kramer en Arjan van Duijvenboden

Weidevogelbescherming is moeilijk. 
Weidevogels zijn divers, slecht te sturen, niet 
op te sluiten in reservaten en ze broeden ook 
nog eens in het seizoen waarin de agrariërs 
juist druk zijn op het land. Toch broedt 
het overgrote deel van de wereldpopulatie 
van veel soorten in Nederland. De 
natte, voedselrijke weiden hebben een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op 
de vogels. Zo zeer, dat ze het warme Afrika 
achter zich laten om in het vroege voorjaar 
in één van onze bevroren weilanden te gaan 
prikken naar voedsel.

Figuur 1 Lopikerwaard

G
rutto, kievit, tureluur, scholekster (Jan van der G

reef)
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Pas nadat de landbouw ging intensiveren, bleek dat de weide-
vogelstand daar flink onder leed. Langzaam kwam het besef dat 
weidevogels niet meer een logisch gevolg van veeteelt waren. 
De Nederlandse politiek vindt het behoud van de vogels belang-
rijk genoeg om de boeren te compenseren voor de moeite die 
wordt gedaan om de vogels te beschermen. Het actief afsluiten 
van beheerpakketten vindt nu twintig jaar plaats. Op het gebied 
van praktische ecologie is dat een hele korte tijd om te leren 
welke mix van weidevogelbeheer nu het best werkt in een ge-
bied. Daarom zijn er nog jaarlijks ontwikkelingen op dit gebied. 
Met de jaarlijks beschikbare middelen werkt de gebiedscoördi-
nator aan het optimale mozaïek voor de vogels, mits inpasbaar 
in de agrarische bedrijfsvoering.

2010 2011 2012 2013 2014

overig beheer 77 74 67 60 54 

legselbeheer 2468 2478 2315 2344 1950

plas-dras beheer 21 22 32 30 23

pakketten met 

rustperiode 440 450 426 402 371

Figuur 2 Oppervlakte gecontracteerd weidevogelbeheer Lopikerwaard

De invoering van het weidevogelbeheerplan in 2009 betekende 
in de Lopikerwaard een nieuwe denkwijze op het gebied van 
weidevogelbeheer. Door de tellingen en nestgegevens ontstond 
gedurende de jaren een goed beeld van het nut van beheer. 
Het agrarisch natuurbeheer is steeds meer een instrument dat 
rond een concentratie vogels wordt toegepast, in plaats van 

een instrument dat wordt toegepast in de hoop dat vogels zich 
zullen (her)vestigen. Omdat de aantallen vogels (meestal) niet 
toenemen, neemt dus het totaal gecontracteerde beheeropper-
vlak af. Dit is goed te zien in figuur 2. Het aantal op het opper-
vlak getelde vogels neemt echter niet af. Daaruit volgt dat de 
dichtheid vogels per beheerde hectare weide dus steeds hoger 
wordt. Het geld dat Nederland over heeft voor agrarisch natuur-
beheer wordt in de Lopikerwaard dus steeds efficiënter ingezet.

Het seizoen van 2013
Hoewel we veel kunnen doen voor de weidevogels door beheer-
contracten en alerte boeren, blijkt dat het voorjaarsweer een 
zeer onvoorspelbare en grote rol speelt in de broedsuccessen 
van de weidevogels. Het weer heeft onder andere invloed op de 
vogels, maar ook op de bodemgesteldheid, de grasgroei, de al-
gehele agrarische bedrijfsvoering en de overlevingskansen van 
jonge vogels. Ieder voorjaar is uniek. Koud, erg warm, nat of 
droog, laat of vroeg, combinaties, alles komt voorbij. Boeren en 
vogels hebben er min of meer mee leren leven. 
2013 kende een lente die door het KNMI als volgt werd be-
noemd: ‘Zeer koud, gemiddeld over het land droog en aan de 
sombere kant. Koudste lente in ruim 40 jaar.’ Vooral het vroege 
voorjaar was opvallend koud, met op 13 maart een nachttem-
peratuur van -13°C. Deze koudeperiode zette zich door tot ver 
in april. De natuur reageerde op deze kou: normaal gesproken 
wordt het eerste kievitsei in de eerste week van maart gevon-
den, nu was dat op 21 maart. Bovendien volgde op dit eerste 
ei niet de gebruikelijke golf van broedende weidevogels. Door 
de koude en ook droge maanden (in maart en april viel de helft 
van de normale hoeveelheid neerslag) wachtten veel vogels vrij 
lang met broeden. In april werden nog veel vogels gesignaleerd 
die duidelijk aan het ‘opvetten’ waren: druk met eten en rusten, 
vaak in groepen op plas-dras percelen. Normaal zijn alle vogels 
in april al gepaard en druk met het verdedigen van de territoria. 
Het koude, droge voorjaar had ook een vertragende invloed op 
de grasgroei. Dat uit zich in de data van de eerste maaisnede: 
waar in andere jaren de meeste gangbare percelen gemaaid 
werden voor de eerste helft van mei, was dit in 2013 rond 1 juni. 
Voor de weidevogels pakte dit late voorjaar in het algemeen op 
verschillende manieren uit:
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•  Kieviten, die vroeg beginnen met broeden, kregen te maken 
met grote droogte en kou. Veel kieviten hebben dan ook een 
eerste legsel verloren of zijn niet begonnen met broeden in 
Nederland. Bovendien kwamen de jongen van vroege broe-
ders ter wereld in kou en droogte (maart/april) of in kou en te 
veel neerslag (mei).

•  De latere broeders (zoals grutto en tureluur, maar ook een-
den) profiteerden na een koude en droge broedperiode van de 
langzame grasgroei, waardoor er voor de jongen tot begin juni 
waarschijnlijk een gunstige situatie ontstond met veel voedsel 
en dekking in de vorm van ongemaaid gras.

De keerzijde van de langzame grasgroei was dat ook de gang-
bare maaipercelen (dus zonder gericht weidevogelbeheer) vaak 
pas na 1 juni werden gemaaid, tegelijk met de percelen met een 
vastgelegde rustperiode van 1 april tot begin juni. Hierdoor bleef 
er begin juni in polders soms zeer weinig lang gras beschikbaar 
voor jonge weidevogels. Adequaat reageren door gecontrac-
teerde maaidata op te schuiven naar half of eind juni was in veel 
gebieden de enige redding van een lokale weidevogelpopulatie.

Weidevogelstand Lopikerwaard
In allerlei media is al geruime tijd te lezen dat ‘het slecht gaat’ 
met de Nederlandse weidevogel. De meeste genomen maat-
regelen zouden niet werken, miljoenen euro’s zijn weggegooid 
geld. Deze berichten gaan over de hele Nederlandse weidevogel-
stand. Belangrijk, maar het is voor mensen in de Lopikerwaard 
veel interessanter hoe het in de eigen polders gaat. En dat blijkt 
in de afgelopen vijf jaar helemaal niet zo slecht te zijn, al is het 
een wankel evenwicht... 
In 2009 werden de weidevogels in de Lopikerwaard voor het 
laatst geteld volgens de zogenaamde BMP-methode. Een goede, 
maar door de vijf telronden arbeidsintensieve en dure methode. 
De BMP-telling leverde wel een goede basis voor het in 2009 
door de gebiedscoördinator gemaakte Weidevogelbeheerplan 
en het toetsen van het huidige agrarisch weidevogelbeheer. 
In 2010 bleek dat voor een goede uitvoering van het natuur-
beheer in de Lopikerwaard actuele gegevens over de vogels 
nodig waren. Er was echter geen geld om jaarlijks een BMP-
telling uit te voeren, wel voor twee ronden in de belangrijke 
weidevogelperioden (eind april en eind mei). Vanaf 2011 is er 

weer een jaarlijkse reeks gegevens over de weidevogels in de 
Lopikerwaard. Daardoor is het mogelijk redelijke conclusies te 
trekken over de ontwikkelingen in het weidevogelbestand. Over 
het algemeen blijven de aantallen per soort stabiel of nemen 
zelfs iets toe. Vijf jaar is echter een erg korte periode, veel te kort 
om echte uitspraken te doen over de weidevogelstand. We kun-
nen hiermee echter wel zien of de Lopikerwaard op de goede 
weg is in het stabiliseren of laten toenemen van de weidevogels 
in haar gebied. 
Hieronder zijn de trends te zien van de vier belangrijkste soor-
ten: grutto, kievit, tureluur en scholekster.

Grutto
De gruttostand schommelt al jaren rond de 500 territoria (zie 
figuur 3). Afhankelijk van het weer, de maaimomenten en toe-
val is dit 10% meer of minder. Hoewel er voorheen veel meer 
grutto’s waren in de Lopikerwaard, is er in de afgelopen vijf jaar 
sprake van een vrij stabiele situatie.

Figuur 3  Aantal territoria grutto

De grutto heeft een duidelijke voorkeur voor gezelschap van 
soortgenoten. Ook andere soorten profiteren van de waak-
zaamheid en het lef van de grutto. Zo ontstaan er soms erg 
drukke kolonies. Op die manier hoeven niet altijd alle vogels aan 
het werk om predatoren zoals kraaien, buizerds en hermelijnen 
te verjagen. En dat spaart energie.
In 2009 waren er veel gruttoterritoria buiten het gebied waar (in 
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2013) agrarisch natuurbeheer contracten zijn afgesloten. Het is 
niet bekend wat er van deze vogels terecht is gekomen in de 
loop der jaren.

Kievit
De kievit is een vogel van maïsland en gevarieerd, niet te nat 
grasland. Landelijk gaat het slecht met de kievit en zowel tellers, 
boeren, nestbeschermers als de gebiedscoördinator hebben de 
indruk dat dit ook in de Lopikerwaard het geval is. Toch zijn de 
aantallen territoria van 2009 tot 2013 redelijk stabiel geweest 
(zie figuur 4).

Figuur 4  Aantal territoria kievit

Figuur 5  Aantal territoria tureluur

Tureluur 
De tureluur heeft baat bij natte omstandigheden en het ligt 
voor de hand dat deze soort profiteert van de recent toegeno-
men oppervlakte plas-draspercelen in de Lopikerwaard. Figuur 
5 laat duidelijk zien dat de tureluur zich best thuisvoelt in de 
Lopikerwaard.

Scholekster
De scholekster is een gecompliceerd beest. Meestal broedt 
deze soort op maïsland, maar soms ook niet, soms in een ko-
lonie met kievit en grutto, maar soms alleen. Nooit broeden ze 
met veel scholeksters bij elkaar. En soms broeden ze op vreem-
de plaatsen, zoals in een oude knotwilg of op een plat dak. Wel 
zijn ze meestal erg trouw aan het territorium. Zo zitten er al 
jaren scholeksters in een oude knotboom. 

Figuur 6  Aantal territoria scholekster

In de tellingen zijn scholeksters lastige vogels. Aan het gedrag 
is namelijk moeilijk te zien wat de status is: paar, nest, jongen? 
Alle manieren van opvliegen en het bekende ‘pietepietepiet’ 
worden door elkaar gebruikt in verschillende perioden van 
het jaar. Toch kan het aantal territoria goed in beeld worden 
gebracht. Dat schommelt nogal, om onduidelijke redenen (zie 
figuur 6). Dat maakt de scholekster een kwetsbare vogel in het 
hedendaagse weidelandschap.
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‘Gezond vee en meer weidevogels’

Hessel Agema, veehouder in Kol-
lumerpomp (Friesland), combi-
neert kruidenrijk grasland met 
weidevogelbeheer. Het leidt tot 
meer weidevogels en gezond en 
hoogproductief vee. 

Hessel Agema

Agema is al zijn hele leven actief voor het behoud van weide-
vogels. Veertien jaar geleden begon hij met verschraling van 
slootranden rondom 9 hectare grasland. ‘De kuikens van wei-
devogels maken graag gebruik van deze slootranden. Ze vinden 
er veel insecten en kunnen beter bewegen door deze vegetatie. 
Ik zie het aantal weidevogels stijgen.’
In 2009 zaaide hij circa 3,5 hectare met een natuurzaadmengsel 
in. Het hooi van de verschraalde slootranden gebruikt Agema 
in het winterrantsoen. Dat levert extra mineralen en vitaminen. 
‘De structuur, de goede calcium-fosforverhouding en de extra 
mineralen en spoorelementen helpen stofwisselingsstoornis-
sen rondom afkalven voorkomen.’ 
Agema laat zien dat een hoge melkproductie per koe - 12.000 
kilo melk per jaar met 4,10 procent vet - goed samengaat met 
kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer. ‘Onze koeien heb-
ben een energie- en eiwitrijk rantsoen nodig, maar dit moet 
niet te snel door de koe gaan en pensverzuring veroorzaken. 
Daarom past hooi van schraal en kruidenrijk grasland goed in 
ons rantsoen. Het remt de passagesnelheid af, waardoor het 
beter wordt benut.’ Ook nemen de koeien vanwege de smake-
lijkheid van het kruidenrijke gras bij weidegang circa 2 kilo droge 
stof per dag extra op. 
‘Ik krijg een redelijke vergoeding voor uitgestelde maaidata, 
maar niet elke veehouder doet aan natuurbeheer. Zuivelaars 
kunnen een bredere toepassing van kruidenrijk grasland stimu-
leren. Het levert melk op met meer mineralen, spoorelementen 
en gezondheidsbevorderende stoffen. Hetzelfde geldt voor een 
betere rundvleeskwaliteit door kruidenrijk voer.’

Met toestemming overgenomen uit Boerderij van 11 maart 2014

En verder ….?
Is de stabiele weidevogelstand een eerste stap naar her-
stel van de weidevogelstand of is het slechts een pauze 
in de achteruitgang? Of hebben de populaties hun ideale 
aantal bereikt in het huidige Nederlandse landschap? 
Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken. Op ba-
sis van gegevens, gesprekken met boeren, overheden 
en beschermers lijkt het niet waarschijnlijk dat de wei-
devogelpopulaties in de Lopikerwaard ooit nog terug 
gaan komen op het niveau van pakweg dertig jaar ge-
leden. Eenvoudigweg omdat de weilanden door uit-
vlakken, opnieuw inzaaien en ontwateren niet meer de 
weilanden zijn die zulke aantallen weidevogels kunnen 
ondersteunen. 
Wel lijkt het mogelijk de aantallen weidevogels, die er 
nu zijn, te behouden. Dat kan door alle nieuwe kennis te 
gebruiken bij het vormen van het weidevogel mozaïek. 
Bijna jaarlijks wordt onze kennis over grutto, kievit en de 
andere soorten nog aangevuld. In ieder geval is duidelijk: 
rust, ruimte, voedsel en variatie zijn van belang. In welke 
mate, is afhankelijk van het moment van het jaar en de 
soort. 
Het huidige mozaïek lijkt al te werken, hoewel boeren en 
gebiedscoördinator nog op veel plaatsen kunnen werken 
aan een betere afstemming op de eisen van de lokale po-
pulaties vogels. Denk daarbij aan koloniegericht beheer: 
exact daar waar de weidevogels zich bevinden, probeert 
de gebiedscoördinator samen met de boeren een opti-
maal mozaïek te realiseren met daarin plas-dras perce-
len en late maaidata, maar ook begrazing en gangbaar 
land met nestbescherming.
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Figuur 1 Telgebied bij Kockengen

Vanaf 1995 doen we jaarlijks mee aan de Midwintertelling in de 
polders Kortrijk en Portengen, gelegen bij het dorp Kockengen 
in het westelijk weidegebied van onze provincie Utrecht (zie fi-
guur 1). De oostgrens van ons telgebied wordt begrensd door 
de A2.

Bij watervogels gaat het om eenden, zwanen, rallen, meeuwen 
en steltlopers. Uit persoonlijke voorkeur hebben we ook de aan-
wezige roofvogels bij de tellingen betrokken. 

Werkwijze
Het gaat jaarlijks om een eenmalige telling. In een tijdsbestek 
van 4 à 5 uur zoeken we alle wateren van het gebied af, inclu-
sief het bebouwde deel. Alle foeragerende of rustende water-
vogels worden geteld. Overvliegende watervogels worden bui-
ten beschouwing gelaten, tenzij ze duidelijk uit het telgebied 
opstijgen, dan wel invallen. Exoten worden wel meegeteld. De 
resultaten voor polder Kortrijk en polder Portengen hebben we 
aanvankelijk gesplitst. Bij de invoering werden de gegevens toch 
(door Sovon) samengevoegd.
Vanuit de auto, maar ook lopend, doorkruisen we het gebied. 
Vanaf de weg wordt met behulp van verrekijkers geteld. We gaan 
nergens de weilanden in, dus een soort als de watersnip kan zo 
gemakkelijk worden gemist. Het zij zo. Telescopen gebruiken 
we niet. De meeste tellingen worden op zondagochtend uit-
gevoerd. Op wat groepen recreatieve toerfietsers na, is er dan 
praktisch geen verkeer.

Twintig jaar midwintertelling bij Kockengen
 Anton Schortinghuis en Tom Schrijvers

Voor veel watervogels is Nederland belangrijk als doortrekgebied en/of 
overwinteringsgebied. De verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, is 
vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
Deze richtlijnen bieden onder andere de watervogels en hun leefgebieden - middels 
de aanwijzing van Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden - bescherming. Om 
de aantalsontwikkeling van de watervogels te kunnen volgen, zijn tellingen nodig. 
In 1966 is een start gemaakt met de Midwintertelling: het is daarmee de oudste 
watervogeltelling van ons land. Het is een onderdeel van een internationale 
telling waarbij grote delen van Europa worden geteld. Ook in Azië en Afrika zijn 
er tellingen. Het doel is om aantallen en verspreiding van de overwinterende 
watervogels per winter zo compleet mogelijk vast te leggen. De telling wordt 
gehouden in het weekend dat het dichtst bij half januari ligt.

Grote zilverreiger (Bert Geelmuijden)

Kockengen

Breukelen

A2
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Landschapskenmerken van het onderzoeksgebied
De polders Kortrijk (noordelijk deel van het telgebied) en 
Portengen (zuidelijk deel) kenmerken zich door het open 
landschap. Graslanden overheersen in het veenweidegebied. 
Tussen de smalle kavels liggen sloten. Ook in dit gebied is terug 
te zien dat de grond te slap is om tot de laatste vierkante meter 
te benutten. Langs slootkanten en op overhoekjes blijven bos-
jes en rietkragen ongemoeid. Aan weerskanten van Kockengen, 
het enige dorp in ons telgebied, bevinden zich restanten van 
moeras met rietland. Vanaf de weg is het landschap redelijk tot 
goed te overzien. Het gebied ten oosten van de A2 hebben we 
nooit meegeteld, want dat is slecht bereikbaar.

Telomstandigheden 
Wie telt in januari, kan ervan uitgaan dat de weersomstandighe-
den soms verre van ideaal zijn. Ook in ons geval was dat zo. In 
1995 was het mistig en druilerig. In 1999 hadden we zuidwest 7 
met harde regen, net als in 2004. Uitwijken naar een andere da-
tum was geen optie. IJsbedekking kwam regelmatig voor (1996, 
2002, 2006, 2009 en 2011). In 2001 vroor het gedurende de 
telling (zoals het eigenlijk hoort in januari). In 2005 hebben we 
niet geteld. Dat kwam niet door het weer, maar door persoon-
lijke omstandigheden.

Resultaten
Zoals viel te verwachten zijn de meest algemene soorten: 
smient (in totaal 8498 in 20 jaar), wilde eend (7151), meerkoet 
(5573), kolgans (5133), stormmeeuw (3783) en grauwe gans 
(2353). Verrassend is het nagenoeg ontbreken van steltlopers. 
In een tijdsbestek van 20 jaar hebben we nog geen 100 kievi-
ten gescoord: een magere oogst. Verder hadden we 1 witgat en 
werden wulpen alleen gehoord. Van goudplevieren echter geen 
spoor. Gelukkig zijn er altijd roofvogels: buizerd en torenvalk als 
meest algemene soorten. Daarnaast ook sperwer, havik, smel-
leken, slechtvalk, ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief. De 
bruine kiekendief is hier in januari afwezig. 

Trends
De grote zaagbek liet zich tussen 1995 en 2000 geregeld zien, 
daarna niet meer. De landelijke opmars van sommige soorten 

zagen we ook in ons telgebied terug. De grauwe gans zagen 
we tot 2003 alleen overvliegend. Vanaf 2003 nam het aantal ge-
staag toe.

Figuur 2  Aantalsontwikkeling van de grauwe gans in de periode  

1995-2014. In 2005 is niet geteld.

De grote Canadese gans is vanaf 2008 in beeld. Van de Nijlgans 
zagen we tussen 1995 en 2000 precies 1 exemplaar. Daarna 
groeide hun aantal eerst langzaam, maar in 2010 waren het er 
opeens 232.
Ook de krakeend is een nieuwkomer: vóór 2006 werd deze 
soort niet vastgesteld.
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Figuur 3  Aantalsontwikkeling van de krakeend in de periode 1995-

2014. In 2005 is niet geteld.

De grote zilverreiger hebben we hier vóór 2008 nooit gezien, 
maar vanaf dat jaar was hij jaarlijks present, de laatste keer 
(2014) met 9 exemplaren.

Figuur 4  Aantalsontwikkeling van de grote zilverreiger in de periode 

1995-2014. In 2005 is niet geteld.

Verantwoording diagrammen: de telresultaten per vogelsoort 
van het gebied bij Kockengen zijn vergeleken met de landelijke 
trends van het Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS, 
RWS). Daarbij zijn de aantallen uit die landelijke trenddiagram-
men geschat en gedeeld om een vergelijkbaar resultaat te 
kunnen tonen in een gezamenlijk diagram met de Kockengen-
resultaten (lijndiagram).

Tenslotte
Naast de vogels van het telformulier zien en noteren we ook 
‘andere’ vogels, bijvoorbeeld kramsvogel, koperwiek, veldleeu-
werik, ijsvogel, grote gele kwikstaart, barmsijs, sijs en rietgors. 
Soms is het net of inventariseren niet meer is dan het verzame-
len van getallen. Schijn bedriegt ook hier. Bij iedere telling er-
varen we een vage spanning: ‘wat gaat het vandaag opleveren’? 
Er zijn altijd momenten die je bijblijven. In het inmiddels tot tra-
ditie verheven vogelrondje lijkt alles voorspelbaar, zoals bijvoor-
beeld het moment voor koffie, halverwege de telling. Als er dan 
net pal naast de auto een roerdomp uit de rietkraag sluipt, staat 
je hart even stil. Dat zo’n ontmoeting slechts één streepje op 
het telformulier oplevert, doet aan de beleving van het moment 
niets af. Tussen het waarnemen van een smient en het schrijven 
van een stukje zit een wereld van verschil. 

Onze dank gaat uit naar Menno Hornman, Michel Klemann 
(Sovon), Bart van de Berg en Hasko Schortinghuis voor de digi-
tale ondersteuning. 

Heeft u belangstelling voor de complete telresultaten in 
tabelvorm? Neem dan contact op met de redactie 
(tel. 0346-830588, redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl).
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in het kort

Deze rubriek wordt samengesteld 
door Toon Vernooij. Bijdragen zijn van 
harte welkom. Stuur een berichtje naar 
toonvernooij@planet.nl.

Patrijzen
Misschien geen spectaculair weten-
schappelijk nieuws, maar wel leuk om 
te weten: zelfs patrijzen hebben tegen-
woordig hun eigen Facebookpagina! Of 
eigenlijk: een werkgroep die het voor 
deze meer en meer in de verdrukking 
rakende vogel opneemt. De werkgroep 
is vooral actief in Zeeland, maar hun pa-
gina bevat veel informatie die ook buiten 
Zeeland interessant genoeg is. In onze 

omgeving worden ook regelmatig patrij-
zen waargenomen en dan denk je daar-
bij in de eerste plaats aan gebieden met 
een hoge natuurwaarde. Logisch, maar 
heel verrassend om te lezen vond ik bij-
voorbeeld de ‘ontdekking’ dat patrijzen 
dol zijn op verwaarloosde en met on-
kruid overwoekerde industrieterreinen. 
Blijkbaar heeft de economische crisis 
naast een hoop ellende ook gezorgd 
voor het ontstaan van biotopen waar de 
patrijs het prima naar zijn zin heeft. 
En dat een leeftijd van vijftien maanden 
heel respectabel is voor de gemiddelde 
patrijs, was voor mij ook een ‘eyeope-
ner’; ik had verwacht dat ze, eenmaal 
volwassen, minstens enkele jaren oud 
werden. Reden te meer dus om zorgvul-
dig met deze fraaie hoenderachtige om 
te springen. 
Bron: www.facebook.com/WerkgroepPatrijs 

Wie was er eerder, de kip of de kip?
Over hoenderachtigen gesproken, waar 
komen onze kippen eigenlijk vandaan? 
Dat de gedomesticeerde kip ergens in 
Azië is ontstaan, daarover zijn evolu-
tiebiologen het wel eens. Maar over de 
precieze afstammingslijn tussen wilde 
hoenderachtigen en onze huiskip is nog 
veel onduidelijk. 
Onderaan de genetische afstammings-
ladder staat het bankivahoen (Gallus 
gallus), een bosbewoner uit Zuid-Azië, 
waarvan de genen nog altijd volop 
aanwezig zijn in alle rassen gedomes-
ticeerde kippen. De oudste huiskippen 
dateren van zo’n tienduizend jaar gele-
den en leken als twee druppels water 
op hun wilde voorouders. Botten van 

deze oeroude kippen zijn gevonden in 
Noord-China, in een gebied dat nu een 
droge steppe is, dus ongeschikt voor 
een bewoner van vochtig woud als het 
bankivahoen. 
Chinese onderzoekers vermoeden dat 
het hier gaat om zeer vroeg gedomesti-
ceerde kippen die rechtstreeks afstam-
men van bankivahoenders die in het 
gebied leefden toen het daar nog warm 
en vochtig was. Dat zou betekenen dat 
de kip ongeveer gelijktijdig op twee ver-
schillende locaties is gedomesticeerd, 
in Zuid-Azië (waar de vroegste vond-
sten van huiskippen ook zo’n tiendui-
zend jaar oud zijn) en in Noord-China. 
‘Onze’ kippen zijn vanuit India via het 
Midden-Oosten uiteindelijk in Europa 
terechtgekomen, terwijl de kippen uit 
Zuidoost-Azië zich via de Indonesische 
archipel en Polynesië verspreid hebben 
naar Zuid-Amerika. Later hebben deze 
twee lijnen zich ook weer onderling 
vermengd. 
De onderzoekers vonden bij hun onder-
zoek ook nog genen van het sonnerat-
hoen (Gallus sonnerati), waarmee de 
vroege huiskippen later zijn gekruist en 
waaraan ze hun gele poten vermoedelijk 
te danken hebben. 
Bron: NRC Handelsblad, 28 november 2014 

en PNAS, november 2014

Een rommeltje
Iedere vogelaar heeft wel zo’n beetje de 
standaardvolgorde van zijn veldgids in 
het hoofd zitten: zwanen, ganzen, een-
den, hoenders, duikers, enzovoort. En 
helemaal aan het eind de zangvogels. 
Of je nu een Europese, Amerikaanse of 
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Australische vogelgids uit de kast trekt, 
de volgorde is vrijwel hetzelfde. Het idee 
erachter is globaal gebaseerd op de ver-
onderstelde stamboom en onderlinge 
verwantschap van de diverse soorten: 
nauwe verwanten staan bij elkaar en de 
oudste soortgroepen vooraan, de jong-
ste achteraan. Handig, want zo weet je 
ook in buitenlandse gidsen altijd snel de 
gezochte soort te vinden.
Nou, van die volgorde klopt dus niet veel 
meer. Op 12 december 2014 publiceerde 
het wetenschappelijke tijdschrift Science 
een geheel nieuwe stamboom van de 
moderne vogels, te beginnen bij hun 
allervroegste voorouders van zo’n 250 
miljoen jaar geleden. De publicatie is 
een samenvatting van een groot aantal 
(deels nog te publiceren) artikelen over 
DNA-onderzoek en paleontologisch 
onderzoek. De oude vertrouwde stam-
boom wordt flink opgeschud. 
Valken zijn bijvoorbeeld helemaal niet zo 
nauw verwant met de andere roofvogels 
als we altijd dachten, maar staan veel 
dichter bij de papegaaien. Papegaaien 
zijn op hun beurt weer betrekkelijk nauw 
verwant met zangvogels. En flamingo’s 
vormen samen met duiven en futen een 
aparte hoofdgroep, dus zijn niet langer 
bij de reigers en ibissen ondergebracht. 
Wie had dat gedacht? Het is een com-
pleet gekkenhuis. Of toch niet?
Tot ver in de twintigste eeuw speelden 
uiterlijke kenmerken en eigenschappen 
een belangrijke rol bij het vaststellen 
van de verwantschap tussen soorten. 
Van soorten die uiterlijk veel gelijkenis 
vertoonden, nam men aan dat ze ook 
qua afstamming dichtbij elkaar stonden. 

Het DNA-onderzoek is relatief nieuw 
en is in de afgelopen decennia in een 
stroomversnelling terechtgekomen. De 
uitkomsten daarvan bevestigen wat veel 
onderzoekers al vermoedden: het uiter-
lijk zegt niet zo heel veel over de ver-
wantschap, het DNA is doorslaggevend. 
Een specifieke fysieke eigenschap kan in 
de loop van de evolutie op verschillende 
tijdstippen en bij niet verwante soorten 
ontstaan, afhankelijk van de omstandig-
heden waarin de soort leeft, waardoor 
die soorten uiterlijk op elkaar kunnen 
gaan lijken. Schoolvoorbeeld is de vorm 
van haaien en dolfijnen. Die twee zijn 
nauwelijks met elkaar verwant, maar 
hebben wel dezelfde stroomlijnvorm 
ontwikkeld, omdat die in het onder-
watermilieu nu eenmaal de beste kans 
op overleven biedt. Of vleermuizen en 

vogels: ze vliegen allebei, maar zijn toch 
niet echt elkaars naaste familie.
Ook in het onderzoek naar het ontstaan 
van vogels is er van alles gaande. Zo blij-
ken allerlei ‘vogelachtige’ eigenschap-
pen (veren, holle botten, gereduceerde 
voorpoten, tandeloze snavel) over een 
periode van meer dan honderd miljoen 
jaar achtereenvolgens en geleidelijk te 
zijn ontstaan. Er was dus niet ineens een 
vogel met alles erop en eraan.
Moeten we onze vogelboeken nu dus 
maar weggooien? Welnee, blijf ze ge-
woon gebruiken zou ik zeggen. Maar 
verwonder je daarnaast over de verba-
zingwekkende geschiedenis van onze 
gevederde vrienden. 
Bron: NRC Handelsblad, 12 december 2014 

en Science, 12 december 2014

Flamingo ( Jan van der Greef )
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digi-weetjes

Frank Sidler  

WinObs in oktober 2014 gelanceerd
Ies Meulmeester & Waarneming.nl pre-
senteren met trots de Windows phone 
app om je waarnemingen in het veld al te 
kunnen invoeren. Na de succesvolle lan-
ceringen van een Android (ObsMapp) 
en Iphone (iObs) app kunnen we een 
nieuwe app aan de familie toevoegen: 
WinObs.
WinObs is een applicatie om wereldwijd 
waarnemingen van vogels, zoogdieren, 
planten, etc. direct in het veld in te voe-
ren, met vastlegging van tijd en locatie. 
Je kunt de app in offline mode gebruiken. 
Zodra je online bent, kun je de waarne-
mingen versturen naar je persoonlijke 
account op de deelnemende portal si-
tes. Momenteel zijn dat waarneming.nl, 
waarnemingen.be en observation.org.

Citclops
Met een speciale app kun je nu meehel-
pen met onderzoek naar de waterkwali-
teit van de Waddenzee. Wetenschapper 
Marcel Wernand van het Koninklijk 
Instituut voor Onderzoek der Zee op 
Texel bestudeerde jarenlang de kleur 
van zeeën en oceanen om meer te leren 
over de relatie klimaat en de kleur van de 
zee. Sinds 2001 onderzoekt hij ook de 

Waddenzee door dagelijks foto’s te ma-
ken. Vanaf nu kan iedereen helpen met 
zijn onderzoek! Via een Android App 
kun je jouw observaties van de zee delen 
met de wetenschap.
Doe je ook mee om deze app te ge-
bruiken en te verbeteren? De app heet 
Citclops en is binnen het EU-Citclops 
project ontwikkeld. Je kunt er de foto 
die je van de Waddenzee maakt, mee 
doorsturen. Via de GPS van je smart-
Phone wordt aangegeven waar je de foto 
gemaakt hebt, inclusief datum, tijd en 
de kijkrichting. De Citclops app helpt je 
om zo goed mogelijk aan te geven welke 
kleur de zee had toen je hem fotogra-
feerde. Daarvoor kun je gebruikmaken 
van een op het scherm aanwezige kleu-
renschaal. Van waar je de foto precies 
maakt, maakt niet uit. Van de veerboot, 
je eigen bootje, het strand. Alles mag, 
zolang je zelf de zeebodem maar niet 
ziet. Zo krijgen de wetenschappers een 
goed beeld van de hele Waddenzee. 

Hoe komt de zee aan zijn kleur?
Open oceaanwater heeft een indigo-
blauwe kleur. Deze kleur wordt veroor-
zaakt door absorptie van de in het zon-
licht aanwezige kleuren rood tot blauw. 
Watermoleculen verstrooien het blauwe 
licht terug, waardoor de zee blauw 
kleurt. De andere waterkleuren die we 
bijvoorbeeld in rivieren, meren en kust-
water aantreffen, worden mede veroor-
zaakt door het in het water aanwezige 
plankton en allerlei andere anorganische 
en organische stoffen zoals slib en hu-
muszuur. Hoe meer ervan in het water 

zit, hoe anders de kleur wordt en dit kan 
per jaargetijde verschillen. Zo kan bij-
voorbeeld zeevonk de zee in de zomer 
een roze tint geven. Wetenschappers 
kunnen ook aan de kleur van de zee zien 
of deze reageert op klimaatveranderin-
gen. Meer algen zullen de zee groener 
kleuren, minder algen zullen de zee een 
blauw aanzien geven. 

Waarom meten?
Alle planten en dieren die in zee leven, 
hebben voedingsstoffen nodig. Algen en 
plankton zijn voedingsstoffen voor de 
meeste vissen. Hoeveel en welk voed-
sel aanwezig is, bepaalt het aantal en 
de soort die op een bepaalde plek kan 
leven. Wetenschappers willen hier voor 
de Waddenzee graag meer inzicht in krij-
gen. Door de kleur van de zee te meten 
op verschillende punten, leren ze meer 
over de toestand van het zeewater en 
de waterkwaliteit. Er zijn natuurlijk meer 
manieren om er achter te komen wat 
er in zee leeft. Maar vaak houdt dat in 
dat je een watermonster moet nemen 
en deze in een laboratorium moet ana-
lyseren. Ze hopen straks op basis van 
kleurenobservaties sneller te weten wat 
er op dat moment gaande is.

Meer weten? 
Lees meer over het onderzoek van 
Marcel Wernand en de kleuren van de zee 
op ZeeinZicht.nl, kijk naar de YouTube 
film of download de Engelstalige app 
voor Android. Meer informatie over 
het EU-Citclops project vind je op de 
Engelstalige website.
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De Vinkenvent
Op zoek naar de waterral 
van IJsland tot Japan

Auteur   Gerard de Kroon
Te verkrijgen bij  ghjdekroon.rallus@

wolmail.nl
Prijs  € 19,95

Na zijn monografie over de waterral uit 
1980/81 (Kosmos Vogelmonografieën) 
komt Gerard de Kroon in 2013 met 
een boek van een heel ander kaliber. 
In De Vinkenvent, een lijvig boek van 
367 pagina’s incl. kleurenfoto’s, vertelt 
Gerard hoe zijn liefde voor de water-
ral is ontstaan. Hij werd aanvankelijk 
gebiologeerd door deze vogelsoort 
tijdens waterwildtellingen en ging ze 
eerst jarenlang lokaliseren en tellen in 
zijn woonomgeving Gorinchem en in de 
zoetwatergetijdezone. Daarna deed hij 
pogingen om de waterral te vangen en te 
ringen in de wijde omgeving. Dat deed 
hij onder andere in de Zouweboezem en 
op Vlieland. Al deze gebeurtenissen en 
de landschappen waarin dit plaatsvond, 
worden zeer levendig en gedetailleerd 
beschreven.
Later ging hij, samen met zijn vrouw, 
op zoek naar de waterral op IJsland, 
in Oostenrijk, Polen, Letland, West-
Siberië, Kazachstan, Midden-Siberië 
en Japan. Dit vond plaats tussen 1989 
(IJsland) en 1998 (Japan). Dit alles met 
het doel te onderzoeken of de waterral 
uit één of meerdere soorten bestaat in 
plaats van uit ondersoorten. Van 1999 
tot 2002 werden speciaal nog Spanje en 

Zweden bezocht om afwijkende vegeta-
ties in de broedhabitat vast te stellen en 
om er achter te komen waarom water-
rallen niet boven de 61e breedtegraad 
broeden.
Al hun belevenissen (1969-2012) zijn 
uitvoerig en zeer nauwkeurig beschre-
ven. De rode draad is de waterral, maar 
de omschrijvingen van landschappen, 
planten, vogels en ook mensen in de 
verschillende landen zijn net zo mee-
slepend als in de boeken van Viktor 
Astafjev. Het boek is tevens een ver-
handeling over mensen met een missie, 
over mensen die moed, lef en doorzet-
tingsvermogen hebben en honger naar 
kennis. Dit alles wordt beloond na jaren 
ploeteren en met DNA-onderzoek, wan-
neer de Britse taxonomische commissie 
besluit om de conclusie dat de waterral 
uit twee soorten bestaat (Rallus aquati-
cus & R. inducus) te erkennen! Ook het 
vermogen om, in die tijd, problemen op 
te lossen in Rusland, toen zeker geen 
makkelijk land, toont hun flexibiliteit.
Kortom, het is een boek waarin je blijft 
lezen, een boek dat enorm boeit en  
eigenlijk bij elke vogelaar in de boeken-
kast hoort te staan.
Henk Lichtenbeld

boekbespreking
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Relaas van een bekeerling
Bert Geelmuijden

Fuut, een prachtige vogel
We schrijven 2 mei 2008. Ik was de 60 gepasseerd en genoot 
al van een pensioen. Ik fietste vanuit de Amersfoortse binnen-
stad in de richting van ons huis, toen mijn oog op een fuut viel. 
Het beest zwom rond in het water voor de uit 1427 stammende 
Koppelpoort, een beeldbepalend gebouw in onze prachtstad. 
Ik stopte en bekeek de fuut nog eens goed: wat een prachtige 
vogel! Toen viel mijn oog op een nest, waarop een tweede fuut 
aan het broeden was. Wat een mooi plaatje! Ik besloot mijn ca-
mera op te gaan halen teneinde dit tafereel te vereeuwigen. Zo 
gezegd, zo gedaan en een paar uur later zat ik vergenoegd naar 
een paar prima geslaagde foto’s van futen te kijken. 
De daaropvolgende dagen was ik regelmatig ter plaatse om te 
kijken hoe het met het broeden ging en zag op 8 mei voor het 
eerst van mijn leven een jonge fuut: zwartwit gestreept en wat 

het helemaal bijzonder maakte, het jong zat, halfverscholen on-
der de vleugels, op de rug van de moeder! Ik had inmiddels ook 
wat foto’s van meerkoeten en eenden gemaakt en merkte lol te 
hebben in het combineren van mijn oude hobby, fotograferen, 
met het kijken naar vogels.

Nieuwe ontdekkingen
Ik kocht een kijker, was al snel met de regelmaat van de klok 
op zoek naar nieuwe ontdekkingen en moest daarvoor de na-
tuur in. Dat was volkomen nieuw voor me. Ik was een echt 
stadsmens en het bleek al snel dat ik ook nog een slecht kij-
kend stadsmens was. Ineens zag ik, dat er zelfs in de directe 
omgeving van ons huis vogels te vinden waren, waarvan ik het 
bestaan nooit vermoed had. Ik wist natuurlijk wel wat mussen 
waren, maar dat er onderscheid te maken was tussen huismus-
sen, ringmussen en heggenmussen was een volstrekt nieuwe 
ontdekking. 
Ik reed ook wel eens de polder in, die op een paar kilometer 
van ons huis begint en zag dat er verschillende soorten een-
den bestonden en dat je die ook van elkaar kunt onderscheiden: 
kuifeenden, krakeenden, smienten en heel af en toe een wit-
zwarte eend met een rode snavel - een bergeend. Vinken waren 
mij bekend, maar van een groenling had ik nog nooit gehoord. 
Dat merkte ik toen ik de soort voor het eerst fotografeerde en 
probeerde te achterhalen wat voor een vogel ik nu weer getrof-
fen had. 

Roofvogels en koekoek
Ik denk nu dat ik nog nooit echt naar een roofvogel had ge-
keken, maar in die eerste paar maanden van mijn vogelhobby 
ontdekte dat er buizerds en torenvalken zijn. In september van 

nog iets leuks gezien?
Heeft u iets leuks gezien in de natuur? Bijzonder gedrag? Gewoon iets dat u mooi vindt? 

Of wilt u ons laten meegenieten van uw favoriete natuurgebied? Een bijzondere belevenis? 
Of een prachtige dag of tocht? Dat kan allemaal in deze rubriek 

(kopij en info via redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl of 030-2280037). 
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dat eerste jaar meende ik een aparte roofvogel in De Slaag, de 
polder waar ik toen het meest kwam, gezien te hebben. Het 
was mij gelukt van dichtbij een paar goede foto’s te maken. 
Thuisgekomen vond ik in de inmiddels door mij aangeschafte 
ANWB-gids dat dit geen roofvogel was, maar een koekoek. 
Beginnersgeluk natuurlijk, want ik ben daarna nooit meer in de 
gelegenheid geweest foto’s van een koekoek op nog geen tien 
meter afstand te maken.  

Verrassende mee- en tegenvallers
Ik ben heel erg van de statistieken en de cijfertjes en heb al snel 
de gewoonte ontwikkeld mijn waarnemingen in te voeren bij 
waarneming.nl. Dat is leuk, maar af en toe erg frustrerend, ook 
al omdat mijn gewoonte is, bij twijfel van een waarneming een 
foto toe te voegen. En zo kon het gebeuren dat ik meende een 
buizerd gezien te hebben, maar dat het een zwarte wouw was 
en kraanvogels hield ik voor ooievaars. Dat waren verrassende 

meevallers natuurlijk, maar het tegenovergestelde kwam ook 
voor: de melding van een kraanvogel werd afgekeurd omdat het 
een aalscholver betrof en een kruisbek was een keep.

Genieten van allerlei uitstapjes
Dit soort fouten zal ik ongetwijfeld blijven maken, want het 
‘laat’ met vogelen beginnen heeft mij op een onoverbrugbare 
afstand gezet van leeftijdsgenoten die er al vijftig jaar vogelen 
en natuurvorsen in brede zin op hebben zitten. En om eerlijk 
te zijn leg ik het qua herkenning ook nog wel eens af tegen jon-
geren die nog op de middelbare school zitten. Ik merk wel veel 
rust te ontlenen aan het feit dat ik het ook allemaal niet hoef te 
weten. Wie zal het nooit eens bij het verkeerde eind hebben en 
wat maakt dat uit? 
Dat neemt niet weg dat ik erg kan genieten van allerlei uitstap-
jes met andere leden van de Vogelwacht, over het algemeen 
veel meer door de wol geverfd dan ik. Ik kan vol bewondering 
kijken naar een vogelaar (nou vooruit, het was onze voorzitter 
Bert van ‘t Holt) die op grote afstand (we waren op de Pier van 
IJmuiden) een middelste jager ontdekt, gelijk blijkt te hebben, 
maar zekerheidshalve nog even de ANWB-gids raadpleegt om 
elke twijfel uit te sluiten.

Favoriete plekken
Tot slot nog iets over favoriete plekken. Ik merk dat ik het bos 
een beetje mijd. Mijn gehoor is niet meer wat het geweest is en 
de herkenning van vogels ‘op geluid’ is sowieso een zwak punt. 
Ik voel mij veel meer op mijn gemak in de polder. 
Ik heb de gewoonte zoveel mogelijk op de fiets te doen en 
rustig door de polder fietsen levert altijd wel een aantal fijne 
beelden op. Ook de rust van de polders spreekt mij erg aan. 
Favoriet zijn Arkemheen en de Putter polder, niet voor niets 
in heel Nederland bekend vanwege de rijkdom aan vogels. In 
de wintermaanden fiets ik een keer of vier per week langs het 
Nuldernauw en houd me dan onledig met het tellen van de dui-
zenden smienten en kuifeenden en de grote aantallen kieviten, 
goudplevieren, wintertalingen, kemphanen en vooral ook kleine 
zwanen. Je bent immers van de cijfertjes of je bent het niet.

Koekoek (Bert Geelmuijden)
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Natuur aan huis
Natuurrijke erven in Nederland en Vlaanderen 

Auteur Hans Peeters
Uitgever  KNNV uitgeverij i.s.m. Vogelbescherming Nederland 

en Natuurpunt België
ISBN 978 90 5011 5193
Prijs ±€ 29,95

Hans Peeters neemt je, in weelderige beelden en informatieve 
teksten, mee naar ‘De Kersentuin’ in Leidsche Rijn, de uilen van 
Meddo en de ingekorven vleermuis van de Voerstreek. En naar 
al die andere met liefde en gedrevenheid gecreëerde vijfender-
tig paradijsjes. Het is een oogstrelende rondgang langs en door 
de natuurreservaten die door grote toewijding, geduld en kennis 
van hun bevlogen eigenaren zijn ontstaan.
Een boek vol met foto’s van liefelijke oorden. Foto’s om stuk 
voor stuk te koesteren. Foto’s van vogels, vleermuizen, vlinders,  
libellen en detailopnamen van bloem, blad of bes zijn keer op 

keer een genot. Is het dan louter een prentenboek? Nee, zeker 
niet. Peeters geeft in korte, af en toe zakelijke, soms dichterlijke, 
maar altijd inhoudelijk krachtige omschrijvingen zeer toeganke-
lijke informatie over plant en dier. Zo lijkt zijn omschrijving van 
de zwanenbloem op een betoverend ballet. Die over de ‘bruids-
jurk’ van de lijsterbes doet er niet voor onder. Veel praktische 
wetenswaardigheden over vogels en over de libel, de das, de 
eekhoorn, de vleermuis, de slak en ga maar door.
Of dat allemaal nog niet genoeg is, vind je achterin een ‘jaarka-
lender voor het erf’ en een uitgebreide lijst ‘Beplanting voor een 
vogelvriendelijke tuin’.
Het is een natuurencyclopedie waaruit we allemaal wel iets kun-
nen leren. Of een heerlijk boek om eventjes in weg te dromen. 
Door het heldere taalgebruik ook prima geschikt voor - wat ou-
dere - kinderen.  

boekbespreking
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Doordeweeks op pad met andere vogelaars

Joop Barends

De redactie van de Kruisbek heeft me in staat gesteld om in het 
nummer van juni 2014 een stukje te publiceren. Daar ben ik ze 
zeer erkentelijk voor. Het stukje bracht het doordeweeks op 
pad gaan met andere vogelaars onder de aandacht. Immers, de 
afdelingen van de Vogelwacht houden hun excursies meestal 
op zaterdag of zondag. Dagen die veelal in familieverband wor-
den doorgebracht en dus soms moeilijk te reserveren zijn voor 
excursies.
En in de loop van de jaren werd me duidelijk dat er wel vaste vo-
gelaargroepjes zijn die doordeweeks op pad gaan. Clubjes waar 
je niet zo snel als gast of nieuw ‘clublid’ binnenkomt. Daarnaast 
zag ik om me heen diverse mensen die door omstandigheden 
wel doordeweeks op pad kunnen, zoals gepensioneerden, bijna 
gepensioneerden, parttimers, vogelaars die afgekeurd zijn om 
te werken en vogelaars zonder werk. Het leek me wel leuk om 
mee te gaan met een dergelijke groep vogelaars. 

Naar aanleiding van mijn vorige stukje hebben tot nu toe 14 an-
dere vogelaars aangegeven dat ze dit doordeweeks op pad gaan 
wel zagen zitten. We zijn in juli al begonnen met onze eerste 
excursie. En in december evalueerden we ons eerste halfjaar. 
Was de keuze om 1x per 14 dagen op woensdag op pad te zijn 
de juiste? Vonden we het prettig om 1x per 4 excursies op een 
dinsdag te gaan? Was de wijze waarop we tot een keuze van 
het excursiedoel kwamen iets dat iedereen op prijs stelde? We 
vinden in de groep diverse typen vogelaars. De deskundigen en 
de nog steeds lerende vogelaars. En er zijn veel vogelaars die 
daar ergens tussenin zitten. Er zijn vogelaars die elke excursie 
meegaan, maar er zijn er ook die dat zo nu en dan doen. 
Gelukkig hebben we een gezonde mix van vrouwen en mannen. 
En we proberen er met elkaar elke keer weer een prettig gebeu-
ren van te maken. Al met al, terugkijkend, zeg ik dat het stukje 
in de Kruisbek tot een goed resultaat heeft geleid. 
Wilt u er ook iets over weten, stuur me dan een e-mail: 
joopbarends@casema.nl 

Zeeboek
Determinatietabellen voor flora en fauna 
van de Nederlandse kust

Uitgever Jeugdbonduitgeverij i.s.m. KNNV uitgeverij
ISBN 978 90 5107 0002
Prijs € 19,95

De nu voor mij liggende uitgave is ‘een geheel herziene ver-
sie van het Zeeboek dat al dertig jaar bekend en geliefd is’. 
Een indrukwekkende lijst van auteurs, fotografen en illus-
trators hebben aan de totstandkoming meegewerkt.
Wat moet een vogelaar nu met Zeeboek? Niet alle natuur-
liefhebbers zijn vogelaars. Maar bijna alle mij bekende vo-
gelaars zijn breed geïnteresseerd in de natuur. Zij komen 
vrijwel zonder uitzondering ook aan de stranden van ons 
land. Het zijn zonder enige uitzondering echte waarne-
mers! Ook van natuur die niet vliegt.
Zeeboek is een beknopte maar fraai uitgevoerde veldgids 
voor hen die meer willen weten over hun waarnemingen 
langs het strand of in de zee. Of het nu gaat om de schel-
pen, kwallen, krabben, zeezoogdieren, wieren of grassen 
die zij op hun wandeling langs het strand tegenkomen, het 
Zeeboek helpt ze bij de determinatie. In twintig hoofdstuk-
ken worden de verschillende soortgroepen besproken. 
Na de beschrijving van leefwijze en bouw van de soort-
groep volgt de determinatietabel. Tekeningen en fraaie 
kleurenfoto’s verhelderen de tekst. Ook diegenen die echt 
te water gaan, al of niet gewapend met kornet, snorkel of 
duikerspak, zullen in deze uitgave handvatten vinden om 
hun vondsten te determineren. 
Het is wel aan te bevelen om de handleiding voor het ge-
bruik van het boek eerst goed door te nemen. Dit om teleur-
stelling bij determinatie te voorkomen. Er worden namelijk 
nogal wat termen gebruikt die om verduidelijking vragen. 
Frank Sidler
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Luc de Bruijn

Afgelopen voorjaar hebben Rascha Nuijten, Erik Kleijheeg en 
ondergetekende, Luc de Bruijn, een vogelcursus gegeven voor 
biologiestudenten van de Universiteit Utrecht. Het was voor de 
derde achtereenvolgende keer dat we deze cursus gaven, geor-
ganiseerd door de UBV (Utrechtse Biologen Vereniging).

Programma 
De cursus bestaat uit 5 theorieavonden en een avond voor 
de afname van een tentamen (op dinsdagen van 17 tot 19.15 
uur), 5 ‘vroege’ wandelexcursies in de omgeving van De Uithof 
(op de aansluitende woensdagochtenden van 7 tot 8.45 uur), 
met name rond fort Rijnauwen en Amelisweerd en een wat 
langere ochtendexcursie (8 tot 13 uur op zaterdag) naar de 
Zouweboezem.

Lesstof
Op de theorieavonden wordt in de eerste helft ingegaan op 
een groot aantal aspecten van de biologie van vogels, zoals de 
bouw van het vogellijf, de fysiologie en de evolutie van vogels, 
hun nestplaatskeuze, typen nesten en eieren, foerageergedrag, 
zintuigen en onderzoek aan vogels (o.a. territoriumkartering en 
telemetrie). Het karteren wordt ook in het veld geoefend.
De tweede helft van de theorieavonden bestaat uit een soort-
bespreking, waarbij foto’s, geluiden en soms filmpjes worden 
gebruikt. De soortbespreking omvat elke bijeenkomst zo’n 20 
soorten van de volgende groepen: zwanen, eenden en ganzen 
en andere watervogels; spechten; kraaiachtigen; steltlopers; 
meeuwen; zangvogels; roofvogels en uilen.
Op de tweede helft van de laatste theorieavond is er een dis-
cussie over onderwerpen als exoten, jacht, weidevogelproble-
matiek en gevolgen van opwarming van de aarde voor vogels. 
De studenten hebben dit voorbereid en schrijven achteraf een 
verslagje van deze discussie. De cursus wordt afgesloten met 
een tentamen.

Wie helpt mee?
Erik Kleijheeg heeft te kennen gegeven komend jaar niet mee 
te kunnen doen, omdat hij voor zijn promotieonderzoek naar 
de verspreiding van zaden door vogels, in het buitenland werk-
zaam is.
We zoeken daarom dringend een enthousiaste vogelaar, die zijn 
plaats kan innemen. Zo iemand komt in een opgemaakt bedje: 
alle materialen zijn ontwikkeld en liggen klaar en de hele orga-
nisatie is in deskundige handen van Rascha Nuijten. 
Ik zou zeggen: een echte uitdaging voor iemand, die het net als 
wij belangrijk vindt zoveel mogelijk mensen met vogels kennis 
te laten maken. Laat u zich niet afschrikken door bovenstaande 
beschrijving van de aspecten die in de cursus aan bod komen. 
Voor een enthousiaste vogelaar is het zo nodig allemaal te le-
ren. Er is alle ruimte voor ondersteuning zodat het niveau van 
deze cursus gehandhaafd kan blijven.
Natuurlijk is er ook ruimte voor inbreng van de nieuwe 
cursusleider.
Lijkt het u leuk, neem dan contact op met Luc de Bruijn:
l_de_bruijn@hotmail.com of tel. 030-6081404.

Hulp gevraagd bij vogelcursus

Woudaap ( Jan van der Greef )
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De werkgroep ‘Stop het Zwanendriften’ streeft een landelijk 
verbod na van de buitengewoon dieronvriendelijke praktijk van 
het zwanendriften in Nederland. Door middel van een petitie, 
die inmiddels ruim 12.000 keer is getekend en die zal worden 
aangeboden aan de Tweede Kamer, hoopt men de politiek over 
te halen tot een landelijk verbod op dit beroep. 
Tegelijkertijd wil de werkgroep zich beraden op de vraag wat de 
gevolgen zijn van een zwanendriftverbod op de zwanenpopu-
latie in het gebied. We gaan er van uit dat de populatie zich op 
den duur zal stabiliseren en (net als de populaties wilde zwa-
nen elders in Nederland) weinig overlast zal geven. 

Vragen
Wat men echter nog niet weet, is of de onnatuurlijke situatie 
van de honderden geleewiekte broedparen die in het gebied 
zijn uitgezet, kan leiden tot een tijdelijk populatieoverschot, op 
het moment dat het vangen en verkopen van de jongen verbo-
den wordt. Alleen al het idee dat er een ‘zwanenplaag’ ontstaat, 

zoals zwanendrifters zelf 
beweren, kan tot een be-
sluit  leiden om de dieren 
uit voorzorg te laten doden.  
Dat wil de werkgroep uiter-
aard graag voorkomen en 
daarom willen we samen 
met lokale organisaties en 
deskundigen proberen een 
antwoord te vinden op een 
aantal vragen om daarmee 
advies te kunnen geven aan 
de overheid. Vragen als: is 
er op dit moment sprake 
van een onnatuurlijke po-
pulatie? Wat kunnen de 
kortetermijn gevolgen zijn 
van een verbod? Wat zijn de 
mogelijkheden voor dier-
vriendelijk beheer van de 
populatie?

Hulp is welkom
Zijn er leden van de Vogelwacht Utrecht die iets weten van de 
zwanenpopulatie in de provincie, met name ten westen van 
de stad Utrecht (of elders in het Groene Hart) en/of ervarin-
gen hebben met diervriendelijk populatiebeheer? Of die mis-
schien op een andere manier een bijdrage kunnen leveren aan 
een gesprek over de eventuele gevolgen van een verbod op het 
zwanendriften? U bent van harte uitgenodigd om contact op te 
nemen met de werkgroep: info@stophetzwanendriften.nl.
De leden van de werkgroep ‘Stop het Zwanendriften’, Elkie 
Both, Edwin van Beveren en Hans Beck, namen in 2014 de pe-
titie tegen het zwanendriften over van de oorspronkelijke initi-
atiefnemer, de afdeling Gouda van de Partij voor de Dieren. De 
werkgroep is onafhankelijk en werkt samen met elke partij of 
organisatie die de strijd tegen het zwanendriften ondersteunt. 

Voor meer informatie en voor het tekenen van de petitie, zie
www.stophetzwanendriften.nl. 

Stop het zwanendriften

Knobbelzwaan ( Jan van der Greef )



20 | de kruisbek | 1 | 2015

Het IJsvogeltje 
(nummer 150, 2014) 

‘Meerlebroek is een prachtig natuurge-
bied in ontwikkeling’ kopt het artikel van 
Henk P.M. van Dijk. Uit de al meer dan 
150 waargenomen soorten neemt hij de 
bruine en de blauwe kiekendief onder 
de loep. Hij besteedt aandacht aan de 
bouw, het verenkleed, de habitatvoor-
keur en het broedgedrag.

Hak-al 
( jaargang 40, nummer 2, oktober 2014)

Een aanstekelijke werking gaat uit van 
het artikel van Jouke Altenburg over 
kleurringen bij grutto’s. De titel van het 
verhaal ‘Het meervoudig plezier van 
weerzien’ dekt de lading volledig als hij 
grutto R5LBLY op 15 januari 2014 waar-
neemt in het wetland van Coto Doñana 
en op 9 maart in de uiterwaarden bij 
Everdingen in een groep van 650 op-
nieuw tegenkomt. 
Een wel heel bijzonder verhaal is 
‘Woudaap in de Baarsemwaard’. De 
auteur woonde eerder in Utrecht en be-
zocht van daaruit regelmatig Tienhoven 
om naar vogels te luisteren. Hij kende het 
geluid dermate goed dat het op 22 juni 
2014 voor hem een ‘aha-erlebnis’ was 
toen hij een woudaap hoorde. Denkend 
aan de kwetsbaarheid en in lijn met de 
Handleiding Broedvogelonderzoek van 
Sovon besloten hij en de whatsapp-
groep van de NVWC om geen rucht-
baarheid aan de waarneming te geven. 
Nu doet deze goede bekende van ons, 

onze penningmeester Thierry Jansen, 
een boekje open. Het blijft niet bij een 
woudaap alleen!

Anser 
( jaargang 52, nummer 3, november 2014) 

Roel Pannenkoek opent zijn korte ver-
slag ‘Huiszwaluwen in de Harderwijkse 
binnenstad in 2014’ met de positieve 
mededeling dat er een toename aan 
nesten is van 165% ten opzichte van 
2013. Maar …… het gaat slechts om 16 
nesten in 2014. Een aantal dat schril af-
steekt tegen de bijna 350 aan het eind 
van de vorige eeuw. Twee andere korte 
verslagen over nestkasten in Strokelbos, 
Harderwijk en De Haere, Doornspijk 
zijn van Frans Deuring.

Korhaan 
( jaargang 48, nummer 5, november 2014) 

Er is een nieuwe oeverzwaluwwand aan-
gelegd in Zanderij Crailoo. De grote man 
achter de voorbereidingen, de bouw 
en het verslag is vanzelfsprekend Jelle 
Harder. Aansluitend doet Dick Jonkers 
in ‘Resultaten van tellingen en ringon-
derzoek bij broedende oeverzwaluwen 
tussen Vecht en Eem en in enkele ande-
re gebieden’ verslag over het broedjaar 
2014. Dat is het laatste verslag van een 
onderzoek dat al 36 jaar onafgebroken 
loopt. 
‘Het voorkomen van de kneu in de wes-
telijke Eempolders’ is de bijdrage van 
Jan Mooij. Ook hier wordt al vanaf 1970 
geteld. 

De Strandloper 
( jaargang 46, nummer 4, december 2014) 

We hebben vast allemaal wel eens een 
keer meegemaakt dat er iets in je blik-
veld kwam en je hersenen een schreeu-
wende alarmfase in het werk stelden. 
Het zal toch niet? Dat kan toch niet? 
Hein Verkade en Rien Sluys schrijven 
over hun moment. De ontdekking van 
een broedgeval van de oeverzwaluw. Is 
dat nu zo bijzonder? Ja, wel als zoiets de 
afgelopen honderd jaar niet meer in hun 
werkgebied is vastgesteld. Een boeiend 
artikel met veel informatie onder de titel: 
‘Oeverzwaluwen in de Zwetterpolder’.

De Skor 
( jaargang 33, nummer 4, 2014) 

Een klein maar in het oog springend 
verhaal over ‘Ongewoon voedselgedrag 
van een paartje bonte spechten’ van 
Adriaan Dijksen. Zag één van ons eer-
der bonte spechten hakken in de harde 
bodem van een erf? 
Het waterhoen is een niet zo in het oog 
springende vogel maar komt zeker ook 
op Texel veelvuldig voor. Zijn er harde 
getallen? In ‘Wad en watervogeltelling 
op Texel 1980-2013: het Waterhoen’ 
geeft Cor Smit na een overzicht van 
het voorkomen en de populatiegrootte 
in Europa een kijkje op de trefkans op 
Texel, de absolute waarde van het cij-
fermateriaal en de daaruit op te maken 
trends. 

voor u gelezen                              Frank Sidler
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Roerdomp

Guus Peterse

Al enkele jaren verschijnt er iedere win-
ter een roerdomp in het plasje langs het 
fietspad om het centrale weiland in de 
Gagelpolder. Soms kun je hem zien sluipen door het riet aan 
de overkant van het pad, soms zie je hem roerloos langs de 
rietrand staan, maar meestal zie je hem niet. Of dat is omdat-
ie zich schuilhoudt in het riet, of omdat-ie elders verblijft, is 
meestal onbekend. Ik heb ’m wel eens kort gezien en daarna ge-
heel zien verdwijnen in het riet achter hem, volkomen opgaand 
in de geelbruine wereld om hem heen. En ik heb wel eens mee-
gemaakt dat-ie met heel veel moeite net zichtbaar was tussen 
het riet. Dat je minuten lang naar de goede plek staat te kijken 
en niets ziet, tot je ineens ontdekt dat een bepaalde onregelma-
tigheid in het riet toch zijn kop is, of een stukje van zijn borst. 
Dus dat je hem af en toe mist omdat-ie zich schuilhoudt, is wel 
zeker. Maar als-ie zich soms enkele weken niet vertoont (ik kom 
er meestal meerdere keren per week langs), vermoed ik dat-ie 
zich elders ophoudt. Net als de plaatselijke zilverreigers, die 
ook weleens dagen achtereen in hetzelfde plasje of in hetzelfde 
stukje weiland kunnen zitten en dan ineens weer ergens anders 
opduiken. De roerdomp heb ik ook weleens vanaf een wandel-
pad verderop in het gebied zien opvliegen.
Vanaf ergens in oktober begin ik op mijn ommetjes de bewuste 
rietrand af te speuren. Dit jaar duurde het tot eind november 

voor ik hem weer zag. Dat is elke keer weer een beetje span-
nend want elk jaar is het de vraag of-ie ook dit jaar weer op-
duikt. Soms heb ik het idee dat hij vooral op mooie zonnige 
ochtenden tevoorschijn komt. Dat hij zich dan lekker koestert in 
de lage zonnestralen die van achter de eventuele toeschouwer 
op de bewuste rietrand schijnen. Het is een aardige gedachte 
maar of het echt zo is, weet ik niet. Ik herinner me wel spe-
ciaal zulke zonnige ochtenden dat ik ’m zag, maar ik zag ’m ook 
wel op grijze en miezerige dagen en ik heb geen idee hoe die 
zich tot elkaar verhouden. Je zou er een statistische analyse op 
moeten loslaten maar daartoe ontbreken me de gegevens. Hoe 
dan ook, vanmorgen was het buitengewoon grijs en miezerig 
en juist vanmorgen zat-ie er weer. Niet bepaald een bevestiging 
van mijn idee dus.
Het is opmerkelijk hoe de vogel ondanks zijn vermaarde schut-
kleuren soms opvalt in die rietrand. Als je oog valt op een mar-
kante geelbruine plek die enigszins afsteekt tussen het geel-
bruine riet, richt dan even de verrekijker. Meestal is-ie het niet. 
Maar vanmorgen was-ie het wel. Een erg prettige manier om de 
dag te beginnen.

18 december 2014

scharreleieren

Roerdomp (Nico de Bruin)
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Flevopolder
Afdeling Utrecht-stad, 20 december 2014

Jeroen Steenbergen

Op 20 december bracht afdeling Utrecht-stad met een groep 
van 13 mensen een bezoek aan de Flevopolder. Het weer leek 
mee te vallen, al stond er behoorlijk wat wind, maar regen leek 
vandaag even niet te gaan vallen. 

Eenden en jonge zeearend
Aangezien de meeste leuke waarnemingen de afgelopen week 
uit het gebied Harderhoek kwamen, besloten we daar de dag 
te beginnen. Op het randmeer bekeken we een grote groep 
duikeenden. Guus had net een topper ontdekt en enkele kroon-
eenden lieten zich mooi zien, toen alles opvloog. Al snel werd 
duidelijk waarom: een juveniele zeearend vloog op afstand, 
maar fraai voorbij. We wandelden vervolgens naar de observa-
tiehut, alwaar we werden verwelkomd door enkele groepjes luid 
roepende kleine zwanen. Ook enkele wilde zwanen lieten zich 

mooi zien, soms in één beeld 
met kleine zwaan en knob-
belzwaan. Op het water dreef 
een Pontische meeuw, en we 
ontdekten er enkele nonnetjes 
en een grote zaagbek. Enkele 
waterrallen lieten zich horen, 
evenals een baardman, maar 
die kwam niet uit het riet naar 
boven. 

Volwassen zeearend
Toen we verder reden bevond 
zich op een akker een grote 
groep kolganzen met een groep-
je zwanen erbij: opnieuw wilde. 
Ook in de Oostvaardersplassen 
viel op dat daar relatief veel 
wilde zwanen te zien waren. 
Vanaf de Grote Praambult liet 
een adulte zeearend zich fraai 

vliegend zien, om bovenin een boom te landen. De vogel was 
daar ook mooi, maar op vrij grote afstand te zien. Langs de weg 
zat een vos, die rustig bleef zitten terwijl auto’s langzaam langs-
reden, merkwaardig...
Andere soorten die we in het gebied zagen, waren pijlstaart, 
slobeend, toendrarietgans, bruine kiekendieven en een 
baardman. 

Kleine topper
Via de telefoon kwam een melding van een teruggevonden 
kleine topper op het Veluwemeer bij Biddinghuizen. We beslo-
ten daar direct naar toe te gaan. Helaas kwam in de auto on-
derweg het bericht ‘hele groep opgevlogen, waarschijnlijk nog 
aanwezig’, dus het zou een zoektocht worden. Op de plek aan-
gekomen leek dat een understatement: op het water dobberden 
eindeloze groepen kuif- en tafeleenden, met daartussen een en-
kele topper en wat krooneenden. Hier de kleine topper uitfilte-
ren zou niet onmogelijk, maar wel heel lastig worden. Gelukkig 
hadden enkele andere vogelaars het geluk precies op de goede 

excursies 

Zeearend ( Jan van der Greef )
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plek te kijken en al snel konden we aanschuiven om deze zeld-
zame eend te bekijken. Ook nu weer vloog de groep ineens op, 
waardoor niet alle deelnemers de vogel hebben kunnen zien. De 
vogel terugvinden zou weer een hele klus worden, dus besloten 
we het hierbij te laten. Na een lekker dagje uitwaaien was het 
tijd richting Utrecht te rijden. 

Zuidpier
Afdeling Utrecht-stad, 4 januari 2015

Jeroen Steenbergen

Zondag 4 januari was onze traditionele nieuwjaarsexcursie 
naar de Pier van IJmuiden. Met een flinke groep van zo’n 20 
mensen reden we richting Zuidpier: met afwisselend droge en 
natte perioden onderweg wisten we nog niet goed wat we kon-
den verwachten, ook was lastig in te schatten hoe de wind zou 
staan aan de kust. Eenmaal in IJmuiden bleek het hek van de 
pier dicht: een flinke tegenvaller, vooral omdat de wind nou ook 
weer niet zo dramatisch hard was. Terwijl we voor het dichte hek 
stonden, en op de rotsblokken de eerste steenlopers vonden, 
kwam er een man met een bos sleutels aanrijden. Hij maakte 
tot onze opluchting het hek open, zodat we toch de pier op 
konden. 
Langs de pier vonden we al snel de gebruikelijke oeverpiepers 
en paarse strandlopers, een slechtvalk en een roodkeelduiker 
vlogen over en op het water zwommen een brilduiker en een 
zwarte zee-eend. Op de punt tuurden we een tijdje over zee, 
waarbij vooral enkele bruinvissen het bekijken waard waren. Het 
was er aardig toeven, maar qua vogels vrij rustig zodat we vrij 
snel weer terug liepen. Onder het genot van de traditionele kof-
fie-met-appeltaart bespraken we wat verder te doen. We beslo-
ten een rondje Noord-Holland te doen, waarbij we enkele leuke 
soorten hoopten te kunnen bijschrijven.

Rondje Noord-Holland 
We begonnen bij Schardam, waar al een tijdje een sneeuw-
gans rondhangt: deze vogel liet zich direct vinden en goed be-
kijken. Leuk, maar altijd een beetje dubbel: sta je nu naar een 
Amerikaanse vogel te kijken, of komt ’ie uit het parkje van om de 

hoek? Hoe dan ook, een mooie vogel. Eigenlijk genoten we nog 
meer van de waterpieper die ook op het weiland liep. 
Hierna reden we naar Broek in Waterland, waar zich enkele 
grote piepers bevinden in het gebiedje Poppendammergauw. 
Het was even lopen naar de exacte plek, maar enkele vogelaars 
die we tegenkwamen, vertelden over 2-4 velduilen die jagend 
rondvlogen, 1-2 roerdompen in het riet, en niet in het minst 1 
of 2 grote piepers. Bij het betreffende veldje gekomen, vloog 
een pieper luid roepend op, waarbij direct duidelijk was dat dit 
één van de grote piepers was. Hierna werd de vogel ook nog 
mooi aan de grond gezien, evenals het tweede exemplaar. Iets 
verderop in de polder zaten de velduilen: één liet zich prachtig 
en langdurig zien, de andere uilen zaten ofwel tegen de grond 
gedrukt, ofwel ze waren verder gevlogen. De roerdompen luk-
ten helaas niet: teveel riet, te weinig overzicht. Maar al met al 
zat het helemaal niet tegen vandaag. 

Als laatste reden we naar Muiden, waar we in de polder enkele 
roodhalsganzen hoopten terug te vinden. De eerste grote groe-
pen brandganzen die we afzochten leverden niets op, zodat we 
snel (het licht begon al af te nemen) via een polderweggetje 
een ander deel van de polder hoopten te kunnen afzoeken. Ook 
daar bleken grote groepen brandganzen aanwezig te zijn, en 
mooi vooraan in de groep liepen dan toch de twee roodhals-
ganzen. Hier vloog ook de eerste grote gele kwikstaart van dit 
jaar over. Met een tevreden gevoel sloten we hier een mooie 
nieuwjaarstraditie af. 

Velduil (Bert Geelmuijden)
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Bestuur
Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Vogelwacht Utrecht 
nodigt de leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op 
dinsdag 17 maart 2015, in Cultureel en 
Vergader Centrum H.F. Witte,  
Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt, 
www.hfwitte.nl.
De agenda, jaarverslagen en vergader-
stukken voor deze vergadering staan 
vermeld in de bijlage.
Na een korte pauze die aansluit op het 
huishoudelijk gedeelte van de vergade-
ring, verzorgt Ben Koks een lezing on-
der de titel: ‘Blauwe en grauwe kieken-
dieven in Nederland en het onderzoek 
in de Sahel’.

Amersfoort
Voor deelname aan de excursies s.v.p. 
uiterlijk 48 uur van te voren aanmelden 
per e-mail: rdewaal52@gmail.com of 
bellen naar René de Waal, 06-49121619 
(na 18 uur). Op de afdelingssite kunt u 
meer informatie vinden die voor elke 
excursie zal worden vermeld.
(www.vogelwacht-utrecht.nl.)

Zondag 3 mei
Fietsexcursie Eempolders
We gaan per fiets de Eempolders in. In 
deze tijd laten weidevogels zoals kievit, 
grutto en tureluur zich uitbundig zien 
en horen. De vogelrijkdom in onze 
polders is in deze tijd op zijn grootst. 

verenigingsnieuws
Naast de bekende weidevogels houden 
zich in de sloten eenden als slobeend, 
bergeend en krakeend op.
We vertrekken op de fiets vanaf het 
CNME Schothorst om 7 uur. Er zijn aan 
de excursie geen kosten verbonden.
Informatie en opgeven bij René de Waal: 
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl.

Zaterdag 13 juni
Auto-/wandelexcursie Groene Jonker
We bezoeken de Groene Jonker; een wa-
terrijk natuurgebied vlak bij Nieuwkoop. 
Het gebied bestaat uit plassen, riet-
kragen en natte graslanden. Dit zorgt 
voor een gevarieerde vogelbevolking, 
waaronder steltkluut, geoorde fuut en 
het schuwe porseleinhoen.
We vertrekken per auto vanaf het CNME 
Schothorst om 7 uur. Benzinekosten 
worden verrekend met de chauffeur.
Informatie en opgeven bij René de Waal: 
renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl.

De Bilt/Zeist
Zaterdag 21 maart
Ochtend auto-/wandelexcursie 
Waverhoek
Op de eerste dag van de lente gaan 
we in Waverhoek (in de buurt van 
Vinkeveen) kijken en luisteren naar 
echte lentevogels als de grutto, de 
boerenzwaluw, de gele kwikstaart en de 
tjiftjaf. We vertrekken om 8 uur en zijn 
rond 13 uur weer terug bij de parkeer-
plaats van ‘de Biltsche Hoek’  

(De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt). De 
benzinekosten worden gedeeld.
Opgave tot en met 19 maart bij  
renealkema@vogelwacht-utrecht.nl of 
0346-213334.

Zondag 26 april
Ochtendexcursie (op de fiets!) naar 
Einde Gooi en Noorderpark
We bezoeken twee biotopen: eerst bos 
op droge zandgrond en daarna open 
en nat (moeras)gebied. In het bos gaan 
we op zoek naar soorten als bonte 
vliegenvanger en gekraagde roodstaart 
en andere zangvogels. In het rietgebied 
zullen we in ieder geval veel rietvogels, 
zoals rietzanger en snor, horen (en 
zien), maar ook bijvoorbeeld de zwarte 
stern (die er broedt) en mogelijk wat 
steltlopertjes. We vertrekken om 8 uur 
bij station Hollandsche Rading (per-
ron Peet) en zijn dan eigenlijk gelijk in 
Einde Gooi. Onze fietstocht eindigt om 
ongeveer 13 uur.
Opgave tot en met 24 april bij  
ronkeet@vogelwacht-utrecht.nl.

Zaterdag 30 mei
Dagexcursie naar de Biesbosch 
We gaan een dagje naar de Biesbosch, 
waar altijd leuke waarnemingen zijn te 
verwachten. We gaan het gebied wan-
delend verkennen, maar wellicht maken 
we ook nog een korte boottocht. Houd 
de volgende Kruisbek en de website 
van de Vogelwacht in de gaten voor 
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het precieze programma. We vertrek-
ken om 8 uur bij de parkeerplaats van 
‘de Biltsche Hoek’ (De Holle Bilt 1, 
3732 HM De Bilt). Tegen het eind van 
de middag zijn we daar weer terug. De 
benzinekosten worden gedeeld. Bij een 
eventuele vaartocht komen er nog extra 
kosten bij. 
Opgave tot en met 28 mei bij  
renealkema@vogelwacht-utrecht.nl of 
0346-213334. 

Doorn/Driebergen
Voor deelname aan excursies dient u 
zich op te geven bij Sjef ten Berge,  
tel. 0343-414531 of sjeftenberge@
vogelwacht-utrecht.nl.
Mocht een excursie wegens slechte 
weersomstandigheden afgezegd 
worden, kijk dan op www.vogelwacht-
utrecht.nl. Mogelijk staat daar - onder 
afd. Doorn/Driebergen - een nieuwe 
datum voor die excursie vermeld.

Zaterdag 14 maart
Auto-/wandelexcursie 8-13 uur 
Arkemheen / Nuldernauw / 
Schuitenbeek
Met de lente in aantocht is het weide-
vogelgebeuren een tafereel vol onrust 
en dynamiek. Daar moet in de pol-
der Arkemheen veel van te zien zijn. 
Daarnaast is de oostelijke rand van 
het voormalige IJsselmeer nog altijd 
een trekroute met pleisterplaatsen van 
belang. Deze polder tussen snelweg en 
Nuldernauw wordt door de weidevogels 
druk bezocht en in hun kielzog soms 
een slechtvalk. Op het Randmeer en 
in de uitmonding van de Schuitenbeek 

zijn de zandbanken populaire overnach-
tingsplaatsen. We hopen op een fraaie 
ochtend.
Vertrek: 8 uur Doorn (na afspraak  
0343-414531 of e-mail) P-terrein naast 
het Oude Postkantoor bij Albert Heijn. 
Excursieleiding: Sjef ten Berge / Bouke 
ten Cate / Maria Veeken.
Kosten: € 4 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur).

Zondag 12 april
Auto-/wandelexcursie 8-13 uur  
Landje van Geijsel / Waverhoek
Het lage land in de binnenbocht van de 
A9 is altijd vanaf begin februari populair 
bij grutto en tureluur. Als pleisterplaats 
en om je te verstoppen in de massaliteit 
waaraan ook kieviten en zelfs watersnip-
pen meedoen.
Een half uurtje geduld in de kijkhut 
levert iedere keer weer nieuwe vondsten 
op. Drie steenworpen verder in het 
moeras van Waverhoek wisselt het land-
schap van eenden, zangvogels en stelt-
lopers ook van het ene moment op het 
andere. Het is op deze plaats zoals ook 
elders in de brede zone langs de kust de 
verknooptheid van land en water die het 
voor trekvogels zo aantrekkelijk maakt 
er een korte periode te verblijven en op 
krachten te komen.
Vertrek: 8 uur Driebergen (na afspraak 
0343-414531 of e-mail) P-terrein naast de 
brandweercentrale.
Excursieleiding: Sjef ten Berge / Bouke 
ten Cate / Maria Veeken.
Kosten: € 5 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur).

Zaterdag 2 mei
Auto-/wandelexcursie 8-13 uur 
Eempolders
Ook al is de lente op deze datum al hal-
verwege, het weidevogelparadijs van de 
polders rond de monding van de Eem 
blijft er een intensief familieleven op na-
houden. We maken een rondwandeling 
via de Eemdijk naar de kust en langs de 
rand van het Gooimeer. De waaien en 
de rietzones bieden aan baardman, riet-
gors en andere zangertjes en misschien 
de zomertaling hopelijk genoeg plaats 
om uitgebreid stil te staan.
Vertrek: 8 uur Doorn (na afspraak  
0343-414531 of e-mail) P-terrein naast 
het Oude Postkantoor bij Albert Heijn.
Excursieleiding: Sjef ten Berge / Bouke 
ten Cate / Maria Veeken.
Kosten: € 5.50 p.p. (afrekenen met de 
chauffeur).

Nieuwegein/IJsselstein
Aanmelding voor excursies i.v.m. de 
autobezetting tot uiterlijk 24 uur voor 
de excursie (tenzij anders vermeld) bij 
Monique Kersten: moniquekersten@ 
vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628.

Dinsdag 3 maart
Algemene Ledenvergadering
Alle leden van de afdeling ontvangen 
nog een uitnodiging met de agenda en 
de notulen van de jaarvergadering van 
2014.
De aanvang is 19.30 uur in het 
Milieu Educatief Centrum in het 
Natuurkwartier in Nieuwegein; 
de zaal is open vanaf 19 uur.
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Zaterdag 7 maart
Gereedmaken oeverzwaluwwand
Voordat het broedseizoen van de 
oeverzwaluw begint, wil de afdeling 
Nieuwegein de nestgaten van de 
oeverzwaluwwand aan de Nedereindse 
Plas schoonmaken en bijvullen. Ook 
zijn er maai- en snoeiwerkzaamheden. 
De werkzaamheden beginnen om 9 uur 
en duren tot ca. 12 uur. Zoals bekend 
maken vele handen licht werk. Dus wie 
een ochtendje in de natuur actief wil 
zijn en een bijdrage wil leveren aan de 
bescherming van de oeverzwaluw, is 
van harte welkom. 
Opgeven kan bij Gerrie Abel,  
tel. 030-6889447.
Het verdient aanbeveling om laarzen en 
tuinhandschoenen mee te nemen. Voor 
gereedschap wordt gezorgd.

Zaterdag 28 maart
Dagexcursie Egheria en Twickel in 
Twente (maximaal 12 deelnemers)
Een reprise van een erg succesvolle 
excursie in 2012 en zeer de moeite 
waard. We gaan in dit gebied op pad 
met gidsen die plaatselijk goed bekend 
zijn en met ons op zoek gaan naar o.a. 
kleine bonte specht, middelste bonte 
specht en ijsvogel. Zo aan het begin 
van de lente moet er genoeg te zien 
zijn in dit mooie gebied. Daarnaast 
nemen we misschien nog een kijkje in 
het Buurserzand voor de klapekster, of 
in het Haaksbergerveen. De eindtijd is 
mede afhankelijk van de waarnemingen, 
maar zal rond 16 uur liggen. Neem 
warme kleren, evt. laarzen, eten en drin-
ken mee. Gidsen: Aldert Schenk, Ben 

Hulsebos, en Harry de Jong. 
Excursiebegeleiding: Monique Kersten. 
Vertrek: 6.45 uur bij de Blokhoeve. 
Kosten: € 12,50 p.p., gebaseerd op 
volle auto’s en af te rekenen met de 
chauffeur.

Zaterdag 11 april
Ochtendexcursie Landje van Geijsel en 
Waverveen
Nabij Ouderkerk aan de Amstel, vlak 
onder de A9, ligt het Landje van Geijsel. 
Een boer laat jaarlijks in het wintersei-
zoen zijn land onder water lopen, zodat 
er tot half mei veel vogels te bewon-
deren zijn. Trekvogels zoals grutto’s, 
wulpen, scholeksters watersnippen en 
kemphanen bezoeken het landje om te 
rusten en te foerageren. Ook diverse 
eendensoorten en plevieren zijn hier te 
vinden. Het nabijgelegen Waverveen is 
eveneens een vogelwalhalla.
Excursieleiding: coördinatiegroep.
Vertrek om 7 uur bij de Blokhoeve.
Kosten: € 6,- p.p., op basis van volle au-
to’s en af te rekenen met de chauffeur. 

Zaterdag 30 mei
Dagexcursie Wapserveld/
Fochteloërveen en Diependal
Het Wapserveld is een groot open ge-
bied met natte heide en vennetjes. Hier 
vind je wollegras, moeraswolfsklauw en 
kleine zonnedauw. Het gebied is geliefd 
bij amfibieën en reptielen zoals de 
kamsalamander, levendbarende hagedis 
en adder. We hopen o.a. de grauwe 
klauwier, wielewaal, geelgors, tapuit en 
verschillende roofvogels aan te treffen.
Het Fochteloërveen is een van de 

laatste hoogveengebieden in Nederland 
en ligt op de grens van Drenthe en 
Friesland. Vanuit de uitkijktoren in 
Ravenswoud is er een prachtig uitzicht 
over het gebied waar sinds enige jaren 
de kraanvogel broedt. Op de terugweg 
brengen we een bezoek aan de vogel-
kijkhut Diependal te Oranje. Indien de 
tijd het toelaat, kunnen we bij Diependal 
ook nog bij het vloeimeer gaan kijken. 
Als we een paar honderd meter lopen, 
komen we uit bij een kijkscherm. Te 
Diependal maken we kans op roodhals-
fuut, dodaars, grote zilverreiger, bruine 
kiekendief, gele en witte kwikstaart, 
lepelaar, veldleeuwerik en diverse 
eendensoorten. 
Excursieleider: Rob Borst. 
Vertrek: 6 uur bij de Blokhoeve. 
Kosten: € 12,50 p.p., gebaseerd op 
volle auto’s en af te rekenen met de 
chauffeur.

Utrecht-stad
Deelname aan excursies graag vooraf 
melden bij Jeroen Steenbergen,  
tel. 030-2420465 of minstens 3 dagen 
van tevoren per e-mail: jeroensteenbergen 
@vogelwacht-utrecht.nl.

Zondag 22 maart 
Hilversumse Bovenmeent
Vandaag brengen we een bezoek aan de 
Bovenmeent bij Hilversum. We hopen 
de eerste lentevogels te verwelkomen 
en zullen na dit gebied wellicht nog een 
ander gebied in de buurt bezoeken. 
We vertrekken om 8 uur bij stadion 
Galgenwaard en zullen in de loop van 
de middag terug zijn. 
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Zondag 12 april
Biesbosch
We gaan de Biesbosch bezoeken en 
zullen zien hoe ver de ontwikkelingen 
in dit gebied inmiddels zijn. Door 
natuurontwikkeling in het kader van het 
project ‘ruimte voor rivieren’ worden 
enorme stukken polder omgevormd 
tot natuurgebied. We gaan zien hoe-
veel vogels dit aantrekt. We zien veel 
steltlopers en eenden en hebben grote 
kans op Cetti’s zangers. Daarnaast is 
er een goede kans op een zeearend. 
We vertrekken om 8 uur vanaf stadion 
Galgenwaard en zullen aan het eind van 
de middag terug in Utrecht zijn.

Zondag 24 mei
Texel
Texel is een eiland dat we maar niet 
links kunnen laten liggen, en ook dit 
voorjaar willen we weer een bezoek aan 
het eiland brengen. Afhankelijk van wat 
er deze periode op het eiland gezien 
wordt, bezoeken we enkele mooie 
gebieden. We willen vroeg vertrekken 
om de eerst mogelijke boot te halen. 
Vertrektijd wordt waarschijnlijk rond 
kwart voor 6, maar wordt bekend vlak 
voor de datum. We zullen pas laat op 
de dag terug in Utrecht zijn.
 
Zaterdag 6 juni
Leusderheide
Avondexcursie Leusderheide: deze 
datum staat nog onder voorbehoud, 
omdat de details nog niet rond zijn. 
Nader bericht volgt.

Vechtplassen
Zondag 29 maart
Dag/auto-excursie Oostvaardersplassen
Onder leiding van Richard Pieterson 
gaan we o.a. op de Kleine en Grote 
Praambult speuren naar zeearend, 
slechtvalk, smelleken en al het moois 
dat verder langs komt. Mogelijk is de 
ruigpootbuizerd aanwezig bij de beken-
de plek. We hopen ook te genieten van 
de vele ganzen, edelherten en vossen.
Na de praambulten gaan we naar het 
bezoekerscentrum om daarvandaan een 
(rond)wandeling te maken naar schuil-
hut de ‘Zeearend’. 
Tenslotte rijden we naar het Jan van 
den Boschpad, aan de westzijde van de 
Oostvaardersplassen.
Aanmelding uiterlijk vrijdag 27 maart bij 
Richard Pieterson, tel. 0346-551883 of 
06-12517124. 
De vertrektijd is 7.00 uur vanaf het 
parkeerterrein op het Harmonieplein 
in Maarssen (bij de voormalige brand-
weerkazerne, thans studio van RTV 
Stichtse Vecht). 
De autokosten bedragen € 7,50. Graag 
gepast betalen aan de chauffeur.

Zondag 19 april
Ochtend/wandelexcursie Eempolder 
(incl. lezing)
De leiding van deze excursie ligt in han-
den van Celine Roodhart. Zij neemt ons 
mee in haar ‘achtertuin’: de Eempolder.
Celine: ‘De Eempolder ligt in de pro-
vincie Utrecht, tussen de Utrechtse 
Heuvelrug en het Eemmeer. Het gebied 
bestaat uit een laagveenlandschap rond 

de monding van de Eem en heeft een 
bijzonder verhaal te vertellen. Het reser-
vaatgedeelte van de Eempolder heeft 
de afgelopen 30 jaar een geweldige 
ontwikkeling doorgemaakt wat betreft 
weidevogels. Dit is mede tot stand ge-
komen door een ruilverkaveling, waarbij 
rekening werd gehouden met natuur-
belangen en waardoor later een unieke 
samenwerking ontstond tussen agrari-
ers en Vereniging Natuurmonumenten.’ 
(zie ook het artikel ‘De Eempolder, een 
weidevogelmagneet’ in de Kruisbek 1, 
februari 2013).
Tijdens de wandeling zal Celine ons 
vertellen over de geschiedenis van deze 
polder. En natuurlijk over de vogels!
In het voorjaar wemelt het van de 
weidevogels. Vanaf de zomerdijk en 
andere polderweggetjes zie je kieviten, 
tureluurs, scholeksters en watersnip-
pen. En ook de grutto, landelijk gezien 
een steeds zeldzamere soort, maar hier 
neemt het aantal broedparen gelukkig 
toe. 
Vanuit de vogelkijkhut aan het Eemmeer 
zie je riet- en watervogels.
Aanmelding uiterlijk vrijdag 17 april bij 
Cora Kuiper, tel. 0294-231768 (na  
18 uur). 
De vertrektijd is 7.30 uur vanaf het 
kleine parkeerterrein bij de voor-
malige brandweerkazerne aan het 
Harmonieplein, thans studio van RTV 
Stichtse Vecht, in Maarssen. 
De kosten bedragen € 5,50. Graag  
gepast betalen aan de chauffeur.
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Zaterdag 2 mei
Ochtend/fietsexcursie Bethunepolder
We gaan op de fiets naar de 
Bethunepolder, onder leiding van 
Gerhard Overdijkink. 
In deze tijd is daar van alles te beleven: 
weidevogels zoals grutto, tureluur en 
kievit, huis- en boerenzwaluwen en na-
tuurlijk moeras/rietvogels zoals blauw-
borst, rietzanger, rietgors, karekieten, 
snor, sprinkhaanzanger en diverse 
(purper!)reigers, (zwarte) sterns en vast 
nog wel een aantal eendensoorten. En 
wie weet de koekoek, de havik en de 
bruine kiekendieven. 
Tijdens de aanleg van nieuwe natte na-
tuur (in 2013/2014) zijn er pioniersoor-
ten waargenomen. Ook het aantal kie-
viten bleek gestegen. We zijn benieuwd 
wat we nu zullen aantreffen.

Aanmelding graag uiterlijk donderdag 
30 april bij Gerhard Overdijkink,  
tel. 0346-563749 (na 18 uur). 
De vertrektijd is 6.30 uur vanaf het 
parkeerterrein op het Harmonieplein in 
Maarssen (bij de voormalige brand-
weerkazerne, thans studio van RTV 
Stichtse Vecht).
 
Zondag 31 mei
Ochtend/wandelexcursie Ruygeborg/
Groene Jonker 
Vanuit bezoekerscentrum Nieuwkoopse 
Plassen wandel je zo naar Ruygeborg, 
een nieuw natuurgebied waar vogels 
zoals de lepelaar, blauwborst en purper-
reiger naar voedsel zoeken.
Het in 2007 aangelegde gebied de 
Groene Jonker is in korte tijd bekend 
geraakt bij veel vogelaars, vanwege de 

aanwezigheid van kleinst waterhoen, 
porseleinhoen, steltkluut en geoorde 
fuut. Maar ook bekende soorten als de 
kievit, zwarte stern en fuut tref je aan. 
En mogelijk foeragerende lepelaars uit 
de Nieuwkoopse Plassen. Je ziet ze in 
het voorjaar en zomer wadend door het 
water gaan, soms van heel dichtbij.
Onze excursieleider is Michael Kars. 
Aanmelding uiterlijk vrijdag 29 mei bij 
Cora Kuiper, tel. 0294-231768 (na  
18 uur). 
De vertrektijd is 6 uur vanaf het par-
keerterrein bij de voormalige brand-
weerkazerne aan het Harmonieplein, 
thans studio van RTV Stichtse Vecht, in 
Maarssen. 
De kosten bedragen € 3,50. Graag ge-
past betalen aan de chauffeur.

Waarom krijgt een specht geen koppijn?
Auteur  Monica Wesseling
Uitgever Tirion Uitgevers
ISBN 978 90 5210 9190
Prijs € 12,95

Een leuk en leerzaam boekje met 100 vragen 
en antwoorden over vogels. Met een vlotte 
pen en lekker leesbaar probeert Monica 
Wesseling op al die vragen in een kort bestek 
antwoord te geven. Voor de lezers van het 
blad Vogels van Vogelbescherming Nederland, 
het dagblad Trouw, Puur Natuur of Toeractief 
is zij vast geen onbekende.
Voor nieuwsgierige mensen die op een  

 
 
 
 
 
 
plezierige manier, vluchtig kennis willen ne-
men van een scala aan bijzondere gewoonten, 
gedragingen en kenmerken van de vogels om 
hen heen, biedt dit boekje evenveel plezie-
rige momenten als het hoofdstukken rijk is. 
Honderd om precies te zijn. Dat niet altijd 
iedere achteloos gestelde vraag, in een paar 
zinnen te beantwoorden is, doet niets af aan 
het informatieve karakter. 
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